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Resumo

Esta dissertação tem por objetivo compreender como jovens casais sem filhos, de dupla

carreira, co-constróem o “compromisso financeiro” da parceria e investigar se há alguma influência

dos modelos das famílias de origens nesse processo. As bases deste estudo estão nos pressupostos

da psicologia econômica e da abordagem sistêmico-construtivista. Trata-se de uma pesquisa qualitativa

com delineamento de estudo de caso e que tem como instrumentos a entrevista por pautas e o

genograma.

Foram entrevistados quatro casais cujos casamentos variaram de um a quatro anos de

duração. Eles narraram suas experiências quanto aos significados, usos, valores culturais e familiares

relacionados ao dinheiro e à maneira de manejá-lo na vida a dois.

O conhecimento que emergiu dos dados analisados mostrou que o processo de construção

do compromisso financeiro é uma tarefa importante da fase de aquisição do ciclo vital, influenciada

tanto pelos modelos familiares de cada cônjuge como pela administração conjunta do dinheiro para

o lar e pela possibilidade de autonomia de uso do dinheiro para gastos pessoais. As questões de

gênero se fizeram presentes, e indicaram transformações quanto aos papéis conjugais, que passaram

de um modelo patriarcal de casamento para um modelo conjugal com divisão de tarefas.

Palavras-Chave: jovens casais; dupla carreira; compromisso financeiro; intergeracionalidade.
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Abstract

This dissertation aims to understand how young dual-career couples, without children,

jointly build the “financial commitment” of companionship and investigate whether there is any influence

of family-origin models in this process. The study is based on economic psychology premises and a

systemic-constructivist approach. It is a qualitative study with a case study outline that used semi-

structured interviews and genograms as tools.

Four couples were interviewed, whose marriages ranged between 1 and 4 years. They

narrated their experiences in terms of meanings, uses, cultural and family values relative to money

and how to manage it in dual working relationship.

The knowledge that emerged from the data analyzed shows that the financial commitment

construction process is an important task in the acquisition stage of family life cycle. This is influenced

by the family models of each partner, as well as by the joint managing of household money and the

possibility of being free to spend money on personal items. Gender issues also surfaced and pointed

to changes regarding family roles, having evolved from a patriarchal model of marriage to one in

which tasks are shared.

Key words: young couples; dual-career; financial commitment; intergenerationality.
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Introdução

Como o amor e o dinheiro convivem na sociedade atual?

Construir uma vida a dois hoje implica viver sob uma chuva de ofertas de produtos e

serviços que não existiam há menos de duas décadas. Vivemos numa sociedade capitalista onde o

consumo tem a função de satisfazer a vontade que está além das necessidades materiais. Por seu

intermédio podemos traçar rotas de discussões sobre o significado do dinheiro nas relações conjugais,

nas quais o aspecto econômico é encarado como um novo articulador, essencial para o vínculo. É

com o dinheiro e com exposição à superabundância de produtos e serviços que o casal precisa

aprender a lidar. Esta tarefa pode ser realizada dentro de um equilíbrio financeiro e depende da

maneira com que será construída em cada relacionamento.

Embora passe a ser um componente importante desde os preparativos para o casamento,

parece que os casais não costumam fazer seu planejamento em relação ao dinheiro antes de se

unirem e quando o fazem a execução não prevê as dificuldades que irão encontrar. Além disso, têm

sido feitos poucos estudos que possam informar sobre a maneira pela qual o casal recém-casado

irá manejar suas contas ao sair dos lares de seus pais. Como então se administrará o fundo financeiro

de cada um ao deixarem de ser solteiros, ou ao restabelecerem novo casamento, ou qualquer tipo

de coabitação? E a carreira escolhida pelo jovem casal, será que influencia a maneira de se

relacionarem com o dinheiro? Os aspectos ligados ao dinheiro foram discutidos antes de se unirem?

O jovem casal está conseguindo estabelecer um “compromisso financeiro”1 na atualidade?

O dinheiro é assim um articulador importante da relação íntima do casal, podendo refletir

poder, controle e influir até mesmo sobre a sexualidade. Alguns autores demonstram a importância

do dinheiro, afirmando que passamos muito tempo de nossas vidas pensando em como ganhá-lo e

gastá-lo e que, além disso, é um tema de estresse para casais e famílias. Acreditamos igualmente

que ninguém é imune a qualquer tipo potencial de problema nesse sentido. Também os terapeutas

familiares concordam em dizer que nem sempre a preocupação está focada no aspecto financeiro,

que pode ser apenas a ponta de um iceberg sobrepondo-se a outros conflitos na relação conjugal.

Provavelmente tais conflitos indicam diferenças sobre o que cada parceiro imagina ser  a  maneira

ideal de utilizar o dinheiro, assim como suas diferentes visões, baseadas em aspectos culturais,  de

gênero e ainda pessoais sobre o significado do dinheiro, mas que nem sempre são explicitadas  no

namoro.

2

1Este é um termo utilizado por Cerbasi, G. para definir o compromisso financeiro entre o casal que pressupõe um conjunto
de acordos sobre os meios de se alcançar objetivos comuns e individuais que envolvam finanças, respeitando metas que
o autor considera ser de um prazo mais longo (2004, p. 8).
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Lidar com dinheiro é algo que deve acontecer, mais cedo ou mais tarde. Finanças são

aspectos importantes para ambos os gêneros, e, desse modo, a vivência, anterior ao casamento,

em relação ao dinheiro, pode influenciar a construção da conjugalidade, demonstrando que os

aspectos intergeracionais exercem influências na vida a dois. Assim, este é um aspecto de interesse

para a terapia familiar e de casal. Por terem formado e criado uma maneira específica de tratar o

dinheiro, dentro dos padrões econômicos e financeiros que cada um estabeleceu com os pais, e por

ser um fator em constante mudança, na medida em que a globalização avança e a economia se

recicla, a forma como cada um lida com o dinheiro tem sido considerada importante por nós,

terapeutas.

Como terapeutas familiares é necessário encontrarmos novas formas de compreensão

das relações humanas e o papel do dinheiro na vida das pessoas. A presença da psicologia econômica

neste estudo é um fator inovador no contexto acadêmico brasileiro e pretende abrir portas para

instrumentalizar os psicólogos interessados na vida econômica do casal. Esta nova disciplina é

considerada como uma vertente dos estudos psicológicos e se instalou no espaço entre a psicologia

e a economia.

Assim sendo, este é um foco que nos permitirá discutir sobre as formas de manejar o

dinheiro e os variados aspectos que influenciam nesse possesso. Psicologia econômica pode ser

conceitualizada tanto como o efeito da economia sobre os indivíduos como o efeito agregado dos

indivíduos sobre a economia, pode ter como modelo um ciclo de influenciar e ser influenciada.

Além das inquietações suscitadas pela própria psicologia econômica, podemos perguntar

como ficam os valores familiares relacionados às questões de dinheiro de cada um dos cônjuges, ao

iniciarem a vida a dois? Como se apresentam as heranças familiares sobre esses aspectos na nova

relação? Será que a herança de modelos patriarcais relacionados à maneira de administrar o dinheiro

na família vem mudando e se transformando nas novas configurações do casamento?

Neste estudo, os participantes selecionados foram jovens casais sem filhos, casados ou

em coabitação, na faixa etária de 25 a 35 anos em média, ambos em  atividade  profissional  e  de

e de dupla carreira2 e escolhidos como pertencentes aos extratos  médios da  população

paulistana.

3

2Dupla carreira, definida segundo Meirelles (2001):  São  mulheres  que têm  uma remuneração alta ao exercer profissões
num continuum de desenvolvimento, fazem cursos, comprometem-se com a organização e que por estas e outras razões
estão mais tempo fora de casa. Isto afeta o casamento e exige dos parceiros a capacidade de flexibilidade e negociação.
Além disso, há “[...] a entrada simultânea de dois salários diferenciados em razão de suas carreiras [...] que se reflete
diretamente na qualidade de vida do casal e da família com o incremento do poder aquisitivo” ( p. 46).
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Em geral, esses indivíduos são filhos de uma geração de pais que vieram atravessando as

mudanças sociais e culturais nas últimas décadas, quando a mulher, em especial, iniciava um processo

de busca de autonomia e independência financeira. As transformações ocorreram em paralelo com

o início da participação dos domínios públicos por elas galgados. Pretende-se apontar na pesquisa

algumas mudanças nos papéis dos homens e das mulheres, na medida em que surgem negociações

de forças e poder, das respectivas profissões, dos próprios papéis, dos novos papéis de gênero,

refletindo atualmente um novo modelo em fluxo crescente, pelo qual as mulheres participam no

sustento dos filhos e manutenção da casa.

É importante destacar que aqui foram pesquisados casais sem filhos, pois se estes fossem

considerados, possivelmente desviaria o foco das esferas individuais e da negociação do casal, e

provavelmente iria voltar-se para a parentalidade. Dessa maneira, buscamos focar nos aspectos da

aquisição de bens, serviços, assim como decisões de investimentos pessoais e/ou conjugais que o

casal faz logo do início da formação da parceria, e é uma forma de aprofundar as tarefas de

administração financeira pertencente à fase de aquisição3 do ciclo vital da família.

Ao estarem inseridos numa sociedade capitalista caracterizada como sociedade de

consumo, vivendo em compasso de urgência, fruto da globalização, e por pertencerem a um novo

modelo de casamento, nomeado pós-moderno, estas questões têm sido relevantes na vida do casal

de dupla carreira. Esses casais encontram-se no momento inicial de formação da conjugalidade

refletindo assim os novos rumos das relações íntimas do jovem casal e como as questões de dinheiro

permeiam suas relações tornando esta temática relevante para terapias de casais.

 A motivação surgiu inicialmente por pesquisa feita pela pesquisadora sobre a influência

do consumo nas relações familiares 4 que procurou observar o comportamento dos adolescentes

diante o consumo e a maneira como os pais lidaram com tais comportamentos, que na época ao

serem observados, denotaram conexão com os valores familiares parentais.

Ao decidir por um estudo mais profundo direcionado aos pais, surgiu um novo ques-

tionamento: como focar o início ou a formação da parceria e como nessa conjuntura se estabelece

a temática do dinheiro na  relação a dois?

4

3Segundo Cerveny,C.(1997) : “[...] pode ser considerada como a primeira fase do ciclo vital da família e inclui: a escolha
do parceiro, a formação do novo casal,  a chegada do primeiro filho ( que transforma o jovem casal em nova família) e a
vida com os filhos pequenos..[...] ..é uma fase na qual há o predomínio da tarefa de ADQUIRIR . E adquirir em todos os
sentidos:material,emocional e psicológico.É este o momento no qual os indivíduos estão bastante envolvidos no complexo
movimento de dar e receber;conquistar e ceder;ser e vir a ser” ( p. 49). Para Cerveny,C. (2002) , uma das categorias
usadas para definir as funções do jovem casal foi nomeada como “administrando o dinheiro“. (2002, p. 43).
4Guimarães, C. (2003).
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Nesse sentido, pretendemos abordar esse aspecto de importância crescente de modo

flexível, levando em conta a nova geração de jovens recém-saídos de sua antiga morada, seja com

os pais ou a sós, para constituírem um novo modelo de convivência a dois. Estes jovens, já com

suas carreiras em andamento, vivenciam um momento especial e precisam lançar mão de uma série

de recursos para lidar com aquilo que se torna o eixo central deste trabalho, que é a maneira com

que cada um lida com a administração dos recursos econômicos na parceria e se elaboram ou não,

um compromisso financeiro do casal.

Esta pesquisa terá como objetivo geral investigar e compreender se os jovens casais, sem

filhos, de dupla carreira estabelecem ou não acordos sobre os aspectos da sua vida financeira,

buscando compreender se co-constróem um compromisso financeiro próprio, baseado na experiência

individual familiar de cada um e/ou na experiência compartilhada.

Para tal, pretende-se compreender como os padrões financeiros vivenciados nas famílias

de origem dos casais influenciam na construção do modelo financeiro. Pretende-se também investigar

se houve algum diálogo sobre as futuras decisões sobre os aspectos financeiros do casal no período

que antecede o casamento. Outro aspecto a ser investigado é a influência da rede de relações atuais

do casal na construção do modelo financeiro da família. Por último, pretende-se observar como é

organizada a administração financeira familiar do casal em função da entrada dos salários de ambos

os cônjuges e assim compreender se o jovem casal constrói um compromisso financeiro juntos.

Para alcançar estes objetivos o trabalho se propôs a desenvolver uma pesquisa de campo,

usando como delineamento o estudo de caso. O corpo teórico que fundamentou esta pesquisa foi

a abordagem sistêmica, especialmente a teoria do ciclo vital da família, conforme desenvolvido por

Cerveny (1997).

No primeiro capítulo, esboçamos um histórico do dinheiro chegando até a atual sociedade

de consumo. No segundo, o significado do dinheiro e as pesquisas nesta área. No terceiro, o tema

é o dinheiro e o relacionamento conjugal com foco nas questões de gênero e poder. Utilizamos

como embasamento teórico as pesquisas internacionais sobre psicologia econômica e as pesquisas

nacionais sobre dinheiro e a conjugalidade, além dos conceitos de ciclo vital e a intergeracionalidade.

No último, estão apresentados o método, as análises e as considerações finais.

5
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História do dinheiro e a sociedade de consumo

“A semana inteira fiquei esperando
Pra te ver sorrindo

Pra te ver cantando
Quando a gente ama não pensa em dinheiro

Só se quer amar
Se quer amar
Se quer amar

De jeito maneira
Não quero dinheiro
Quero amor sincero

Isso que eu espero
Digo ao mundo inteiro

Não quero dinheiro
Eu só quero amar!”

Tim Maia, “Não quero dinheiro”

O dinheiro tem raízes muito antigas apesar de ter tido formatos diversificados ao longo do

tempo nas sociedades comerciais organizadas, até tornar-se o papel-moeda.

Na história do dinheiro, o escambo foi considerado a primeira forma de permuta com sua

prática voltada para trocas de mercadorias por mercadorias, sem equivalência de valor. Assim,

quem pescasse mais peixes do que necessitava para si e seu grupo, trocava-os por outra mercadoria

que outro grupo tivesse caçado ou colhido mais do que o necessário. Essa forma elementar de

comércio, de permuta de objetos sem preocupação com a equivalência em valor, foi dominante no

início da civilização, quando já existia a noção de negociação.

Algumas mercadorias passaram a ser mais procuradas por sua utilidade e foram aceitas

mais do que outras, como o gado, largamente utilizado porque tinha vantagens de locomoção,

reprodução e prestação de serviços, mesmo que houvesse risco de morte ou de doenças.

Outra mercadoria amplamente aceita foi o sal, que por ser de difícil obtenção, principalmente

no interior do continente, era utilizado na conservação dos alimentos. Ambos foram considerados

moedas-mercadorias e deixaram suas marcas como instrumentos de trocas em nosso vocabulário.

Empregamos pecúnia (dinheiro) e pecúlio (dinheiro acumulado) derivados da palavra em

latim pecus (gado). Da mesma forma, a palavra capital (patrimônio) vem do latim capita (cabeça).

A palavra salário (remuneração via empregador-empregado) vem de sal, que em Roma era

empregado para pagamento de serviços prestados.

No Brasil o pau-brasil, o açúcar, o cacau, o tabaco eram também utilizados como

7
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mercadorias de troca, ou “moeda mercadoria”5.

Com o manuseio do metal, que servia para fabricar utensílios e armas, seu valor como

troca se elevou, principalmente porque era raro, fácil de transportar, tinha beleza e era visto como

uma riqueza. No início, era trocado em seu estado natural; depois, em formas de barras ou de

objetos, tal como anéis, colares entre outros. Ao ser comercializado, exigiu aferição de peso e

pureza a cada troca. Mais tarde ganhou forma definida e peso determinado, recebendo marca

indicativa de valor. Como o metal exigiu técnicas de fundição e conhecimento, sua valorização foi

cada vez maior. Com isso, apareceram réplicas de objetos metálicos em dimensões menores, que

circulavam como dinheiro. A moeda “faca” e a “chave” eram encontradas no Oriente; o talento,

moeda de bronze ou cobre, com formato de pele de animal, era encontrado em Chipre e na Grécia.

No século VII a.C. surgem as primeiras moedas com o formato atual pequeno. Eram

peças de metal com peso e valor definidos, com impressão do cunho oficial. Foram cunhadas na

Grécia as moedas de prata, que refletem a mentalidade e a história de seu povo. Por meio das

impressões, reconhecemos as personalidades, e há indícios de que foi Alexandre o Grande, da

Macedônia, provavelmente, o primeiro a ter sua efígie registrada numa moeda, em 330 a.C.

Ouro e prata foram os metais utilizados para a cunhagem de moedas por sua raridade,

beleza, imunidade à corrosão e por seu valor econômico. O valor intrínseco da moeda e seu valor

comercial indicavam a troca, ou seja, se havia vinte gramas de ouro, seriam trocados por mercadorias

desse mesmo valor. O ouro era o metal que indicava o maior valor da moeda; em seguida, a prata

e o cobre. Quando outros metais e ligas metálicas foram descobertos, as moedas passaram a

circular pelo valor extrínseco, ou seja, o valor gravado em sua face, independentemente do metal

escolhido.

No Brasil,  entre  os  séculos  XVI  e  XVII este metal era encontrado sob forma de

objetos como panelas e jóias. Segundo Nazzari (2001), fazia parte do dote em algumas famílias

paulistanas, de acordo com a cultura portuguesa que trouxe o dote como instituição, costume das

famílias burguesas européias que servia para unir casais e fortunas.

O papel-moeda surge a partir do costume, vindo da Idade Média, de se guardarem os

valores com os ourives, ou seja, aqueles que negociavam objetos de outro e prata. Como garantia

da negociação, os ourives entregavam recibos. Estes passaram a fazer parte de pagamentos e a

circular de mão em mão.

CADERNOS DO BANCO CENTRAL – SÉRIE EDUCATIVA. O que é o dinheiro– Disponível em:<http://www.bcb.gov.br>.
Acesso em: 03/05/ 2006.
 _______________________ Origem e evolução do dinheiro. Disponível em: <http://.bcb.gov.Br? MORIGEMOEDA>.
Acesso em: 03/05/ 2006.

5

8



História do dinheiro e a sociedade de consumo

No Brasil, os primeiros bilhetes de banco foram lançados em 1810 e tinham seu valor

preenchido à mão, tal como se faz hoje com os cheques. Com o tempo, os governos passaram a

emitir cédulas, controlando a falsificação e garantindo o poder de pagamento. Ao longo dos séculos,

a utilidade do dinheiro transformou-se, até a chegada do período da revolução industrial, no século

XVIII, quando passou cada vez mais a exercer sua força na vida das pessoas.

Além da representação do dinheiro, seja moeda, seja papel, construída ao longo do tempo,

este também fez parte da forma de se relacionar entre os membros de clãs e famílias no passado.

1.1 – HISTORIA SOCIAL DA FAMILIA E A QUESTÃO DA PROPRIEDADE

Segundo Ariès (1981), conforme as imagens representadas da época, o sentimento da

família nasceu nos séculos XV e XVI. Desconhecido na Idade Média, consolidou-se a partir século

XVII. O autor nos diz que:

A idéia essencial dos historiadores do direito e da sociedade é que os laços de
sangue não constituíam um único grupo, e sim dois, distintos embora
concêntricos: a família ou mesnie, que pode ser comparada à nossa sociedade
conjugal moderna, e a linhagem, que estendia sua solidariedade a todos os
descendentes de um mesmo ancestral. (Ariès, 1981, p. 211).

Haveria uma diferença significativa entre família e linhagem, que chegava mesmo a uma

oposição: uma se enfraquecia à medida que a outra se fortalecia.

A família, ou mesnie, segundo o autor, compreendia um grupo de pessoas, de mesma

linhagem, que moravam juntas, possivelmente em uma propriedade que não queriam dividir. Essa

posse chamava-se frereches ou fraternitas. A indivisão da família, porém, no fim da Idade Média,

tenderia ao enfraquecimento da linhagem e teria originado a família conjugal moderna.

No século X, a família prolongava-se, por vezes, à morte dos pais nas frereches, até a

segunda geração, mas os laços de solidariedade da linhagem eram muito instáveis. Esses laços,

juntamente com a indivisão do patrimônio, evoluíram mais pela necessidade de proteção, o que era

fortalecido pelo número e agrupamento de pessoas.

Segundo Ariès (1981), data dos séculos XI e XII a situação de indivisão de bens do

marido e da esposa. Ainda no século X, os bens de ambos não se concentravam na administração

do marido: “[...] nesse século, o marido e a mulher geriam cada um seus bens hereditários,
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compravam e vendiam separadamente, sem que o cônjuge pudesse interferir”  (p. 211).

A partir do século XIII, acontece o fortalecimento dos laços de solidariedade da linhagem

e o fim das indivisões patrimoniais. De acordo com Del Priore (2005), ao mesmo tempo o casamento

é coroado como sacramento nos séculos XII e XIII, quando então entra em discussão o desejo

carnal, determinando-se atos lícitos e ilícitos, normatizando-se a vida conjugal, e assegurando a

transmissão das propriedades.

No final da Idade Média, o direito da mulher de exercer a administração de seus bens não

era mais reconhecido como legítimo, provavelmente em razão dos casamentos que ela, porventura,

pudesse contrair e com isso provocar a divisão de bens.

Para substituir a indivisão surge o “direito da primogenitura” que passou a vigorar nas

famílias nobres como forma de assegurar o patrimônio.

A mulher, a partir do século XIV, perde o direito de “substituir o marido ausente ou

louco...” e no século XVI ela e os filhos tornam-se subjugados ao poder do marido, que passa a

estabelecer uma “monarquia doméstica”, enfraquecendo os laços de sua linhagem (Ariès,1981,

p. 212).

Acreditamos que as raízes históricas da propriedade na família foram sucedidas pelo

desenvolvimento de novas modalidades de consumo, que, grosso modo, constituíram as bases

patriarcais da família tradicional, ainda presentes na nossa sociedade.

1.2 – RELAÇÃO CONJUGAL E SOCIEDADE DE CONSUMO

Com o surgimento da sociedade de consumo nos últimos 50 anos, a vida do casal

experimentou influências do dinheiro na maneira de escolher o cônjuge. Essa escolha, hoje, é diferente

da do tempo de nossos avós, pois o dinheiro parece ser algo incluído na decisão de assumir um

relacionamento. Desde a época de nossas avós, a busca por um marido centra-se em valores como

o trabalho e a honestidade do homem. A diferença, em relação aos tempos atuais, é que não se

pensava sobre a conjugalidade, ou seja, a qualidade das relações entre o casal.

No século passado, o casamento começou a mudar e já não era mais questão de se

garantir a propriedade. Passou a ser reconhecido como “questão amorosa”. Os aspectos econômicos

e a revolução industrial exerceram influências na formação do novo casal.
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Atualmente, o fator econômico continua sendo um ponto importante no relacionamento a

dois, podendo estar relacionado a dificuldades que levam a separações futuras, quando o dinheiro

entra na contramão dos sentimentos.

Com as mudanças sociais, os ideais de parceria estão em transformação. O que se busca

hoje envolve, sim, valores; entretanto, novas características do homem e da mulher estão em jogo,

entre elas as maneiras com que ambos lidam com o dinheiro. Assim, segundo Bussinger (2005) a

preocupação atual com um “fluxo de renda regular”  6 e constante na vida é um processo importante

que se inicia na vida a dois.

Em nosso país, a família passou a ser o foco das produções industriais para o consumo.

Elas, que anteriormente produziam seus bens, passaram a necessitar do dinheiro para poder comprá-

los e, quando este falta, problemas podem surgir.

No Brasil o capitalismo seguiu como sistema econômico, caracterizado pela propriedade

privada dos meios de produção, em que o mercado determina a produção e a distribuição das

riquezas, com base na noção de compra da força de trabalho para a produção de bens que, ao

serem vendidos, geram lucros. Surgiram assim a acumulação de capital, a expansão da tecnologia,

a divisão técnica do trabalho, a produção em massa com a despersonalização do trabalho do

homem em virtude da crescente inserção da máquina na indústria.

Essa preponderância do capital sobre o homem mostra o indivíduo numa posição isolada

na busca do seu prazer, muitas vezes, no consumo. Assim, ao possuir um cartão de crédito nas

mãos, escolhe como usá-lo diante uma infinidade de produtos. Com isso, embute a sensação de

que não precisará esperar muito para obter sua satisfação, que pode ser imediata, mas estará ligada

a suas disponibilidades financeiras (Guimarães, 2003).

Historicamente no Brasil podemos dizer que o sistema capitalista fincou suas bases no

momento em que as famílias deixaram de produzir em conjunto todos os produtos de que

necessitavam para sobreviver. A cultura passou por mudanças profundas no espírito da coletividade

do Brasil-Colônia, nos séculos XVI e XVII, período em que as famílias produziam em conjunto

alimentos, roupas, produtos domésticos em geral, úteis tanto para a família quanto para a comunidade

local. Trabalhavam coletivamente para a produção de sua subsistência, seguindo um modelo de

partilha comum de bens e tarefas, dentre outras funções no clã familiar. Em oposição ao capitalismo,

indicou um modelo de coabitação voltado para a partilha em comum. De alguma maneira, esse

6Termo empregado por Bussinger, E., para explicar a necessidade de gerar e administrar um fluxo de renda que permita
estabilidade financeira durante os ciclos de vida (Bussinger, 2005, p. XV).
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 modelo lembrava o feudalismo, no qual as tarefas eram realizadas por todos, promovendo momentos

em que a família permanecia unida, e seus propósitos eram essencialmente de sobrevivência do clã

familiar. Assim, as escolhas para o matrimônio procuravam abarcar tais necessidades, buscando-se

o parceiro que melhor desempenhasse o trabalho rural a fim de produzir alimentos. A sobrevivência

era a base da escolha. A mulher que trabalhava em casa e que pudesse ter filhos correspondia ao

ideal da época.

Com a chegada da industrialização, as famílias já não formavam exclusivamente uma unidade

de produção. Passaram a compor uma unidade de consumo, ou seja, não se uniam para produzir e

repartir os artigos, mas passaram a ser consumidoras de mercadorias, agora fabricadas fora de

suas casas, contribuindo com o estabelecimento do comércio em nosso país.

Alguns anos depois, a chegada da corte portuguesa ao Brasil trouxe novas maneiras de

constituir o casamento. A hierarquia patriarcal e da posição social para a escolha do cônjuge, no

século XIX, foi substituída pela escolha do próprio indivíduo, marca esta de uma sociedade

individualista (Nazzari, 2001). Assim, com as transformações sociais ocorridas, alterou-se a

característica, de patriarcal e coletivista, para um novo modelo de convivência marcado pela queda

do patriarcalismo acentuando a busca da individualidade. Ao comentar as mudanças sociais do

século XIX, Nazzari (2001) diz: “[...] a família mudou, deixando de constituir a estrutura de

um empreendimento produtivo para ser entidade distinta dos negócios da família, deixandode

ser uma unidade de produção para ser unidade de consumo” (op. cit.,  p. 266).

Essa época despertou o individualismo, justamente pela maior independência dos filhos

em relação aos pais, facilitada pela existência de carreiras ou profissões liberais e pelo início da

industrialização. Uma ressalva deve ser feita aqui para o fato de que o dinheiro, anteriormente

centralizado nas mãos do pai, posteriormente conquistado pelo trabalho realizado pelo filho, permitiu

acesso e independência aos membros da família.

Segundo Barbosa (2004), houve transformações ao longo dos séculos XVI e XVII,

precedentes à revolução industrial do século XVIII. Essas mudanças afetaram a cultura material da

época, quando começaram a aparecer novas mercadorias no cotidiano social. Na época da expansão

do comércio, as mercadorias incluíam outros itens, além daqueles tidos como necessários. Nesse

período, começaram a aparecer “Alfinetes, botões, brinquedos, rendas, fitas, veludos, louças

para a casa, fivela de cinto, cadarços, jogos, plantas ornamentais, novos itens de alimentação

e bebida e produtos de beleza entre outro” ( p. 19).

Outro fator importante foi a passagem do consumo familiar para o consumo individual.
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 Nas famílias tradicionais do século XVI, até a revolução industrial, a unidade de produção era a

família, que produzia suas próprias necessidades para a reprodução física e social. Além disso, o

grupo social exercia pressões demandando os modos e controlando o estilo de ser de cada um. As

leis da igreja influenciavam tudo, até mesmo o que se consumia, estipulado de acordo com a camada

social de pertença. Nas classes aristocráticas, a posição social determinava o estilo de vida, mesmo

que a renda não o pudesse manter. É nesse cenário europeu do declínio da nobreza e ascendência

da burguesia que os burgueses aparecem com o dinheiro para financiar tanto a economia quanto a

política, interferindo nas escolhas conjugais, o que levou os burgueses ser responsáveis financeiros

contra as falências alavancadas pela aristocracia. Os burgueses desejavam acima de tudo ser como

nobres e possuir como nobres, o que lhes era proibido pelas leis da igreja (Barbosa, 2004). Os

comerciantes portugueses do Brasil que pertenciam à burguesia influenciaram nossa cultura injetando

o dinheiro na economia e nas relações conjugais, na medida em que exerceram o poderio econômico

em nossas terras.

Não se pretende fazer um apanhado histórico complexo, entretanto estes aspectos gerais

foram aqui resumidos apenas para indicar as possíveis bases históricas da formação da sociedade

brasileira e os comportamentos da época. Essas bases históricas também influenciaram no processo

de construção da  sociedade  de  consumo  que,  entre  estes  séculos  e  a  atualidade,  influenciou

diretamente no modelo familiar proporcionando o surgimento de novos comportamentos.

1.3 – SOCIEDADE DE CONSUMO

Na história social brasileira, as mudanças econômicas, sociais, políticas industriais, ao

longo do tempo trouxeram novos padrões de comportamento social, dentre os quais aquele que

tem por referência a busca por consumir bens e serviços em troca de um prazer efêmero, que é o

modelo existente nas sociedades modernas ocidentais.

Com a evolução dos mercados, a quantidade de produtos aumentou significativamente. A

busca por consumir configurou-se como um comportamento comum nas sociedades modernas

ocidentais.

Para Barbosa (2004), hoje há “ausência de grupos de referência” instituídos, como

havia para os nobres e burgueses, o que colabora para que o consumo seja um padrão comum.

Hoje há, sim, tribos e grupos variados. Assim, não há regras que se imponham a nosso
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modo de consumir. Os grupos sociais são indiferenciados em termos de consumo: “Desde que se

tenha dinheiro para adquirir o bem desejado não há nada que o impeça de fazê-lo” (op. cit.,

p. 22).

Consumir e escolher são ações do cotidiano do consumidor. A escolha é um ato privado,

o que segundo Slater (2002), ocorre no domínio do indivíduo, da família, dos grupos de amigos,

implicando na exclusão da intervenção pública. Na visão que aqui se aplica, essa idéia de privacidade

ajuda a tecer a trama que permeia a maneira de escolher entre bens, serviços ou mesmo experiências,

como diz o autor, que acontecem na vida diária de um jovem casal.

Acreditamos que escolhas individuais relacionadas ao consumo devam influenciar a

formação e manutenção de uma parceria de casal, até mesmo porque os ideais de escolha do

cônjuge mudaram a partir do século XX, conforme dito. Ao pensarmos em casais, é provável que

existam diferenças quanto à forma de consumir. Decisões e escolhas que envolvam bens de consumo,

por serem íntimas e pessoais, podem representar dificuldades na relação do casal. Essa é uma das

questões que se fazem presentes no ambiente terapêutico e que são um aspecto relevante para a

pesquisa em terapia familiar. Como articular isso dentro de uma parceria? Pois Barbosa (2004), ao

abordar as diferenças entre o consumo da corte e o da sociedade atual, diz:

Mas, independente das múltiplas interpretações que a mudança nos padrões
de consumo possa ter, o fato a assinalar é que de uma atividade familiar na
sociedade de corte, o consumo na sociedade moderna se tornou uma atividade
individual, uma expressão de um dos valores máximos das sociedades
individualistas – o direito de escolha (op. cit., p. 24).

De modo geral, utilizamos aqui um referencial social para abordar o consumo que está

relacionado com a inserção social. Desse modo são manifestações de crenças e valores de origem

tanto das relações familiares como de relação no interior de um grupo sócio-econômico que, segundo

André (2002), são sustentados na modernidade pela publicidade, moda,  design,  griffes, entre

outras.

Numa sociedade capitalista e de consumo existem pressões constantes para se consumir,

o que pode gerar insaciabilidade e vontade de possuir tudo o que é novo, inusitado e moderno. Ao

realizar a compra, surge imediatamente após a aquisição, uma nova vontade e assim por diante, o

que é visto por André (2002) como “esvaecimento das coisas imediatamente após o consumo”

( p.109). Esse modo ocidentalizado de consumo se ajusta ao início da construção da parceria.
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Dessa maneira, o jovem casal deveria empreender como tarefa a articulação entre esses

fatores externos pertencentes às esferas macrossociais na sua relação e manter certo equilíbrio do

fluxo financeiro e relacional, o que nem sempre é fácil. Isso fica claro quando o casal se vê diante de

um mar de ofertas de todos os tipos de objetos e bens de consumo que possuem acessibilidade,

facilidades de crédito e de pagamentos, indicando assim inserção em uma sociedade baseada na

ideologia da felicidade, que vem sendo transmitida para as últimas gerações, e onde freqüentemente

se observa e analisa o outro a partir daquilo que ele tem e mostra.

Ao pensarmos em consumo, consideramos que ele está presente em toda sociedade

capitalista, pois, de acordo com Barbosa (2004): “[...] todo e qualquer ato de consumo é

essencialmente cultural” (p. 13), o que de qualquer modo coloca o dinheiro como intermediário

entre os membros de uma cultura e é o aquilo que permite realizar o consumo.

De fato, nossa sociedade está em transformação constante, mas ao pensar no individualismo

como característica da sociedade de consumo abre-se um leque de discussões possíveis. A nosso

ver, a sociedade contém aspectos individualistas, mas há tendência ao coletivismo, talvez em núcleos

familiares ou em comunidades menores. A partir do desenvolvimento das sociedades burguesas nos

séculos XVIII e XIX, o individualismo como valor, conectou-se com o consumo  e  tornou-se  a

base  de  uma  sociedade  ampla  e  moderna.  O  coletivismo,  segundo Nazzari (2001), parece ter

sido base anterior de uma sociedade menor e familiar, possível de ser encontrada ainda dentro de

alguns núcleos da sociedade familiar brasileira, e é um aspecto cultural enraizado na estrutura da

formação social. Individualismo e coletivismo representam os pólos de uma tensão que estará sempre

presente na relação entre as pessoas, de um lado, porque registrará as necessidades de consumo

de cada um; e, de outro, os apelos de pertencimento ao grupo mais amplo.

Em uma sociedade capitalista, o consumo, quer seja de necessidades básicas ou de

supérfluos, se faz presente e é uma atividade central além de ser base de sustentação em qualquer

sociedade humana. Entre a oferta e a procura o dinheiro, o cartão eletrônico, o cheque são poderosos

meios de exercer a atividade de consumir e na qual a competitividade rege o mercado. Para André

(2002): “[...] a regra principal é : produtos, bens  ou serviços disponíveis a qualquer hora

para todo e qualquer indivíduo” (  p. 94).

Alguns autores caracterizam a sociedade de consumo de formas diferenciadas. Segundo

Barbosa (2004), existem diferentes visões sobre a sociedade de consumo7, termo que vem associado

7Sociedade de consumo: uma das nomeações dada pelos intelectuais e acadêmicos, jornalistas e profissionais de marketing
para se referir à sociedade contemporânea. Com este termo é possível remeter-se a um tempo definido,  específico, ao
invés de utilizar  os  termos  pós-moderna,  pós-industrial, pós-iluminista, que indicam um tempo  que  foi  ultrapassado
(Barbosa,  2000, p. 7).
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 muitas vezes com “sociedade de consumidores”, “cultura do consumo”, “cultura de consumidores”

e “consumismo”. A sociedade de consumo ou cultura do consumo que surgiu após o período da

industrialização, segundo Slater (2002), é o que caracteriza as sociedades contemporâneas, atingido

a sociedade brasileira principalmente a partir da segunda guerra mundial.

A cultura do consumo, para Slater (2002), define um sistema em que o consumo é

predominantemente de mercadorias por intermédio das escolhas que fazemos (livre-arbítrio) e

reproduz a vida cotidiana cujas práticas culturais individualista afetam diretamente e são afetadas

por essas escolhas. O livre-arbítrio na esfera privada da vida cotidiana situa o consumidor como um

grande herói da modernidade, pois ele é racional, autônomo, já que é ele quem escolhe. Ao mesmo

tempo, ele está aprisionado pela rede de trocas de mercadoria, isto é pelo marketing. É para ele

que as empresas produzem tudo: para satisfazê-lo, aprisionando-o ao universo materialista dos

vários intercâmbios sociais e culturais.

Na década de 1980, segundo Slater (2002), o heroísmo do consumidor se consolidou,

pois dele provinha o poder de decisão de compra. Ele protagonizou  o  papel  de  responsável  pelo

crescimento econômico e para quem o crédito e os financiamentos se expandiram. O interesse

pessoal e o imediatismo passam a mover a ação das pessoas. O marketing, o design, a publicida-

de, o conceito de produto, todos esses termos e idéias refletem algo que se torna importante na

vida cotidiana das camadas médias e altas da população o culto à própria imagem. Para Slater

(2002), nesse período a imagem das pessoas vinculou-se à questão da superficialidade com o

consumo. Ao mesmo tempo desarticularam-se os valores íntimos e profundos dos indivíduos por-

que o espaço social foi esvaziado de seu sentido de convivência e preenchido como um lugar de

troca (coletivo), ocupando-se com trocas de bens. Nesse sentido, a cultura do consumo forneceu

à sociedade uma gama de opções, mas ao mesmo tempo atraiu os indivíduos para um “campo de

forças” de onde é difícil sair e no qual escolher significa entregar-se ao jogo do consumo.

 Assim, como fica a liberdade desses indivíduos? Barbosa (2004), em pesquisas realizadas,

apontou versões sobre a sociedade de consumo:

· A sociedade brasileira é uma sociedade de consumo, a qual está ligada ao capitalismo;

· O consumo se opõe às idéias de sociabilidade, baseia-se numa visão de mundo

materialista, em que indivíduos possuem desejos “irracionais” por mercadorias. Desse modo, as

preocupações tendem a deixar de ser humanas para ser mais voltadas aos bens, o que, segundo a

autora, diminuiria a humanidade entre nós;
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· O aumento do consumo pode acompanhar a perda de autenticidade e profundidadeentre

as pessoas, e dessa forma a dimensão expressiva dos bens e produtos fica em evidência, em

detrimento da utilidade;

 • O consumo leva à imitação, à competição por status, ao individualismo, ao consumo

conspícuo, e ao hedonismo.

Barbosa (2004), define a cultura do consumo ou a sociedade de consumo como a cultura

da sociedade pós-moderna:

[...] inclui a relação íntima e quase causal entre consumo, estilo de vida,
reprodução social e identidade, a autonomia da esfera cultural, a estetização e
comoditização da realidade, o signo como mercadoria e um conjunto de
atributos negativos atribuído ao consumo tais como: perda da autenticidade
das relações sociais, materialismo e superficialidade, entre outros (2004, p. 10).

Essa é uma ideologia individualista, que valoriza a noção de liberdade de escolha e a

insaciabilidade. Nas palavras de Barbosa (2004), as terminologias empregadas com a perda da

autenticidade ou mesmo o materialismo, a superficialidade, denotam uma visão moralista (que acentua

as desigualdades e opressões geradas pelo capitalismo) e moralizante (ter versus ser) sobre os

respectivos efeitos do consumo nas sociedades contemporâneas, misturando-se a uma análise so-

ciológica do termo, devendo estar distintas ambas as posições.

No sentido sociológico, busca-se saber como o consumo se conecta com as experiências

humanas e a possibilidade de entendimento dos processos sociais e culturais:

[...] consumo de massas e para as massas, altas taxas de consumo e de descarte
de mercadorias per capita, presença de moda, sociedade de mercado, sentimento
permanente de insaciabilidade e o consumidor como um dos seus principais
personagens (Barbosa,  2000, p. 8).

Consideramos nesta pesquisa a perspectiva de sociedade de consumo segundo Barbosa

(2004), com um foco sociológico que entende o consumo como cultural, por fazer parte da

reprodução social de qualquer sociedade. Isso fica mais claro quando pensamos nas atividades

mais triviais de um indivíduo ou de uma família:
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Para Slater (2002), em acordo com as idéias de Barbosa (2004), a cultura da sociedade

dos consumidores diz respeito a uma cultura de consumo que significa pensar que os valores

dominantes dessa sociedade estão voltados para as práticas de consumo e seus derivados. Esses

valores podem ser considerados materialistas, quando pensados sob o prisma do “ter” mais do que

no “ser” e, portanto, dizem respeito a uma sociedade hedonista em que as escolhas soberanas do

consumidor são determinadas pelo dinheiro geralmente alocado em serviços e bens de consumo

que sustentam essa relação.

Segundo Slater (2002), não fazemos mais parte da época em que tínhamos que produzir

aquilo de que necessitávamos, pelo contrário: “[...] consumimos mercadorias, serviços, e

experiências que foram produzidos exclusivamente para serem vendidos no mercado de de

consumidores. Não fabricamos nós próprios as mercadorias com as quais reproduzimos a

vida cotidiana” (p. 33). Ao longo da estruturação da sociedade de consumo,  o  elemento

principal é o consumidor, que escolhe entre as opções do mercado. As instituições, por sua vez,

estão interessadas no lucro e é o consumidor que possui o recurso necessário para a aquisição de

qualquer mercadoria: o dinheiro. Do mesmo modo, Bussinger (2005), ao concordar com Slater

(2002), enfatiza o papel do dinheiro como o meio necessário para adquirir os artigos de que

necessitamos, ou, como diz Slater:

O acesso do consumidor ao consumo é estruturado em sua maior parte pela
distribuição de recursos materiais e culturais (dinheiro e gosto) determinada
ela própria de forma decisiva pelas relações de mercado - sobretudo pela relação
salarial e pela classe social ( 2002, p. 33).

Mesmo não apoiando as idéias de classes sociais, pensamos que a camada social a que se

pertence exerce influência no ato de consumo e no que é consumido porque contém a possibilidade

de imagem que se quer mostrar.

De maneira mais ampla, a cultura do consumo costuma ser identificada como uma cultura

de massas por fabricar grandes quantidades de mercadorias para um público genérico, o que implica

uma atividade dirigida para todos, mas na realidade restrita a quem tem dinheiro. Essa é apenas
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uma manifestação de um princípio básico que pressupõe relações de trocas impessoais, ou seja, a

produção é feita em larga escala para um público grande e é vendida a idéia de que o produto é

feito exclusivamente para cada um. Algo oposto a àquilo que pensamos como coletivismo neste

aspecto, pois difere da produção para um indivíduo ou para uma comunidade local. O consumidor

não é um “freguês” conhecido, mas é sim um sujeito anônimo, alvo do marketing, das pesquisas de

mercado, das propagandas: “[...] todos eles (o design, a propaganda, o marketing) começam

antes que a industrialização se dissemine, por causa da necessidade de personalizar o

impessoal, de especificar culturalmente o geral e o abstrato” (Slater, 2002, p. 34). Além disso,

para o autor, a universalidade da cultura do consumo assim é considerada devido à liberdade, já

que todos podem ser consumidores, promovendo uma liberdade compulsória, ou seja, todos podem

ser consumidores e ao mesmo tempo todos devem ser consumidores. Esta “liberdade” também foi

criticada por Bussinger (2005), em seus estudos.

Na cultura do consumo, ou na sociedade de consumo, a necessidade e a busca pelo novo

e inusitado representam o motor na relação de consumo. As necessidades individuais cada vez mais

especializados e refinados são estímulos e reações no intuito de fazer a indústria moderna produzir

mais, elevando a produção de bens de consumo, cada vez mais diferenciados, e ao mesmo tempo

viabilizando a insaciabilidade e amplitude dessa infinidade de necessidades do consumidor.

A identidade é construída, ou seja, a posição social é delineada pela imagem e por produtos

que são em si cambiantes. O acesso aos bens é dado pelo dinheiro, e esses bens se traduzem

posição social (Slater, 2002). Assim, o autor diz:

A cultura do consumo trata basicamente em torno de negociação de status e
identidade – a prática e a comunicação da posição social – nessas
circunstâncias. A regulamentação dessas questões pela tradição é substituída
por negociação e elaboração, e os bens do consumo são fundamentais para a
nossa forma de construir nossa aparência social, nossas redes sociais (modo de
vida, grupo de status, etc.), e estruturas de valor social (op. cit., 2000, p. 38).

Por último, no decorrer da evolução da cultura do consumo, esta foi consolidando sua

proposta inicial de intimidade com signos, imagens, publicidade, e busca da elaboração cada vez

mais sofisticada da estetização das mercadorias (a propaganda, a embalagem, a vitrine, o design

do produto). Nesse sentido, o valor dos bens está ligado mais ao seu valor cultural  ou “valor de

signo” segundo Satler (2002, p.39), do que ao valor funcional ou econômico. Além disso, as

mercadorias assumem formas de representações e signos, tal como informações e programas de
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[...] individualidade, a auto-expressão, estilo pessoal e autoconsciente, se
refletem na roupa, no corpo, no discurso, lazer, comida, carros, casa, entre
tantos outros bens apontam para a individualidade, algo próprio e intrínseco a
cada um nas camadas médias e altas da população urbana ( 2004, p.23).

É aqui que o senso de identidade é negociado, ou seja, na maneira de se utilizar e de se

apresentar aos outros, ou, ainda, aquilo que se compra e consome na sociedade moderna. Como

se a cada um dos cidadãos devêssemos atribuir um valor por portar e ser de determinada maneira

aos olhos daquele que o observa.

Individualidade e materialismo poderiam ser então colocados na mesma prateleira da

sociedade de consumo, na mesma medida em que geram preocupações quanto aos aspectos

monetários e voltados para os bens materiais, e não tanto nas relações humanas. Ao pensar sobre

consumo, Costa (2004), ao citar Arendt (2000), diz que foi com o advento da revolução industrial

que surgiu a idéia de que a felicidade poderia advir do consumo de bens. Após esse período, os

produtos seriam então comprados para satisfazer outras necessidades, muitas vezes chamadas de

supérfluas, instalando-se um comportamento voltado para a aquisição e o descarte ao longo do

tempo. Desse modo, acreditamos que tais mudanças criaram a idéia de que, ao consumir, o indivíduo

associa esse ato com felicidade e perpetua uma cultura materialista e hedonista, reforçando a posição

materialista que se impregnou na sociedade capitalista.

Esse contexto sociocultural e político exercem influências sobre os indivíduos na

atribuição de significados ao dinheiro, o que será abordado no próximo capítulo.
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Assim, os objetos e as mercadorias são utilizados como signos culturais de forma livre

pelas pessoas para produzirem efeitos expressivos em um determinado contexto que está em acordo

com Barbosa (2004), ao abordar estilo de vida:



Significados do dinheiro

CAPÍTULO 2

SIGNIFICADOS DO DINHEIRO



Significados do dinheiro

“Dinheiro na mão é vendaval
É vendaval

Na vida de um sonhador
De um sonhador

Quanta gente aí se engana
E cai na cama com toda a ilusão que sonhou

E a grandeza se desfaz
Quando a solidão é mais

Alguém já falou
Mas é preciso viver

E viver não é brincadeira não
Quando o jeito é se virar

Cada um trata de si
Irmão desconhece irmão”

Paulinho da Viola, Pecado Capital

O dinheiro possui alguns significados – cultural, social, familiar e individual – que são

gerados de maneira exclusiva formando interfaces. As interfaces, entre essas esferas, referem-se

aos aspectos macrocultural e social e se mesclam com os grupos microfamiliar e individual.

Ao estudarem estas interfaces Carter e McGoldrick (1985), consideram que existe um

“fluxo de ansiedade” em uma família, representado por eixos. Um eixo vertical, relacionado com a

economia, política, e estrutura social geral, e outro, horizontal, em que as influências da cultura, da

comunidade, da rede de apoio tal como amigos, trabalho, igreja, e qualquer outra a rede próxima

ao indivíduo e que o influencie. No cruzamento desses dois eixos está o indivíduo, com suas

peculiaridades e suas histórias pessoais em relação a valores, crenças e costumes ligados ao dinheiro:

O fluxo vertical em um sistema inclui padrões de relacionamento e funcionamento que são
transmitidos para as gerações seguintes de uma família principalmente através do
mecanismo de triangulação emocional (Bowen, 1978). Ele inclui todas as atitudes, tabus,
rótulos e questões opressivas familiares com os quais nós crescemos (..).
O fluxo horizontal no sistema inclui a ansiedade produzida pelos estresses da família
conforme ela avança no tempo, lidando com as mudanças e transições do ciclo de vida
familiar. Isto inclui tanto os estresses desenvolvimentais predizíveis quanto eventos
impredizíveis. (...) Não podemos ignorar o contexto social, econômico e político e seu
impacto sobre as famílias movendo-se através de fases diferentes do ciclo de vida em cada
momento na história (1995, p. 11-12).

Desse modo, os indivíduos estão sob influências multivariadas, tanto de padrões, mitos,

segredos, legados familiares, como transições em ciclos de vida, fatores imprevisíveis, como

influências da cultura, política gênero, raças, comunidades, família extensa, nuclear. A perspectiva

macrocultural dá ênfase aos grandes sistemas de crenças, valores e significados. A perspectiva
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 microcultural, por sua vez, concentra-se sobre valores, atitudes e crenças de comportamento.

2.1 – SIGNIFICADO CULTURAL E SOCIAL

Do ponto de vista acadêmico, segundo Moreira (2000), várias áreas do saber têm se

interessado pelo estudo do dinheiro: a economia, visando ao acúmulo de capital; a sociologia, na

busca de causas e efeitos dos grandes sistemas sociais; a antropologia econômica, que busca origem,

rituais, costumes e considera que as transações envolvendo dinheiro remetem às relações sociais e

a mecanismos simbólicos, além das relações entre passado, presente e futuro.

Assim, com a existência do dinheiro e em virtude de seu caráter simbólico, segundo a

autora, as pessoas passaram a depositar, no dinheiro, a confiança que não depositam em si mesmas

como pessoas. Concordamos em parte com Moreira (2000), pois apesar desse caráter simbólico

ele é também um meio muito utilizado para se “apresentar” perante os outros, por meio da escolha

de bens de consumo, ou pode ainda agregar autoconfiança para quem o possui, o que parece estar

intimamente ligado ao poder.

Em contrapartida, acreditamos que as pessoas nem sempre se subjugam ao dinheiro, a

ponto de retirar de si sua confiança naquilo que são. Seria possível pensar que existem outros

fatores agregados à questão. Será que o casal de dupla carreira também pode sentir que existe a

autoconfiança baseada no dinheiro? A visão de Moreira nos parece um tanto parcial e necessita

abranger outros contextos, como o da globalização da economia, que gera constantemente

necessidades de consumo nos indivíduos.

Com sua pesquisa, Moreira (2000), conceituou o dinheiro como: “[...] um objeto ao

mesmo tempo universal e sujeito a processos culturais e psicológicos” (op.cit, p.6). Desse

modo, a autora afirma que seu foco de trabalho é... “[...] examinar de modo empírico o grau de

predição que elementos chaves da cultura podem trazer para um fenômeno no nível psicológico

individual, ou seja, a atribuição de significados ao dinheiro” (op. cit, p. 6). Para a autora “...o

dinheiro também é um objeto multidisciplinar, que atravessa ampla gama de fenômenos sociais

e pode ser considerado desde o nível pancultural até o nível individual” (2000, p. 33).

Concordamos com a autora quanto à importância da cultura e da sociedade e as influências

de tais esferas sobre os indivíduos ao construírem significados e determinarem modos de gastar ou

não o dinheiro. Este, como valor de riqueza e de posses materiais, é visto no plano individual como

expressão da riqueza, relacionado às metas de obtenção e  preservação  de  uma  posição  social
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dentro do grupo dominante.

Na cultura brasileira não é raro encontrarmos ditos populares referentes ao dinheiro como

“ser sujo” ou mesmo em linguagem popular “podre de rico”, que podem estar na base da cultura

capitalista em que freqüentemente o dinheiro é associado com aspectos materialistas da existência

humana. Assim, ao se pensar em materialismo como posse e consumo, por definição, encontramos

no dicionário: “Vida voltada unicamente para os gozos e bens materiais” (1999, p. 1298). Em

pesquisa online (2006)8, encontramos vários ditos populares sobre os valores positivos e negativos

do dinheiro. Como valor negativo, encontramos: “Dinheiro compra pão, mas não compra gratidão”,

“Dinheiro não traz felicidade”, “Dinheiro cala a verdade”, “Dinheiro é a raiz de todo mal”. “ Dinheiro

cega a razão”.

Para Moreira (2000), nem sempre é assim, pois existem linguagens populares que o

apresentam positivamente: “dinheiro faz o mundo girar”, entre outros (p. 42). Na mesma pesquisa

online (2006), encontramos vários ditos populares sobre o valor positivo do dinheiro: “Dinheiro

abre todas as portas”, “Dinheiro é redondo para correr mais depressa”, “Dinheiro faz um homem

inteiro”, “Dinheiro foi feito para gastar”, “Dinheiro e saúde só têm valor quando se perdem”.

Ainda sobre esse aspecto, Madanes e Madanes (1997), ao abordarem a origem dos

desejos materiais, dizem que eles surgiram na medida em que “a espiritualidade foi desaparecendo

como um elemento do eu, os desejos materiais começaram cada vez mais a definir nosso

senso de identidade” (p. 17) e assim os desejos acabaram tomando força e a religião perdendo a

capacidade de regular as obrigações materiais e espirituais. Para esses autores, essa condição

gerou desequilíbrio e se perdeu o controle sobre o materialismo. Concordamos com as autoras

citadas, no que tange aos aspectos religiosos que exercem influências sobre o conceito do dinheiro.

Estigmas religiosos podem marcar uma cultura ou uma sociedade que os absorvem e transmitem

intergeracionalmente.

Sobre esse aspecto, segundo Felton-Collins e Brown (1992), cada religião tem uma maneira

própria de considerá-lo. Por exemplo, os fundamentalistas o consideram pecaminoso, assim como

à ostentação. O trabalho é o único meio para se chegar ao paraíso. Outras religiões, como  o

cristianismo,  foram,  desde  o  início,  dirigidas  para  os  pobres,  exaltando  a  pobreza e

desdenhando a riqueza.

Costa (2004) concorda com esses aspectos e acentua a questão do materialismo na

8Foi  realizada  pesquisa  pela  internet  a  fim  de  levantar  simpatias  e  provérbios  relacionados  ao dinheiro, que está
no  apêndice.
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 medida em que se relaciona tanto ao aumento da pobreza quanto à perda dos valores tradicionais,

que diluem esferas da vida social, tais como a religião e a tradição familiar, dizendo que o materialismo

surgiu com a introdução do consumo concomitantemente a industrialização e a economia capitalista.

Por outro lado, Madanes e Madanes (1997), consideram o dinheiro um representante do

mundo materialista. Esse pode ser um dos elementos que permita a expressão da espiritualidade, na

medida em que existe nos indivíduos uma luta para buscar satisfazer suas próprias necessidades e

também as da comunidade.

Consideramos essas reflexões relevantes, pois elas nos fornecem uma visão ampla dos

aspectos sociais, religiosas, e culturais que permeiam a significação do dinheiro.

Desse modo, é importante ressaltar que vivemos no mundo ocidental capitalista e

materialista, onde o estilo de vida norte-americano costuma ser reproduzido. Esse modelo pode ser

considerado a base do comportamento nos extratos médios e altos da população na sociedade

brasileira atual.

2.2 - SIGNIFICADO PESSOAL DO DINHEIRO

Na medida em que os significados atribuídos ao dinheiro percorrem caminhos diversos,

tais como a sociedade, a cultura, a política e economia, também as questões intrínsecas a cada um

devem ser consideradas relevantes.

Para Madanes e Madanes (1997), o dinheiro é representante do mundo materialista, está

na base de todas as relações conjugais e familiares e penetra em todos os aspectos da vida humana;

é central na cultura contemporânea. Segundo os autores, o dinheiro não é só uma moeda corrente

que permite adquirir bens materiais, mas funciona, também, como metáfora de pagamentos de

“dívidas emocionais” entre os membros da família. Nesse sentido, revelam que o dinheiro poderia

ser observado como expressão de “violência” velada em situações familiares em que é visto como

poder e controle e pode ser usado com subjugação, sendo oferecido ou sendo negado.

Com  dinheiro  compramos  uma  série  de  bens e  serviços;  podemos  ajudar  outras

pessoas;   podemos   guardá-lo   como  reserva   para   o   futuro;  e  até  mesmo   considerá-lo  um

instrumento de justiça com poder de reparar algo errado que se fez para alguém: “O dinheiro pode

ser uma metáfora para todas as coisas boas da vida: bens materiais, educação, saúde, beleza,

diversão, amor e justiça [...], mas também pode ser a causa de todos os nossos problemas”

( Madanes e Madanes 1997, p. 13).
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Felton-Collins e Brown (1992) voltaram seu trabalho para esse sentido ao dizerem que

existe entre nós uma “esfera de influências monetárias”, distribuídas em camadas que se

interelacionam:

Nas duas primeiras camadas, mais internas, situam-se as experiências com o dinheiro na

infância, ligadas a como os pais tratavam os filhos quanto ao dinheiro e às próprias relações dos

pais e da família no tocante a esse fator. Nessas camadas estão os conselhos recebidos dos pais

sobre economizar ou não; papéis de gênero, como por exemplo, a mulher ser responsável pelo lar

e pelos filhos e o homem pelo sustento. Dizem respeito a como essas experiências foram vividas,

como os pais aconselhavam, às influências e aos ditos recebidos sobre este assunto. Aqui também

se encontram as percepções da relação entre os pais, da forma como eles construíram o vínculo

sob os pontos de vista do amor e do dinheiro. De modo geral, são crenças transmitidas de forma

não verbal.

Assim, é comum encontrar experiências nas quais: “... aquilo que se dizia sobre dinheiro

não correspondia ao que se fazia com ele”. Tais experiências:

[...] norteiam a vida adulta de acordo com as regras e padrões financeiros assimilados
aos 10 anos de idade. Não importa se os padrões são alcançáveis. Em muitos casos, não
importa nem se os pais estão vivos (Felton-Collins e Brown 1992, p. 26).

Portanto, nessas duas esferas estão as experiências mais difíceis de serem modificadas

ao longo da vida, pois estão enraizadas e proporcionam modelos de acordo como os pais trataram

seus filhos quanto ao fator, e principalmente a maneira pela qual eles próprios se relacionaram

levando em conta esse fator.

Na parte mais externa estão as outras duas esferas, que são as experiências acumuladas

na vida adulta e aquelas assimiladas da cultura e da sociedade. Relacionam-se com religião, política,

mitos ouvidos sobre dinheiro, mídia, dentre tantos outros fatores mais externos, muitos dos quais

revelados na pesquisa de Moreira (2000). As influências externas estão à disposição de forma mais

clara e na maioria das vezes de modo consciente e, portanto, permitem  maior  flexibilidade  e

possibilidades de mudanças quando comparadas às experiências de vida familiar.

As experiências da vida adulta dão contorno às maneiras com que se lida com o dinheiro.

Aqui há um viés importante que se conecta fortemente ao tema deste trabalho: a possibilidade de

estabelecimento de um compromisso financeiro entre o jovem casal. Segundo as autoras, neste
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círculo mais externo das “esferas de influência monetária” existem experiências – desagradáveis e

agradáveis – vividas na fase adulta que deixam marcas e poderão determinar escolhas futuras.

Assim, o valor atribuído ao dinheiro baseado em circunstâncias de desfavorecimento pode imprimir

maiores dificuldades ao se lidar com ele.

Dessa maneira, “erros do passado”, ou experiências com divórcios, falências, dívidas

tendem a promover mais cautela e gerar “sentimentos negativos” em relação ao dinheiro e influenciar

o modo de manejá-lo. De acordo com Felton-Collins e Brown (1992), se essas experiências tornam-

se mais evidentes do que as experiências agradáveis, elas poderão prejudicar tanto os negócios

quanto o casamento. Isto fica mais claro quando as autoras apontam para o estilo de cada parceiro,

e a predisposição de enxergar o outro de acordo com a “fama” criada com suas atitudes. Podem

ocorrer situações nas quais um dos parceiros só considera, ou se reporta apenas às ocasiões em

que o outro gastou mais, considerando-o sempre, portanto, um “esbanjador”, sem se predispor a

pensar de forma contrária. Nesse jogo, pode ser criado um circuito de pré-concepção negativa

sobre o outro. Segundo Felton-Collins e Brown (1992): “O ruim da memória seletiva é que

proporciona uma visão distorcida da realidade. Se sua memória lhe diz que seu parceiro

sempre gasta demais, você não saberá dizer se ele está realmente esbanjando” (op.cit., 1992,

p. 32).

Ainda segundo Felton-Collins e Brown (1992), os sentimentos negativos em relação a

finanças conectam-se a mensagens de um passado, recente ou não, que se atrelam ao modo de

manejar o dinheiro. São experiências difíceis, em que houve perdas importantes, como divórcios,

falências e endividamentos.

Finalmente, os aspectos descritos servem para fundamentar as análises dos casos aqui

estudados, na medida em que mostraram a importância das experiências pessoais, das percepções

de valores, mitos e significados vividos nas famílias de origem, ou durante o período anterior à

decisão pelo casamento.

2.3 – PESQUISAS RECENTES SOBRE O SIGNIFICADO DO DINHEIRO

Neste trabalho, consideramos necessário abordar de maneira ampla como a psicologia

econômica se apresenta no Brasil, por ser uma área nova do saber, pouco divulgada nos meios

acadêmicos. Há uma tendência em aproximar essas duas áreas do saber, a psicologia e a economia,

observada na busca pelas publicações sobre esse tema. Assim, segundo Ferreira (2005):
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A psicologia econômica define-se como a aplicação de princípios e métodos psicológicos
a eventos econômicos da vida cotidiana. Os pressupostos são que os eventos econômicos
são ao mesmo tempo eventos sociais e psicológicos e por isso, a psicologia econômica
deve ser tratada pelos psicólogos como mais um aspecto do estudo psicológico geral
(Lewis, Wembley,& Furnham,1995), in Ferreira 2005.9

Alguns autores notaram que “... a economia é muito importante para ser deixada

apenas nas mãos dos economistas, comemorando o aumento da pesquisa interdisciplinar

acerca da vida econômica” (Moreira, 2000, p. 46).

Entretanto, a aproximação das duas disciplinas é difícil, porque a economia está em contato

com fórmulas matemáticas, e a psicologia possui multiplicidade de princípios.

Os economistas têm o compromisso de prever e controlar o comportamento econômico

agregado, resolver problemas econômicos concretos, subsidiar políticas governamentais. Esse ramo

das ciências ainda está em diálogo com a psicologia e a ambos compete estabelecer seus limites e

objetos de estudo de forma clara. Alguns estudiosos perceberam a necessidade de o psicólogo

econômico garantir sua identidade profissional e de estabelecer seus propósitos de forma clara, e

até fornecer subsídios sobre o comportamento dos consumidores para os economistas. Esse ramo

é promissor e pode ser apreciado, segundo Moreira (2000), em linhas de pesquisa que se relacionam

com o consumo compulsivo e o débito individual.

A psicologia econômica possui vários segmentos e dois deles se relacionam a este trabalho:

um, nomeado “Dinheiro e a Família” por Furnham e Argyle (1998) (in Moreira 2000), em que

questões de gênero e aspectos econômicos se conectam: “Dinheiro e família: enfoca o papel do

do dinheiro dentro da dinâmica familiar, sua distribuição, diferenças de poder  relacionadas

a dinheiro”(1998, in Moreira 2000, p. 57). Esses estudos enquadram questões de divórcios e

consideram a existência de patologias tais como o consumo compulsivo.

Outro segmento refere-se à “Psicologia do Dinheiro”, que enfatizaremos de acordo com

a proposta de Lewis (1995 in Moreira 2000):

9FERREIRA,V.R. História da Psicologia Econômica. Disponível em: <www.verarita.psc.Br/html/fredvanraaij.html>.
Acesso em: 27 de abril de 2005.

[...] envolve a ‘Psicologia do Dinheiro; [que segundo a autora] envolve o estudo de como
as pessoas tratam o dinheiro diferentemente dependendo de onde ele vem e como é
conseguido; qual o significado do dinheiro, qual a influência de propriedades físicas no
significado do dinheiro. “( p. 56).

Neste último ramo, Moreira desenvolveu pesquisa para abordar o significado do dinheiro

para o brasileiro.
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2.4 – O SIGNIFICADO DO DINHEIRO PARA O BRASILEIRO

Ao pensarmos sobre o tema, buscamos abordar autores brasileiros que pudessem contribuir

com pesquisas sobre o esse significado; encontramos em Moreira (2000) o conceito de “dinheiro”

que segundo a autora, tem uma perspectiva diferenciada de “comportamento com relação a

dinheiro”. Os aspectos sociais, econômicos, demográficos, psicológicos, culturais são variáveis a

serem consideradas tanto em relação ao recurso, como em relação ao comportamento a ele ligado.

Uma pesquisa quantitativa feita pela autora com amostra brasileira teve grande abrangência nacional

com participantes de escolaridade a partir do ensino médio incompleto e ocupações variadas.

Segundo escala desenvolvida pela autora, à qual denominou “perfis de significado do

dinheiro”, os resultados encontrados na região sudeste, onde realizamos nossa pesquisa, foram:

estabilidade, desigualdade, progresso, cultura, conflito, poder, desapego, prazer e sofrimento

(Moreira, 2000, p. 110).

A estabilidade foi o significado geral e cultural do povo brasileiro atribuído ao dinheiro.

Segundo Moreira (2000):

[...] a cultura ajuda a explicar a maneira como os indivíduos percebem o dinheiro, a
compreensão mais clara desta maneira de perceber pode representar elemento a mais
para entender a própria cultura ( p. 186).

Dinheiro e sociedade parecem, assim, estabelecer uma interação. A presença da psicologia

econômica neste trabalho serve para indicar caminhos de compreensão do interjogo entre os

fenômenos econômicos e os indivíduos na maneira como aqueles influenciam suas vidas e estes

últimos influenciam a economia. Esse é um aspecto recursivo que ajuda a entender o significado do

dinheiro no casal e na família.

Para finalizar, de acordo com pesquisa bibliográfica, alguns estudos brasileiros têm sido

feitos na área da psicologia econômica com foco no comportamento das pessoas em relação ao

uso do dinheiro. Em geral, são voltadas para o marketing, a sociologia, as ciências sociais, a filosofia.

São raras as pesquisas nacionais na área da psicologia clínica, voltadas para o significado e construção

de modelos de uso do dinheiro, principalmente com foco na família e na relação conjugal. Dentre

estas, Moreira (2000) destacou-se por indicar os diferentes significados do dinheiro para o brasileiro,

focando a camada média da população nas diversas regiões. Entretanto, tal pesquisa, não permite

generalizações sobre o significado do dinheiro para o brasileiro que possam fundamentar este
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este trabalho. As diferenças regionais e a complexidade da própria classe média na região sudeste

são consideráveis e esta amplitude não permite exaurir ou mesmo isolar as suas peculiaridades.

Desse modo, o próximo capítulo abordará estudos estrangeiros referentes ao casal e ao

dinheiro. Isso posto, procuraremos estabelecer algumas ligações entre nossa experiência e esses

estudos.
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CAPÍTULO 3

DINHEIRO E
RELACIONAMENTO CONJUGAL



Dinheiro e relacionamento conjugal

Quando o amor e o dinheiro se encontram, o
passado está sempre presente, de algum modo
(Felton-Collins e Brown 1992, p. 34).

É possível pensar que aprendemos desde cedo a lidar com o dinheiro em qualquer extrato

social, cada um à sua maneira. Do custo de um brinquedo que se quer ter, até o custo do alimento

que se necessita comprar, dinheiro parece que não pode faltar! Assim, ele faz parte da vida das

pessoas e sua função e utilidade são aprendidas socialmente e dentro da família.

Desejamos desde crianças, por exemplo, o brinquedo; quando adolescentes, a calça de

marca ou o celular da moda. O desejo de uma carreira é um passo para a independência financeira,

quando então, estaremos mais e mais envolvidos pela sociedade de consumo que não pára de

oferecer objetos a serem adquiridos, dos quais nem sempre necessitamos, mas que fazem parte do

desejo de consumir. Num processo constante onde “estamos sempre à procura de novos objetos

de desejos” (Madanes e Madanes,1997, p. 18 ), as necessidades acabam sendo criadas para

gerar mais necessidades.

Assim, como o casal jovem convive sob essa moldura social?

3.1 – SIGNIFICADO DO DINHEIRO NA CONJUGALIDADE

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE10, foram realizados

835.646 casamentos no Brasil no ano de 2005, 3,6% superior ao ano de 2005:

O aumento do número de casamentos ocorridos em 2005 seguiu uma tendência que vem
sendo observada desde 2001. Este crescimento resulta em parte, da legalização de uniões
consensuais.Em várias Unidades da Federação ocorreram casamentos coletivos
decorrentes de parcerias estabelecidas entre as prefeituras, cartórios e igrejas. Além
disso, a prevalescência de uma certa estabilidade econômica nos últimos anos favoreceu
o crescimento dos casamentos, visto que este fato social guarda significativa relação com
a disponibilidade financeira dos indivíduos e das famílias envolvidas.( 2005,p.41)

Entre 1995 e 2005, portanto 10 anos, o número de casamentos no ano de 1999 foi um

dos maiores observados: 788.744, sendo que somente o ano de 2005 superou essa marca, ao

registrar 835.646 casamentos no Brasil.
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Com a  “taxa  geral  de  nupcialidade  legal”  pode-se  avaliar de modo apropriado a

evolução dos casamentos na população brasileira: “A taxa de nupcialidade legal é obtida pela

divisão do número de casamentos pelo de habitantes e multiplicando-se o resultado por 1000.”

Neste trabalho, foram considerados os casamentos e a população acima de 15 anos. 11

Em 2005, a taxa de nupcialidade era de 6,8 casamentos para 1000 pessoas com 15 anos

ou mais de idade. Observou-se que houve ligeiro decréscimo na relação “casamentos/ população”

em comparação com 2004. Nos últimos dez anos, houve apenas um pico (1999) nesta taxa, o qual

pode ser associado à maior estabilidade econômica do país, talvez devido à implantação do plano

real. De modo geral, esta taxa se manteve estável em torno de 6,5 ‰.

Em 2005, verificou-se que entre as mulheres a maior taxa de nupcialidade legal
ocorreu no grupo etário de 20 a 24 anos (19,8‰). Os homens tiveram taxa maia
elevada no grupo cujas idades estão compreendidas entre 25 e 29 anos (31,3‰).
No Brasil, as taxas de nupcialidade legal das mulheres são maiores apenas no
grupo etário mais jovem (15 a 19 anos e 20 a 24 anos). Nos demais as taxas
observadas para os homens, são sistematicamente, maiores que as das mulheres”.
( IBGE 2005,  p 42).

Segundo as estatísticas do IBGE, em 2005, a idade média para casamento entre as mulheres

foi de 26,8 anos, e entre os homens, de 30,2 anos.

Quanto às separações judiciais e aos divórcios:

Em 2005, o número de separações judiciais concedidas foi de 7,4% maior que em
2004, retomando uma trajetória de crescimento gradativo e constante que fora
interrompido no ano anterior.

Os divórcios concedidos tiveram, em 2005, acréscimo de 15,5% em relação a
2004, passando de 130.527 para 150.714 [...]

A elevação do número de divórcios em relação ao de separações judiciais,
ocorrida no período compreendido entre 1995 e 2005, revela uma gradual
mudança na sociedade brasileira que passou a aceitar o divórcio com maior
naturalidade. Os cônjuges ao dissolverem os seus casamentos passavam a ser
vistos pela sociedade com o olhar preconceituoso, sobretudo a mulher.
Explicações para essa mudança comportamental estão associadas ao ingresso
da mulher no mercado de trabalho, que permitiu uma independência maior do
cônjuge feminino, e também um amplo conjunto de mudanças socioculturais
contemporâneas. (IBGE 2005,p.45).

O que estaria por trás desses dados? É possível crer que as questões financeiras entre os

11 IBGE – Estatísticas do Registro Civil, www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/registrocivil/2005/registrocivil_
2005.pdf . 42 - 45, 2005.  Acesso em 10/12/2006.
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casais estejam entre um dos fatores predominantes que levem à separaçãoou aodivórcio?  Ou tais

taxas de nupcialidade refletem alguma mudança nos papéis de gênero? Poderíamos crer que há um

caminho aberto para uma nova forma de se relacionar, mais igualitária, principalmente para a mulher,

ao se tornar auto-suficiente financeiramente? Sendo o dinheiro um fator de importância na a mulher,

ao se tornar auto-suficiente financeiramente? Sendo o dinheiro um fator de importância na relação

a dois, tanto para casar quanto para separar, como o casal maneja o dinheiro em suas vidas?

Estamos conectados a nossas experiências de vida familiar, social e cultural, sobre aquilo

que vivemos em relação ao dinheiro. Uma parte dessas experiências, compartilhadas ou não com

nossos pais e irmãos, assim como com a rede social, fazem parte de nosso cotidiano. Para as

autoras Felton-Collins e Brown (1992, p. 31), possuímos “investimentos ocultos”, são crenças

profundas e danosas acumuladas no processo de aprendizagem, sobre as experiências financeiras,

dentre outras, em nossas vidas. Acreditamos que essas crenças podem se cristalizar e ser transmitidas

intergeracionalmente. Segundo as autoras, é importante refletir sobre o que se conversa, ou o que

não se fala sobre dinheiro na família de cada um de nós e como isso é levado para o casamento.

Assim, provavelmente, o tipo de crença financeira vivida em cada família é introduzido na vida

financeira do novo casal. As autoras acentuam aspectos vividos por nós quanto ao dinheiro, desde

as bases culturais e de valores da família, até as mensagens monetárias que a mídia escrita e falada

transmite, considerando os contextos político, econômico, globalizado e que fazem parte da

construção do significado atribuído ao dinheiro.

3.1.1 - COMO HOMENS E MULHERES RECEBEM ESSAS MENSAGENS?

Para Felton-Collins e Brown (1992), homens e mulheres percebem o dinheiro de forma

diferenciada, e isso aparece na maneira pela qual pais de meninos e de meninas trataram com eles

a questão da autonomia e da intimidade: “Ambas – a habilidade de agir independente e a de

relacionar-se com os outros – influenciam na atitude de homens e mulheres no que se refere a

dinheiro” (p. 42). Apesar de o grupo de iguais oferecer oportunidade para a diferenciação das

famílias de origem, as autoras se apóiam na idéia de que meninas são menos estimuladas a competir

e mais protegidas, e meninos, por sua vez, são encorajados a competir, aventurar-se e ser duros.

Frankel (2006) concorda com Felton-Collins e Brown (1992), dizendo haver

comportamentos ligados a essas mensagens recebidas na infância que influenciam  a  relação  das

pessoas com o dinheiro e os rendimentos financeiros de cada um. Em seus estudos, observou que
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as mulheres recebem mensagens duplas, de ser independentes financeiramente e ser cuidadoras do

lar e dos filhos, o que, segundo a autora, as levam a “gravitar em torno de profissões assistenciais”
(p.31). Os homens, de maneira geral, são educados para ser independentes e ao mesmo tempo

“gravitam em torno de empregos bem pagos” (2006, p.31). As mulheres ouvem, em suas famílias

de origem, sobre casarem-se com parceiros que as sustentem, influenciando a relação com o dinheiro:

“Seja o que for que tenham ouvido dos pais, entraram num mundo onde foram levadas a

sentir que os homens sabem mais quando se trata de dinheiro, que as mulheres são responsáveis

pelo lar[..] “(op.cit, p.68). Para Frankel (2006), essas mensagens dúbias são formas de bloqueios

que dificultam o atingimento da capacidade de agir com independência. Só com maior a consciência

sobre essas mensagens é que as mulheres podem alcançar uma vida segura em termos econômicos.

Obviamente isso não deve ser generalizado, principalmente por estas serem pesquisas

americanas, que em geral costumam “etiquetar” comportamentos. Apesar das mudanças em termos

de papéis de gênero nas últimas décadas, as mulheres estão ainda sujeitas a carregar modelos

tradicionais como esses na nossa sociedade. Assim, Burgoyne (2004) considera que as mulheres

têm tendência a aceitar as divisões injustas de papéis no contexto doméstico, assim como a aceitar

a distribuição desigual dos recursos financeiros do casal. Esse aspecto pode ser um precursor para

o que Felton-Colins e Brown (1992, p 31) consideram “investimentos ocultos”: Será que essas

crenças íntimas e inconscientes são mais arraigadas no indivíduo? E os conselhos dados pelos pais?

Concordamos com estas últimas autoras, que a percepção do que cada um dos pais dizia e fazia

pode exercer influências e refletir-se na vida a dois. O modelo vivido e as normas culturais podem

deixar impressões que fornecem referências para agir quanto ao dinheiro. Portanto, a noção sobre

o significado do dinheiro varia de pessoa para pessoa e de gênero, podendo haver diferenças e

semelhanças significativas.

O significado do dinheiro é aprendido em vários contextos e principalmente na família.

Madanes e Madanes (1997) concordam com tais colocações e dizem: “É na família que as

crianças aprendem a economizar, negociar com dinheiro, trabalhar por dinheiro, serem

avarentos ou serem generosos” (p. 62). Para os autores, as experiências de recompensas ou

castigos, que incluam dinheiro ou bens materiais, fazem parte da construção pessoal do significado

do dinheiro na medida em que se aprende a obtê-lo na família. Como  exemplo,  comentam  que

alguns pais podem dar tudo aos filhos e isentá-los de privações. Por outro lado, há pais que acham

que só privando os filhos é que constituirão o seu caráter. Em qualquer dessas duas situações ficaria

difícil para os filhos se separarem dos pais, pelo menos financeiramente. O dinheiro pode também
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ser dado por um motivo e recebido com uma interpretação diferente. Essas formas de tratar o

dinheiro entre pais e filhos, podem, muitas vezes, emitir mensagens explícitas e implícitas e, segundo

segundo esses autores “secretamente minar os relacionamentos durante anos” (Madanes e

Madanes 1997, p. 64). A nosso ver, isso também pode acontecer na conjugalidade.

Os terapeutas de casais deveriam observar, preferencialmente, como tais modelos se

acomodam no casamento e como essas questões podem ser abordadas no atendimento clínico.

Como cada um dos pais de cada parceiro se observou na vida quanto ao amor e ao

dinheiro? Quais as mensagens não verbais que os pais emitiram, e em que contexto? Quais os

clichês que se ouviram? O dinheiro era um assunto aberto ou fechado para os filhos? Esses aspectos

fazem parte dos “investimentos ocultos” presentes na vida das pessoas, conforme Felton-Collins

e Brown (1992, p.31), e igualmente a nosso ver, que deveriam ser focos de reflexão em sessões

terapêuticas.

Madanes e Madanes (1997) dizem: “Provavelmente, casamentos se desfazem muito

mais em virtude de discordâncias em relação ao dinheiro do que qualquer outra razão.

Ressentimentos decorrentes de como o dinheiro é manejado são, provavelmente, o mais

importante motivo que separa pais e filhos, irmãos e irmãs” (  p. 15). Esses estudos possuem

relevância indiscutível; apesar de terem sido realizados há dez anos, acreditamos que essas

considerações prevaleçam na atualidade. Cerbasi (2004) concorda com Madanes e Madanes (1997)

e diz que de acordo com pesquisas recentes com 150 pessoas casadas, no Brasil, 38% assumiram

que brigam por causa de dinheiro, principalmente por sua falta ou por despesas excessivas do

cônjuge.

Acreditamos que seja o dinheiro um motivo importante a manter unido ou separado o

casal e que, provavelmente, ele esconde uma trama de conflitos mais abrangentes que o próprio

dinheiro.

Nesse sentido, é necessário compreender e aceitar que as pessoas têm expectativas

diferentes em relação ao dinheiro, o que pode resultar em discórdias entre alguns casais: “Alguns

casais brigam constantemente por dinheiro: quem deve trabalhar, como o dinheiro deve ser

gasto, quem vai pagar as contas. Outros casais brigam por causa dos desejos que  o  dinheiro

representa, por causa das coisas necessárias e das necessidades artificiais” (Madanes e

Madanes, 1997, p. 32)12. Além de possuírem um sistema de crenças e valores diferentes, os casais

possuem um “sistema de contabilidade” familiar e individual, ou seja, “[...] cada família e cada

12 Segundo os autores, tais necessidades são consideradas artificiais como anseio pelo próprio dinheiro e que representa
todas as outras necessidades, tal como ser magro, bonito, saudável, forte, de poder, de um bom emprego, entre outros
(ibidem, p. 19-20).
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indivíduo possuem uma idéia diferente do que é justo em relação ao dinheiro” (p.68). Com

isto, impossibilita a criação de um costume de se fazer um “balanço anual” das finanças em família

(1997, p.68). Assim, as questões sobre o dinheiro dentro das famílias e no casamento são assuntos

que nunca se fecham, parecendo sempre ressurgir em discussões nos mais variados momentos.

Esses assuntos passam de uma geração a outra e entre os casais por meio de queixas e problemas.

Na verdade, essa contabilidade se estabelece no imaginário de cada membro da família ou do

casal, e configura um modo idiossincrático, o que dificulta “acertos de contas” [grifo nosso].

Madanes e Madanes (1997) trabalharam com essas temáticas financeiras na vida familiar

fazendo um comparativo e estipulando um tipo de valor em dinheiro para ser pago na sessão de

terapia familiar. Em geral, os temas estavam relacionados a problemas emocionais, relacionais,

entre outros, existentes em cada família. Ao serem “saldados”, acabavam com os ressentimentos

familiares. Cada um tem guardado dentro de si “pendências” emocionais e financeiras, além de

memória diferenciada para ambos. Os autores concordam em dizer que para entendermos o papel

do dinheiro na família é fundamental aceitar essas diferenças de “sistemas contábeis”(1997,p.68).

Para os que trabalham com casais é, portanto, fundamental compreender as diferenças no sistema

do casal, assim como as diferenças de valores e experiências entre os sistemas familiares de origem.

Além disso, é importante frisar que os conflitos envolvendo o dinheiro nem sempre estão ligados a

ele, mas podem estar apenas na porta de entrada de uma série de outros conflitos, muitas vezes

relacionados com amor, poder, controle, dependência, injustiças, comunicação. Portanto, há muitos

casais que preferem discutir sobre o dinheiro a abordar questões conflituosas de sua relação.

Cerbasi (2004) concorda com Felton-Collins e Brown (1992) quando diz: “Com o

casamento, passam a ser dois salários, duas cabeças pensando, duas formas diferentes de

lidar com o dinheiro” ( p. 56). O quanto se ganha não é tão problemático como a forma como se

gasta o dinheiro na vida do casal.[grifo nosso]. Sobre este aspecto, Madanes e Madanes (1997),

concordam que a forma de gastar o dinheiro pode gerar conflitos e até divórcio. Citam o exemplo

de casais que fazem gastos excessivos, muitas vezes por falta de acordo sobre um  planejamento

adequado das prioridades. Conforme Cerbasi (2004), pode haver auto-estima rebaixada da parte

de um ou de ambos, em outras vezes pode ocorrer vingança, ou ainda os gastos excessivos

decorrerem do sentimento de não ser amado ou admirado. Outro exemplo que vem ao encontro

das colocações de Cerbasi (2004) é a questão da avareza, segundo Madanes e Madanes (1997)

causa de infelicidade conjugal, principalmente no casamento tradicional.

Frankel (2006), com visão de economista e de especialista na área organizacional, está de
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acordo com os esses autores sobre a forma com que o dinheiro é gasto, sendo este um fator de

importância maior do que o quanto se ganha, sugerindo que as atitudes das mulheres deveriam

envolver tempo e cuidado para com as finanças e os investimentos.

Pahl in Bochel, Ellison e Sykes (2001)13, numa abordagem social, preocupada com políticas

de gênero, ao pesquisar o manejo do dinheiro eletrônico (cartões de crédito, compras por

computador), notou diferenças no uso entre gêneros, empregos, salários, nível educacional, e idade.

Nesse estudo, indicou a presença do “dinheiro do casamento” e “dinheiro do mercado”:

O dinheiro do casamento é visto como pessoal, privado, doméstico, cooperativo, guardado
tipicamente em conta-conjunta: é recebido como confiança e não está sujeito a contrato, um
fato que pode explicar algumas resistências ao contrato pré-nupcial. Ao contrário, o dinheiro
do mercado é calculado, impessoal e sujeito a contrato. O contraste entre o dinheiro do
casamento e o dinheiro do banco torna-se evidente quando os casais se divorciam, ou
quando a esposa dá garantias a um empréstimo para um negócio para o seu marido.
Quando o divórcio é acordado ou quando o banco solicita o pagamento do empréstimo, o
dinheiro do casamento de repente torna-se o dinheiro do banco 14 (Pahl, in Bochel,Ellison
e Sykes, 2001, p 35 ).

Aquilo que era antes um acordo representando amor e confiança começa a se revelar

como um acordo impessoal, baseado em contrato, transformando-se em negócio.

A partir desses estudos, podemos dizer que há diferenças ao se pensar no significado do
dinheiro dentro de uma relação de casal. Tais diferenças revelam-se em estilos, em modelos herdados

das famílias de  origem  sob  forma  de  mitos  e  crenças,  modelos  culturais  e sociais que exercem

influência no modo de lidar com o dinheiro.

De qualquer maneira, é importante observar os diferentes estilos do casal que podem

divergir ou convergir; entretanto, nem sempre é fácil imaginar o que resultará dessa união.

3.2 – CASAMENTO E “COMPROMISSO FINANCEIRO”

Ao pensarmos na relação entre as pessoas e o mercado econômico, Cerbasi (2004)

define bem como fica essa relação, comentando que o dinheiro é algo que traz em si uma sedução,

13 Pahl é professora na Universidade de Kent na Inglaterra e um de seus focos de estudo é a psicologia econômica a luz
dos aspectos familiares.
14A partir deste trecho as traduções ocorrem por conta da autora: “Marriage money is personal and private, domestic and
cooperative, typically held in a joint account: it is taken on trust and subject to contract, a fact which may explain some of
the resistance to pre-nuptial contract . The contrast between marriage money and baking money becomes striking when
couples divorce, or when a wife guarantees a business loan for her husband.. When the divorce settlement is made, or when
the bank demands repayment of the loan, then marriage  money suddenly becomes reveled as impersonal and contractual.”
(Pahl in C. Bochel, N.. Ellison, R.Sykes, 2001,p 35.)
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sendo difícil resistir a ele, além de se obter prazer ao gastá-lo, e diz existir: “[...] a tentação de

consumir e proporcionar a si mesmo um padrão de vida um pouquinho melhor do que aquele

que você tem hoje...Realmente é difícil resistir ao consumo, já que somos bombardeado por

apelos de marketing 24 horas por dia” ( p. 132).

Para Cerbasi (2004), em concordância com Felton-Collins e Brown (1992), a relação

com o dinheiro é algo que se deve aprender no intuito de chegar a um futuro sem dificuldades

financeiras, através de um “compromisso financeiro”15 do casal levado a sério, e para isso o casal

deve ter metas e comprometimento com elas. Apesar de esse autor ter uma visão baseada na

economia, o que deve facilitar um pensamento prático sobre viver “sem dificuldades financeiras”,

ele define bem que há valores diferentes para cada um dos esposos em relação ao dinheiro, o que

muitas vezes gera crises na vida a dois: “Conhecer o próprio perfil e o do parceiro e saber as

suas limitações é a primeira coisa a fazer antes de se propor a discutir sobre dinheiro” (2004,

p. 22).

A maneira pela qual foi construído o significado ou mesmo o valor do dinheiro na vida de

cada um pode influir na compreensão do perfil do parceiro. Assim, conforme dito, Felton-Collins e

Brown (1992) sublinham a importância dos “investimentos ocultos” por terem o papel de “modelar

a nossa personalidade monetária” (p.92). “Nossas peculiaridades, propensões e crenças

individuais agrupam-se em temas primários – motivações centrais que governam a nossa

forma de usar o dinheiro” (p. 92). Tais motivações são basicamente de quatro tipos: liberdade,

segurança, poder, e amor. São  inclinações  preferidas e não rígidas  que  estabelecem tendências

pessoais e que ora uma pode estar mais em evidência, ora a outra. Desse modo, tais tendências

estarão presentes quando um casal jovem, no início da vida conjugal, enfrenta situações de escolhas.

Serão duas tendências distintas que podem ou não fazer parte de uma combinação de estilos segundo

as autoras. A nosso ver, estas tendências também podem ser compreendidas como uma possibilidade

de negociação das diferenças entre o casal, relacionadas ao modo com que manejam o dinheiro.

Para Kirchler (1993)16, quando o casal jovem inicia a vida a dois, após a lua-de-mel,

15Segundo Cerbasi: o compromisso financeiro entre o casal é um compromisso entre ambos que pressupões que eles
estejam em acordo e em discussão sobre os meios de se alcançar objetivos comuns e pessoais, respeitando metas que o
autor considera ser de um prazo mais longo (2004, p. 8).
16Marital relationship in the course of time. When the honeymoon is over and spouses turn to everyday life affairs, they
may also move from intensive and time-consuming joint decision towards autonomous decision. Each spouse then decides
about the items he or she fells competent in and responsible for. As a result, young couples use influences tactics more
frequently than older couples, who decide autonomously or yield to the partner who decides according to his or her role.
Indeed, Spiro (1983) found more older couples with almost adult children in the group of light influencers than all other
groups (Kirchler, 1993, p. 412).
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mudanças começam a aparecer e as decisões envolverão um processo intenso sobre as decisões

tomadas. Cada um decidirá sobre quais itens aprecia mais, compondo a fase de aquisição do ciclo

vital da família.

Frankel (2006) diz que é crucial “conversar sobre a maneira pela qual o dinheiro vai

ser gasto, poupado e acumulado” e sobre temas como propriedades, dívidas, divisões de contas,

antes de o casal partir para uma vida comum (op. cit., p. 91).

Madanes e Madanes (1997) também concordam que poucos casais planejam o que

realmente querem fazer com o seu dinheiro, o que muitas vezes os levam a tomar decisões baseadas

no que outras pessoas do seu círculo social estão fazendo, e caem em armadilhas econômicas.

Concordamos com os autores até agora citados no que tange à difícil tarefa da negociação

financeira especialmente entre os jovens casais, o que de alguma forma pode levar ao estabelecimento

de um compromisso financeiro na parceria, demandando comunicação objetiva e esclarecimentos

antes de se casarem, tempo para ser estabelecido ao longo do casamento, além de disponibilidade

de se reconhecer o que cada parte viveu em relação ao dinheiro.

3.3 – DINHEIRO NO CASAMENTO ATUAL

A visão de casamento que pretendemos abordar aqui é uma visão pós-moderna, que

segundo Vaitsman (1994) aceita a pluralidade dizendo:

[...] em diferentes partes da sociedade contemporânea, a concepção moderna de casamento
e de família, fundada no individualismo patriarcal, passou a conviver com uma concepção
pós-moderna, na qual a heterogeneidade, a efemeridade, a contextualidade de padrões e
comportamentos tornam-se traços dominantes e legítimos.(1994,p.51).

Nessa visão, as mulheres são observadas a partir do desafio na busca de um novo lugar

na sociedade, caracterizada pela luta da dicotomia entre o público e o privado por meio da inserção

delas no mercado de trabalho. As mulheres, segundo a autora, passaram a aspirar a identidades

“...não mais ligadas exclusivamente à esfera privada” (1994, p. 51) o que de alguma maneira

promove instabilidades nas relações do casal e na família. Ao mesmo tempo, tal visão não deixa de

lado uma concepção moderna de casamento e família fundada no individualismo patriarcal, divisão

social e sexual de papéis, pois nesse viés é possível dizer, segundo a autora, que:
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Ao pensarmos nas novas configurações dos comportamentos nos casamentos e na

transformação emergente do papel da mulher nas relações conjugais, não é possível deixar de notar

a repercussão dessas mudanças no papel dos homens. Estes, considerados a partir de uma nova

geração, passaram a buscar adaptação aos novos papéis, gerando uma nova tendência entre os

jovens casais. Procuram, assim, experimentar uma maneira mais igualitária de poder, refletida, muitas

vezes, na divisão de contas, assim como a provisão financeira focada no homem e de tarefas

domésticas antes reservadas para as mulheres. As antigas frágeis mulheres deram lugar a mulheres

decididas que buscam por seus destinos. Os homens sentiram-se apavorados. Esses novos papéis

pedem por novas negociações. É necessário entender as diferenças de gênero e de papéis, que

podem ser bem compreendidas no atual modelo de coabitação antes do casamento, embora os

casamentos continuem a ser realizados.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia  e  Estatísticas,  IBGE17  nos  mostram que a
faixa etária dos homens em que encontramos maior índice de casamentos é a de 25 a 29 anos e

decresce na faixa dos 30 a 34 anos. Para as mulheres, a faixa etária de maior índice é a de 20 a 24

anos e vai decaindo na faixa dos 25 aos 29 anos. Para Pereira (2005)18, os jovens estão se casando

cada vez mais tarde, segundo fontes do IBGE. As mulheres tinham em média 27 anos e os homens

30,4 anos. Há uma década, elas tinham 24,2 anos e eles 28,1 anos.

Esse quadro suscita várias possibilidades de entendimento, entre elas o chamado “fenômeno

canguru”, que é: “A tendência dos jovens brasileiros das classe sociais mais altas de sair cada

vez mais tarde da casa dos pais” (Penner, 2006) 19.

Brasil20 (2006), complementa os dados e diz:

[...] dados extraídos da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do
IBGE, nas casas brasileiras em que a renda familiar é superior a vinte salários mínimos,
a porcentagem de filhos entre 25 e 29 anos ainda aboletados com os pais atingia 66% em
2004, um salto em relação aos 43% de 1993; na faixa dos 30 a 34 anos o avanço foi de 20%
para 29%.(Brasil, 2006, p.112).

41

...o pós—moderno no casamento e na família caracteriza-se pelo fato de que, em
circunstâncias contemporâneas, diferentes padrões de institucionalização das relações
afetivo-sexuais passaram legitimamente a ‘coexistir, a colidir, a interpenetrar-se’. Entre
grupos sociais – como as classes médias urbanas – onde predominam normas mais
rígidas de comportamento, papéis sexuais dicotômicos, a heterogeneidade e a diversidade
impuseram-se,como práticas e como discurso (Vaitsman, 1994, p. 51).

17www.sidra.ibge.gov/bda/regciv/default.asp?t: Sistema IBGE de Recuperação Automática/ Banco de Dados Agregados.
Registro civil. Tabela de Números de Casamentos no Brasil/ Idade do Homem e da Mulher.Acesso em 29/01/2007.
18O Estado de S. Paulo, caderno “Vida &” , Bancos de dados unificados estatísticas de gênero. p. A 24, 17/12/2005.
19Revista Veja, encarte: “Guia Veja São Paulo”, Fenômeno canguru. p. 112, 1/2/2006.
20Revista Veja, “Comportamento”, Acomodados no ninho. p. 68, 24//05/2006, edição 1957, no 39, nº. 20.
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Desse modo, uma das possibilidades de entendimento dos dados indica que na nossa

sociedade a relação entre pais e filhos propicia maiores dificuldades de cortar laços, principalmente

o econômico. Nos extratos médios da população urbana, os filhos costumam ficar em casa até o

término da graduação, muitas vezes até a pós-graduação, provavelmente na tentativa de consolidação

da carreira, o que tem correspondência com o aumento do tempo de estudos para competir no

mercado de trabalho, e o casamento passou a ser postergado. Outra possibilidade de leitura desses

dados, diz respeito ao acesso profissional e ao nível de escolaridade para as mulheres. Quanto

maior o nível escolar e o cargo profissional, mais elas exigem novos comportamentos de seus

parceiros. Passaram a eleger novos comportamentos em suas relações amorosas e em termos

profissionais, mostrando-se predispostas a lutar publicamente por suas competências e salários.

Diante disso, parece inevitável que se toque nas relações de poder implícitas no relacionamento a

dois, rascunhando-se de maneira otimista, para o futuro, um novo tipo de casamento voltado para

a interdependência e divisão financeira e de tarefas domésticas, o que está de acordo com o que

Vaitsman (1994) considerou ser um casamento pós-moderno.

Esta pesquisa aborda os jovens casais sem filhos dos “extratos médios da população

urbana”21, sem filhos situados dentro dessa tendência de solidificação profissional antes do casamento.

Poderíamos arriscar, e afirmar que tal comportamento tende a corroborar com os dados da pesquisa

de Moreira (2000), segundo a qual o significado geral atribuído pelo brasileiro ao dinheiro é o de

estabilidade. Deste modo, constata-se aqui, entre os jovens casais, a idéia de galgar o caminho da

autonomia e segurança financeira para depois consolidar-se um casamento.

3.4 - ADMINISTRAÇÃO DO DINHEIRO NO CASAMENTO SOB DIFERENTES

ARRANJOS

De maneira geral, buscamos conceituar o que representa um estilo de administração do

dinheiro entre os casais a partir de pesquisas na psicologia econômica realizadas na Inglaterra, por

existirem poucos trabalhos de pesquisa nacional nessa linha. Definimos estilo como a forma adotada

pela parceria para administrar o dinheiro recebido por ambos, tanto em forma de salário ou qualquer

outro tipo de rendimento, que pode ser individual e/ou coletivamente usado.

Ao pesquisarmos casais e estilos de administração financeira, observamos que há interfaces

presentes entre gênero, poder, e conjugalidade, o que dificulta a tarefa de separar criteriosamente
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a serviços de saúde e educação, lazer, e moradia própria ou alugada.
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esses três focos.

Atualmente, tem sido comum observar que casais jovens escolhem compartilhar a vida a

dois sem formalizar o casamento. Sobre esse aspecto Ashby e Burgoyne (2006), que abordaram

casais em coabitação classificados segundo a tipologia de Pahl (1989) in Burgoyne (1990)22, e

Pahl (2005), comentam que há uma visão tradicionalista de papéis no casamento, uma ideologia de

divisão arraigada na própria relação e um ideal de durabilidade nos casais casados que tendem a ter

um estilo mais coletivo do uso e da propriedade do dinheiro. Para os casais em coabitação, existe

predominantemente uma maneira mais individualista de se lidar com o dinheiro, por questionarem a

durabilidade, o comprometimento e a ideologia da relação, o que se conecta com a tendência para

manterem contas (pessoais e as contas do cotidiano) separadas, razão pela qual as autoras definem

a existência de uma visão individualista da propriedade e do uso do dinheiro. Essa visão está de

acordo com a necessidade que estes últimos revelam de independência, autonomia e de igualdade,

de acordo com Vaitsman (1994) e Pahl (2006).

Como precursora desse estudo, Pahl (1989) in Burgoyne (1990), e Pahl (2005) procurou

considerar as diferentes formas dos casais casados de controlar e manejar o dinheiro no cotidiano

doméstico. Em sua pesquisa, elegeu tipos básicos de manejo financeiro entre os parceiros e disse

que existem diferentes sistemas de manejo do dinheiro.

Webley et al. (2001), dizem que essas tipologias não exaurem todas as possibilidades de

organização do dinheiro no lar, mas que foram criadas para capturar as principais formas de manejo

do dinheiro. Segundo esses autores, Pahl (1989) in Burgoyne (1990) e Pahl (2005) diz que cada

uma das categorias acaba por “invadir” outras e, além disso, alguns arranjos financeiros são muito

complexos.

Para Burgoyne e Routh (2001), as tipologias de Pahl (1989) in Burgoyne (1990) e Pahl

(2005), foram fundamentais para concluir, inicialmente, que os jovens casais com faixas salariais

próximas associavam o modelo de casamento da atualidade com divisão de tarefas e de união do

dinheiro do casal, diferenciando-se do modelo tradicional de união, na medida em que levam para

o casamento expectativas e normas de igualdade como prioritariamente justas. Após alguns anos,

Burgoyne et al. (2005), estudaram duas dessas tipologias, por serem as mais comumente encontradas

nos jovens casais.

Um dos sistemas é o chamado de sistema independente de administração do dinheiro

(independent management)23 e é uma característica de jovens casais sem filhos, nos quais os
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22Burgoyne é professora na Universidade de Exeter na Inglaterra e realiza pesquisas importantes sobre a psicologia
econômica em diversas áreas da vida, focando também nas questões financeiras e a vida conjugal.
23Segundo tipologia de Pahl (1989) in Burgoyne (1990): Sistema independente de administração do dinheiro ou independent
management: Ambos têm seus  insumos e fazem acordos do que cada um vai pagar.
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24The analysis showed that independent management of money was particularly characteristic of younger couple, of those
without children and those where the woman was in full time paid work  (Pahl, 2005, p. 384).
The two systems in which money was kept partly or totally separate were more likely to be used by couples in which female
partners were in professional/managerial or intermediate class position and male partners were under rather than over 35
(Pahl, 2006, p.5)

homens estão abaixo de 35 anos e as mulheres exercem período integral de trabalho, em cargos e

classes sociais médios/altos, e possuem salários próximos ao dos homens, segundo Pahl (2005,

2006)24.

O outro sistema é chamado de sistema parcialmente conjunto de administração do dinheiro

(partial pooling system)25 e foi aprofundado a partir  do  pooling  system,  pela  própria  autora,

anos depois, por ser a forma mais comum de organização, na qual um dos parceiros é o que mais

maneja as contas diárias (Webley et al. 2001).

• Administração independente do dinheiro:

É um dos sistemas pesquisados por Pahl (1989) e posteriormente aprofundado (2005),

segundo o qual, cada um administra seu dinheiro e suas responsabilidades sobre contas de forma

separada, sem acesso a conta do parceiro, e sem uma conta-conjunta. Não pedem permissão para

seus gastos e não sentem que devem financeiramente um para ou outro. Desse modo, possuem

poder independente de gastar o que é acordado entre ambos, na maioria das vezes sem se

questionarem. Costumam dar pequenas quantias um para o outro, quando precisam. Outros sentem

que ao receberem dinheiro do parceiro ficam lhe devendo, como se isso fosse um empréstimo.

Alguns esperam mesmo que se pague de volta. As economias são mantidas separadamente e regidas

como cada “proprietário do dinheiro” [ grifo nosso] achar melhor. Contribuem com meio-a-meio no

lar. Em caso de um deles ganhar menos, ainda assim contribui com a metade; às vezes a contribuição

é proporcional ao ganho. Alguns fazem cálculos exatos, guardam notas, calculam cada contribuição.

Outros fazem isso sem detalhamento algum. De maneira geral, esse estilo pode configurar uma

visão individualista de manejo do dinheiro na parceria. Para Pahl (2006), essa escolha está baseada

na ideologia do casal que considera esta forma individual um meio de manter a independência, ou

mesmo meio de não ter que dar satisfações para o outro parceiro.

• Sistema parcialmente conjunto de administração do dinheiro:

É outro sistema estudado por Pahl (1989) in Burgoyne (1990) e Pahl (2005), segundo o

qual os casais pagam suas contas independentemente, mantendo contas separadas e depois depo-

sitam dinheiro suficiente (igual ou proporcional) em uma conta-conjunta, que ambos podendo acessar.

Configura um sistema parcial de administração conjunta do dinheiro. Com esse sistema, cobrem as
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dinheiro é colocado em conta comum e os dois o acessam e o administram.
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despesas diárias que, também, visam em geral à compra da casa ou ao aluguel. Em muitos casos as

decisões sobre a conta-conjunta são vistas como coletivas. Costumam ter dinheiro em grande

quantidade para o que quiserem, sobre o qual têm controle de forma independente. Normalmente

não se consultam para os gastos pessoais, mas podem fazê-lo entre si. Para Pahl (2006), há uma

tendência em mesclar as duas categorias em uma só (pooling system e partial pooling system).

Essa categoria é a mais atual, e, sendo assim, podemos dizer que, nesse tipo de relacionamento

financeiro, de acordo com Cerbasi (2004), o casal pode caminhar junto para construir um plano

comum financeiramente e talvez iniciar o estabelecimento de metas e objetivos comprometendo-se

mutuamente e estabelecendo um “compromisso financeiro”.

Nesse sentido, o controle da conta-conjunta no casamento, sob a ótica de Frankel (2006,

p. 67), diz respeito ao “leme de seu barco financeiro”, que pode ser dividido, mas, isso demanda

uma condição de igualdade de salários (o que parece difícil) e parceria no interesse sobre como o

dinheiro irá ser gasto ou investido.

Em nossa opinião, a visão coletiva do dinheiro tende a facilitar maior compromisso entre

ambos, mas não exclui de maneira alguma que casais com contas totalmente separadas possam

estabelecer esse compromisso, o que pode ser algo a ser questionado pelos terapeutas de casais.

Ao pensarmos sobre a questão da separação das contas bancárias, podemos considerar

que existe um jogo de poder implícito nessa estrutura financeira, que não se consegue romper

facilmente. Na esfera familiar, o casal também poderá estar conectado com uma rede invisível de

poder ao estabelecer modos de manejar o dinheiro na relação conjugal. Acreditamos ser possível

encontrar formas de abuso de poder entre casais, em que a questão financeira esteja presente. Tal

poder pode ser mais bem compreendido quando Pahl (2006) sublinha que quando o dinheiro entra

no lar, é automaticamente identificado com “etiquetas psicológicas” (p.13) de sua origem e nem

sempre é usado para tudo o que se pretende, aspecto também ressaltado por Burgoyne (2004) e

Webley et al. (2001). Desse modo, cada membro do sistema familiar possui diferentes prioridades

de gastos, o que pode contribuir para acentuar conflitos familiares.

Este importante aspecto do poder deverá ser reconhecido pelos profissionais terapeutas

de casais, conforme estudos de autores como Felton-Collins e Brown (1992), Madanes e Madanes

(1997), Moreira (2000), Cerbasi (2004) e Burgoyne (2004).

Na mesma esteira do poder surge a questão da propriedade do dinheiro. Assim, aquele

que ganha sente-se no direito de usá-lo de acordo como acha que deve, o que acaba acontecendo

geralmente com o homem como provedor principal, conforme Burgoyne et al. (2006), Burgoyne e

Kirchler (2005) e Madanes e Madanes (1997). O mesmo ocorre com as mulheres: quando
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ganham seus salários e contribuem financeiramente para o lar, sentem-se com autonomia e

proprietárias do dinheiro para utilizá-lo consigo mesmas (Webley et al., 2001).

A propriedade do dinheiro foi mais bem vista em um estudo recente realizado por Burgoyne

e Roth (2001). Os resultados indicaram que os jovens acreditam que aquele que ganha mais tem o

direito de realizar mais gastos pessoais.

Outro aspecto pesquisado por Pahl (2006), referente ao uso do cartão de crédito, sugeriu

que existem diferenças no uso baseadas na condição do emprego, na idade, e no gênero. Assim,

entre homens e mulheres com provável nível semelhante de salários e com empregos de período

integral, há uma porcentagem de uso diferenciada do cartão de crédito para compras, indicando

menor porcentagem de uso pelas mulheres.

Por sua vez, Frankel (2006) concorda com esses autores e acrescenta ser o poder implícito

daquele que é o provedor principal, geralmente o homem, um dos fatores que deixa a mulher em

posição vulnerável ante o divórcio, a morte ou falências. Contribui para isso o fato de que algumas

mulheres têm quase sempre pouca informação sobre o quanto o marido ganha, ou onde os recursos

estão aplicados, ou até nem participam da administração do orçamento doméstico. Isso pode levar

à condição de risco e desigualdade, pois as mulheres ainda são as primeiras responsáveis pelos

cuidados com as crianças e, muitas vezes, quando não contribuem financeiramente, restringem seus

gastos consigo mesmas e acabam sentindo-se culpadas por usar o “dinheiro da família”26. De acordo

com Burgoyne et al.(2006), “[...]isto implica ter, para o homem, um grande senso de controle

financeiro e no direito para se usar o dinheiro para os gastos pessoais” (p.620), o que também

foi estudado previamente por Burgoyne (2004)27. Esse posicionamento de Burgoyne justifica-se

em Frankel (2006), ao dizer que há uma relação complexa entre mulheres e dinheiro, pois elas são

ensinadas por meio de mensagens a serem “[...] boas acolhedoras e cooperativas; que nosso

verdadeiro papel gira menos em torno do dinheiro que das relações afetivas” (2006, p. 20).

Além desses aspectos é importante destacar as diferenças entre o poder e a administração do

dinheiro dentro do lar. O poder implica veto sobre o que vai ser ou não dispensado para o lar, ou

mesmo no fato de ter a decisão final sobre as prioridades. Administrar implica fazer os pagamentos

cotidianos das contas domésticas e pessoais (Burgoyne et al., 2006 e Webley et al., 2001). O

26Women who are not contributing financially tend to restrict spending on themselves and to feel guilty is they use what they
regard as “family money“ (Burgoyne e Kirchler, 2005, p.213).
27The latter implies having greater financial control and greater sense of entitlement to personal spending money
(PSM) Pahl, (Pahl, 1989). (Burgoyne et al.,  2006, p. 620) .
[...] with (usually) less money coming in and one (usually male) main breadwinner, any differences in assumptions,
attitudes and priorities concerning the use of  money may have to be confronted, and it seems that power of the earner tends
to win the day. (Burgoyne ,2004,p.169).
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sistema de controle e administração pode ter desdobramentos no bem-estar e na autonomia no

casamento. Quando o marido entrega boa parte de seu salário nas mãos da esposa, isso proporciona

sensação de controle para ela. Entretanto, é o marido que determina quanto deverá ser dispensado

para a casa, para ela ou para aplicações (Burgoyne, 2004). A possibilidade do estabelecimento de

um critério de igualdade entre os casais pode ser difícil na medida em que se estabelece um critério

oculto de controle sobre o dinheiro. Isso não é tema de conversa e nem de preocupação no jovem

casal, que aparenta desejar um relacionamento igualitário em termos financeiros. Entretanto, após

o estabelecimento da família, com a chegada dos filhos, podem se evidenciar diferenças de poder

entre o casal, refletindo maior poder para quem ganha mais, ou é o principal provedor do lar

(Burgoyne, 2004 e Webley et al., 2001). Assim, mesmo que o dinheiro esteja numa conta-conjunta,

há uma diferença entre quem o depositou como resultado de seu trabalho e aquele que o administra

efetivamente.

Para Kirchler et al. (2001), atualmente os casais optam menos por terem uma conta-

conjunta e quando o fazem fica em aberto a questão de igualdade de acesso ao dinheiro ganho.

Desse modo, os autores concordam com Burgoyne (2004), Burgoyne et al. (2005) e Webley et

al. (2001), quando dizem que esse tipo de conta não implica a condição de igualdade entre os

casais, pois um deles poderá exercer maior controle. Os autores citados comentam que uma saída

nesses casos é a manutenção de uma conta separada para a esposa, que propicia o “direito” de

gastar com o que achar melhor sem justificar-se, para si mesma ou para os outros, o que em geral

configura um arranjo especial entre casais.

Para Ashby e Burgoyne (2006), isso quer dizer que a propriedade está intimamente

relacionada à percepção do significado que esta traz junto com o ganho do dinheiro. Sentir-se

“dono” [grifo nosso] de seu dinheiro, mesmo que comparativamente este seja em menor quantidade

que a de seu parceiro, faz com que se estabeleça uma postura de comando ou de direito sobre o

mesmo, o que a nosso ver, reflete questões de poder. Essa noção está em acordo com a idéia de

Pahl (2006) sobre uma etiqueta de identificação de origem do dinheiro. Por outro lado, muitas

vezes, o parceiro não consegue utilizar o dinheiro de uma conta-conjunta para si próprio, por não

se sentir proprietário. Uma relação mais “frágil” [grifo nosso] do ponto de vista emocional leva os

casais a decidirem por mantê-lo separadamente (Burgoyne et al. 2006). Ao abordar a individualização

das finanças do casal, Pahl (2005) considera que pode existir um senso de liberdade e de autonomia

entre os casais que utilizam sistema financeiro independente, mas que isso ocorre mais naqueles que

têm seus salários em faixas aproximadamente iguais. Tal questão carrega embutida uma noção de
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desigualdade, segundo Pahl (2005). Isso se deve ao gênero e ao teto salarial desigual entre homens

e mulheres, além das diferenças nos modos de gastarem o dinheiro consigo próprios. Com isso,

não se consegue alcançar a aspiração de uma relação mais igualitária, pelo menos nesse sentido

financeiro.

Esse ponto de vista é vigente na sociedade brasileira, em que, entre casais jovens de dupla

carreira, ambos contribuem com o sustento da casa. Segundo dados da Fundação SEADE28

verificou-se que elas recebem 77,7% do rendimento  horário  médio auferido  por seus parceiros.

Nesse panorama, surge uma forte tendência a um tipo de casal supostamente mais igualitário, o que

nem sempre acontece devido às diferenças salariais. Tais diferenças acontecem mundialmente, e no

Brasil, de acordo com Pereira29 (2006): “[...] em 2000 os salários recebidos pelas mulheres

representavam 70% dos rendimentos recebidos pelos homens” (2006, p. A14).

A questão da propriedade do dinheiro, individual ou coletiva, abordada por Pahl (2005),

leva a uma terceira possibilidade, em que o casal fica dividido e oscilando entre o que é “meu” e o

que é “nosso” e pode caminhar para o estabelecimento de uma propriedade coletiva do dinheiro.

Nessas circunstâncias, por exemplo, na coabitação, os casais podem estar vivenciando o

processo de elaboração dos sentimentos de coletivismo ou individualismo financeiro e os sentimentos

na própria relação. Isso determina o grau de autonomia de cada um sobre o dinheiro. Quando há

uma visão coletiva da propriedade, o casal discute mais sobre as decisões financeiras, assim como

os gastos pessoais e desse modo, tende a facilitar o estabelecimento de um comprometimento

financeiro. Portanto, o comprometimento da própria relação, assim como as expectativas, irão

influenciar na forma com que o dinheiro vai ser dirigido de maneira coletiva ou de maneira individual

(Burgoyne et al. 2005).

De qualquer maneira, é possível imaginar que na formação de casais, já mesmo durante o

período de namoro, muitos criem expectativas em relação ao modo com que um e outro lidem com

a questão financeira. Obviamente, isso deverá acarretar conseqüências, mas se a qualidade da

relação permitir, poderá também criar espaços de conversação e talvez manejo criativo do dinheiro,

a ser utilizado como algo que vem a favor do casal.

Desse modo, Felton-Collins e Brown dizem:

O dinheiro é um recurso limitado. Como todos sabemos, ele não pode de fato comprar
liberdade, segurança, amor e poder duradouros, mas apenas fac-símiles temporários dos
mesmos. Sentir-se realmente livre, seguros, amado e poderoso requer maturidade
emocional, um senso integrado de valor pessoal que o dinheiro não pode comprar (op.cit.,
1992, p. 108).
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No início do casamento, os jovens casais são influenciados pelos fatores já citados, além

da quantidade de dinheiro que cada qual traz para o lar, a divisão do trabalho, a visão coletiva ou

não do dinheiro e a necessidade de independência financeira. São casais jovens que têm duplas

carreiras, dois salários, duas maneiras diferentes de considerar o que é um casamento e os papéis

envolvidos.

Em estudo recente, Burgoyne et al. (2005) mostraram estilos de administração das

economias do lar. Os resultados confirmaram que a maneira independente de administrar o dinheiro

é a forma mais transitória de todas no início do casamento, além da mais comum na Inglaterra

atualmente. Assim, no decorrer de um ano o casal tende a migrar dessa maneira para uma mais

coletiva.

O contexto social, político e cultural exerce papel importante sobre os casais e o modelo

inglês abordado aqui não implica necessariamente que esteja ocorrendo no Brasil. Porém, está

indicando uma tendência, e acreditamos que as condições políticas e econômicas daquele país

contribuem para mantê-la. No Brasil, a família está fundamentada historicamente numa base patriarcal,

que é a responsável pela manutenção do sustento básico (educação, saúde, alimentação, cuidado

com os filhos etc.). O Estado não contribui diretamente com o sustento das famílias mais favorecidas

economicamente. Tais condições podem levar à manutenção do modelo conjunto de manejo

financeiro. Já para os extratos sociais mais desprivilegiados, o sistema do casal pode evidenciar

maior controle feminino na administração do dinheiro (Burgoyne, 2004).

Com o crescente exercício da força trabalhadora feminina, o casal, ao decidir por depositar

parte do salário e preservar outra parte para si, aponta para o aumento do poder e controle femininos

com um papel mais ativo, denunciado pela participação no planejamento e na administração dos

aspectos financeiros da vida a dois.

Os fatores que fazem com que o jovem casal inicie uma conta-conjunta são: a necessidade

de planejar e reservar dinheiro para o casamento em si, o financiamento para a compra da casa

própria, o aluguel, a chegada de um bebê, ou a visão tradicional ou não do casamento e os respectivos

papéis de gênero entre outros.

Ao concluir esses estudos, Burgoyne et. al. (2006) mostraram que a necessidade de

independência, liberdade e de direito sobre a propriedade do dinheiro leva a um sistema de manejo

financeiro separado, mesmo enfatizando que o dinheiro poderá ser usado para ambos em caso de

necessidade, o que contribui para o “senso de identidade financeira” (p.630)30. Isso significa
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dizer que, ao se pensar sobre a propriedade coletiva versus a individual do dinheiro, a conservação

do acesso a este de maneira legítima e a decisão de quando deverá ser usado de maneira coletiva

são mais significativas do que a noção de propriedade, o que facilita a preservação desse senso de

identidade financeira. Preservar separadamente a propriedade e a identidade financeira,

principalmente nos primeiros estágios do casamento, sem que isso se transforme no decorrer dos

anos, poderá indicar tendências de se manter desigualdades entre gêneros. Para aqueles que iniciam

o casamento com uma visão tradicional há tendência a um manejo coletivo financeiro, mas isso não

implica igualdade na relação. A autora citada deixa claro que é difícil encontrar o equilíbrio entre a

autonomia e a igualdade quando se pensa sobre as disparidades salariais entre os gêneros.

3.5 – DINHEIRO E RELACIONAMENTO CONJUGAL

Como maridos e esposas utilizam o dinheiro?

Nos estudos feitos por Burgoyne e Lewis (1994), com o objetivo de explorar a realidade

psicológica da divisão do dinheiro no casamento, focando os casais que utilizaram um sistema de

administração compartilhada e conta bancária conjunta (pooling), foi possível observar que há um

diferencial na maneira de se usar o dinheiro dentro do sistema marital. Os homens parecem apreciar

mais a regra da eqüidade: “recompensas proporcionais aos inputs” (1994, p.101)31 e as mulheres

parecem apreciar mais a regra da igualdade, a qual implica a não necessidade de ter que provar a

contribuição financeira de cada parte para compartilhar em pé de igualdade o dinheiro da conta do

casal. Esse estudo encontra-se ainda atualizado por Burgoyne e Routh (2001), que dizem que

apesar da busca da igualdade, publicamente validada, o casamento continua desigual, bastando

observar as condições das mulheres, responsáveis mais evidentes pelas crianças no caso de divórcios

e morte, em relação a maridos, que são os provedores principais do lar.

Em outro estudo, Burgoyne (1990) aponta a importância de se reconhecer um “poder de

controle paralelo” (p.662), pois, apesar de ter entrevistado casais que se consideram igualitários

na medida em que dividem os cuidados e a administração do lar, entre eles foi possível notar certo

“direito” de propriedade associada ao ganho do dinheiro:

Colocar o dinheiro numa conta-conjunta poderá remover a etiqueta de propriedade, mas
a fonte deste dinheiro poderá manter uma influência grande sob as mentes dos parceiros,
uma influência que poderá não ser admitida conscientemente, que poderá ser refletida no
modo em que os parceiros tratam o que é, em teoria, um recurso compartilhado32(ibiden,
1990, p. 622).
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influence upon the minds of both partners, an influence which may not consciously be admitted, yet which may be reflected
in a way both partners treat what is, in theory, a joint resource (Burgoyne, 1990, p. 662).
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No caso de o controle financeiro pertencer à mulher, poderá emergir uma mudança no

jogo de poder dentro do sistema conjugal. Quando a mulher ganha e contribui significativamente no

orçamento doméstico, isso exerce mudanças na maneira que ela se disponibilizará a usá-lo; poderá

considerar que o dinheiro lhe pertence e se sentir legitimada a usá-lo para propósitos pessoais.

Mesmo nessas circunstâncias, Webley et al. (2001) consideram que para as mulheres que ganham

mais que seus maridos é difícil assumir um papel tradicional masculino, na medida em que eles estão

mais voltados para o mercado de investimentos do que as mulheres. Elas tendem a assumir mais

responsabilidades pelo cuidado da casa e dos filhos, papéis que, segundo os autores citados, ainda

lhes pertence. Desse modo, os estudos mostraram que elas estão inclinadas a realizar gastos

financeiros focados na família, e eles focados mais em si mesmos.

A visibilidade do dinheiro é central nessas questões de poder. Algumas vezes, quando a

mulher ganha mais que o marido sente ser necessário que esse montante se torne visível. Justifica a

opção por manter o dinheiro em conta separada por considerar que perderia a visibilidade se

estivesse na mesma conta-conjunta. Por outro lado, há mulheres que acabam “passando o controle”

das finanças ao marido para evitar conflitos, manter papéis de gênero e prevenir certa assimetria

que pode se instalar na relação a dois. Assim, estabelece-se um estilo de igualdade que minimiza,

muitas vezes, o desconforto do homem por não ocupar o papel de provedor principal e depender

financeiramente da mulher (Burgoyne, 2004). A nosso ver, essa é uma questão atual e reflete a

busca por um novo equilíbrio entre dinheiro e poder no casamento.

Assim, segundo Webley et al., (2001) e Burgoyne (1990), a propriedade psicológica do

dinheiro poderá reverberar  sobre o  parceiro  dependente,  principalmente quando  se  pensa sobre

“ideologias diferentes” [grifo nosso], ou seja, aquilo que se refere a crenças, normas e valores que

constituem o ponto de vista de cada um sobre o casamento e sobre os papéis dentro do relaciona-

mento.

De maneira geral, segundo Burgoyne (1990): “[...] o modo de percepção de proprieda-

de sobre o dinheiro pode interagir com uma rede complexa de ideologia de papéis de gênero,

e formas e definições de trabalho que produzem conseqüências econômicas e psicológicas”33.

( p.655).

Por outro lado, Madanes e Madanes (1997) acham que a percepção de propriedade

refletida na escolha do tipo de conta bancária implica a competição entre o casal ao tentar dividir as
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responsabilidades disputando um com o outro para ver quem é o mais bem-sucedido.

Um dos pioneiros a abordar as questões de manejo do dinheiro entre casais foi Kirchler

(1993) e Kirchler et al. (2001), que realizaram estudos para compreender como os casais lidam

com as decisões diárias e como resolvem seus desacordos. Webley et al. (2001), dizem que

Kirchler indicou que questões de decisões econômicas dentro de um sistema familiar são

potencialmente capazes de levar a conflitos, pois cada membro deseja e tem prioridades diferentes.

Desse modo, o dinheiro no casamento é causa de conflitos observados ao se tentar conciliar dois

sistemas com regras próprias para as transações econômicas e sociais. Assim, tais decisões

econômicas ocorrem dentro do que consideram ser um processo com começo, meio e fim e estão

inseridas em um contexto mais amplo, que nunca deve deixar de ser considerado. Concluem que a

organização financeira pode ter impacto nas decisões familiares. Segundo Webley et. al.(2001),

uma das áreas para a qual as pesquisas de Kirchler (1993) migraram foi para a pesquisa de decisões,

especialmente as que envolvem bens duráveis como carros, móveis, eletrodomésticos etc.

Dentre esses estudos, o mais influente nas questões da vida a dois foi o nomeado de

“táticas de influências para a realização de compras” por Kirchler (1993, p. 495). Nesse

estudo, ele mostrou que os homens e as mulheres têm maneiras diferenciadas de decidir como

gastar o dinheiro. Ela procura negociação com base em uma decisão conjunta e ele procura decidir

sozinho e usa as questões de gênero como base para suas argumentações. Apesar de ser uma

pesquisa feita em contexto e época diferentes, concordamos que ao estarem diante uma decisão de

compra, principalmente quanto a bens duráveis, há um jogo de poder e interesse implícito.

Para Kirchler (1993), se um dos parceiros não está de acordo com uma decisão em andamento,

haverá a tentativa de persuadir o outro, formar alianças e perseguir suas próprias necessidades.

Felton-Collins e Brown (1992) concordam com essas táticas como resultantes de falta de um real

poder, assim como Madanes e Madanes (1997). Estes últimos identificaram três maneiras de controle

do poder relacionado ao dinheiro dentro da família: “O controle sobre o dinheiro pode ser obtido

de três maneiras diferentes: por meio da negociação, da sedução ou de comportamento

irracional”, que podem ser realizados através do uso direto ou indireto do dinheiro (1997, p.

204)34. Apesar de Madanes e Madanes (1997) serem pioneiros nessa temática, a maneira de

exercer o poder financeiro frisada por eles, sobre os jogos de azar, revela atitudes
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34Os autores definem este tipo de comportamento como aqueles comportamentos que surgem por ressentimentos, tais
como causar danos financeiros à família, exceder gastos, gastos feitos sem que o outro saiba com apostas, por exemplo,
ou recusando trabalhar, entre outros. Além disso, este comportamento afeta a estrutura e a interação familiar, causando
perdas financeira. É um comportamento considerado pela autora como agressivo. (Madanes e Madanes, 1997, p. 204-
205).
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consideradas agressivas. Entretanto, acreditamos não ser somente questão de agressividade, mas,

relacionada a outros aspectos, dentre eles os emocionais e familiares.

No último estudo de Kirchler et al. (2001), foi criado um diário, com 40 casais na cidade

de Viena, em 1985, com o qual ele pôde observar as conversações, as discórdias e tomadas de

decisões entre os casais. O objetivo foi encontrar quais fatores influenciam os parceiros sobre a

decisão de compra e sobre decisões que envolvam as finanças ou mesmo aquelas tomadas no dia-

a-dia do casal que não envolvam necessariamente dinheiro. O equilíbrio das influências que cada

um exerce sobre o outro parece depender da qualidade da relação entre ambos.

O estudo solicitava que toda manhã os casais anotassem separadamente quanto tempo

passaram juntos, o que conversaram, seus desacordos, e como atingiam um equilíbrio. O diário

construído ao longo de um ano deixou claro que os casais não se sentam para discutir e alcançar

decisões, e escapam da tarefa de balancear as opiniões, a favor ou contra alguma alternativa. A falta

de consciência dos desejos e das necessidades do parceiro, para se tomarem decisões do cotidiano

ou do lar, ficou evidente.

As decisões não são atos isolados e são complexas, ocorrendo no dia-a-dia. Os casais

costumam ter desejos, objetivos e percepções diferentes do que se quer comprar e isso pode gerar

conflitos. A decisão é um processo que também envolve níveis de conflitos, segundo Kirchler et al.

(2001). Quando uma decisão econômica está sendo processada, várias discórdias surgem, e o dia-

a-dia com as suas atividades se ocupa de tapar a visão dos casais sobre isso.

Para Madanes e Madanes (1997), qualquer que seja a maneira escolhida para dividir as

responsabilidades, os dois terão que lidar com os proventos e os gastos; assim o casal terá que

negociar sobre quanto irá para a poupança em comum, e quanto poderão gastar. Pahl (2006)

afirma que cada casal deverá encontrar o balanço entre ser uma unidade financeira e ao mesmo

tempo ser dois indivíduos separados e financeiramente autônomos.

Kirchler é figura importante da psicologia econômica, por seu pioneirismo, por sua

diversidade em pesquisas e por executar experimentos com seres humanos, voltados para o

comportamento de decisão com o objetivo de se observar a dinâmica e a construção do

comportamento de decisão nas relações de casais. Quanto à qualidade da relação, Kirchler et al.

(2001) notaram que há maior capacidade de conversação entre os casais que se consideravam

“felizes” ou harmoniosos, o que está relacionado com a capacidade de se elaborarem decisões e de

terem maior concordância na escolha, implicando a qualidade da relação.
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Cerbasi (2004) concorda com as diferenças nas maneiras de usar o dinheiro entre gêneros

que podem tornar-se tema de discórdias e diz: “Homens em geral discordam das decisões de

compras das mulheres, enquanto elas questionam as opções deles de aplicação do dinheiro”

(p.14). O autor coloca a importância das mudanças na posição profissional e social das mulheres,

e de como isso interfere nas maneiras de se administrar o lar e os negócios da família e diz: “Essa

nova realidade também gerou a necessidade de se chegar a um acordo sobre a administração

da renda familiar em parceria” ( p. 14).

No mesmo sentido, Frankel (2006) diz existirem diferentes maneiras de encarar o dinheiro

entre homens e mulheres. Eles costumam aprender a investir, multiplicar, controlar o dinheiro,

assumindo riscos ao fazer investimentos além de gastá-lo consigo próprios. Elas costumam aprender

a poupar para se prevenir de eventualidades e são cautelosas na hora de investir, esperando que

outros saibam mais que elas sobre esse assunto. Preferencialmente, o dinheiro é utilizado para

cuidar mais dos outros do que de si mesmas. De modo geral, o dinheiro recebe uma conotação

afetiva para as mulheres eobjetiva para os homens, o que, segundo a autora, está ligado a mensagens

diferentes recebidas durante toda a vida.

As normas culturais exercem pressão sobre os comportamentos em relação ao dinheiro,

no sentido de levar à independência econômica. Assim, tanto para homens como para mulheres,

segundo Frankel (2006), não há diferenças entre estas normas, mas,  sim  mensagens que  são  só

passadas para as mulheres tal como “Os homens entendem mais de dinheiro do que você”, ou

“tanto faz se casar com um homem rico ou com um homem pobre” (2006, p. 15).

Os estudos recentes realizados na Inglaterra por Pahl (2000, 2005, 2006) no sentido de

identificar como os casais gastam o dinheiro, sugerem que as mulheres gastam mais em roupas para

elas e para os filhos; são gastos relacionados à manutenção das crianças, à escola para os filhos ou

mesmo para a saúde, comida, cursos educacionais, e a casa35: “As evidências sugerem que as

mulheres continuam a ser as responsáveis pelos gastos do lar; por outro lado, os homens são

mais preocupados com os gastos mais individuais do que com o coletivo” (2000, p. 48). Para

Pahl (2000), os homens possuem gastos mais caros, mais incomuns e maiores referentes ao cuidado

do lar, por exemplo, com carros, com consertos da casa, e também com refeições fora do lar e

bebidas.

Do mesmo modo, Frankel (2006) também acredita que as mulheres têm despesas relativas

35The evidence suggests that women continue to be responsible for the collective expenditures of households, whenereas
men are preoccupied with individual as opposed to collective expenditure... (Pahl, 2000, p 48).
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36For many men, financial distress exerts a powerful influence on how they experience their marriage overall and how they
interact with their wives because of the importance they place on financial competence and success.(Aniol e Snyder,
1997,p.351).

à criação dos filhos, tais como roupas, presentes, material escolar. Também Burgoyne (1990) coloca

que as mulheres estão predispostas a investir mais nos filhos e na casa que os homens.

Essas noções de papéis de gênero, formas de gastos e de propriedade sobre o dinheiro,

propostas por esses autores, também podem ser pensadas sob o prisma cultural brasileiro. Ou

seja, pensar que as mulheres investem mais nos filhos e na casa que os homens parece ser possível,

e a idéia é tema de discussão de futuras pesquisas no Brasil. Assim, os homens ainda recebem

maiores salários, mas as mulheres estão mudando, adquirindo poder, mesmo com costumes e valores

patriarcais culturalmente arraigados. Assim, consideramos que ambos podem compartilhar dos

assuntos financeiros e domésticos de maneira mais flexível.

Quanto aos aspectos de gênero na relação conjugal, Aniol e Snyder (1997), em seus

estudos, evidenciaram a preocupação dos homens quanto às questões financeiras. Para os homens,

a satisfação no casamento está intimamente ligada à questão financeira, pelo menos a princípio:

“Para muitos homens os conflitos financeiros exercem uma influência poderosa em como

eles experimentam seus casamentos como um todo e como eles interatuam com as suas

esposas devido a importância que eles colocam na competência financeira e no sucesso”

(ibidem, 1997, p. 351)36 .

Nesse aspecto, na pesquisa nacional realizada por Jordão (2003), a questão central foi

entender o papel do dinheiro na qualidade de vida do casal e a questão do gênero. Um dos motivos

que contribuíram para tornar a vida atualmente melhor para ambos os sexos foi o progresso financeiro.

O estudo brasileiro sugere que as mulheres têm sido responsáveis por mudanças de valores e têm

tomado decisões quanto aos aspectos financeiros. Assim, ao colocarem em primeiro plano a carreira

profissional, os progressos financeiros, a posse de bens materiais à frente da questão da vida conjugal

e familiar, suscitam pensamentos sobre a existência de um poder maior em suas mãos e sobre as

transformações nos papéis de gênero. Na mesma pesquisa, os homens surgem com preocupação

com a carreira, sendo esse um modelo já arraigado, mas demonstram preocupação primeiro com a

vida conjugal e familiar, o que pode sugerir respeito quanto à força das mulheres e reconhecimento

de seu papel como provedoras e não só cuidadoras. Ademais, isso poderia indicar no futuro maior

conscientização dos homens sobre a vida doméstica, implicando também transformação de valores

sociais.

Burgoyne e Lewis (1994) e Aniol e Syder (1997), em seus estudos, alertaram para a
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 necessidade de haver comunicação entre os casais para superar questões de conflitos, especial-

mente os financeiros. Aniol e Snyder (1997), por meio de um estudo comparativo, examinaram os

conflitos financeiros, as dificuldades de comunicação e resolução de problemas entre os casais. O

estudo comparou casais em terapia de casal e aqueles que procuraram o conselho de crédito

local37 com um outro grupo escolhido de maneira aleatória na comunidade local americana. Con-

cordaram em dizer que para os casais em terapia e os que buscaram o aconselhamento de crédito

há maiores níveis de estresse global no relacionamento quando comparados com os casais da

comunidade local. Entre esses estressores estão conflitos relacionados a dificuldades de comunica-

ção na intenção de resolver problemas e discórdias sobre as finanças, o que representa um dos

assuntos mais difíceis para os terapeutas familiares abordarem nas intervenções terapêuticas.

Assim, os casais com altos níveis de estresse financeiro procuravam a terapia de casal

sem reconhecimento sobre esses níveis e diziam que os problemas se referiam a questões de

parentalidade, problemas sexuais, falta de intimidade, ou problemas de comunicação. Ou, ainda, a

procura deveu-se  ao  fato  de  o  nível  de  estresse  ter  comprometido  a  efetiva integridade do

casamento e a capacidade do parceiro(a) de crédito porque desafios financeiros comprometeram

os recursos emocionais para tratar dos problemas da relação e afetaram a capacidade de discutir

questões mais íntimas ou questões de poder e intimidade, ou até mesmo porque não havia possibi-

lidade de fazer uma terapia de casal.

De acordo com esse estudo, é possível crer que a qualidade da relação do casal pode

determinar maior ou menor peso quanto às questões de dificuldades financeiras, confirmando achados

de Kirchler et al. (2001). Pensamos que ao estarem em “maior sintonia” o casal poderia estar

predisposto a perceber tais questões de maneira mais objetiva em busca de soluções compartilhadas.

O papel da comunicação promove uma melhora nas negociações diárias e o seu uso é visto como

fator de importância para o casal, o que nem sempre tem sido a prática mais constante nas crises.

Embora a maioria das pesquisas aqui indicadas tenham se baseado em contextos

diferenciados e possuíssem um caráter normativo em relação às tipologias, apontam diferenças

relacionadas a gênero, no relacionamento conjugal, no que tange a formas de decidir sobre o que

adquirir, sobre prioridades de gastos, sobre propriedade financeira, além de diferenças de gênero e

poder.

Burgoyne (2004) especulou sobre os casais e o manejo do dinheiro sob a lente sociológica
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estresse financeiro.
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e de gênero, relacionados às diferenças no manejo do dinheiro, em que prevalece desequilíbrio

evidente entre os salários. Exemplificou, mostrando quando um deles está ganhando todo o dinheiro

e o outro cuida da família o tempo todo (por exemplo, comumente as mulheres exercem o papel de

dona-de-casa), é necessário compreender a relação existente entre cuidado do lar e dinheiro. A

autora colocou que:

Para Burgoyne (2004), essa é um das razões pelas quais os casais preferem não pensar

sob a ótica da troca. O amor tem que ser dado livremente sem ser contabilizado como mercadoria.

Pelo contrário, o dinheiro tem a sua essência natural no cálculo, sendo facilmente quantificável,

visível e relembrado.

O fato de sentir-se recebendo algo em troca de cuidados, ou assumir uma posição de

inferioridade diante do provedor, significa um rebaixamento da auto-estima. Receber dinheiro ou

presente em troca de afeto, cuidado, ou carinho, pode impor um débito invisível dentro do lar, e se

transformar em débito social ou em obrigação, cujos termos do pagamento não são especificados.

Para Webley et al. (2001), esse tipo de troca é indicado como uma “transação econômica”

[grifo nosso] e pode ser considerado até um tipo de mercado. Esses autores concordam com Burgoyne

(2004), ao dizerem que isso tudo não se coaduna com a idéia de amor, devendo ser assuntos

tratados sob óticas diferenciadas.

Kirchler et al. (2001) também observaram outro tipo de débito que pode ser estabelecido

em uma relação íntima, na medida em que um deles realiza o desejo de comprar algo e o outro não,

muitas vezes porque o dinheiro não dá para realizar ambas as necessidades. Para os autores, isso

cria uma espécie de “conta imaginária” que deverá ser saldada no futuro por quem ficou devendo

para o outro ( p. 85).

57

[...] deve  existir  um  tipo  de troca  ou transferência  mútua de  recursos que beneficiem
mutuamente  do  produto  de  seus  trabalhos.  Isto  parece  racional  demais  mas,  para
alguns  casais,  isto  é  muito  racional,  porque  isto  pode  implicar  na  troca  de  amor
(implicado  na  noção  de  cuidado  para  a  família)  por  dinheiro,  coisas  que parecem
pertencer  a  esferas completamente distantes. Isto pode dar a impressão de uma espécie
de  mercado  de  trocas,  que  imediatamente  deprecia  ou  transforma  carinho  em uma
mercadoria,  e  isso  não  se  enquadra  facilmente na ideiade intimidade e amor mútuo38

(2004, p.170).

38" ... there has to be some kind of exchange or mutual transfer of resources if they are to benefit equally from the products
their labor. This seems rational enough but, for some couples, it is perhaps too rational, because it can imply an exchange
of love (embodied in the notion of “caring” for the family) for money, things that seem to belong to quite separate or
incommensurable spheres. It can look like a market exchange, which immediately “cheapens” or commodities the notion
of care and does not sit eas ily with the idea of intimacy and mutual love.” (Burgoyne, 2004, p. 170).
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Assim sendo, Burgoyne (2004), em um de seus estudos, observou as desigualdades entre

gêneros no casal, em que esposas sem renda não conseguiam definir o valor de seu trabalho. Por

exemplo, trabalho em casa é uma das coisas que a mulher dependente “deve” a seu marido, mesmo

que o valor de seu trabalho seja superior à contribuição dele. Dívidas em forma de obrigações

sociais tendem a ser muito mais difusas do que dívidas econômicas liquidadas na mesma moeda.

Mais ainda, enquanto regras econômicas definem os limites de um débito financeiro, outros tipos de

débitos envolvendo trocas não econômicas podem levar a uma exploração (Burgoyne 2004 e

Webley et al., 2001).

Burgoyne (2004) questiona a presença de certa desigualdade na alocação dos recursos

financeiros no lar, mesmo onde existem mulheres ativas no mercado de trabalho e que escolhem as

suas carreiras em primeiro lugar para depois pensar em casamento e filhos.

Esse panorama nos suscita a importância de outros estudos acadêmicos no contexto

brasileiro, principalmente quanto às temáticas psicológicas de conflitos intrafamiliares sob a lente

das questões financeiras e de gênero que envolvem tais conflitos.

Kirchler et al. (2001), ao comentarem Pahl (1995), sublinharam a evidente diferença

entre o “dinheiro do homem” e o “dinheiro da mulher”. O primeiro é destinado aos custos do lar e

o segundo é um “dinheiro extra”, que serve para a mulher comprar as suas coisas.

Mediante esses estudos, ficou evidente que na relação do casal os aspectos financeiros

são um dos assuntos mais difíceis de se lidar, tanto para os casais quanto para os terapeutas.

Naquelas relações em que se supõe que só o aspecto financeiro é o maior problema, emergem em

segundo plano outras problemáticas relacionadas com a vida íntima do casal. Portanto, a busca

pela ajuda terapêutica, supostamente voltada para conflitos financeiros, coloca em primeiro plano

aspectos relacionados com questões cotidianas da vida a dois e o dinheiro passa a ser apenas a

ponta do iceberg. Segundo Webley et al. (2001), o dinheiro pode ser um foco de desacordos no

casamento, mas os autores questionam se ele leva a desacordos ou se é apenas um sintoma de

outros problemas na relação.

Em outras palavras, o que era frente virou fundo. De ambos os lados da ponte estão

casais e suas questões e no meio tem sido freqüente encontrar as questões financeiras.
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3.6 – CICLO VITAL

Nesta pesquisa, os adultos jovens casados serão considerados de acordo com o que

Cerveny (2002) chama de “fase de aquisição” do ciclo vital na família paulista de classe média.

De acordo com a autora, ciclo vital familiar:

[...]  é um conjunto de etapas ou fases definidas sob alguns critérios (idade dos pais, dos
filhos, tempo de união de uma casal entre outros) pelos quais as famílias passam,desde o
início da sua constituição em uma geração até a morte do ou dos indivíduos que a iniciaram
(ibidem, 2002, p. 21).

Esse é um processo em que ocorrem mudanças nos padrões de relação, reorganização

de papéis, funções, dinâmicas relacionais, “fazendo com que em cada etapa o significado que o

sistema adquire na vida particular de cada indivíduo seja diferenciado” (op. cit. , p. 21).

Para a autora, uma maneira de compreender melhor este ciclo é dividi-lo em fases, e uma

delas, em que este trabalho irá centrar-se é a “fase de aquisição”. Essa fase é composta de

características próprias, como a escolha do parceiro e formação do novo casal, além da aquisição

de bens e produtos que moldam o lar destes casais:

[...] pode ser considerada como a primeira fase do ciclo vital da família e inclui: a escolha
do parceiro, a formação do novo casal, a chegada do primeiro filho (que transforma o
jovem casal em nova família) e a vida com os filhos pequenos. [...]. é uma fase na qual há
o predomínio da tarefa de ADQUIRIR.E adquirir em todos os sentidos: material, emocional
e psicológico.É este o momento no qual os indivíduos estão bastante envolvidos no complexo
movimento de dar e receber; conquistar e ceder; ser e vir a ser. (Cerveny, 1997, p. 49).

Esse foco e as questões profissionais dos jovens nessa etapa de vida serão pontos

importantes abordados na medida em que os entrevistados irão expor suas maneiras de fazer escolhas

partilhadas ou não, entre bens e serviços de acordo com o contexto em que vivem. Essas experiências

são vividas no meio social, profissional e familiar. É importante destacar que não serão considerados

casais com filhos, pois se pretende que essa seja uma maneira de focar profundamente os aspectos

da aquisição de bens, serviços, assim como decisões de investimentos que o casal faz logo no início

da formação da parceria. Se os filhos fossem considerados, possivelmente isso seria um fator que

desviaria o foco das esferas individuais e da negociação do casal. Além disso, é uma forma de

aprofundar uma das categorias nomeadas pela a autora “administrando o dinheiro” (op. cit.,

2002, p. 43).
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Quando se fala em união e relação a dois, ou se pensa na difícil tarefa que é a construção

da relação, fala-se de casamento, seja ele legal ou qualquer outra forma de união:

O casamento requer que duas pessoas renegociem juntas uma miríade de questões que
definiram previamente para si em termos individuais, ou que foram definidas por suas
famílias de origem... (Carter e McGoldrick, 1995, p. 184).

Ao casar, o dinheiro passa a ser um componente importante já desde a preparação do

casamento. Não foram encontrados estudos que possam informar sobre a maneira por que o casal

recém-casado irá manejar suas contas depois que saírem dos lares de seus pais. Como então se

administrará o fundo financeiro de cada um depois que deixarem de ser solteiros para se tornarem

parceiros? O dinheiro é assim um articulador importante da relação íntima do casal, podendo refle-

tir poder, controle e relacionar-se até mesmo com a sexualidade. Quando Olson (2000) aborda a

questão do dinheiro no casal, diz que passamos muito tempo de nossas vidas pensando em como

ganhá-lo e gastá-lo, além de ser um tema de estresse para casais e famílias. Concordamos com o

autor, quando diz que ninguém é imune a esse tipo potencial de problema. Além disso, os terapeutas

familiares dizem que nem sempre a preocupação está focada  no  aspecto  financeiro e  pode  ser

apenas a ponta do iceberg de conflitos na relação. Provavelmente, tais conflitos estão relacionados

com poder e controle e podem indicar diferenças sobre como cada parceiro imagina ser a maneira

ideal de utilizar o dinheiro, assim como diferentes visões sobre o significado do dinheiro para cada

um deles, que nem sempre são explicitadas no namoro.

Consideramos que hábitos, valores, regras, crenças, mitos, dentre outros, ligados às

experiências vividas nas famílias de origem estão em sintonia com a maneira de se viver e transmitir

isso para a próxima geração. Ao mesmo tempo, a experiência vivida por ambos dentro desse

sistema reflete-se como um todo. Portanto, há um interjogo entre indivíduos e sociedade que revela

a necessidade de atenção especial daqueles envolvidos com as questões econômicas de nosso país.

3.7 – REPETIÇÃO DE PADRÕES INTERGERACIONAIS

Ao pensarmos em práticas culturais que valores e crenças percorrem e se transformam

por meio das gerações, é importante abordar aspectos das transmissões entre gerações. Neste

trabalho, a questão de heranças transmitida entre gerações refere-se a um processo que ocorre
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dentro do sistema familiar e revela modelos apreendidos e padrões de interacionais que se repetem

nas gerações e orientam as condutas e a maneira de conviver dos cônjuges.

Ao pensarmos em família como um sistema no qual os membros estão em interação, e

onde as partes interatuam com o todo, Cerveny (2001) diz que o comportamento de cada um deles

é interdependente: “O grupo familiar pode, então, ser visto como um conjunto que funciona

como uma totalidade e no qual as particularidades dos membros não bastam para explicar o

comportamento de todos os outros membros” ( p. 24). Dessa forma, entende-se a família como

um circuito de retroalimentação e não como uma somatória de comportamentos. Cada indivíduo é

considerado um subsistema e todo o sistema está ao mesmo tempo em interação com a cultura e a

sociedade.

É importante ressaltar que padrões não só repetem padrões, mas podem ser quebrados e

reformulados, podem ocorrer ou pular a geração subseqüente. As gerações realizam modificações

significativas, principalmente por acesso a informações, à comunicação e pelo próprio

desenvolvimento cultural e social crescente. O resultado, segundo ela, é uma percepção das

repetições interacionais e uma possibilidade de lidar melhor com eles.

Portanto, para Cerveny (2001) toda família tem repetições, o que contribui para mantê-la

como um sistema, assim como sua identidade intrínseca, e pode até atribuir uma identidade específica
por diferenciá-la dos outros. Assim: “Nossa posição é que o sistema seleciona do passado o

padrão repetitivo que vai incluir na sua própria história” ( p. 42).

As formas de repetição são variadas, preservando e valorizando padrões interacionais,

podendo ser exatamente como aconteceu no passado, ou ser camuflada e irreconhecível, ou mesmo

repetir adotando um antimodelo. Nesse caso, repete-se pelo oposto aquilo que foi rejeitado, mas,

que segundo Cerveny (2001) continua tendo o modelo inicial como referência. O que se repete em

geral são regras, mitos, seqüências, hierarquias, afetividade, comunicação, fusão/diferenciação,

triangulação, entre outros. De acordo com ela, um casal pode no início do casamento viver o

antimodelo e mais tarde, em outra fase do ciclo vital, retomar modelos aprendidos.

Assim, se pensamos sobre padrões de interação familiares e os modos de manejo do

dinheiro, esse tema pode ser considerados aqui um tipo de regra familiar. As regras são definidas

por Cerveny (2001) como: “[...] conjunto de acordos explícitos e implícitos que é compartilhado

e conhecido por um grupo familiar, que faz parte da história da família e se mantém por meio

do uso” (p. 55). As regras sobre o uso do dinheiro acontecem dentro da família, têm influência da
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39Padrão da família de origem se refere a modelos interacionais e vinculares que podem fornecer modelos implícitos para
o funcionamento familiar na geração posterior (Cerveny, 2001, p. 50).

cultura e podem ser compreendidas aqui como “padrão da família de origem”39.

Por esse motivo, as regras vividas na família de origem de cada cônjuge, especificamente

sobre esse aspecto, podem ser modificadas de acordo com o momento político e econômico. Ao

escolher por modelos opostos, cabe aqui acrescentar que aolongo do tempo existem mudanças

relacionadas com a economia que podem acarretar novas formas de se manejar o dinheiro, o que

nem sempre estará conectado com o estabelecimento de um antimodelo.

A comunicação é também repetida, seja ela verbal ou não verbal. O grupo familiar

comunica-se por fala, mas também por olhares, silêncios, movimentos, ou seja, o que Cerveny

(2001) considera não-ditos, e entre os quais ela inclui as lealdades e os segredos. Esses não-ditos

passam também por significados atribuídos ao dinheiro, pela maneira de utilizá-lo, como foi distribuído

entre os membros, pelas escolhas de bens e serviços e pela conexão com as dificuldades.

Os mitos são considerados por Cerveny (2001) um padrão que persiste, sendo transmitidos

e, muitas vezes, servindo para proteger o sistema familiar. Eles são um sistema de crença

compartilhadas e transmitidas intergeracionalmente, formando-se geralmente em torno de segredos,

ou sendo sustentados por estes. Cerveny (2001), ao citar Ferreira (1963), considera que essas

crenças são sistematizadas e que contêm regras secretas, às vezes ocultas, que ocorrem no cotidiano.

Nesse caso, pode-se pensar que aquilo que se tornou clichê sobre o dinheiro pode ser transmitido.

Cada sistema familiar pode transmiti-lo, assim como os mitos que o contornam, o que, provavelmente,

o casal levará consigo e irá se deparar na vida comum.

Os padrões de afetividade, para Cerveny (2001), são padrões de interação em que cada

membro do sistema familiar é influenciado pelo modelo afetivo proposto pelo modelo familiar.

Esses padrões ocorrem na relação e são produtos de duas visões e têm características individuais,

então podem ser levados intergeracionalmente e aportar no novo sistema conjugal. Podem-se citar

como exemplo famílias nas quais a linguagem afetiva foi permeada pelo dinheiro em que essa é a

forma de expressar afeto e cuidado. Entretanto, é importante pensar que no sistema conjugal nem

sempre os cônjuges possuem os mesmos padrões e seqüências de afetividade relacionadas com

dinheiro. Esse aspecto é central na compreensão dos diferentes significados que os casais atribuem

ao dinheiro, o que pode não ser levado em conta ao serem abordados os conflitos relacionados

com dinheiro em terapia com casais.
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A família, ao ser pensada como uma organização hierárquica, pode indicar relações de

poder segundo Cerveny (2001). Esse pode associar-se a funções dentro do sistema familiar. Os

papéis assumidos pelos cônjuges em suas funções trazem embutidos relações de poder, que em

geral se associam às questões de força econômica.

Vitale (2005) concorda com as idéias de Cerveny (2001), ao considerar que as mudanças

sociais e culturais são possíveis pelo fato de a família ser um canal que permite tratar a socialização:

“[...] conteúdos que integram a herança simbólica transmitida entre as gerações, reveladores

de modelos que orientam a socialização de parte dos segmentos sociais médios” (p. 89-90).

Esses conteúdos fazem parte do processo de socialização em que a família e as relações entre as

gerações são importantes por influenciarem processos culturais. As relações intergeracionais nos

permitem observar o movimento ou o que Vitale (2005), chama de dimensão temporal no processo

de socialização. Existe uma função importante para as gerações: “As gerações são portadoras de

história, de ética e de  representações  peculiares  do  mundo. As  gerações,   no  entanto,

estão construídas umas em relação às outras”, o que, portanto, as tornam elos de ligações que

transmitem e modificam os papéis sociais e valores (ibidem, 2005, p. 91).

Fica claro que as mudanças ocorridas no sistema conjugal atual são frutos de mudanças

no interior do sistema, tanto individualmente, como na relação a dois, e nas esferas que o circundam.

A família, e, no nosso caso, o processo de construção do compromisso financeiro, não será diferente.

Assim, a rede social de apoio: pais, parentes, amigos, colegas de trabalho, rede religiosa, e a cultura

local e geral, a economia, a política, as mudanças jurídicas que se processaram nos últimos anos em

relação ao contrato conjugal, estão em interjogo e exercem influências, ilustrando o que Carter e

McGoldrick (1995) nomearam fluxos verticais e horizontais.

Deste modo, o conceito de ciclo vital, tem importância para qualquer estudo que se faça

sobre a família, dependendo da fase em que se encontra o casamento. A consolidação do

compromisso financeiro ao longo dos ciclos vitais dependerá de vários fatores, inclusive da qualidade

da conjugalidade e das transformações das relações de poder. O casal poderá passar a administrar

o dinheiro de maneira bem diferenciada. Isso suscita o interesse científico no sentido de se pesquisar

e conhecer futuramente, através dos vários ciclos vitais, como se dá a interação entre o dinheiro e

as pessoas e como se estabelecem seus relacionamentos ante as variáveis que moldam tais aspectos.
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CAPÍTULO 4

MÉTODO
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Devido ao tema amplo e complexo deste trabalho, que se estende para além de uma

observação simples, escolhemos a pesquisa qualitativa para atingir os objetivos de nosso estudo.

Esta pesquisa tem como foco compreender a natureza do fenômeno construído que não

pode ser quantificado. Uma das funções da pesquisa qualitativa é ter elementos para trabalhar

focalmente um determinado tema numa população, que, no caso, é o processo de construção do

compromisso financeiro do jovem casal. Consideramos, assim, que nesta abordagem naturalmente

não se esperam generalizações, mas sim a compreensão de um ou poucos fenômenos.

Segundo Denzin&Lincoln (1994):

Pesquisa qualitativa envolve o estudo e a coleção de uma variedade de materiais empíricos
– estudo de caso, experiência pessoal, introspecção, estória de vida, entrevista, textos e
observação, históricos, interacionais e visuais – que descrevam rotinas e momentos
problemáticos e significados na vida dos indivíduos (op. cit. p. 2)40.

Para o delineamento da pesquisa escolhemos o estudo de caso, que, de acordo com

d’Allonnes (2004), é uma construção feita pelo pesquisador “...a partir de elementos provenientes

de uma ou várias fontes e destinada a ser comunicada para fins diversos”( p. 72).

Segundo d’Allonnes (2004) a função básica do estudo de caso é informar à medida que

descreve as situações cotidianas e caracteriza-se pelo uso de tempo e espaço específicos. “Serve

para ilustrar, pela referência a uma ou mais experiências vividas (‘uma porção de vida’), um

raciocínio clínico” ( p. 73). Além disso, inclui a “atenção meticulosa dispensada às situações

em sua complexidade...”(2004, p. 79), que ocorrem em tempo e em espaço exclusivo. Envolve o

pesquisador em uma “abertura” que é, para d’Allonnes, o ponto central do estudo de caso: “...que

permite ao mesmo tempo um trabalho vivo e criativo, levado ao máximo de suas possibilidades

e conhecendo seus limites” (op. cit., p. 79).

Ao basear as observações dos casos levantados, e fundamentá-los na teoria subjacente a

este estudo pretendemos oferecer compreensão e ilustração sobre o fenômeno, em uma relação

dual entre o material e a teoria (d’Allonnes,1994).

40Denzin, Lincoln (1994):Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empirical materials-
case study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interactional and visual texts
– that describe routine and problematic moments and meaning in individual’s lives.(p.2)
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4.1. PARTICIPANTES

Esta pesquisa se constituiu com quatro casais indicados pelo critério de bola-de-neve.

Considerando os objetivos da pesquisa os casais que participaram foram escolhidos a partir dos

critérios que se seguem:

A idade foi fixada entre 25 e 35 anos e, desta maneira escolhida, foram inseridos em nossa

amostra casais que já tivessem concluído os estudos do ensino médio, sendo que todos completaram

o nível universitário. Trabalham empenhados em suas carreiras e o projeto de filhos estará ainda

para se iniciar.

Foram escolhidos casais heterossexuais, que tivessem qualquer tipo de união formalizada

ou não pelo casamento, sob qualquer tipo de regime de bens entre os cônjuges, e de primeira união.

Outro fator para a escolha foi a situação profissional, ou seja, ambos os parceiros possuírem

suas próprias carreiras.

Foram selecionados como pertencentes aos extratos médios da população urbana

paulistana, e naturais de qualquer estado brasileiro.

Os participantes foram indicados por pessoas do conhecimento da pesquisadora e do

meio social de circulação e profissional do pesquisador, constituindo o que tradicionalmente se

considera uma amostra intencional e por acessibilidade.

4.2. LOCAL

Os encontros foram realizados na clínica da pesquisadora.

4.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Para a consecução dos objetivos desta pesquisa, o instrumento escolhido foi a entrevista

aberta temática por pautas; permitiu-se assim que os objetivos específicos fossem explorados.

Posteriormente os dados foram confrontados com genograma.
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4.3.1.  ENTREVISTA POR PAUTA

Segundo Gil (2002), ao comentar Selltiz (1976), a entrevista como uma técnica de

interrogação e instrumento de coleta de dados, é útil para a :

...obtenção de informações acerca do a pessoa sabe, crê ou espera, sente ou deseja, pretende
fazer, faz ou fez, bem como a respeito de suas explicações ou razões para quaisquer das
coisas precedentes (Selltiz, 1976, p. 273 in Gil, 2002, p. 115).

Como instrumento de coleta de dados nesta pesquisa escolhemos a utilização da entrevista

aberta por pautas, pois, segundo Berthoud (2003), este tipo de entrevista:

apresenta certo grau de estruturação, visto que se baseia em uma relação de pontos de
interesse que o entrevistador vai progressivamente explorando junto ao entrevistado. As
pautas são ordenadas e devem guardar relação entre si, porém o entrevistador faz poucas
perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente a medida em que se refere às
pautas assinaladas (2003, p. 24).

As pautas foram elaboradas de forma pertinente ao tema, de modo a formularem parâmetros

para a introdução da conversação.

São elas:

• experiências sobre os assuntos de dinheiro dentro das famílias de origem;

• comunicação sobre o dinheiro dentro das famílias de origem;

• mitos e crenças em relação ao dinheiro;

• influências das experiências anteriores sobre o dinheiro na vida a dois;

• significado do dinheiro para cada um;

• experiências financeiras do casal antes da convivência em comum;

• influência da rede social na maneira de usar o dinheiro;

• experiências financeiras cotidianas do casal (pagamentos de contas; lazer e serviços;

                   •     dificuldades no orçamento; administração e negociação dos recursos pessoais e

                   do casal).

Os tipos de perguntas variaram de acordo com o momento; em alguns, foram fechadas,

abertas em outras e mesmo semi-abertas, de acordo com Tomm (1988). Cada pergunta incluiu

alguma intenção consciente ou não.
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- As perguntas lineares foram mais apropriadas no início das entrevistas,

principalmente por focar aspectos objetivos sobre a vida de cada um, tais como

dados pessoais e profissão. Este método de fazer perguntas foi desenvolvido pelo

autor acima para uso clínico, e aqui foram adaptadas às propriedades desta pesquisa,

por considerarmos ser a melhor maneira de abordar o assunto.

- Pergunta circular, com a intenção de explorar o tema junto com o casal, que com

isso forneceu uma aproximação de percepções, idéias, crenças, valores, contextos

e suas conexões. Este tipo de pergunta se caracteriza por buscar identificar padrões

para a compreensão sistêmica do tema.

- Perguntas reflexivas foram incluídas algumas vezes na entrevista, com as quais o

casal pôde refletir sobre a implicação de suas percepções, assim como a interação

estabelecida no sistema entrevistador e entrevistado, o que estabelece um convite à

exploração de novos pontos de vista (Tomm, 1988, p. 27:1-55).

- Perguntas abertas também fizeram parte da pesquisa, consistindo num diálogo

informal por meio de um eixo temático, com tópicos de interesse transformados em

perguntas relativas ao assunto. Foi permitido ir e vir no roteiro, dando os devidos

esclarecimentos sem rigor. Desse modo, permitiu-se liberdade para entrevistador e

entrevistado e possibilitou-se a adequação ao contexto de exploração ampla do

tema, objetivo este que se insere na entrevista inicial.

4.3.2. GENOGRAMA

O genograma do casal foi co-construído entre os participantes e o pesquisador; o foco

desse instrumento esteve na questão da administração dos recursos financeiros de cada família de

cada membro do casal e incluiu somente a geração dos pais de cada um, para assim atingir melhor

os objetivos desta pesquisa. Segundo Cerveny (2001) “o genograma é um instrumento eficiente

para o entendimento das relações, vínculo, mitos, padrões das famílias de origens” ( p. 90).

Utilizado para o atendimento em psicoterapia de famílias e casais, encaixou-se perfeitamente como

um dos instrumentos desta pesquisa.

Teve como foco a multidimensão geracional, nas questões de interesse nos sistemas

parentais  e  os  subsistemas  dos  filhos,  que  foram  os  casais  participantes  da  pesquisa.  Foram

representados graficamente a fim de se estabelecerem diversas relações entre eles, incluindo vínculos,
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padrões de repetições das famílias de origem, mitos, segredos, alianças e os padrões de relações

do casal no namoro e no casamento. São padrões intergeracionais, que revelam informações

importantes, como regras, valores, mitos, segredos, cultura, gênero entre outros, relacionando-se

entre si e entre as gerações dos pais e buscaram-se informações sobre os modelos e padrões de

vida das famílias de origem, no aspecto econômico familiar, e no modelo e padrão econômico do

casal.

Assim, Cerveny (2001) diz: “O genograma é uma representação gráfica multigeracional

da família que vai além da simples genealogia, pois inclui também as relações e interações

familiares” (op. cit., p. 90).

4.4. PROCEDIMENTO

Houve um primeiro contato para que o entrevistador e o entrevistado pudessem conversar

sobre o tema geral da entrevista, além de verificar se o perfil dos participantes se adequava à

pesquisa. Confirmados a compatibilidade e o interesse dos participantes, agendou-se o encontro

que ocorreu com o casal.

No início da entrevista, os objetivos da pesquisa e os instrumentos utilizados foram todos

explicitados e colheram-se as assinaturas dos consentimentos informados. Foram também informados

previamente de que, se quisessem, poderiam abandonar a pesquisa a qualquer momento, sem

nenhum comprometimento para a mesma. Seguindo os preceitos éticos, o entrevistador informou

dos direitos dos participantes, tais como a disponibilidade de todo o material na biblioteca da

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Outra informação importante fornecida referiu-se ao fato de que as entrevistas foram

todas gravadas e depois transcritas, e para isso o consentimento informado, (ver anexo), garantiu a

segurança para ambas as partes, protegendo suas identidades. Nesse sentido, tratou-se de um

procedimento que ofereceu baixo risco para os participantes, e pôde ainda fornecer, como possível

benefício, um momento de reflexão sobre os temas da pesquisa que estão ligados à vida do casal.

A entrevista aberta baseada em pautas foi seguida pela construção do genograma. A

pesquisadora indicou a possibilidade de haver algum contato futuro para esclarecimento de questões

que possivelmente deixarão dúvidas e que tais esclarecimentos poderiam ser feitos por

telefone ou e-mail.
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Para finalizar, foram foram feitos memos para anotar as intercorrências e comportamentos

não verbais dos participantes durante as entrevistas.

As entrevistas gravadas, após terem sido ouvidas e transcritas, passaram por uma

clarificação dos aspectos principais relacionados ao tema, para depois serem analisadas.

O procedimento de aplicação dos instrumentos para coleta de dados seguiu as etapas a

seguir especificadas e os materiais utilizados na aplicação do método estão disponíveis para análise

nos anexos.

5. ANÁLISE  DOS DADOS

Após a coleta de dados, o material obtido nas entrevistas foi distribuído em categorias.

Essas categorias foram definidas apriorísticamente, emergindo dos temas que são preestabelecidos

pelas pautas das entrevistas.

Como um dos critérios dos elementos de classificação da categorização escolhemos o

semântico, que se refere às categorias temáticas. Poderia aparecer uma nova temática que não

tivesse sido considerada nas categorias e assim se estabeleceria uma nova categoria relacionada ao

fenômeno.

Ao reunirmos os dados obtidos nas entrevistas e ao isolá-los em falas que foram destacadas

do texto como um todo, estas foram codificadas de acordo com sua similaridade. Os enunciados

foram preservados, indicando aspectos subjetivos da vida de cada um e foram recortados das

frases. Buscou-se focar principalmente crenças, valores, atitudes e comportamentos dos participantes

em relação a temática deste trabalho.

Desse modo, os enunciados foram transformados em unidades que permitiram uma

representação do conteúdo do material obtido nas entrevistas, categorizando-os, o que implicou a

passagem dos dados brutos para organizados, sem com isso introduzirem-se desvios por excesso

ou recusa de informação.

A interpretação privilegiou as construções desses significados considerados a partir das

categorias formadas que posteriormente constituíram um texto mais abrangente sobre os dados

fornecidos tanto pelas entrevistas quanto pelo genograma.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Casal 1

Neste casal, com dois anos de casamento, ambos têm profissões ligadas à economia. A

mulher (32), formada em administração e pós-graduada em gestão estratégica, diretora de uma

empresa de grande porte em São Paulo, é a filha mais nova da sua família de origem; seus pais não

possuem nível universitário. O marido (31), pós-graduado em marketing, vem de Fortaleza, é o

filho do meio e somente sua mãe tem nível universitário. Mudou-se para São Paulo para se casar. A

renda do casal é de $ 20.000,00, dos quais $15.000,00 vêm da mulher e o restante do marido.

Em relação ao compromisso financeiro, mostram estar no processo de construção dos

significados do dinheiro na parceria. Questionam os significados familiares vividos em suas famílias

de origens. Aparentemente criaram-se na relação situações conflituosas sobre o dinheiro,

possivelmente devido ao período ainda curto do casamento. De acordo com os referenciais teóricos

[Bussinger (2005), Frankel (2006), Madanes e Madanes (1997)] desta pesquisa, tais situações

podem ser fruto de modelos aprendidos e transmitidos intergeracionamente, que neste casal são

vivenciados como antimodelos (Cerveny, 2001).

A família de origem influencia no estilo de administração financeira atual do casal. Os pais

de ambos usavam o dinheiro como forma de controle dos filhos (Madanes e Madanes, 1997). Para

M1, o pai valorizava a conquista de suas de coisas por ela mesma, apesar de ter boas condições

financeiras. Por crenças pessoais, o pai proporcionou menos conforto financeiro durante o caminho

de busca por autonomia. Para H1, o pai proporcionou estudos e apoio financeiro a longo prazo, o

que acreditou ser um fator de colaboração com o estabelecimento da sua autonomia, maneira

questionada atualmente pelo marido:

“[...] eu acho que foi uma educação errada que eu tive, né? Sempre ter a cria aqui

embaixo, né? Então eles meio que tiveram este poder de... de controlar pelo dinheiro”.

(H1)

Na família de origem do marido, havia propensão a mais gastos sem controle, o que ele

tenta modificar em sua vida:
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“[...] Por quê? Jogava tudo, jogava tudo dentro do mesmo saco, só que o saco era

furado, então, meio que o descontrole das contas na casa dos meus pais, me fez uma

pessoa que hoje, eu, pago tudo, eu não tenho, eu não tenho, financiamento.” (H1).

Na família dela o controle era mais rígido, observado quando o pai controlava os gastos

da mãe verificando os canhotos dos talões de cheque. O modelo familiar internalizado gerou

antimodelos:

“Então, é isso que eu não quero comigo, não quero ficar passando o canhoto do

cheque, eu prefiro que ele controle o dinheiro porque eu, é menos um ponto que eu

tenho que ficar me preocupando”.

“Eu queria gastar sem falar, já que eu tenho a minha autonomia, por que eu tenho

que ficar falando pra você?” (M1)

Na vida atual, H1 executa o oposto do que viveu sobre uso do dinheiro, parecendo

controlar as finanças diferentemente de sua família de origem. Para a mulher, isso parece ser uma

maneira de ele controlá-la; mas para ele, não:

“[...] queria que a gente colocasse o dinheiro das famílias juntos, e a gente juntos

decidir o que iria gastar, né? E a C., não, a C. meio que segregou um pouco a conta

dela, ela se sentiu, ela se sentiu controlada.” (H1).

Para M1, é difícil compreender essa forma de lidar com o dinheiro, pois construiu significados

do dinheiro que indicam desconfiança, ressaltada na mensagem transmitida pelo pai.

“Meu pai ensinou que a gente nunca, para gente desconfiar de todo mundo quando

o assunto é dinheiro.” (M1)

Se para M1 o dinheiro está associado à desconfiança, para H1 conecta-se ao pecado, o

que foi observado a partir dos ditados, mitos, e comunicações verbais e não verbais, segundo

Felton-Collins e Brown (1992). Moreira (2000), também abordou a importância da cultura e da

sociedade e as influências sobre os indivíduos, ao construírem significados e determinarem modos

de gastar oumodos de gastar ou não o dinheiro.  Foi  visto  como  valor  de  riqueza  e de  posses
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materiais, e no plano individual como expressão da riqueza relacionado às metas de obtenção e à

preservação de uma posição social dentro do grupo dominante. Culturalmente a pesquisa de Moreira

(2000) levantou os aspectos da cultura brasileira sobre os ditos populares referentes ao dinheiro,

tal como “ser sujo” e ser freqüentemente associado com aspectos materialistas da existência humana,

que foi observado na nossa pesquisa quando o marido comenta sobre a relação do dinheiro com o

pecado:

“Parecia na casa dos meus pais, parecia que era pecado, sabe?”. (H1).

Esse tipo de mensagem recebida pode colocar valores morais de forma muito implicada,

como o amor e o dinheiro, o que foi mostrado neste trabalho. Isso se reflete na vida a dois, na

maneira com que decidiram o regime do casamento:

“Eu tinha muito medo, sabe? Eu tinha muito. Uma coisa que me incomodou muito,

na época, a gente até conversou muito sobre isso, em relação ao... ao pacto pré-

nupcial.”;

“[...] Os 2 eram contra a comunhão total, mas eu era a favor, da comunhão parcial

de bens... E ela queria o total.” (H1).

Esse foi o tema do diálogo que tiveram no período que antecedeu o casamento. Os

antimodelos refletem-se na maneira de administrar o dinheiro. Ela realiza o que foi definido nesta

pesquisa sobre um tipo de poder que implica veto na decisão final sobre as prioridades da casa. A

ação de administrar e fazer os pagamentos cotidianos das contas domésticas e pessoais (Burgoyne

et al., 2006 e Webley et al., 2001) reforça a questão do poder. M1 copia o modelo do sogro, visto

como controlador, e o faz quando exige relatórios ou evita entrar no cheque especial; ela executa o

antimodelo da mãe quando se sente no direito de gastar seu dinheiro como achar melhor. Isso

também se reflete em uma atitude de comando, que Frankel (2006), nomeia de “leme do barco

financeiro”:

“[...] Então, não é uma sensação de falta de controle, eu quero gastar sem falar

onde eu vou gastar; mas, aí, eu falei: vou gastar sem falar onde eu vou gastar, mas

eu nunca entrei em cheque especial. Essa foi a forma que a gente encontrou de dizer
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OK, você vai administrar isso tudo, só que eu quero ter quase um relatório do que

vai acontecer. Então assim, como vai ser o nosso planejamento.”(M1).

Esse modelo mostra o que Burgoyne e Routh (2001) observaram em jovens casais sobre

a igualdade de acesso à conta-conjunta, porém com maior poder para quem ganha mais. Ou ainda

ilumina a questão das “etiquetas psicológicas” do dinheiro, nomeadas por Pahl (2006), e

confirmadas por Burgoyne (2004) e Webley et al. (2001). Além disso, mostra o que Webley et al

(2001) estudaram sobre o fato de as mulheres ganharem seus salários e contribuírem financeiramente

para o lar, sentindo-se com autonomia e proprietárias do dinheiro para utilizá-lo consigo mesmas.

Quanto a papéis de gênero, a mulher segue as mensagens arraigadas na cultura patriarcal,

num caminho tipicamente feminino, de acordo com Frankel (2006) e Bussinger (2005), ao delegar

para o marido os pagamentos e os investimentos. De alguma maneira, ela tem recursos para fazê-

lo, mas ao mesmo tempo evita desafios, ao se ver como conservadora e incapaz de executar esse

papel:

“Ele quer investir em ação e eu sou meio conservadora.” (M1).

Isso reforça as colocações de Felton-Colins e Brown (1992) sobre as mensagens diferentes

para homens e mulheres, e que são passadas pelos pais, sobre as meninas serem menos estimuladas

a competir e mais protegidas, e os meninos, por sua vez, encorajados a competir, aventurar-se e ser

duros. Contrariamente ao que esses autores disseram, a mulher buscou um caminho profissional

que visasse profissões de cuidado, tornando-se uma executiva independente, e ao mesmo tempo,

mesmo sendo capaz, coloca a responsabilidade dos pagamentos bancários sobre o marido.

O estilo de administração financeira do casal tem tendência a ser individualista, mantido

pelas contas separadas e a conjunta para as despesas do cotidiano, refletindo poder e controle por

parte da esposa, e a administração financeira para o esposo. Esse é um posicionamento provisório

que depende da adaptação e o tempo de casamento [Pahl, (1989) in Burgoyne (1990), e Pahl

(2005)].

Os dois estabelecem modos diferenciados de dar presentes. Para ele, há formas culturais

divergentes daquelas que viveu o que por ela é considerado uma maneira de se doar nas relações

familiares.
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“E aí, a gente, tem uns momentos de esbanjar, aí, então, aquela coisa de... né, C.?

De mostrar para os parentes, meus pais, a gente vê uma vez por ano, né, C.? Então,

a gente chega lá com 10 presentes pro M., chega pra... aqui, né? Aqui, pro pessoal

aqui, a gente gasta muito mais! Se a gente vai olhar em festa de Natal, de aniversário,

a gente..., se você vai quantificar os presentes, os nossos presentes sempre são muito

mais caros do que deveriam. A gente até, depois da festa a gente conversa...” (H1)

“É uma forma de se doar.” (M1).

“A gente, a gente... pô, C., a gente, sei lá, a gente deu um presentão para não sei

quem e ganhou não sei quê. A gente devia baixar, a gente tá gastando muito, a gente

tá gastando muito com, com... com presente para os familiares, né? Daí chega o ano

que vem e a gente gasta tudo de novo. Aí, depois a gente promete: não, ano que vem

a gente vai baixar a cota. A gente estabeleceu 50 reais por pessoa, aí, chega lá...”

(H1).

Casal 2

Este casal tem quatro anos de casamento e investe em cursos de pós-graduação. A mulher

(29) é dentista e o marido (29), engenheiro em empresa de grande porte. H2 é quem ganha o maior

salário e controla as finanças da casa. A renda total do casal é de $10.000,00 dos quais $8.500,00

vêm do marido e $ 1.550,00, líquidos, da mulher.

Ele é filho mais velho, seguido de uma irmã e dois irmãos gêmeos adolescentes. Seus pais

têm grau universitário, e a mãe é dona-de-casa formada em contabilidade. Ela é a filha mais nova,

com diferença de um ano, de sua irmã. O pai tem curso superior incompleto, e a mãe, superior

completo.

As possíveis semelhanças sobre as experiências vividas nas famílias de origem, crenças e

valores entre ambos, talvez o próprio nível social, o tempo de união, os papéis de gênero tradicionais

e a qualidade da relação podem ser fatores importantes que impulsionam o casal a estabelecer

metas e compromissos financeiros.

Mostraram mais coesão quanto ao que cada um pensa sobre o dinheiro e suas aplicações

no dia-a-dia, mesmo com experiências diferentes vividas nas famílias de origens.

As duas famílias, em que apenas um dos pais é graduado, constituíram um caminho de
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As duas famílias, em que apenas um dos pais é graduado, constituíram um caminho de

muito trabalho e conquistas financeiras.Vivem formas semelhantes de usar o dinheiro de acordo

com modelos transmitidos intergeracionalmente.

H2 é o provedor principal e estabelece padrão de papéis de casal tradicional, de acordo

com que esposo viveu, o que foi aceito por ambos. Esse aspecto do casamento foi visto nesta

pesquisa por Ashby e Burgoyne (2006). Isto está na experiência do casal e foi indicado por Madanes

e Madanes (1997) sobre as mensagens relacionadas ao dinheiro nas vidas de cada um antes do

casamento.

“[...] meu pai sempre comandou essa parte, a minha mãe, é... eu dificilmente via a

minha mãe... mas, a imagem que fica é que quem paga as contas, quem paga as

despesas, quem faz tudo é uma espécie de chefe, ou... né? E não por ser chefe, ou,

por nada, mas, é uma postura bonita, né? De a pessoa ter condições de oferecer

tudo aquilo e tal, sempre admirei meu pai nesse sentido. Então, eu me sinto bem

fazendo...” (H2).

Este aspecto reforça o que foi dito por: Frankel (2006) e Felton-Collins e Brown (1992),

sobre comportamentos ligados a mensagens recebidas na infância e que influenciam a relação das

pessoas com o dinheiro. A mulher executa uma profissão de cuidado e é dependente financeiramente

do homem. Ele, por sua vez, é independente, com emprego bem pago.

Para ela, o modelo tradicional aceito foi elaborado no início da parceria, pois sua mãe era

a pessoa que administrava o dinheiro que o marido recebia e pode ter proporcionado a imagem de

controle sobre as finanças, mas não necessariamente de poder propriamente dito, segundo Pahl

(1989) in Burgoyne (1990) e Pahl (2005) e Burgoyne e Routh (2001).

“...eu ficava constrangida também... Ficava porque eu sempre via a minha mãe

pagando a conta...”

“Sempre quem tomou conta do dinheiro, fez tudo, foi a minha mãe. Então, eu ficava

constrangida até no começo do casamento...”. (M2).

Os conflitos entre ambos se estabeleceram por haver diferentes formas de usar  o dinheiro

(Frankel 2006 e Felton-Collins e Brown 1992) e o poder [Pahl, (1989) in Burgoyne (1990)]
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embutido no arranjo financeiro. Dentre esses conflitos, um pode ser o fato de surgir uma dívida não

financeira entre ambos, o que, segundo Burgoyne (1990), ocorre quando o marido ganha mais do

que a mulher e paga as contas do lar e ela não sente que sua contribuição financeira é significativa:

“...então, eu me sentia sempre em dívida... não, em dívida, em dívida financeira, eu

encarava isso, eu gostei sempre, porque eu sempre, ele sempre foi muito protetor

não no sentido só financeiro, mas, como em todos os outros e, de certa forma, eu

encarava, ele tava fazendo a mesma coisa, me cuidando, me protegendo, não querendo

que eu gastasse o meu dinheiro”.(M2)

Esse modelo indica a questão levantada por Frankel (2006) sobre o “leme do barco

financeiro” nas mãos do homem e a possível vulnerabilidade das mulheres nessas condições, segundo

Bussinger (2005) e Pahl (1989) in Burgoyne (1990). Tal poder pode ser mais bem compreendido

quando Pahl (2006) sublinha que o dinheiro entra no lar e é automaticamente identificado com

“etiquetas psicológicas” de sua origem, aspecto também ressaltado por Burgoyne (2004) e Webley

et al. (2001).

Os papéis de gênero se revelam assim também na forma com que distribuem as

responsabilidades das contas do lar:

“...vamos dizer assim... não por ausência dela ou da disponibilidade dela em ajudar,

mas, é por mim, eu tenho condições, eu gosto disso aí. Então, todas as despesas

básicas eu chamo de condomínio, eu chamo como contas de água e de luz, né?

Gás...”.(H2).

A mulher já está adaptada a esse estilo e destina o dinheiro aos cuidados do lar, o que Pahl

(2001) diz ser comum e indica também a presença da eqüidade:

“Eu pago a empregada... Eu compro algumas coisas de vez em quando...’

“...eu pago as contas individuais, né? Meu celular, minha academia, meu curso de

italiano, um curso que eu vá fazer, eu que pago... porque eu quero também, não por

falta dele... que eu tenho certeza que ele pagaria...” (M2).
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 percebendo as diferenças salariais ao fazerem pequenos acordos sobre a forma que iriam utilizar o

dinheiro, planejando sempre as aquisições e investimentos, além de assumirem uma vida sem

interferências financeiras de suas respectivas famílias de origens:

“...eu ficava constrangida até no começo do casamento também, fiquei um pouco

constrangida, mas, depois, faz uns 3 anos, eu já nem levo bolsa mais quando eu

saio... Já nem mais me preocupo, não me incomodo”. (M2).

Para ele, as mudanças deveriam acontecer logo de início, com a separação financeira da

esposa com o seu pai:

“Então, a gente mudou radicalmente depois dos dois, três primeiros meses de casado.

Antes de casar eu fiquei na minha, né? Até casar, tal... depois eu falei que eu achava

que a gente tinha que, mais cedo ou mais tarde, soltar. Então, era bom que fosse

logo...”. (H2).

Entretanto, para ela isso foi mais difícil, talvez em função dos próprios pais, que exerceram

controle e cuidado até o início do casamento; sua profissão de cuidado, segundo Frankel (2006) e

Bussinger (2005), proporciona rendimento menor, ao menos inicial, que deveria lhe garantir auto-

suficiência, embora não seja isso que ocorra:

“E esse valor que era o dele porque quando a gente casou, um pouquinho antes de

casar, eu ainda não tinha uma condição financeira, aliás, eu tinha, mas é porque

meu pai pagava muito das minhas coisas ainda... coisas que eu não imaginava que

                 pagava, por exemplo, seguro de vida, previdência, essas coisas e tudo que eu assumi

                depois de casada, então... mas eu  sabia que  ele ia  assumir a maioria das coisas,

                por que eu não tinha ainda uma condição...” (M2)

                   M2 repete a maneira com que a mãe sentia uma forma de autonomia ao lidar livremen-

te com o dinheiro sem ser cobrada, indicando o que Pahl (1989), in Burgoyne (1990), mostra em

suas categorias sobre as diferenças entre ter o poder e administrar o dinheiro. Ao terem contas

separadas como uma forma comum de cuidar dos gastos da casa indiretamente ela sente autonomia

o que é exemplificado pelo marido:
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“Então, eu acho que é mais, assim, fácil e prático, cada um ter a sua conta e cada

um controla o seu, as suas despesas, o seu valor e não tem ninguém tirando dinheiro

ou colocando dinheiro na conta, aquela conta é individual. O cartão de crédito é

junto...” (H2)

“Então sempre a gente... eu pago o cartão de crédito, embora a gente tenha dois.

Eu assumo isso, às vezes ela, o importante é ela ter em mente que eu pago as coisas,

porque eu gosto, e ela aceita isso porque ela gosta, não porque ela não pode...”

(H2).

A rede social não foi um aspecto significativo para as escolhas desse casal, que está

adquirindo bens, serviços, além de construírem planos. Provavelmente estabelecem uma forma

mais adaptada de comprometimento financeiro por possuírem valores, pela qualidade da relação

(Burgoyne et al., 2005) idéias próximas e talvez por repetirem os modelos das famílias de origens,

onde cada um dos pais correspondeu às expectativas do outro quanto à maneira de usarem o

dinheiro. Quando as diferenças aparecem, impulsionam a adquirirem mais:

“Pra mim, é... o dinheiro é muito bom. Pra mim, é... eu já tenho uma opinião

contrária, a minha é pouco é ruim, o suficiente é bom e excesso é melhor ainda....

Eu acho que o dinheiro traz felicidade, não só o dinheiro, né? A pessoa que só tem

o dinheiro, não significa que tem felicidade, mas, o dinheiro traz felicidade, vou

falar que o dinheiro não traz felicidade? Traz, não só o dinheiro, mas, traz e... a

gente tem objetivos, e esses objetivos, muitas vezes são, é..., vamos dizer assim,

medidos pelo dinheiro, né? Os objetivos a gente tem uma vontade e essa vontade

você precisa, muitas vezes, ter o dinheiro pra, pra adquirir, se é uma vontade material,

ou mesmo uma vontade de ajudar uma outra pessoa e, você precisa. Então, é uma

maneira de você ter uma satisfação, uma segurança, manter a cabeça tranqüila...”

(H2).

“É o dinheiro, a falta é péssima, o excesso é muito ruim e o suficiente é muito
bom. Porque eu acho que a falta do dinheiro, você não conseguir fazer coisas

básicas de sobrevivência ou, não conseguir dar, de repente, poder ajudar uma

pessoa próxima, te põe numa situação muito ruim... o excesso, eu acho que você
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 acaba não dando valor pras coisas que é o mais importante, pra atingir a felicidade,

e o suficiente que eu digo, não é o suficiente pra comer, viver, não, é o suficiente pra

você conseguir fazer viagens....” (M2).

Casal 3

O casal é o mais novo entre os entrevistados; ela (28) é a filha mais nova dentre duas

irmãs, o pai tem doutorado e dá aulas, e a mãe é dona de casa, tem curso superior incompleto e

administra heranças familiares.

Ele (31) é o mais velho do casamento de seus pais. A mãe morreu de câncer quando ele

era pequeno e seu pai casou-se novamente. O pai tem grau universitário e a mãe tem o ensino

médio completo.

A renda total do casal é de $7.500,00 em que $3.500,00 vêm do marido e $4.000,00 da

mulher.

Como um casal em início de casamento, podem ser percebidos mais diferenciais sobre o

significado do dinheiro que podem ser negociados ao longo dos anos. Esse diferencial parece vir

dos estilos diferentes de administração financeira vividos em suas famílias de origens. Isso fica claro

quando cada um argumenta sobre o que viveu. Ele diz que a experiência financeira foi clara e

comum em sua vida: precisava cuidar-se quanto ao dinheiro para poder comprar coisas que a

mesada não poderia pagar.

“Brigas, é isso... porque eu dou muito valor para o dinheiro no sentido de... não de

ser mesquinho, mas, do dinheiro ser importante na vida de uma... que ela já não dá.

Porque na minha casa, por exemplo, meus pais: “ó, você tem uma mesada, você

vai ter isso aqui, e você vai manter isso durante um mês, tá?” Então, a gente desde

cedo foi acostumado a lidar com dinheiro como se fosse uma bolsa de valores, não

tão radical. Mas eu queria comprar um sapato, meus pais com certeza me dariam

um sapato, mas, ele fazia a gente entender que a gente podia até comprar aquele

              sapato se quisesse, você entendeu?” (H3)

Sentiu também diferenças entre ele e o irmão mais novo referente à maneira mais favorecida

de tratá-lo financeiramente:

80



                                                                                                                                                                                Método

“É ela podava muito as coisas da casa em relação a tudo, da alimentação das

roupas, hábitos, amigos, mudou total (a madrasta)... dava tudo para ele (irmão do

meio) assim na minha frente...” (H3).

Ela viveu a experiência de forma diferente, com mais acesso. Em sua casa, o dinheiro era

conectado com certas atitudes de merecimento para recebê-lo de acordo com Madanes e Madanes

(1997):

“Eu acho que na casa dele eles ficavam mais tolhendo o dinheiro, não que meu pai

tenha mais ou que o pai dele tenha menos, não, não em relação a isso, eu acho que

a minha mãe também foi criada de forma diferente, também foi criada praticamente

como... como a gente foi, então, o pai dela, dava dinheiro pra ela com mais facilidade,

ela tinha mais coisas, então, apesar disso, eles faziam a gente batalhar por aquilo

que a gente queria, mesmo eles dando tudo isso eu lembro que pra gente conseguir...

fizemos por merecer, estudávamos, fazíamos tudo pra ele poder dar as coisas pra

gente. Agora em relação à entregar dinheiro na nossa mão, era mais alimentar, pra

gente se alimentar mesmo.” (M3).

O casal sente reflexos dessas experiências com o dinheiro que podem estar associadas

às diferenças de cultura entre ambos. Para ela, o fato de o marido fazer trocas entre os irmãos

dentro de sua casa era algo novo.

“É uma cultura, né? Eu acho que é cultura dele, ele viveu, é... ele cresceu dessa

forma, eu acho que todo mundo vendendo as coisas entre si, eu vejo os irmãos dele

venderem coisas para ele também, então, isso me assustava no início assim, quando

ele me falava”. (M3)

“Eu falava que eu achava aquilo muito estranho, porque na minha casa eu dava

pra minha irmã, se eu que ela tivesse nem pedia nada em troca, então, isso eu

sempre falei pra ele que na nossa casa eu não quero que tenha comércio...”. (M3)

“Eu falava que eu achava aquilo muito estranho, porque na minha casa eu dava

pra minha irmã, se eu tivesse ganho alguma coisa e eu não quisesse mais ou achasse
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 que ela tivesse precisando, tava precisando, eu dava pra ela nem pedia nada em

troca, então, isso eu sempre falei pra ele que na nossa casa eu não quero que tenha

comércio...”. (M3)

Comprovam, assim, o que Madanes e Madanes (1997) dizem sobre ser a família o local

onde se aprende a economizar, gastar, trabalhar, economizar dinheiro.

Outro aspecto intergeracional presente na vida do casal é o fato de a esposa receber

dinheiro da mãe, que é usado para custear os estudos, valorizados em sua família. A mãe repete a

forma de usar o dinheiro herdado para garantir estudo e sustento como em sua geração. Pode ser

entendido, assim, o que Felton-Collins e Brown (1992) citam sobre experiências agradáveis e

desagradáveis como a esfera mais central de influências monetárias:

“[...] mas, desse dinheiro que eu ganho, nem tudo eu trabalho. Minha mãe manda

ainda dinheiro pra mim...” (M3).

Isso pode ser um padrão herdado da mãe dela, que tinha o costume de lidar com o

dinheiro da família de origem:

“Eu comparo muito com a minha mãe. Ela tem mais irmãos e os sete irmãos

ganharam os mesmo bens que a minha ganhou... e nenhum deles construiu mais,

pelo contrário... venderam vários bens porque queriam o carro do ano, porque

queriam coisas a mais. Meus pais não ligaram para isso e foram só crescendo cada

vez mais. Então, além de todos os bens que tinham ganhado da família, eles

construíram muito mais para frente depois de casados. Então, isso porque eles

economizaram e têm prioridades na vida. Prioridade para eles sempre foi ter nossa

educação, tratar os filhos bem, e não desperdiçar. Minha casa nunca teve desperdício,

apesar de a gente viver bem, ter tudo o que a gente queria. Nunca senti falta de

nada. Eles sempre falaram isso.” (M3)

Esse aspecto não pode deixar de ser visto também através do genograma que mostrou a

mãe da esposa como uma pessoa controladora. Para ele, a sogra faz pressões:
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“Ah, eu não sei, eu sinto uma pressão em relação à mãe dela que... assim, que eu devia,

assim... vou voltar à questão do dinheiro, eu acho que a mãe dela pensa...” (H3)

Que a esposa também percebe:

“Que ele deveria me sustentar”. (M3)

Além disso, o fato de ela ser a mais nova dentre as irmãs pode dar indícios de que o filho

mais novo recebe dos pais uma quantidade diferente de dinheiro.

A cultura local também contribui para que eles encontrem pontos comuns sobre o significado

que o dinheiro tem. Apesar de haver diferenças nas experiências vividas e até mesmo na maneira de

lidar com o dinheiro, as crenças em relação a seu uso parecem ser próximas. Ela diz:

“A gente morava em Belém, mesmo, o negócio da árvore também na minha casa

falavam que dinheiro não nasce... É, que você não pode ir lá e pegar a hora que

quer uma folha e, então... Que economiza... Ou valorize o dinheiro talvez.” (M3)

E ele diz:

“Falavam assim no sentido, ‘é, custa caro, toma cuidado’ mais ou menos assim. É,

não dá em árvore... dinheiro não, não... Não sai na torneira, mais ou menos assim.

Era bem comum. “Coisa... às vezes eu dizia assim pro meu pai: ‘pai, tá barato’”,

ele falava: ‘Barato é o marido da barata’, mais ou menos assim.” (H3)

E ela concorda:

“Minha mãe falava isso também...”. (M3)

Assim, há uma negociação em andamento na vida do casal sobre as diferenças:

“No começo eu não falava, hoje em dia eu falo, porque... Pra  ela  dar  mais  valor,

pra ela guardar, pra ela tá... ajuntar um dinheiro...”  (H3)
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Com o que a mulher concorda, tentando fazer uma adequação:

“É, isso me ajuda também porque eu sou meio consumista.” (M3)

O dinheiro foi um tema de conversa na vida do par antes do casamento e motivo de união

também, por facilitar a divisão das contas e propiciar a vida comum.

“...que a gente decidiu morar junto antes de casar pra não pagar dois aluguéis...”. (H3)

Eles já dividiam as contas, segundo a mulher:

“É, então, no início do namoro, pagava... Ah, a gente dividia, um dia era eu, um dia

era ele...” (M3)

O marido costumava guardar o dinheiro e se comparou com ela:

“Guardava, eu tinha poupança. Mas eu sempre lidei muito bem e administrei muito

bem. Mas, é o que eu falo, talvez, não hoje mais, mas, no passado, eu soube

administrar melhor isso, ela não. O que ela ganhou ela gastou, entendeu?” (H3)

A atitude dele se parece com a do próprio pai e também com as idéias da sogra, que

sempre apoiou a boa administração do dinheiro.

Assim, para casar, conversaram, mas também foi algo que só na vida a dois poderia ser

conhecido:

“A gente conversou antes e, decidiu isso, que a gente ia ter que dividir tudo, que a

gente ia ter que se ajudar, porque, nem ele e nem eu íamos poder arcar com tudo...”

(M3).

A representação do dinheiro na vida de cada um teve mudanças que podem sugerir um

meio de criar um comprometimento financeiro, ou mesmo o que foi nomeado como “combinação

de estilos” por Felton-Collins e Brown (1992), quando a mulher diz:
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“É, então, isso é uma coisa que a gente sempre discutiu, sempre, desde que a gente

começou a namorar e, acho que agora que a gente mora junto, muito mais. Que

não é que eu não dê valor ao dinheiro, mas... é que... acho que as minhas prioridades

são um pouco diferentes. Ele sempre coloca o dinheiro dele, o dinheiro dele, não: o

dinheiro como a coisa mais importante na vida. Como o mais importante numa

relação, como o mais importante em tudo que ele faz. E eu não, eu sou mais

emocional, acho que porque eu sou mulher, acho que isso conta muito também.

Então, às vezes, eu não ligo tanto, eu valorizo o dinheiro, ainda mais agora que eu

trabalho, que eu luto por ele, mas, é... eu encaro o dinheiro de forma diferente, eu

não guardo a sete chaves, eu não faço coisas assim...” (M3)

A mudança ocorre para ela, quando diz:

“É, pra mim não é, é... eu acho que pra mim é ao contrário, agora eu acho que tá

mudando um pouco mais... antes, eu não dava nenhum valor pra dinheiro, não

dava mesmo. E, quando eu vim morar pra cá, por todas as dificuldades, por tudo

que... que eu vejo e que eu passo pra ganhar um dinheirinho, hoje... o K. falando no

meu ouvindo há dez anos, a importância do dinheiro. Eu acho que hoje eu valorizo

muito mais. Eu acho que hoje, eu acho que ele é super importante. Eu acho que isso

até interfere na nossa vida, tipo, um dia que esteja, um mês que eu esteja com

menos dinheiro, pode ser um mês que eu esteja mais estressada que a gente brigue

mais, que a gente tenha mais problema. E antes eu nunca tinha visto, não via isso

de forma nenhuma. Eu acho que isso mudou...” (M3).

Para ele também há dois momentos na construção do significado do dinheiro, baseado

em experiências vividas como agradáveis e desagradáveis segundo Felton-Collins e Brown (1992)

“Eu antes, eu não quis interromper, eu achava que o dinheiro era tudo, hoje em

 dia, eu sei que o dinheiro não é tudo, né? A gente amadurece, talvez, no primei

ro ano de formado, realmente o que pesou na minha vida foi o dinheiro, porque

eu joguei tudo pro ar e fiquei atrás dele, né? Que não vem ao caso explicar agora

tudo o que aconteceu, mas, hoje em dia não, tanto é que eu tô com ela hoje, se fosse

pensar em dinheiro eu não estaria com ela, eu estava muito bem financeiramente e
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aqui eu não estou tão bem, apesar de ganhar um valor relativo, né? Então, acho

que o dinheiro pra mim, não é tudo. Hoje em dia, mas eu valorizo aquele dinheiro

que eu tenho O dinheiro é um complemento, o que vai te proporcionar, talvez, um

profissional melhor, talvez na parte amorosa também, querendo ou não. Mas, o

dinheiro não é um primordial, né? Não seria mais a matéria prima, seria já uma

coisa mais que ia surgir de alguma forma, né?”. (H3).

O casal está lidando com uma imagem anterior de valor ao dinheiro que ele possuía,

como uma memória seletiva sobre suas ações :

“[...] isso até mesmo antes de casar, então, eu acho que hoje em dia, você falou que

o dinheiro é tudo pra mim, eu discordo, foi até bom, eu acho que, a gente conversar

sobre isso...” (H3).

A comunicação sobre o assunto existia em suas famílias de origens:

“[...] meu pai, assim, a gente sempre falou de dinheiro como se tivesse falando,

conversando uma piada.”;  (H3)

“Lá em casa era bem claro, assim... a gente queria alguma coisa, a gente perguntava

ia dizendo... era tanto, é tanto... dá fazer assim, assado, aí, eu tinha aonde colocar

quando dava, ele dava, deixava quando não dava, era uma coisa bem... como se

tivesse falando, Como se tivesse conversando aqui agora...”  (H3)

Apesar disso, ele não viu essa comunicação entre os pais ou entre o pai e a madrasta:

“...Não, não, não lembro de nunca papai conversando assim com mamãe ou com a

minha madrasta de dinheiro assim em mesa não.” (H3).

Para a mulher:

“É, eu acho que pra... lá em casa também, meus pais nunca esconderam quanto eles

ganham, qual que é o rendimento deles e sempre quando eles achavam que não
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 daria pra comprar alguma coisa que a gente queria ele falava, eles falavam pra

gente, numa boa, abertamente. Quando teve algum problema de dinheiro... eu não

lembro até de ter tido algum problema em relação a isso, mas acredito que eles

falariam também porque nunca escondeu, nossa família foi sempre assim muito

aberta...” (M3).

Repetindo a maneira de dividir as contas no namoro, o casal apresenta estilo financeiro

com contas separadas, divisão dos pagamentos das contas do lar e acesso para ambos, o que não

deixa de indicar a questão da definição da origem do dinheiro. O casal está livre para decidir o que

comprar:

“E ele que dá o valor a cada roupa, daí ele nem veste. Eu não, se eu acho que eu

gostei, ficou bem em mim, eu acho que vai dar pra eu pagar, eu compro, mesmo

estando num valor acima do que talvez ele imaginasse que fosse o valor daquela

roupa...”.(M3).

Tal poder pode ser mais bem compreendido quando Pahl (2006) indica a existência de

“etiquetas psicológicas” do dinheiro, aspecto também ressaltado por Burgoyne (2004) e Webley

et al. (2001). As contas são totalmente divididas e o dinheiro é trocado entre eles, parecendo

indicar o modelo familiar de origem do marido. Além disso, o modelo de divisão financeira já existe

na família de origem dele, mas não na dela:

“A conta, cada um tem a sua, e o seu dinheiro, cada um tem o seu, nem sei  quanto

ela tem na conta dela hoje, entendeu? Mas ela sabe  das  responsabilidades  que  a

gente já tem combinado e eu sei as minhas.  Então,  por exemplo, o  que  tem  fixo,

aluguel, papapapa, luz, internet, ó lá, então, sabe que tem que cumprir aquilo, né?

Então, chega no dia, eu falo: ‘Ó’, se eu tô com tempo mais livre  eu  vou  pagar  as

contas eu falo: ‘Olha E., deu tanto a tua parte,  deposita  na  minha  conta, a gente

conversa na boa isso, entendeu? E... mas, mais quem vê isso, sou eu, não assim,

porque às vezes ela não tem tempo, então eu pego a conta da internet, aí, divido por

dois, pego o aluguel tudo lá que vem da corretora, divido por dois, então eu falo:

‘Dia tal vai cair isso, papapa’, às vezes ela paga porque ela tá com mais tempo, ela

paga e a gente faz essa permuta financeira entre a gente. É, fica pendurado, ‘Ó,
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 R$500,00 que eu tô te devendo...’, devendo, né? E ela diz: ‘Aí, a gente vai fazendo

uma permuta. Não é nada assim rigoroso...”  (H3).

O dinheiro entre ambos pode ser compreendido como o que Pahl (2000) chamou de

“dinheiro do casamento”, com sua peculiaridade e não implica “dinheiro de mercado”.

                          E ela concorda e justifica por ser o início da vida profissional que influi nisso:

“Então, coisas individuais, cada um paga o seu. Mas, o que é conjunto, a gente

divide tudo. Eu não sei se isso acontece porque hoje em dia a gente tem uma, uma...

a gente não ganha bem...” (M3).

O que de alguma maneira tem a concordância dele, ao falar sobre o futuro da vida a dois:

“Se eu ganhar bem, não vou me importar de pagar aluguel e ela, ela pagar a escola,

o colégio do moleque.” (H3).

Ele reforça, assim, os papéis tradicionais de gênero, segundo Pahl (2001) e os modelos

transmitidos intergeracionalmente, além de indicar futura mudança do princípio de igualdade já

existente, para o princípio de eqüidade. Quando ela paga as contas parece que está fazendo o que

Pahl (1989), in Burgoyne (1990), diz ser igualdade por dividir as contas e ganhar menos. Ou ainda,

parece que, segundo Burgoyne (2004), as mulheres têm tendência a aceitar as divisões injustas de

papéis e a aceitar a distribuição desigual dos recursos financeiros do casal.

Os papéis de gênero se fazem presentes quando o marido é o principal responsável por

ela tomada de decisões de pagamentos e aplicações financeiras :

“É, ele, essa parte financeira, é ele que vê tudo...” (M3).

O casal então percebe essas influências em suas vidas no que tange aspectos financeiros.

A mulher vive a experiência contrária ou antimodelo, segundo Cerveny (2001), na qual o homem

era o provedor principal :

“Então, até por isso e não sei se por isso, mas, é... não há nenhuma divisão e na
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 casa do K., eu vejo que isso divide também, e agora junto a gente... junto, a gente

faz essa divisão também.”(M3)

Vive experiência de gênero feminino similar a vivida com a mãe. Quando ela diz se parecer

com a mãe ao gastar o dinheiro de forma mais livre, sugere a existência do que Felton-Collins e

Brown (1992) chamam de “investimentos ocultos” como papel de “modelar a personalidade

monetária”:

“Depende, tem coisas que o meu pai gasta que eu não gastaria, mas, minha mãe...

é, minha mãe gasta mais, meu pai é mais comedido. Em termos gerais...”; (M3)

“Eu falo que eu casei com meu pai. Achei meu pai. A história do meu pai com a

minha mãe vai ser igual. [...] Mas, em relação a dinheiro, o K. é mais... muito mais

comedido que o meu pai. Então, ele é muito parecido.” (M3)

“Os meus pais já... já vi algumas vezes, mas, de meu pai brigando com a minha

mãe que tinha gasto um pouco mais, alguma coisa assim.” (M3)

De acordo com a análise dessa entrevista, podemos dizer que o casal está vivendo o

processo de elaboração do compromisso financeiro, com prováveis dificuldades por conta de

diferenciais sobre o que o dinheiro representa para cada um, mas ao mesmo tempo “trocando”

essas experiências com vistas a um possível compromisso financeiro.

Casal 4

                   Ela (29) é filha do meio, médica, seu pai é professor em Universidade, e sua mãe é guia

de turismo, com curso superior incompleto. Ele é o filho mais velho (29), engenheiro de produção,

o pai tem o ensino médio completo e é proprietário de farmácia,  a  mãe  também  tem  curso   de

contabilidade e ensino médio completo. A renda total do casal é de $ 5.500,00 dos quais $ 2.000,00

vêm do marido e $ 3.500,00 da mulher.

Com dois anos e dez meses de casamento, esse casal mostrou estar também no processo

de construção do compromisso financeiro, negociando as formas de se administrar o dinheiro na

parceria.
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A mulher, frente às experiências financeiras em sua família de origem, colocou-se como

alguém que economiza, sendo a mais econômica entre suas irmãs, reforçando o que Madanes e

Madanes (1997) dizem sobre o fato de ser na família que as crianças aprendem a economizar,

negociar com dinheiro, trabalhar por dinheiro, serem avarentas ou generosas. Para os autores, as

experiências de recompensas ou castigos, que incluam dinheiro ou bens materiais, fazem parte da

construção pessoal do significado do dinheiro, na medida em que se aprende a obtê-lo na família.

Pode ser compreendido aqui que os pais dela acreditavam em “esforços” por parte dos os filhos

para receber dinheiro e como forma de constituir o seu caráter:

“Eu, eu era conhecida lá em casa como pão-dura.” (M4)

“Eu não gostava de gastar dinheiro. A minha irmã mais velha, não, também gasta

muito, mas, eu sempre fui a mais poupada lá em casa. Mas, os nossos pais passaram

isso pra gente.” (M4)

“[...] Lá em casa, era bem diferente da casa do A. Na minha casa, sempre se poupou

muito, apesar de a família da minha mãe ter muito dinheiro que vem de Portugal,

é... lá em casa nunca a gente teve nada muito fácil. Sempre a mamãe segurou, era

mesada: ‘Ó, você tem direito, vai, a R$ 50,00 por semana, se acabou, se vira’ ela

não abria mão, igual era na casa do A...” (M4).

A mãe era a responsável por cuidar da herança familiar entre os irmãos, o que parece ser

entendido como algo que facilitou a vida econômica, mas trouxe experiências de cuidado com o

dinheiro:

“A mamãe, por ter vindo de uma família um pouco mais rica do que a do meu

pai, ela sempre... ela teve, também, tudo muito  fácil.  Apesar  de passar  pra

gente que não deveria vir fácil, tanto que, hoje em dia, quando ela vai receber a

herança, porque até hoje ainda recebe a herança, que [...] compra apartamento,

ela tem muitos apartamentos em Belém, ela sempre investiu muito. E as minhas tias

não, as outras são sete, recebiam tudo igual e chegam a pedir dinheiro pra minha

mãe, hoje. A minha mãe sempre poupou muito...” (M4).
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O pai também passou a idéia de que o dinheiro estava associado a merecimento e era

controlado:

“Se a gente pedia alguma coisa, ele até dava, mas, ele fazia a gente merecer aquilo...

Pra gente merecer aquilo, aí sim, ele dava pra gente [...] o papai é muito... ele que

eu acho que fazia mais pela gente, assim, de ‘não dar o dinheiro pra ela, segura o

dinheiro dela’ [...] botava tantos reais na mesada. Acho que a mamãe até deixava

um pouquinho mais. E, acho que por ele não ter vindo de uma família tão abastada

quanto era a da minha mãe. Apesar de ser de uma família boa também. É, a mamãe,

era mais generosa na questão financeira, mas, era mais rígida no castigo. Papai

era ao contrário... Porque eu acho que ele não queria dar as coisas muito fáceis pra

gente.” (M4).

Os ditados escutados por ela refletiam esta postura familiar quanto ao dinheiro:

“O quê? 40? Para quê? Se 20 é muito... Toma 10 reparte o resto com a sua irmã e

traz o troco. E sempre mostrando muito a importância de se investir, dando o exemplo

das minhas tias. Meu pai sempre fez questão de mostrar isso,” o que foi reforçado

pela mãe: “E tem mais uma coisa que a minha mãe sempre fala, também, que a

gente nunca deve vender as coisas, sempre comprar. E sempre comprar imóveis,

né? Porque ela compra muito imóvel. Minhas tias, não, vão se desfazendo de tudo,

ela não, ela dizia: ‘Se você comprar, preserve’”.(M4).

Ela percebeu a importância destas experiências ao vir para São Paulo:

                    “Acho que tudo que eles me passaram, influenciou, tanto que  eu cheguei  aqui
em São Paulo, eu não ganhava nem metade, na verdade eu nem ganhava quando

eu cheguei, eu vivia com menos da metade do que o A. vivia e ele não conseguia

pagar as contas dele e o meu sobrava. Ainda conseguia guardar o dinheiro.” (M4).

Essas experiências construíram seu conceito sobre o dinheiro:

“Acho que, eu... eu... eu só gostaria de ter dinheiro pra eu poder ter uma vida boa,
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 não pra eu poder esbanjar, entendeu? [...] Conforto. Pra mim o dinheiro é me dá

conforto.” (M4).

Ao mesmo tempo, notou a liberdade com que ele usava o dinheiro na época de namoro:

“Eu achei muito estranho quando eu comecei à namorar com ele isso, a facilidade

que tinha na casa dele. É, dinheiro aberto, o pai abria a carteira e botava... lá em

casa não tinha nada disso, sempre foi muito rigoroso quanto ao dinheiro.” (M4).

Ele, por sua vez, conta suas experiências:

“[...] desde quando eu me entendo por gente, né? Quando eu comecei a ter noção

desse tipo de coisa, é... sempre foi muito a... nossa, a gente sempre viveu muito bem,

né? Relativamente bem. Eu e meu irmão, a gente teve carro logo que entrou na

universidade... nosso pai, assim que nós tivemos a oportunidade, ele abriu conta

pra gente, deu cartão de crédito, a gente nunca teve dificuldade financeira. Sempre

teve acesso fácil ao dinheiro, né? Então, assim, até... até eu vir pra São Paulo, há

cinco anos atrás, eu nunca, nunca tive problema nenhum nesse sentido e sempre

achei muito fácil, né? Não tinha preocupação em relação a isso não...” (H4).

Essa é uma forma de a família usar o dinheiro em que, segundo Madanes e Madanes

(1997), alguns pais podem dar tudo aos filhos e isentá-los de privações, como foi o caso desse

marido com acesso ao dinheiro. Ele questiona essa vivência:

                     “É, eu gastava com besteira [...] porque tinha facilidade...  eu  nunca  pensei,
nunca foi uma dificuldade pra mim, dinheiro. Nunca me preocupou essa questão,

até eu vir pra São Paulo, até eu passar a morar sozinho”; (H4)

“É, na verdade, a maneira de... de enxergar essas coisas de uma forma diferente, eu

acho que ela, se, ela despertou em mim, depois que eu vim pra São Paulo e comecei

a ver que as coisas não eram... não era aquelas mil maravilhas que eu vivia na casa

dos meus pais. Então, eu vim pra cá, quando... quando eu vim pra cá, eu tinha um

salário de R$ 3.500,00, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar condomínio, luz,
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 água. E o meu dinheiro nunca dava [...] precisei de um ano aqui em São Paulo pra

conseguir estruturar a minha vida de uma maneira que aquilo que eu tava ganhando

desse pra eu sobreviver sem a ajuda de mais ninguém. Então, eu acho que a partir

daí foi que caiu a ficha: ‘Pera aí, ali tava muito fácil, no mundo real, o negócio é um

pouco diferente’ e, a partir daí, a partir do momento em que eu vi, que eu senti essa

dificuldade é que a gente conversando, fazendo referência ao passado, fazendo

referência ao passado é que a gente construiu essa... essa, forma de pensar.” (H4).

Concomitantemente, recebeu mensagens duplas sobre usar o dinheiro a que tinha acesso,

mas de forma racional, caso contrário poderia haver punição:

“Então, aí, o pai punia dessa forma, tirava o cartão... também, abusei muito em

gastar.” (H4)

“Racional, então, tudo tinha que ter uma justificativa, eu acho que era assim, né?

Tinha que ter uma justificativa pra gastar, se não tem, não gasta.” (H4).

Ele questiona as experiências passadas, dizendo que não lhe deram base para enfrentar a

vida sem o dinheiro do pai, e ainda influíram em seu conceito sobre dinheiro:

“E, eu acho que toda essa... tudo o que aconteceu com a gente, tudo o que a gente

vê em relação à família da T., em relação a outras coisas e uma coisa que a gente,

inclusive discute muito, é que quando a coisa é muito fácil, quando o dinheiro também

é muito fácil, a gente costuma se acomodar, né?  Então, a  gente  sempre  procura

deixar a coisa um pouco mais difícil pra justamente não se acomodar.” (H4);

“[...] Então, antes eu queria ter o melhor, hoje, em dia eu já penso o contrário, eu

deixar a coisa um pouco mais difícil pra justamente não se acomodar.” (H4);
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Ao longo dos anos, em São Paulo, ele elaborou novos significados sobre o dinheiro, com

base nas experiências passadas, quando o dinheiro era dado por um motivo e recebido com uma

interpretação diferente na época. Essas formas de tratar o dinheiro entre pais e filhos, podem,

muitas vezes, emitir mensagens explícitas e implícitas e “secretamente minar os relacionamentos

durante anos”, segundo Madanes e Madanes (1997). Assim, no genograma ficou evidenciado que

essa liberdade de acesso ao dinheiro estava conectada a experiências desagradáveis com o pai e os

problemas sérios com bebida, o que pode ser compreendido como o que os autores mencionados

chamam de “dívidas emocionais”:

“Eu acho até, pela situação do pai dele ser assim, que ele compensava de outra

forma o filho dando dinheiro. Era uma forma, tipo, de, entre aspas, comprar ele.”

(M4).

“É, é verdade, é verdade” (H4).

“Por toda vergonha que ele passava antes, ele compensava no A. assim, dando

coisa pra ele, pagando as coisas pra ele, mais ou menos, por isso.” (M4).

“[...] Nós chegamos à conclusão que o papai sempre deu tudo pra gente, numa

forma de compensar a ausência”. (H4).

Os novos significados por ele elaborados dizem respeito a como usar o dinheiro. Hoje,

ele opta por ser econômico e decide de acordo com suas possibilidades. Isso colabora com o

compromisso financeiro do casal, pois o aproxima das experiências da esposa sobre economizar

dinheiro. Há, portanto, mudanças para os dois. Ela passa a desejar gastar o dinheiro, atitude que

entende como justa, por ser o momento de colher os frutos de seu trabalho. Ele passa a economizá-

lo como forma de “voltar” no tempo e se estruturar melhor para  poder  gastar  depois,  conforme

comentado por Cerbasi (2004) comenta. Ela diz:

“Nisso a gente inverteu [...] eu já queria trocar por um melhor, que eu achei que eu,

por tudo que eu tô trabalhando, e tal, que eu deveria ter uma recompensa, um carro

um pouquinho mais confortável pra mim. E o A, não, ao contrário, ele tava num

carro melhor e ele já quer passar pra um inferior...”. (M4).
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Ele concorda:

“A gente inverteu, nisso a gente inverteu... eu quero voltar um pouco pra eu crescer

de uma forma estruturada. Eu acho que eu cresci totalmente desestruturado, então,

pára, vamos voltar um pouco, agora eu quero crescer à medida que eu puder

realmente andar. Nada, não quero dar um passo maior que a perna, né? Então, é

assim que eu penso hoje em dia. Por isso que a gente discorda, agora, um pouco

desse negócio de ela querer ter uma casa na praia, eu ainda não consigo pensar

nisso, eu tô ainda formando as poucas coisas que podem vir ainda na frente.” (H4).

A questão da origem do dinheiro, de acordo com Pahl (2006), pode não ser pertinente

para este casal. Conservam certa ambigüidade, indicada na maneira de se fazerem investimentos

em um só nome, e, provavelmente, sem que o outro tenha acesso ao mesmo.

“É um fundo de investimento. [...] Tá no meu nome...”. (H4).

Isso ainda reflete questões de gênero, de acordo com as quais as mulheres deixam para

os maridos a responsabilidade de fazerem aplicações e investimentos, mesmo sendo elas mesmas

competentes e capazes. O homem é o responsável pelos investimentos financeiros do casal, o que

sublinha a idéia de que as mulheres passam esse controle para os maridos, segundo [Bussinger

(2005) e Frankel (2006)], em cujo nome ficam mantidos, mas conceituados como algo comum aos

dois.

De alguma maneira, mesmo que seja a mulher a detentora da conta bancária com o

dinheiro dos dois, há acesso para ambos, além de um cartão de crédito comum:

“Não, é uma conta separada, mas a gente conversa muito a respeito...”;

“O cartão, tem cartão junto.”;

“[...] conceitualmente, elas acabam sendo conjuntas.” (H4)

Eles não comentam sobre o dinheiro ser “meu” ou “seu”, como foi dito por Pahl (2006)

Burgoyne (2004) e Webley et al. (2001) e identificado como “etiquetas psicológicas”. Mas essa

é uma maneira de controlá-lo, embutindo o conceito de nosso:
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“É, na verdade a gente não tem um dinheiro assim, esse dinheiro é meu, esse dinheiro

é dele...” (M4)

E ambos dizem, juntos:

“É nosso.”    ( H4 e M4)

Possivelmente sentem-se com autonomia para usar o dinheiro comum, além disso, como

há liberdade de comunicação sobre assuntos financeiros, podem mesclar as experiências familiares:

a liberalidade no uso do dinheiro na família de origem dele, e o cuidado com o dinheiro na família

dela. Ele comenta:

“E se a gente... se eu achar que ela tá abusando numa compra, aí eu... são esses

momentos que eu falo, ou então, se ela achar que eu vou abusar numa compra, ele

vai falar pra mim.” (H4).

Ela responde:

“Sim, a gente tem completa liberdade... Sim, a gente sabe, um sabe a senha do

outro”. (M4).

O cuidado com o dinheiro aparece na decisão de investirem na carreira do marido, que

está fazendo o doutorado, e para o que ambos reservaram fundo financeiro, algo que Cerbasi

(2004) considera uma maneira de estabelecer  de  metas  comuns  visando  a  um  futuro  tranqüilo

financeiramente. Nesse momento, é a esposa que administra o orçamento do lar e ele fica com uma

parte menor das contas, refletindo um modelo contrário dos papéis de gênero:

“Bom, é aquele negócio, quando eu trabalhava, eu pagava tudo, eu fazia, inclusive,

o controle das contas que eram para pagar, organizava tudinho e fazia o pagamento.

Hoje em dia, como, como é ela quem tá pagando tudo, ela faz a organização dos

pagamentos e paga do jeito que ela acha melhor. A única coisa que eu pago é o

condomínio e a diarista; o resto, ela se encarrega de pagar, ela faz toda a programação

pra pagar do mesmo jeito que eu fazia antes.” (H4).
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Ela usa uma maneira própria, diferente, de administrar o dinheiro:

“Eu não, a conta chegou hoje, vai vencer daqui a uma semana eu já pago hoje pra

não esquecer. Eu prefiro pagar logo tudo.” (M4).

Ele diz:

“Eu sou contra, eu acho que você tem que pagar no dia. Você tem que saber a data

do vencimento e pagar no dia. [...] é uma idéia pré-formada, preconcebida. Eu

sempre paguei assim e não acho que seja certo mudar. A gente até conversa às

vezes, mas, ela, se ela acha melhor pagar antes, que ela vai esquecer, pra mim não

tem problema nenhum.” (H4).

Isto mostra que está sendo feito um rearranjo em busca do compromisso financeiro.

Ela confirma e mostra uma maneira diferente de lidar como dinheiro daquela vivida em sua família

de origem:

“É nosso mesmo, a gente não fica: ‘Quanto você tem guardado?’ Ah, então é... não

esconde [...] a gente sabe, um sabe a senha do outro...” (M4).

Para ele, esse arranjo está claro e mantém a forma de administrar o dinheiro, de maneira

explícita, com a qual se estabelecem acordos mútuos que facilitam a  construção do  compromisso

inanceiro ao decidirem como irão cuidar do dinheiro:

“Isso é um... um acerto nosso, desde a época... da época que... que eu ganhava mais

do que ela. Quando ela tava... quando tava terminando o dinheiro dela, ela me

dizia: ‘A., tá terminando’, aí eu ia, transferia o dinheiro pra conta dela, hoje em dia,

mesma coisa: ‘“T., tá terminando’ ou ela pega uma conta que eu deveria pagar, que

já tava separada pra eu pagar, ou então, ela vai transferindo o dinheiro pra minha

conta. A única coisa que a gente não faz é pagar juros pra banco.” (H4).

Assim, esse casal está processando o compromisso financeiro comum com respeito às

diferenças e mesclando experiências.
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7. ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS

A diversidade de estilos de administração financeira encontrada em quatro casais condiz

com as novas e variadas formas de relacionamentos. Não existe o certo ou o errado, mas uma

variação de formas de manejar o dinheiro na conjugalidade. De acordo com os dados, encontramos

o modelo tradicional como o do provedor principal e de maneira implícita a “etiqueta de identificação”

da origem do dinheiro, que toca nos jogos de poder entre gêneros. Próximo a esse modelo, mas

com variações, encontramos outro, no qual a mulher é responsável pelas contas do lar. Parece ser

um modelo criado pelo casal e proveniente de objetivos e acordos mútuos, que invertem,

temporariamente, as posições e indicam capacidade de negociação de poder. Esse padrão ocorre

provavelmente entre casais de dupla carreira e com jornada diária longa de trabalho.

Encontramos o modelo da mulher de carreira recebendo salário significativamente maior

que o do marido. Mesmo nesse modelo, que estampa a geração de jovens casais, perpetua-se, de

maneira silenciosa, a idéia de que o homem deve ser aquele que sabe, mais do que a mulher, como

cuidar da contabilidade cotidiana e das aplicações financeiras. Nessa pesquisa, em três casais, os

maridos tinham a responsabilidade por essas movimentações financeiras, que eram mantidas em

seus respectivos nomes. Como se ainda esse papel lhes fosse o reservado e ao mesmo tempo

reforçado por suas esposas, ao mostrarem que em assuntos de dinheiro e aplicações financeiras

são eles que entendem, apesar de elas também possuírem autonomia e poder de decisão.

Nos jovens casais, foi possível observar a forma com que papéis antigos e novos se

misturam. Um ideal de igualdade motiva-os a estabelecerem metas e acordos de uso independente

do dinheiro, com divisão das contas do lar. Manter contas pessoais separadamente e dividir as

despesas, no início da vida a dois, parece ser a forma atual mais empregada pelos jovens casais.

Encontramos três casais realizando esse modo de manejo financeiro. Essa nova forma encontra

resistência nos discursos das famílias de origem, que tendem a conservar o ideal tradicional de

homem provedor e mulher cuidadora. O casal com menor tempo de união destacou-se por enfatizar

essa forma de manejo do dinheiro. Os discursos não encontram mais as facilidades de absorção de

outrora e afetam de maneira indireta as novas relações maritais. Influem na percepção das mulheres

sobre como devem se desligar do apoio financeiro de seus pais, pois muitas delas saem de suas

casas sem terem ainda plena autonomia financeira. Apenas uma esposa possuía tal independência

antes de se casar. Ocorreram questionamentos sobre como devem se estabelecer na nova vida a

dois, de modo a assumir todas as responsabilidades que antes eram atribuídas aos pais. É um
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momento de mudanças, e pelo menos dois casais se mostraram incomodados nesse sentido,

principalmente as mulheres, que consideram inadequado aceitar a ajuda financeira de suas famílias

após casarem-se.

No decorrer da análise, surgiu uma categoria nova e inesperada que diz respeito aos filhos

mais novos. Nos casais onde havia um parceiro que é o mais novo no sistema fraterno da família de

origem, notamos que havia maior disponibilidade financeira por parte dos pais, em relação a esse

filho mais novo. Isto pode estar ligado ao fato de que no ciclo vital da família é comum observarem-

se casais que cresceram financeiramente ao longo dos anos e que, por conseguinte, flexibilizam a

forma de educação dos filhos. O último filho recebeu maiores quantias de dinheiro quando comparado

com seus irmãos mais velhos.

Os jovens casais dedicados a suas vidas conjugais e profissionais mostraram que formam

uma nova geração. Preocupam-se com o estabelecimento de distribuição igualitária das finanças do

lar e concomitantemente do poder entre gêneros. Expressaram preocupação com as questões do

dinheiro na relação a dois, antes e depois do casamento. O fato de conversarem e esboçarem,

durante o namoro, planos sobre a administração financeira do lar não os impediu de enfrentarem

imprevistos durante os anos iniciais da vida a dois. Os casais manifestaram necessidade de

estabelecer compromissos financeiros que os levassem a alcançar um modo de vida confortável e

seguro.

Nos discursos,  a ambigüidade  entre  esses  novos  papéis de gênero e os modelos

tradicionais, manifestados principalmente com a chegada dos filhos, tendem a reforçar a posição de

maior vulnerabilidade emocional e financeira das mulheres nessas condições. Desse modo, segundo

Vaitsman (1994), não se trata de um rompimento com o modelo familiar tradicional e o

estabelecimento de um novo modelo. Esta pesquisa reforça a idéia da autora, ao confirmar que: “O

casamento moderno e a família conjugal moderna, cada vez mais, passaram a conviver

legitimamente com uma pluralidade de outros padrões de casamento e família.” (p. 52).
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A época em que este trabalho se realizou vem sendo marcada pela aceleração, pois tudo

o que acontece se mantém em transformação constante. Interagimos com as mais diversas imagens

do cotidiano que de alguma maneira afetam e são afetadas pela capacidade humana de se relacionar,

que é o produto de duas partes em interação. Na atualidade, homens e mulheres são multifacetados

e suas relações já não seguem parâmetros. Os perfis masculinos e femininos nas uniões conjugais

são peculiares à cultura da época e ao estilo de cada relacionamento. Dependem da maneira pela

qual o casal irá organizar seus interesses amorosos, profissionais e financeiros, e de como distribuirá

as tarefas domésticas e as contas do lar. Novos papéis de gênero implicam novos contratos, daí a

necessidade de se rever como os casais estão alocando o dinheiro e como o poder se distribuiu

entre eles. Uma das possíveis transformações refere-se à questão do poder e do controle, com uma

nova configuração conjugal, apontada pela disposição feminina em dividi-los com seu parceiro.

Existe critério de igualdade financeira entre os homens e as mulheres? Qual é a tarefa que

esses jovens casais enfrentam? Como integrantes da nova geração, suas atitudes perante questões

de poder serão marcantes. As diferenças podem levar os casais a se acomodarem em novos espaços,

nos quais a igualdade entre gêneros parece ser o ponto básico, muitas vezes estampado sob possível

condição de uma conta-conjunta bancária. Nem sempre existe acesso igualitário à conta e muitas

vezes falta o sentimento de propriedade do dinheiro ao cônjuge que não depositou ou que recebeu

menor parcela salarial. Além disso, as mulheres continuam a receber menores salários em comparação

com os homens, e são as principais responsáveis pelos filhos em casos de divórcio ou de viuvez. Se

conscientes dessa condição de vulnerabilidade, podem buscar cada vez mais autonomia e

independência financeira por meio de suas carreiras e pelo cuidado com o dinheiro recebido, sendo

esses, portanto outros focos de transformações por que as novas gerações tornam-se responsáveis.

Foi possível observar que o modelo tradicional patriarcal de administração do dinheiro no

contexto familiar continua presente repetindo padrões interacionais de manejo do dinheiro e, ao

mesmo tempo, convivendo com os modelos contemporâneos de administração, indicando a

continuidade das transformações que as novas gerações atravessam em busca, talvez, de um

equilíbrio.

Igualdade é algo ainda distante e precisa de pequenas e constantes mudanças quanto ao

modo de os casais se relacionarem em termos financeiros. O estilo de conta bancária, portanto, não

é suficiente como indicador de maior ou menor probabilidade para o estabelecimento de uma

condição de igualdade entre gêneros. De fato, o que melhor evidencia esse fator é a origem do

dinheiro ou a etiqueta de identificação dessa origem: quem recebeu? Quanto? Onde está alocado?
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Quem é o titular das aplicações, dos investimentos ou da poupança? Quem o controla? Quem o

administra?

Como conseguir estabelecer um compromisso financeiro entre duas pessoas com histórias

e experiências de vidas diferentes? Quanto isso implica de dificuldades? Como conviver com a

necessidade de amor e as necessidades financeiras? Lidar com diferenças poderá ser enriquecedor

quando estas são utilizadas para acrescentar à relação conjugal algo vivido na família de origem,

estabelecendo uma relação positiva e favorável com o dinheiro.

Assim como uma moeda tem duas faces, duas pessoas também têm dois estilos que

podem ou não combinar. Estilo de vida é uma decisão a dois quando isso se aplica ao casamento,

instituição que é uma forma de se estabelecer uma sociedade financeira que, como tal, deve ter

regras claras. Conhecer o “perfil financeiro” do parceiro inclui abordar a forma com que o dinheiro

foi usado na família de origem, os significados a ele atribuídos, e refletir sobre como isso irá influenciar

o dia-a-dia do casal. Quem será responsável por quê? E, quando não for possível manter acordos,

como encontrar apoio e compreensão mútua para superação das dificuldades? Quando se descobre

que o parceiro pensa e age diferentemente, é possível fazer uma escolha consciente. Assim, foi

possível observar que casais discutem sobre as finanças antes de se casarem, mas não imaginam

que proporções esse fator assumirá na relação, exigindo atenção e ajustes constantes ao longo do

próprio casamento.

No interjogo entre a implementação profissional e a maneira de distribuir os recursos

econômicos surge a questão da qualidade do relacionamento, em que a preferência recai sobre

priorizar a colaboração e a compreensão mútua, e descartar a competição. Isso, poderá facilitar o

surgimento de tomada de decisão conjunta combinada com afeto, respeito e consciência do significado

do dinheiro para cada um. Poderá inclusive instigar a generosidade no jogo entre o dar e o receber.

As mudanças de fases no ciclo vital podem ser previsíveis, mas o mesmo não ocorre com

relação ao dinheiro. Se houver alteração do status financeiro familiar e individual poderá haver

interferências no sistema familiar e do casal. Desse modo, também acreditamos que as mudanças

na forma de manejar o dinheiro relacionadas com autonomia, poder, equilíbrio financeiro alcançado

ao longo dos anos, possíveis perdas nos ciclo vital, assim como à qualidade e estabilidade da

relação interferem na vida do casal. São terrenos fecundos de pesquisa, dado que a longevidade

tem se estendido.

As transformações mais proeminentes ocorrem nos primeiros anos de casamento. O jovem

casal de dupla carreira e sem filhos encontra-se em processo de experimentação do uso do
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dinheiro. Ambos iniciam o casamento com uma visão individualista do assunto e passam a pensar

coletivamente ao longo dos anos. Como se partissem do “meu” para a o “nosso, mas com parte

meu”. A primeira visão oferece um senso de autonomia e liberdade desde que seus insumos sejam

relativamente iguais. A segunda é reflexo de acordos que preservam o modo coletivo de compartilhar

o dinheiro das contas do lar e a individualidade. De qualquer maneira, há um período de

amadurecimento e de consolidação das emoções, do afeto, da confiança sobre o rumo da própria

relação, que os leva a construir conjuntamente espaços nos quais o tema é o dinheiro. A tarefa do

jovem casal de dupla carreira é encontrar o equilíbrio entre ser uma unidade financeira e ter

independência e autonomia financeira.

A forma com que é realizada a organização da administração financeira do casal de dupla

carreira em função da entrada de dois salários variou de acordo com todos esses aspectos

mencionados e, portanto, foi influenciada por fatores como: a qualidade da relação; a comunicação

clara ao longo do namoro e durante o casamento, no intuito de nortear o manejo financeiro “a

quatro mãos”; a proximidade ou não de experiências, significados e valores familiares em relação

ao dinheiro; as formas como o poder nas relações foi e é vivido na relação; a capacidade de

implementar a carreira e elevar salários com o apoio mútuo em relação aos novos papéis de gênero;

o tempo da união; os modelos intergeracionais de manejo do dinheiro repetidos, assim como os

antimodelos; o ambiente profissional mais do que a rede social; o contexto social e político; todos

esses são aspectos existentes no modo com que os jovens casais estabelecem acordos sobre sua

vida financeira. Esta pesquisa indicou que há influência de fatores individuais, familiares e sociais na

co-construção de compromissos financeiros que visem a um futuro com menor probabilidade de

dificuldades financeiras e maiores chances de se alcançarem objetivos comuns.

Em termos gerais, os objetivos desta pesquisa foram alcançados, ao revelar que os jovens

casais de dupla carreira e sem filhos estabelecem acordos, por meio de diálogos durante a época

do namoro e durante o casamento, sobre os aspectos financeiros de suas vidas conjugais. Entretanto,

isso não os liberta de dificuldades ao longo dessa construção, por não haver previsibilidade e

garantias que tais acordos possam ser mantidos. A administração e a organização do dinheiro para

esse casal em especial, são influenciadas pela força de dois salários, visando-se a alcançar objetivos

comuns e individuais. Os modelos das famílias de origem e os modelos pessoais e os profissionais

mostraram exercer influências na construção do novo modelo financeiro do casal. Outro fator que

surgiu inesperadamente foi a constatação de que filhos mais novos obtêm maior disponibilidade

financeira de seus pais, indicando haver mudanças ao longo do ciclo vital familiar que favorecem os
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últimos filhos.

Para os terapeutas de casais, é importante observar como tudo isso se conecta. Neste

trabalho, casais revelaram que a falta ou o excesso de dinheiro é, em geral, tema de brigas,

desconfortos, disputas, e desentendimentos conjugais. São assuntos comuns da conjugalidade que

desembocam nos atendimentos clínicos. As pesquisas mostraram a importância de uma prática

conjunta com terapeutas e casais na busca de um comportamento colaborativo no sistema terapêutico

como um todo, com o intuito de estabelecer metas e abordar desafios específicos nas áreas das

finanças, da comunicação e da intimidade. Ao focar a busca de soluções de problemas relacionados

ao manejo do dinheiro e os temas que emergem como pano de fundo nessas relações, o terapeuta

de casal deverá trabalhar as próprias formas de atribuir significados ao dinheiro, assim como às

experiências com seu uso na família de origem. Tendo em vista que no Brasil não encontramos o

mesmo contexto americano e inglês, as pesquisas desvelam aspectos científicos importantes nas

últimas décadas que costumam ficar encobertos nas queixas dos casais. Nesses países existem

instituições voltadas ao aconselhamento de crédito com foco nas relações maritais. Ocupadas por

psicólogos e assistentes sociais capacitados, dão suporte, orientação financeira e psicológica, além

de proporcionar melhorias para a vida conjugal. Tais instituições podem tornar futuros modelos

brasileiros de ajuda a casais com dificuldades financeiras e psicológicas. Portanto, esta pesquisa

oferece uma abertura para estudos mais profundos na área da psicologia, para políticas públicas e

para a iniciativa privada, voltados para a abordagem de aspectos financeiros na vida de um casal.

Este trabalho foi gratificante e ofereceu-nos a oportunidade de experimentar as dificuldades

para se falar sobre dinheiro nos atendimentos clínicos e na própria vida. Ao mesmo tempo em que

parece fácil abordar o assunto, constatamos que é também difícil, pelo menos inicialmente, perguntar

o quanto se ganha e o que se faz com o dinheiro. A pesquisa qualitativa não isenta a subjetividade

do pesquisador, ao contrário: foi a partir desses aspectos, na vivência do pesquisador, que se

lançou luz sobre uma questão delicada que envolve jogos de poder e controle entre as pessoas.

Com este estudo, esperamos ter apenas semeado um terreno novo, sem ter respostas prontas, ou

seja, iluminamos uma questão pertinente ao que é estar casado: a forma do uso do dinheiro na vida

a dois.
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Programa de Estudos Pós-Graduação em Psicologia Clínica

Núcleo de Família e Comunidade

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, ______________________________________________________________________
portador (a) da cédula de identidade (RG):_______________________________________
residente na: ______________________________________________________________
no bairro: ___________________________________ ,CEP: ________________________
na cidade de: ______________________________________________________________

AUTORIZO a utilização dos dados obtidos nas entrevistas com a pesquisadora terapeuta Cleide
Maria Bartholi Guimarães, portadora do CRP:06/27867-6, para fins de ENSINO E PESQUISA
sobre :”O Meu, o Seu, o Nosso –  o  processo de construção conjunta  do “compromisso financeiro
“do casal de dupla carreira na fase de aquisição do ciclo vital“, cujo o objetivo é compreender
como o casal de dupla carreira elabora a maneira de lidar com os aspectos financeiros nas suas
vidas.

Declaro estar ciente de que:
                   •                  Qualquer publicação deste material excluirá toda informação que permita
a identificação dos participantes por parte de terceiros.
               •               Os participantes estão autorizados a encerrar a sua participação no
trabalho a qualquer momento que julguem necessário.
                •               As entrevistas serão gravadas e, logo após o uso (restrito ao pesquisador)
serão desgravadas.

O conteúdo das entrevistas será transcrito a identidade dos participantes será preservada
e o anonimato respeitado e assegurado.

                                                 __________________,_______de___________de_________

Nome do participante: ____________________________

Assinatura: _____________________________________

Nome do participante: ____________________________

Assinatura: _____________________________________

Assinatura do entrevistador:

______________________________
      Cleide Maria Bartholi Guimarães
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Termo de Consentimento de Utilização de Dados

Nome da Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-Data: ___/___/___

Pesquisadora:
Cleide Maria Bartholi Guimarães
CPF:073302338-03
Endereço: Av Rouxinol n. 55- sala 1106 e 1107-São Paulo /SP
Fone: 3054-9546

Sujeitos da Pesquisa:
Nome: __________________________  e Nome:____________________
Endereço: ___________________________________________________
Fone: _______________________________________________________

Título:
“O Meu, o Seu, o Nosso - o processo de construção conjunta do“compromisso

financeiro” do casal de dupla carreira na fase de aquisição do ciclo vital”

O propósito deste trabalho é investigar, os aspectos financeiros no relacionamento do
casal através de um levantamento dos casos existentes na clínica.

A fim de desenvolver este projeto solicitamos a autorização, por um profissional responsável,
para a utilização dos dados documentais que envolvem registros clínicos dos atendimentos do setor
de Psicologia Clínica.

Nos comprometemos em manter o sigilo as informações obtidas através destes
documentos, garantindo a privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais envolvidos na
pesquisa.

Garantimos os benefícios obtidos através desta pesquisa, assegurando a não utilização
das informações em prejuízo das pessoas e/ou da comunidade, inclusive em termos de auto-estima,
de prestígio e/ou econômico-financeiro desta instituição.

Participante-nome: _____________________    Participante- nome:_________________
Assinatura: ___________________________    Assinatura:________________________

Orientador: Ceneide Maria de Oliveira Cerveny
Assinatura:____________________________

Responsável pela instituição:________________________
cargo:___________________________________________
Assinatura:_______________________________________
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Informações Gerais

Dissertação: O meu, o seu e o nosso: o processo de construção conjunta do

“compromisso financeiro” do casal de dupla carreira na fase de aquisição

 do ciclo vital.

Nome:

Nome:

Estado Civil: tempo de casamento:

Tipo de união: data da união:

Bairro de SP em que residem: há quanto tempo:

Casa:

Idade (esposa):     Idade (marido):

Religião:

Grau de escolaridade do marido:

Grau de escolaridade da esposa:

Profissão (marido):     horas de trabalho:

Profissão (esposa):      horas de trabalho:

Para o Marido: irmãos?     qual sua posição?

Para a esposa: irmãos?     qual a sua posição?

Pais vivos -marido?     pais vivos - esposa?

Profissão do pai do marido:

Profissão da mãe do marido:

Profissão do pai da esposa:

Profissão da mãe da esposa:

Grau de Escolaridade do pai-marido:

Grau de escolaridade da mãe-marido:

Grau de escolaridade do pai - esposa:

Grau de escolaridade da mãe - esposa:
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A renda familiar atual é de :

Até dois salários (   )

Até 5 salários (   )

Até 10 salários (   )

Até 20 salários (   )

Mais de 20 salários (   )

Nível sócio econômico que considera ter: (marcar com um X)

Nível Alto  _____

Nível Médio ____

Nível Baixo_____

Nível sócio econômico dos pais do marido:

Nível Alto______

Nível Médio_____

Nível Baixo______

Nível sócio econômico dos pais da esposa:

Nível Alto    ______

Nível Médio_____

Nível baixo _____

Meio social que circulam: (descrever lugares que costumam ir, local de compras, lazer, e

freqüência em que os realiza):
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Entrevista por Pauta

• Experiências sobre os assuntos de dinheiro dentro das famílias de origem;

• Comunicação sobre o dinheiro dentro das famílias de origem;

• Mitos e crenças em relação ao dinheiro;

• Influências das experiências anteriores sobre o dinheiro na vida a dois;

• Significado do dinheiro para cada um;

• Experiências financeiras do casal antes da convivência em comum;

• Influência da rede social na maneira de usar o dinheiro;

• Experiências financeiras cotidianas do casal (pagamentos de contas; lazer e serviços;

dificuldades no orçamento; administração e negociação dos recursos pessoais e do casal).
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Tabela Geral de
Categorias Temáticas:

Categorias Identificação da Categoria Numeração das Subcategorias

Padrão financeiro
da família de origem

Padrão financeiro negociado
antes do casamento

Rede de influências

Padrão financeiro utilizado
atualmente pelo casal.

1. Percepção de experiências,
valores, mitos, e crenças,
comunicação, relacionados
a dinheiro.

2. Significado do dinheiro.

1. Atitudes anteriores
relacionadas
despesas no namoro.

2. Planejamento financeiro
para a vida conjugal

1. Influências do
meio cultural, social,
profissional.

1. Tomadas de decisão
sobre o uso do dinheiro.
2. Estilo de administração
financeira

A

B

C

D
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TABELA DE CATEGORIZAÇÃO DE TODAS AS ENTREVISTAS

                              Categoria A : Padrão Financeiro da família de origem

Subcategoria 1: Percepção de experiências, valores, mitos, e crenças, comunicação
                             relacionados a dinheiro.

M1— Meu pai sempre brinca, ele fala muito mais que assim, o que eu sinto, é que meu pai como ele teve
uma vida de bancário, ele controla e isso incomoda a minha mãe....Então, o que ela, ele pedia no final do
dia para ela falar quais os cheques que ela deu pra conferir, “por que você gastou isso? Que absurdo”,
então, a forma da minha mãe fazer, era, fazer tudo com o dinheiro vivo. Minha mãe sempre guardava esse
dinheirinho, pra ela ter uma margem de manobra pra ela fazer o que ela quiser sem dar satisfação. Sabe
aquela sensação de: “vou comprar uma roupa nova e pronto! Não quero ficar falando que a roupa custou
tanto”. Era a forma que ela fazia de guardar o seu dinheirinho pra poder, dar as coisas que ela queria pra
gente, sabe? Alguma coisa assim
M1— É, oposto, quer dizer, você mereceu, ganhou não sei o quê, não mereceu, não ganha. Você, sei lá,
e aí, meu pai, sempre, como ele foi, cresceu na vida, ele deu muito valor ao trabalho, né? Então, se você
quer algo à mais, não é que eu vou ficar aqui te segurando, pra... você vai conquistar, filha, vai lá, mora
comigo, legal, mas, você quer sair, algo que não tava planejado, se vira e vai buscar sozinha..... Então, era
valorizado você conseguir pela suas próprias pernas.
M1— Falando de lema, mais aí, é um pouco de dinheiro mas, é um pouco de relação família. Meu pai
ensinou que a gente nunca, para gente desconfiar de todo mundo quando o assunto é dinheiro.
H1- Que sempre tem .. sempre se apertavam. mas, sempre, uma frase que meu pai falava que era o
seguinte: “Eu não espero vocês trabalhando se preocupem em estudar, depois, vocês pensem em trabalhar”
que foi o contrário do que o pai da C. falou...
H1- Mesmo o pai dela tendo condição financeira, muito maior que a dos meus pais, né? Ele não teve essa
posição que os meus pais sempre tiveram de sempre ter um. Eu acho que foi uma educação errada que eu
tive, né? Sempre ter a cria aqui em baixo, né? Então, eles meio que tiveram esse poder de... De controlar
pelo dinheiro.
H1- Que na verdade lá em casa sempre foi aquela história do vamos jogar tudo no mesmo saco...
H1- E aí, nisso, né? Os meus pais, a gente nunca conseguiu em casa discutir, discutir, conversar sobre
dinheiro.
H1- Nunca teve, assim, a gente nunca conseguiu, certo? Parecia na casa dos meus pais, parecia que era
pecado, sabe?
H1- Por que? Jogava tudo, jogava tudo dentro do mesmo saco só que o saco era furado, então, meio que
o descontrole das contas na casa dos meus pais, me fez uma pessoa que hoje, eu, pago tudo, eu não tenho,
eu não tenho, financiamento.
H1- Inverteu um pouco a questão do controle, porque ela tem idéia do controle na casa dela e o meu é na
falta de controle.
H1- Que o dinheiro foi feito pra se gastar, né C.?
M1-- Sim, é, minha família tem, a preocupação, daquela de, meu pai como bancário, não pode ter cheque
devolvido, não pode ter nada protestado.Eu tenho uma preocupação muito grande de garantir que isso
não aconteça comigo, na nossa vida.
M1— Que isso para ele era um absurdo, ele perdia o emprego! Depois como bancário mesmo, sempre
teve problema por causa de ser filho de pessoa estatutária do Banco Central, você não poder entrar no
cheque especial. Então, o meu cheque se fosse, se eu desse um cheque e ele não fosse especial, ia voltar
o cheque.Não tem nenhuma margem de manobra na história e isso pra ele era prejudicial, porque ele
também não poderia ter isso na carreira dele, sempre tinha uma preocupação muito grande, isso até hoje.
De ter, honrar meus compromissos esse é um lema meu, assim.
H1- Porque na verdade assim, nunca teve, assim, nunca teve conta conjunta com ele, né? Nenhum dos 3
filhos, nunca foi autônomo lá em casa. Então assim, os 3 sempre assim, quando tava na faculdade: “ah,
me dá dinheiro pra, lanche, dinheiro pra sair”.

C
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Subcategoria 2: Significado do dinheiro
C

as
al

 1
H1-A família. Mas, eu nunca tive muito, muito, muito, eu nunca fui muito ambicioso. Eu vejo isso como
uma qualidade e a C. já vê, já via como um defeito. Ela vê como uma pessoa que não quer, que não quer
crescer, eu não vejo isso, eu acho que a vida penso mais no social. Eu acho que a gente não precisa tanto,
aquela coisa, todo mundo quer crescer, quer crescer, ganhar mais, quer mostrar mais, quer ter o carro,
quer ter aquele AUDI...
M1— Para mim, assim, existem coisas que o dinheiro não compra, isso claro, família, tudo isso, agora, o
dinheiro é uma realização pessoal minha, é uma possibilidade de realizar sonhos.
M1— Isso sim, pra mim, é um sonho, adoro, pra mim é um sonho é viajar e poder comprar o que eu
quero.

Subcategoria 1: Percepção de experiências, valores, mitos, e crenças, comunicação
                             relacionados a dinheiro.
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M2 - Tá. Bom, meu pai quando eu, desde quando eu me dei por conta que eu era alguém, meu pai não
tinha muito, uma condição financeira muito boa... Nunca pra mim e pra minha irmã faltou nada. Tanto,
que a gente, sempre tudo que quis teve. Mas também, acredito que seja mérito da educação dos meus
pais, nunca fomos consumidoras, nunca tivemos vontades de ter coisas além do que a gente sabia que
meu pai não podia dar, nunca questionamos nada, ficávamos pedindo nada, sempre fomos, na nossa, né?
Mas, sempre também, prestei atenção e percebi, que meu pai, sempre trabalhou, mas, nunca cuidou do
dinheiro, ele trabalhava e quem cuida de tudo é minha mãe. A conta é conjunta e ela que mexe, ela que
aplica, ela que faz, ela que deixa de fazer, tanto que ele não sabe senha de nada, papel de cartão de
crédito, entrega tudo pra ela, ela que toma conta de tudo. Mas, em relação a se eu for... dá, prestar
atenção em tudo que acontecia, sempre foram muito batalhadores e minha mãe sempre junto com ele
apoiando e tudo... batalhando juntos.Mas, depois que eu me formei, ele começou a soltar mais, eu acho
que eu percebi que ele, que ele percebeu que já tinha cumprido o que ele tinha que fazer, então, ele
começou a soltar, ..., não esbanjando... agora ele já, se dá ao luxo de ter um carro top de linha, de viajar
pra Europa, esses tipos de coisas.
M2 - Bom, nunca foi conversado claramente na minha frente ou na frente da minha irmã. Tanto que,
acredito até que uma das falhas do meu pai e da minha mãe que, problemas, a gente nunca participou, e...,
só uma coisa que a gente, que eu brinco até hoje, que meu pai sempre, que eu sempre escutei o meu pai
falando, chegava determinada época do mês meu pai falava pra minha mãe, eu quero os números, que ele
queria que ela passasse pra ele porque ela que fazia todo...
M2 - Contabilidade, do que era gasto, inclusive na casa, quanto na empresa, né? Mas, nunca teve nenhum
tipo de estresse nenhum tipo de discussão, meu pai sempre, minha mãe nunca questionou meu pai em
questões financeiras, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, assim como
também, o meu pai, nunca criticou a minha mãe: “Você tá gastando demais “...
M2 -...Sempre foi muito natural, sempre, sempre foi muito aberta. A parte de despesas mensais, isso a
gente nunca nem ficou sabendo, nunca ouviu discussão, de gastos... isso foi sempre controlado, vamos
dizer, nos bastidores pelo meu pai...
M2 - ...a economia, sempre, guardando dinheiro e aplicando o dinheiro geralmente em banco, né? Não
em imóveis e essas coisas, e... ele sempre passou muito, a casa própria, batalhar pra ter na casa própria,
e... se formar, sabe? Então, é, a gente acaba herdando esse tipo de coisa também, dando valor, pra, pra
formação profissional, porque o que o meu pai não teve e quis e de certa forma, não exigiu forçando,
mas, impôs, mais ou menos, que a gente teria que estudar, o que, a gente decidiria, mas, tínhamos que
estudar e se formar e ter a casa própria e batalhar pela sua própria vida, mas, ganhando o seu dinheiro e
guardando...
M2 -  “Se tiver uma dor de barriga, lá na frente, não tem o dinheiro pra... pro que precisa...”, ..., ele abriu
uma conta, quando eu nasci ele abriu uma conta, e desde de pequena todo o mês ele depositava um valor,
então, a gente também, tem esse..., esse negócio de economizar e guardar dinheiro pra poder...
H2-..., eu acho que isso vem muito das famílias, também, essa, essa primeira parte sobre as famílias é
interessante porque é a base de todo o resto. Então, como eu te falei que meu pai sempre comandou essa
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 parte, a minha mãe, é... eu dificilmente via a minha mãe, a gente sai pra almoçar, saia pra... pra minha
mãe pagando alguma coisa, com essa postura de é... talvez não tenha nada a ver, mas, a imagem que fica
é que quem paga as contas, quem paga as despesas, quem faz tudo é uma espécie de chefe, ou..., né? E
não por ser chefe, ou, por nada, mas, é uma postura bonita, né? De a pessoa ter condições de oferecer
tudo aquilo e tal, sempre admirei meu pai nesse sentido....
M2 - O dinheiro é do meu pai, mas, quem paga a conta é minha mãe. Meu pai não põe a mão no cartão,
meu pai sai vai comprar um carro, ele vê o carro, depois, minha mãe paga, minha mãe faz e eu sempre vi
isso. Sempre quem tomou conta do dinheiro, fez tudo, foi a minha mãe. Então, eu ficava constrangida
até no começo do casamento também, fiquei um pouco constrangida, mas, depois, faz uns 3 anos, eu já
nem levo bolsa mais quando eu saio.... Já nem mais me preocupo, não me incomodo.
H2- ...Então, na época de colégio, quer dizer, eu na verdade, nunca recebi mesada ou..., dos meus pais,
nada disso. Sempre eu queria fazer alguma coisa, conversava, tinha um dinheiro pra aquilo,  é... conversar
sobre o que eu queria, o que eu precisaria, fora o meu, um dinheirinho que eu tinha, mas, não era uma
mesada, era um dinheiro pra você não sair na rua sem dinheiro.
H2- É, aí, quando eu comecei a namorar, aí, mudou, a história mudou, aí, nem partiu de mim, partiu dos
meus pais, né? Então, comecei a ter, mesmo sem ter necessidade, assim, pedir nada, senti isso vindo,
“então, olha, você... ao invés de andar com 100 reais na carteira, então, agora você vai sair e tal, você tá
saindo e tal, toma um pouco mais...” e eu senti isso na minha época de adolescente, né? Então, quando
eu comecei à namorar com ela, eu sempre fazia... isso é uma... eu tô comentando porque eu tenho
colegas que agem de uma maneira diferente, né?

Subcategoria 2: Significado do dinheiro
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M2 -  dinheiro pra gente, nunca foi um estresse
M2 - - É o dinheiro, a falta é péssima, o excesso é muito ruim e o suficiente é muito bom. Porque eu acho
que a falta do dinheiro, você não conseguir fazer coisas básicas de sobrevivência ou, não conseguir dar,
de repente, poder ajudar uma pessoa próxima, te põe numa situação muito ruim... o excesso, eu acho
que você acaba não dando valor pras coisas que é o mais importante, pra atingir a felicidade, e o suficiente
que eu digo, não é o suficiente pra comer, viver, não, é o suficiente pra você conseguir fazer viagens.....
Eu digo suficiente, é o seguinte, você, saber que você viajou, você batalhou pra ganhar dinheiro pra
viajar, não é que caiu, te deram uma viagem e você foi, por que senão, eu acho que você não... acaba não
dando valor, pras coisas.
H2- Pra mim, é... o dinheiro é muito bom . Pra mim, é... eu já tenho uma opinião contrária, a minha é
pouco é ruim, o suficiente é bom e excesso é melhor ainda....  Eu acho que o dinheiro trás felicidade, não
só o dinheiro, né? A pessoa que só tem o dinheiro, não significa que tem felicidade, mas, o dinheiro trás
felicidade, vou falar que o dinheiro não trás felicidade? Trás, não só o dinheiro, mas, trás e... a gente tem
objetivos, e esses objetivos, muitas vezes são, é..., vamos dizer assim, medidos pelo dinheiro, né? Os
objetivos a gente tem uma vontade e essa vontade você precisa, muitas vezes, ter o dinheiro pra, pra
adquirir, se é uma vontade material, ou mesmo uma vontade de ajudar uma outra pessoa e, você precisa.
Então, é uma maneira de você ter uma satisfação, uma segurança, manter a cabeça tranquila, né? Então,
eu acho que, é como que o excesso, o excesso, o que é o excesso de dinheiro? A gente não sabe o dia de
amanhã, pode ser que você ache que hoje você tem o dinheiro que é um excesso, mas, amanhã, você
pega aí e... muita gente acontece isso, o cara tem trigêmeos, né? Então, aquilo que ele achava que era um
excesso, não é nada de excesso aí, né?
H2- Sabedoria e experiência. Como a gente muitas vezes não tem a experiência, vivida, a gente adquiri,
como dos pais. Então, talvez seja isso que falta pra pessoas como essas.
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M3- É, os dois. É, lá em casa, não tem divisão, é o dinheiro dos dois.
M3- ... A minha família também me dava mesada quando eu era mais nova, só que eu, eu não acho que
seja tão rígido quanto na casa dele porque a minha mãe dava mesada mais pra minha alimentação, então,
pra eu me alimentar no colégio, pra eu me alimentar com meus amigos, pra sair e tal. Na minha adolescência,
mas, por exemplo, roupa eu até podia comprar com a minha mesada, mas, a minha mãe, se eu saísse com
ela eu não gastava da minha mesada, ela pagava tudo, ou, se a gente fosse sair pra algum lugar ela pagava
também, meu pai, então, na verdade, era uma mesada mais alimentar, assim, também, na tentativa de
ajudar a gente, mas, à controlar o dinheiro, mas eu, não sei...
M3- Eu acho que na casa dele eles ficavam mais tolhendo o dinheiro, não que meu pai tenha mais ou que
o pai dele tenha menos, não, não em relação a isso, eu acho que a minha mãe também foi criada de forma
diferente, também foi criada praticamente como, como a gente foi, então, o pai dela, dava dinheiro pra
ela com mais facilidade, ela tinha mais coisas, então, apesar disso, eles faziam a gente batalhar por aquilo
que a gente queria, mesmo eles dando tudo isso eu lembro que pra gente conseguir....., fizemos por
merecer, estudávamos, fazíamos tudo pra ele poder dar as coisas pra gente. Agora em relação à entregar
dinheiro na nossa mão, era mais alimentar, pra gente se alimentar mesmo.
M3- É, eu não trabalhei, enquanto eu estudava...
M3- É, eu acho que pra, lá em casa também, meus pais nunca esconderam quanto eles ganham, qual que
é o rendimento deles e sempre quando eles achavam que não daria pra comprar alguma coisa que a gente
queria ele falava, eles falavam pra gente, numa boa, abertamente. Quando teve algum problema de
dinheiro, eu não lembro até de ter tido algum problema em relação à isso, mas, acredito que eles falariam
também porque nunca escondeu, nossa família foi sempre assim muito aberta....
M3- Os meus pais já, já vi algumas vezes, mas, de meu pai brigando com a minha mãe que tinha gasto um
pouco mais, alguma coisa assim.
M3- Na minha casa isso também é uma coisa que muda muito na nossa família é, não tem dinheiro da
minha mãe e dinheiro do meu pai. Eles dois têm uma conta conjunta, o dinheiro é o mesmo pros dois,
eles não, meu pai vai no banco pagar tudo, mas, o dinheiro que vai é dos dois....Minha mãe e meu pai
construíram vários imóveis juntos, também, quer dizer, compraram vários imóveis, então, é, eles vivem
de renda também, meu pai e minha mãe.
M3- Eu acho que nesse sentido para economizar também .Porque os meus pais são pessoas que
economizam sempre,apesar de tudo isso que eu falei...e que formaram bens..daí dá para ver que
economizaram. Eu comparo muito com a minha mãe. Ela tem mais irmãos e os sete irmãos ganharam os
mesmo bens que a minha ganhou...e nenhum deles construiu mais, pelo contrário..venderam vários bens
porque queriam o carro do ano, porque queriam coisas a mais. Meus pais não ligaram para isso e foram
só crescendo cada vez mais. Então além de todos os bens que eles tinham ganho da família, eles construíram
muito mais para a frente depois de casados. Então, isso porque eles economizaram e tem prioridades na
vida. Prioridades para eles sempre foi ter nosso educação tratar os filhos bem, e não desperdiçar.Minha
casa nunca teve desperdício apesar da gente viver bem, ter tudo o que a gente queria. Nunca senti falta
de nada. Eles sempre falaram isso.”
M3- A gente morava em Belém mesmo, o negócio da árvore também na minha casa falavam que dinheiro
não nasce...  É, que você não pode ir lá e pegar a hora que quer uma folha e, então... Que economiza....Ou
valorize o dinheiro talvez.
M3- E os meus pais guardam também, mas, é, é relativo, a minha irmã mais velha também gasta muito
que nem eu. E a T. não, ela é mais comedida.
M3- Quem é responsável por pagar tudo na minha casa é meu pai. Meu pai vai no banco meu pai faz
tudo, e... , mas, o dinheiro é dos dois, porque a conta é conjunta mesmo. Em casa eles sempre deixam um
dinheiro no bolso de um terno do meu pai, também, eventualmente pra algum gasto. E, ele mostra, eles
mostram pra gente também, se a gente precisar a gente pode ir lá pegar, mas, só que tem que avisar eles.
Então, isso, desde criança eu lembro da mamãe falar: “Vai pegar dinheiro no bolso” e o meu pai... Era no
bolso do meu pai, mas, isso não quer dizer nada, porque a minha mãe vai lá pega, meu pai... Eles têm um
controle de tudo isso, então, a minha mãe pega, ela avisa ele, se ele pega, ele avisa a minha mãe, mas, o
dinheiro é dos dois.
M3- Depende, tem coisas que o meu pai gasta que eu não gastaria, mas, minha mãe... é, minha mãe gasta
mais, meu pai é mais comedido. Em termos gerais, mas...
M3- Eu falo que eu casei com meu pai. Achei meu pai. A história do meu pai com a minha mãe, vai ser
igual.
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M3- Mas, em relação à dinheiro, o H3. é mais, muito mais comedido que o meu pai. Então, ele é muito
parecido.
H3 - Brigas é isso... porque eu dou muito valor para o dinheiro no sentido de, não de ser mesquinho,
mas, do dinheiro ser importante na vida de uma..., que ela já não dá. Porque na minha casa, por exemplo,
meus pais: “ó, você tem uma mesada, você vai ter isso aqui, e você vai manter isso durante um mês, tá?”
Então, a gente desde cedo, foi acostumado a lidar com dinheiro como se fosse uma bolsa de valores, não
tão radical, Mas, eu queria comprar um sapato, meus pais com certeza me dariam um sapato, mas, ele
fazia a gente entender que a gente podia até comprar aquele sapato se quisesse, você entendeu?
H3 — Com 16 anos papai me deu uma conta corrente e cheque pra saber como eu ia administrar aqueles
valores.
H3 — E me deu uma conta, tinha talão de cheque, tinha cartão, pra ele saber como eu podia lidar com
aquilo, entendeu? E eu sempre fui responsável em relação à dinheiro desde cedo. Pra você ter idéia,
assim, como é que eu vejo dinheiro, né?
H3 — Eu vejo hoje em dia por esse lado de responsabilidade que eu acho que me fez muito bem, que
talvez muitas coisas que eu conquistei hoje, foi desse pensamento, senão, não daria valor.
H3 — Falavam assim no sentido, “é, custa caro, toma cuidado” mais ou menos assim.
H3 — É, não dá em árvore... dinheiro não, não...
H3 — É. Não sai na torneira, mais ou menos assim. Era bem comum.
H3 — Vou abrir uma aspa: quando eu falei era pra comprar um sapato, uma roupa, não quis dizer que ele
ia me dar, para eu me sustentar com aquele dinheiro, ele também dava. Só que se eu quisesse uma coisa
melhor, assim, que ele não quisesse comprar, ou que ele achasse que eu teria condições aí eu dava um
jeito, entendeu?...
H3 — E ganhava um dinheiro, então, eu sempre procurei o meu dinheiro, eu não fiquei esperando cair na
minha mão.
H3 — Eu tinha carro e tudo, mas é que eu queria ter o meu dinheiro, entendeu?
H3 — Lá em casa era bem claro, assim, a gente queria alguma coisa, a gente perguntava ia dizendo ....era
tanto, é tanto... dá fazer assim, assado, aí, eu tinha aonde colocar  quando dava ele dava, deixava quando
não dava, era uma coisa bem, como se tivesse falando, Como se tivesse conversando aqui agora, não tem
nada de, “ah  isso, isso...” não, meu pai, às vezes, não quando a gente era criança, mas, já a numa certa
idade, tá, papapapa...mas, bem normal ...
H3 — Não assim pra ficar expondo, mas, a gente tinha uma idéia quando a gente argumentava com
ele, né? “Ah, não ganho tão bem assim pra comprar isso”, mais ou menos assim. Mas, a gente
conversava sobre dinheiro muito fácil, sem problema, não ficava tolhendo o assunto.
H3 — Não, não, não lembro de nunca papai conversando assim com mamãe ou com a minha madrasta
de dinheiro assim em mesa não.
H3 — Não sei se porque lá em casa, com toda essa cultura, minha madrasta, então, tinha o salário
dela, então, ela arcava com  algumas coisas e contas, então, nunca teve nenhum problema.
H3- É ela podava muito as coisas da casa em relação a tudo, da alimentação das roupas, hábitos, amigos,
mudou total.
H3- ( a madrasta)Dava tudo para ele( irmão) assim na minha frente..
H3 — É, mais ou menos, assim, ela ( a madrasta) pagava conta do telefone, a luz, mas, ele pagava o
grosso.
H3 - É, acho tá vindo alguma coisa..., às vezes eu dizia assim pro meu pai: “pai, tá barato”, ele falou :
“Barato é o marido da barata”, mais ou menos assim.
H3 — É, ou então: “desliga a luz que você não é acionista da “CELPAR “ que seria a Eletropaulo, né?
H3 — Com certeza, meu pai o que ele tem hoje, ele não, não... papai tem até um valor considerável
guardado, mas, ele não ostenta, se você olhar pra ele, você acha que ele não tem nada.
M3- Então, até por isso e não sei se por isso, mas, é..., não há nenhuma divisão e na casa do K., eu vejo
que isso divide também, e agora junto a gente, junto a gente faz essa divisão também.
H3- Ah, eu não sei, eu sinto uma pressão em relação à mãe dela que, assim, que eu devia, assim, vou
voltar à questão do dinheiro, eu acho que a mãe dela pensa...
M3 - Que ele deveria me sustentar.
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M3- É, pra mim não é, é... eu acho que pra mim é ao contrário, agora eu acho que tá mudando um pouco
mais, antes, eu não dava nenhum valor pra dinheiro, não dava mesmo. E, quando eu vim morar pra cá,
por todas as dificuldades, por tudo que, que eu vejo e que eu passo pra ganhar um dinheirinho, hoje...
M3- O K. falando no meu ouvindo há 10 anos a importância do dinheiro. Eu acho que hoje eu valorizo
muito mais. Eu acho que hoje, eu acho que ele é super importante. Eu acho que isso até interfere na
nossa vida, tipo, um dia que esteja, um mês que eu esteja com menos dinheiro, pode ser um mês que eu
esteja mais estressada que a gente brigue mais, que a gente tenha mais problema. E antes eu nunca tinha
visto, não via isso de forma nenhuma. Eu acho que isso mudou...
H3 — Eu antes, eu não quis interromper, eu achava que o dinheiro era tudo, hoje em dia, eu sei que o
dinheiro não é tudo, né? A gente amadurece, talvez, no primeiro ano de formado, realmente o que pesou
na minha vida foi o dinheiro, porque eu joguei tudo pro ar e fiquei atrás dele, né? Que não vem ao caso
explicar agora tudo o que aconteceu, mas, hoje em dia não, tanto é que eu tô com ela hoje, se fosse
pensar em dinheiro eu não estaria com ela, eu estava muito bem financeiramente e aqui eu não estou tão
bem, apesar de ganhar um valor relativo, né? Então, acho que o dinheiro pra mim, não é tudo. Hoje em
dia, mas, eu valorizo aquele dinheiro que eu tenho.
H3 — O dinheiro é um complemento, o que vai te proporcionar, talvez, um profissional melhor, talvez
na parte amorosa também, querendo ou não. Mas, o dinheiro não é um primordial, né? Não seria mais a
matéria prima, seria já uma coisa mais que ia surgir de alguma forma, né? Tanto é que eu tô me virando
bem hoje em dia. Mas, depois, por exemplo, eu acho que o amor pesou mais, porque, eu já tô aqui
quanto tempo contigo? Uns 3 anos?
H3 — Já, já me pós graduei, relativamente já fiz tudo que eu queria fazer e tô por ela, né? Isso até
mesmo antes de casar, então, eu acho que hoje em dia, você falou que o dinheiro é tudo pra mim, eu
discordo, foi até bom, eu acho que, a gente conversar sobre isso ...
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M4- Lá em casa era bem diferente da casa do A. Na minha casa sempre se poupou muito, apesar da
família da minha mãe ter muito dinheiro que vem de Portugal, é..., lá em casa nunca a gente teve nada
muito fácil. Sempre a mamãe segurou, era mesada: “Ó, você tem direito, vai a R$ 50,00 por semana, se
acabou, se vira” ela não abria mão igual era na casa do An. Eu achei muito estranho quando eu comecei
à namorar com ele isso, a facilidade que tinha na casa dele. É, dinheiro aberto, o pai abria a carteira e
botava... lá em casa não tinha nada disso, sempre foi muito rigoroso quanto ao dinheiro. Lá em casa eu
acho que até eu era a mais poupada, a É. não, a É. se a mamãe dava R$ 5,00 ela ia pra rua e tinha que
gastar os 5, se tinha um centavo, ela queria gastar um centavo.
M4- Eu, eu era conhecida lá em casa como pão dura.
M4- Eu não gostava de gastar dinheiro. A minha irmã mais velha, não, também gasta muito, mas, eu
sempre fui a mais poupada lá em casa. Mas, os nossos pais passaram isso pra gente.
M4- A mamãe por ter vindo de uma família um pouco mais rica do que a do meu pai, ela sempre... Ela
teve, também, tudo muito fácil. Apesar de passar pra gente que não deveria vir fácil, tanto que, hoje em
dia, quando ela vai receber a herança, porque até hoje ainda recebe a herança, que é aos poucos, ela,
compra apartamento, ela tem muitos apartamentos em Belém, ela sempre investiu muito. E as minhas
tias não, as outras são sete, recebiam tudo igual e chegam a pedir dinheiro pra minha mãe, hoje. A minha
mãe sempre poupou muito...
M4 - Tem, eles são muito, o papai é muito, ele que eu acho que fazia mais pela gente, assim, de “não dar
o dinheiro pra ela, segura o dinheiro dela”, e ele quis, botava tantos reais na mesada. Acho que a mamãe
até deixava um pouquinho mais. E, acho que por ele não ter vindo de uma família tão abastada quanto
era a da minha mãe.
M4- É, a mamãe, era mais generosa na questão financeira, mas, era mais rígida no castigo. Papai era ao
contrário, se ele visse a gente chorando, ele podia até bater, mas, ele ia lá depois: “Não, não chora e
tal...”, mas, quanto à dinheiro não.
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M4- Se a gente pedia alguma coisa, ele até dava, mas, ele fazia a gente por merecer aquilo. Pra gente
merecer aquilo, aí sim, ele dava pra gente.
M4 - Nada era dado assim... eu nunca me esqueço uma vez que a gente, era dia das crianças e as minhas
amigas tudo ganhando presentão e tal, ele chegou com um pacote de calcinha pra cada uma. Eu fiquei
arrasada! Porque eu acho que ele não queria dar as coisas muito fáceis pra gente. Depois, não, hoje em
dia não, hoje em dia já, tanto que quando o A. saiu da empresa, a gente ligou pros meus pais pra
comunicar, né? Que ele tava saindo, então, ele queria dar mesada pra gente, eu falei: “Pai, não precisa,
a gente tem dinheiro”, até hoje ele liga: “Não tá precisando de dinheiro?”.
M4- Com o meu pai eu lembrei agora de uma frase, lembra dessa brincadeira que ele fazia que a gente
dizia: “Pai, me empresta 50?”, se lembra disso? Aí, ele olhava: “O que, 40? Pra que 30, 20 é muito, toma
10 e reparte com tuas irmãs e trás o troco”.Meu pai era bem mão fechada com a gente.
M4- É...: “O quê? 40? Para quê?. Se 20 é muito.Toma 10 reparte o resto com a sua irmã e trás o troco.
E sempre mostrando muito a importância de se investir, dando o exemplo das minhas tias.Meu pai
sempre fez questão de mostrar isso.
M4- E tem mais uma coisa que a minha mãe sempre fala, também, que a gente nunca deve vender as
coisas, sempre comprar.
M4- E sempre comprar imóveis, né? Porque ela compra muito imóvel. Minhas tias, não, vão se
desfazendo de tudo, ela não, ela dizia: “Se você comprar, preserve”.
M4- Acho que tudo que eles me passaram, influenciou, tanto que eu cheguei aqui em São Paulo, eu não
ganhava nem metade, na verdade eu nem ganhava quando eu cheguei, eu vivia com menos da metade do
que o A. vivia e ele não conseguia pagar as contas dele e o meu sobrava. Ainda conseguia guardar o
dinheiro.
H4- É, na minha família, quando, desde quando eu me entendo por gente, né? Quando eu comecei a ter
noção desse tipo de coisa, é, sempre foi muito, a nossa, a gente sempre viveu muito bem, né? Relativamente
bem. Eu e meu irmão a gente teve carro logo que entrou na universidade, nosso pai, assim que nós
tivemos a oportunidade, ele abriu conta pra gente, deu cartão de crédito, a gente nunca teve dificuldade
financeira Sempre teve acesso fácil ao dinheiro, né? Então, assim, até, até eu vir pra São Paulo, há 5
anos atrás, eu nunca, nunca tive problema nenhum nesse sentido e sempre achei muito fácil, né? Não
tinha preocupação em relação à isso não...
H4- Não tinha cobrança, não tinha... ele simplesmente dava dinheiro pra gente todo mês, uma mesada...
Então, eu nunca tive, é..., eu nunca pensei, nunca foi uma dificuldade pra mim, dinheiro. Nunca me
preocupou essa questão, até eu vir pra São Paulo, até eu passar à morar sozinho, e..., e ter todos os
gastos que antes eu não tinha, né?
H4- Então, aí, o pai punia dessa forma, tirava o cartão...
H4- Eu nunca tive esse problema. E nem também, abusei muito em gastar.
H4- Ó, é assim, eu me lembro bem de uma época, acho que..., não sei, trazendo pros dias de hoje, eu
fazia universidade e ganhava R$ 500,00 por mês, então, morava na casa dos meus pais, não tinha custo
nenhum, o que era, pra que era o dinheiro, era pra botar gasolina no carro, sair com os amigos... Pô R$
500,00 todo o mês pra gastar nisso é muito dinheiro!
H4- Eu posso falar, eu gastava comprando coisas pra mim, eu usava muita roupa de marca, muita,
Lacoste, sempre gostava do melhor, sempre quis o melhor pra mim...
H4- Racional, então, tudo tinha que ter uma justificativa, eu acho que era assim, né? Tinha que ter uma
justificativa pra gastar, se não tem, não gasta.
H4- Pra, por exemplo, comprar um apartamento, sempre que havia necessidade de um investimento
maior, digamos assim, havia uma discussão muito grande se eles queriam lançar mão daquele dinheiro
mesmo...
H4- Uma conversação. Agora, como, comigo e com meu irmão, com os valores eram muito menores,
incomparavelmente menores, nunca houve nenhuma discussão em relação á isso.
H4- Não, na minha não, na minha sempre os meus pais uma... eles sempre, também, guardaram dinheiro,
né? Só que eles nunca investiram em imóvel. A gente tem uma, um comportamento um pouco diferente,
né? A gente acredita numa coisa um pouco diferente. Enquanto eles compram imóvel, meus pais e a
minha mãe sempre colocaram isso em poupança, em caderneta de poupança, né? O meu pai sempre
pensa na liquidez como ele é administrador, tem comércio, então, ele sempre pensou em ter acesso
rápido ao dinheiro caso ele precise, né? E, particularmente, até, acabei, a minha estrutura, tava pensando
mais ou menos dessa forma, né? Eu discordo inclusive do, do, da compra de imóveis. Eu prefiro aplicar
isso em fundos de ações, enfim. Esse tipo de coisa. Então, eu acho que a grande mensagem que vaio pra
mim é essa forma quanto à, ao tipo de investimento, né? E, eu acho que toda essa, tudo que aconteceu
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com a gente, tudo que a gente vê em relação a família da T., em relação à outras coisas e uma coisa que
a gente, inclusive discute muito, é que quando a coisa é muito fácil, quando o dinheiro também é muito
fácil, a gente costuma se acomodar, né? Então, a gente sempre procura deixar a coisa um pouco mais
difícil pra justamente não se acomodar.
H4- Hum, hum. É, na verdade, a maneira de, de enxergar essas coisas de uma forma diferente, eu acho
que ela, se, ela despertou em mim, depois que eu vim pra São Paulo e comecei a ver que as coisas não
eram, não era aquelas mil maravilhas que eu vivia na casa dos meus pais. Então, eu vim pra cá, quando,
quando eu vim pra cá, eu tinha um salário de R$ 3.500,00, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar
condomínio, luz, água. E o meu dinheiro, nunca dava. Pra você ter idéia, pra eu sair do vermelho, eu
precisei de um ano aqui em São Paulo pra conseguir estruturar a minha vida de uma maneira que aquilo
que eu tava ganhando, desse pra eu sobreviver sem ajuda de mais ninguém. Então, eu acho que a partir
daí, foi que caiu a ficha: “Pera aí, alí tava muito fácil, no mundo real, o negócio é um pouco diferente”
e, a partir daí, a partir do momento em que eu vi, que eu senti essa dificuldade é que a gente conversando,
fazendo referência ao passado, fazendo referência ao passado é que a gente construiu essa, essa, forma
de pensar.
H4- É, eu gastava com besteira.
H4- E eu, porque tinha facilidade.
 M4- Eu acho até, pela situação do pai dele ser assim, que ele compensava de outra forma o filho dando
dinheiro. Era uma forma, tipo, de, entre aspas, comprar ele.
H4- É, é verdade, é verdade.
M4- Por toda vergonha que ele passava antes, ele compensava no A. assim, dando coisa pra ele, pagando
as coisas pra ele, mais ou menos, por isso.
H4-[...] Nós  chegamos a conclusão que o papai sempre deu tudo pra gente, numa forma de compensar
a ausência.
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M4- O que significa o dinheiro pra mim? Acho que, eu, eu, eu só gostaria de ter dinheiro pra eu poder
ter uma vida boa, não pra eu poder esbanjar, entendeu? Eu queria poder viver bem...
M4- Conforto. Pra mim o dinheiro é me dá conforto.
M4- Eu quero simplesmente ter conforto, viver bem pra mim é isso, se eu quiser ir pra uma praia, eu
tenho uma casa na praia boa...
H4- O meu mudou. Não, quando eu vim pra cá pra São Paulo, eu sempre quis ter o melhor, eu sempre
corri atrás do melhor, inclusive quando eu vim pra cá eu nunca esqueço disso, eu tinha um carro muito
bom em Belém, tava vindo pra São Paulo aí, papai disse: “Não queres vender esse carro? Pegar um
carro menor em São Paulo é uma cidade grande...?” não pai, eu quero esse, não sei o que: “Então vai,
leva!”, acabou que eu tive um custo com esse carro aqui, que pesou muito pra mim. Então, antes eu
queria ter o melhor, hoje, em dia eu já penso o contrário, eu quero ter o suficiente, em termos de carro,
por exemplo, pra eu me locomover, pra eu ir até a USP e voltar. Nada muito luxuoso, carrinho com, 1.0
com ar condicionado, pro dia que tá com calor, pra mim é o suficiente, né? Anteriormente não, eu
queria um carro que fosse 16 válvulas, que tivesse vidro elétrico, tivesse direção hidráulica, que tivesse
tudo do melhor. Hoje em dia não, eu, eu mudei muito em relação à isso...
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H1- A gente fez. Só que assim, no da C., a história dela era que para não ter problema. Eu sentia, eu
sentia, como se fosse uma desconfiança. Como se ela e a família dela achasse que eu fosse dar um golpe.
Até umas brigas ela, inconscientemente, ela usou muito essa história do, do poder financeiro que ela
tinha sobre mim. No começo eu ainda não tinha condições de me manter. E assim, e o meu, aí, eu usava
o lado do meu pai que vinha, né? Olha, não preciso, nunca precisei do seu dinheiro e nem vou precisar,
não é o seu dinheiro, que me prende à você. Aquela coisa, a minha vida sozinho, é muito melhor do que
era lá em Fortaleza...
H1- A gente dividia, a gente é...
M1— Dividia.
H1- Eu já estava trabalhando então, a gente dividia, mas, quando chegava nos arroubos, da C. aí, ela
bancava.
H1- A gente passou, eu mudei pra SP, aí, fiquei procurando emprego aqui, aí, nesse período, realmente
ela ajudava um pouco. Mas, meus pais ajudavam outro pouco, mas, eu anotava tudo pra pagar para ela
depois. E, e, eu consegui um emprego de novo em Fortaleza, aí, morei 9 meses em Fortaleza ainda.

H1- Como a gente fazia? A gente fazia assim, quando eu vinha para, gente estava morando longe, né?
Quando eu vinha pra SP, ela pagava as contas de SP e quando ela ia para Fortaleza, eu pagava as contas
de Fortaleza.

M1— Sim, conversamos, tem um ponto até, que a gente conversou bastante principalmente por causa
de uma amiga.
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M1— Que ele não sabe desse pedaço. Não porque acho que alguns pontos até, sabendo que dinheiro é
uma coisa que é muito complicada você conversar depois, no processo. Eu lembro de uma amiga falando,
a G., falando assim, você tem que conversar muito como vai ser a vida do casal, principalmente, pra não
ter problema depois, então, foi uma coisa...
M1— Não, o que a G. falou é, converse sobre isso, como vai ser a sua vida com ele, você vai querer
como, vai ser conta conjunta, vai ser não sei o que, porque era uma coisa que ela reclamava muito e,
tanto que demorava um tempo pra se acertar esse lado.
M1— Aí, eu acabava provocando essas conversas.
H1- Eu acho que é um assunto delicado, sabe, porque, assim, eu acho que o nível social da gente e
financeiro da gente, é muito diferente. É muito diferente.
Assim, deu uma assustada assim, e aí, a gente meio que, é, tinha uma preocupação assim, eu tinha um
medo muito grande das pessoas pensarem no famoso golpe do baú. Eu tinha muito medo, sabe? Eu tinha
muito.Uma coisa que me incomodou muito, na época, a gente até conversou muito sobre isso, em
relação ao, ao, pacto pré-nupcial.
M1-- Sim.Fizemos um pacto prénupcial.
H1- Porque assim, na verdade assim, eu, eu, os 2 eram contra, os 2 eram contra a comunhão total, né?
Os 2 eram contra a comunhão total, mas, eu era a favor, da comunhão parcial de bens.
H1- Então, tudo que se construísse depois do casamento, era dividido pelos dois. E ela queria o total.
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H2- Quinze anos, então, nós namoramos praticamente a época de colégio, faculdade, e nós tivemos
sempre uma, uma tranqüilidade muito grande pra esperar a hora certa de assumir um compromisso, que
tá relacionado a uma condição financeira estável.
M2 - - Enquanto não conseguíssemos comprar o apartamento, não casaríamos, enquanto não
conseguíssemos ter uma vida individual, ou seja, nos sustentar sozinhos, não casaríamos...
H2- É, aí, quando eu comecei a namorar, aí, mudou, a história mudou, aí, nem partiu de mim, partiu dos
meus pais, né? Então, comecei a ter, mesmo sem ter necessidade, assim, sem pedir nada, senti isso vindo,
“então, olha, você... ao invés de andar com 100 reais na carteira, então, agora você vai sair e tal, você tá
saindo e tal, toma um pouco mais...” e eu senti isso na minha época de adolescente, né? Então, quando
eu comecei à namorar com ela, eu sempre fazia... isso é uma... eu tô comentando porque eu tenho
colegas que agem de uma maneira diferente, né?
H2- Eu sempre fazia questão de pagar as coisas... Eu ficava constrangida também... Ficava porque eu
sempre via a minha mãe pagando a conta... A gente vai num restaurante quem paga a conta é minha mãe.
M2 - - Então, quando tinha, por exemplo, aniversário dele, eu me sentia na obrigação de dar um bom
presente, né?
M2 - - Dia dos namorados, dar um bom presente e acabava ganhando também, um bom presente, então,
eu me sentia sempre em dívida..., não, em dívida, em dívida financeira, eu encarava isso, eu gostei
sempre, porque eu sempre, ele sempre foi muito protetor não no sentido só financeiro, mas, como em
todos os outros e, de certa forma, eu encarava, ele tava fazendo a mesma coisa, me cuidando, me
protegendo, não querendo que eu gastasse o meu dinheiro, “guarda o seu dinheiro, gasta o meu...” e ele
não sabia realmente se ia ficar comigo ou não. Quer dizer, eu acho que sabia, né?  Mas, não era uma
certeza.
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M2 - - Sempre deixava claro que os pais não iam pagar mais nada, que a gente tinha que assumir as
nossas contas. E sempre... a gente imaginava e conversava que não ia ser o mesmo padrão de vida, que
a gente não ia poder sair direto, que a gente não ia poder ter em casa tudo o que tinha na geladeira da
casa dos pais e tal e, a gente só achou porque, né? Na realidade foi contrário...
H2- A gente, a gente casou, dentro de um cenário diferente. Há 4 anos atrás, eu, eu tava começando
também, né? Assim, bem, bem no comecinho, não teve muito tempo, né? Então, a gente casou com
aquela de... com aquela idéia de: “olha, nós vamos ter um certo valor por mês que vai girar em torno de
X e..., nós vamos ter mais ou menos as despesas estimadas em X.
M2 - - E esse valor que era o dele porque quando a gente casou, um pouquinho antes de casar, eu ainda
não tinha uma condição financeira, aliás, eu tinha, mas, é porque meu pai pagava muito das minhas coisas
ainda... coisas que eu não imaginava que pagava, por exemplo, seguro de vida, previdência, essas coisas
e tudo que eu assumi depois de casada, então, mas, eu sabia que ele ia assumir a maioria das coisas,
porque eu não tinha ainda uma condição tão...
H2- Foi dentro da mesma conversa de se desligar dos pais, né? Falei: “acho que tá na hora de você
administrar o seu negócio, de você ver... você tem noção de quanto você gasta? Você tem noção de
quanto você ganha? Você precisa, pelo menos ter esses números... ter as datas...”.
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H3 —  Mas, é o que eu falo, talvez, não hoje mais, mas, no passado, eu soube administrar melhor isso,
ela não. O que ela ganhou ela gastou, entendeu?
H3 — Guardava, eu tinha poupança. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem pro Rio com o meu
dinheiro, tipo assim, meu pai pagou a passagem de avião eu tinha, tipo, na época, não sei, cruzeiros, né?
Comprei roupa, comprei isso, mas, tudo que eu já vim trazendo...
H3 — Mas, eu sempre lidei muito bem e administrei muito bem.
M3- É, então, no início do namoro, pagava... Ah, a gente dividia, um dia era eu, um dia era ele...
M3- Sim, depois, provavelmente seria diferente, mas, que até então, e ainda foi por isso inclusive, que a
gente decidiu morar junto antes de casar pra não pagar dois alugueis...
M3- É, então, isso é uma coisa que a gente sempre discutiu, sempre, desde que a gente começou à
namorar e, acho que agora que a gente mora junto, muito mais. Que não é que eu não dê valor ao
dinheiro, mas, é que, acho que as minhas prioridades e, são um pouco diferentes. Ele sempre coloca o
dinheiro dele, o dinheiro dele não, o dinheiro como a coisa mais importante na vida Como o mais importante
numa relação, como o mais importante em tudo que ele faz. E eu não, eu sou mais emocional, acho que
porque eu sou mulher, acho que isso conta muito também. Então, às vezes, eu não ligo tanto, eu valorizo
o dinheiro, ainda mais agora que eu trabalho, que eu luto por ele, mas, é... eu encaro o dinheiro de forma
diferente, eu não guardo à 7 chaves, eu não faço coisas assim. Às vezes eu gasto mesmo talvez não tendo
que gastar porque eu acho que eu tinha que fazer aquilo. Ele não, ele é mais racional em relação à isso.
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H3 — Eu sim, eu conversei com ela. Eu já não tinha casado justamente por isso, porque, eu não sabia o
que ela pensava e a sociedade ela é, elitista, né  Você vai casar, o marido vai te sustentar, ainda hoje é
assim. Apesar, dos pensamentos, né? A mulher pode até trabalhar, mas, a mãe, a avó, a tia, querem que
você sustente a pessoa. Eu não sei o que os pais dela, os pais dela pensam, entendeu? Não sei o que
falaram pra ela, mas, eu, sempre falei pra ela que eu não poderia mantê-la, eu não ia dormir, então,
preferia ficar solteiro, né? Se a gente fosse do jeito que a gente tava vivendo, continuo na boa, até que as
coisas melhorassem, a gente ia vendo...
M3- A gente conversou antes e, decidiu isso, que a gente ia ter que dividir tudo, que a gente ia ter que se
ajudar, porque, nem ele e
nem eu íamos poder arcar com tudo...
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H4- Eu acho o seguinte, como eu tinha mais facilidade, normalmente era eu que pagava, eu insistia pra
pagar.
M4- Achava ótimo, guardava o que o papai me dava.
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M4- A gente morava aqui, a gente morava aqui, cada um pagava o seu aluguel, seu condomínio, a luz e
tal, aí, a gente um dia parou e falou: “Olha, se a gente casar, a gente vai ter só uma despesa. A gente vai
dividir isso e não cada um pagar o seu, aí, a gente primeiro morou junto, também um tempo, um ano, a
gente noivou na verdade e foi morar junto. E aí, depois, decidimos casar.
M4- Como ele ganhava mais, ele pagava praticamente tudo.
H4- Eu pagava tudo.
M4- Já tava fazendo mestrado, mas, ganhava bolsa, que era inferior e ele ganhava muito mais, né? Então,
ele acabou pagando quase tudo.
M4- Não. Agora inverteu..... Se a gente precisar mexer...
H4- Tanto que tá guardado
M4- É, desde que a gente passou à morar juntos, a gente não, não é que a gente não aceite, mas, a gente
não pega dinheiro dos nossos pais, a gente tenta a gente se virar.
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M1— Então, para minhas amigas, sei lá, tem que ter uma roupa de marca, uma, então assim, eu valorizo,
tem coisas que eu valorizo, mas eu não sou a over. Eu já falei pra ele e ele não consegue entender isso,
acha que eu sou uma pessoa que valorizo demais marca ou o que tá ficar na moda e tal. Eu sou muito
menos do que as amigas minhas. Assim, eu não vou comprar uma coisa que, sei lá, um relógio por 5 mil
reais, não vou, eu não valorizo relógio, mas, se eu quisesse, comprar uma bolsa Lui Viton, eu vou
comprar...
M1— Vou falar sobre o ambiente até comprando Fortaleza com SP. O mundo que você vive, né? As
pessoas que você vive requer roupas diferentes. Então assim, o F., lá em Fortaleza, usa bermuda e
chinelo o dia inteiro e tudo bem. Em SP, não, aqui não é que você tem que usar roupas de marcas, mas,
você tem que fazer parte, se você for entrar de chinelo em um restaurante, não vão deixar você entrar.
Então, acaba sendo diferente e influencia diferente no meio que você tá circulando...
M1— É, no fundo eu acho que, comparado com, um pouco com o Rio, para você ver como é muito
cultural, SP, é o que você é? O que você faz? Você não pergunta o nome da pessoa. Você trabalha em
que? Como que é? A primeira coisa que a pessoa pergunta é isso. No Rio é muito mais, qual seu sobrenome?
Que é aquela coisa de quem veio de família importante. E em Fortaleza, não se pergunta nada disso,
então, quando ele veio para cá, ele falou assim, como assim. Então, eu não sou nada porque eu tô
desempregado?
M1—  Com certeza, desde o lugar que você vai, restaurantes, meus amigos, a gente vai em restaurantes
caros, a  gente não vai comer no boteco, né? Então, a gente vai e acaba gastando mais. E até roupa,
assim, você é valorizado em SP, você tem uma bolsa Loui Vitton, as pessoas olham, já te medem, se você
tem um sapato já vê que isso é peso.
H1- Nada exagero, mas, ele não tem tanta importância pra mim não. Tanto que eu te falei aquela história
de eu morar em Jericoacara, né? O aluguel de uma casa lá em Jericoacara é 60 reais, e com 300 reais por
mês, você viveria tranqüilo lá em Jericoacara. Então, assim, eu nunca tive muita ah, quando eu pensava
assim, ah quando eu me casar, vou casar com 2 mil reais e já dá para manter uma casa lá em Fortaleza,
então assim, seria hoje aqui em São Paulo, ganhar o que eu ganho. Isso o casal, né? A família. Mas, eu
nunca tive muito, muito, muito, eu nunca fui muito ambicioso. Eu vejo isso como uma qualidade e a C.
já vê, já via como um defeito. Ela vê como uma pessoa que não quer, que não quer crescer, eu não vejo
isso, eu acho que a vida penso mais no social. Eu acho que a gente não precisa tanto, aquela coisa, todo
mundo quer crescer, quer crescer, ganhar mais, quer mostrar mais, quer ter o carro, quer ter aquele
AUDI...
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H1- Lá ( na empresa que ele trabalha) a gente sai para happy hour com o nosso gerente geral da minha
área que é 2 níveis acima de mim. É um cara super acessível, você conhece ele, um cara super acessível,
um cara que chega na mesa e brinca com você, hoje mesmo eu fui almoçar com ele, então, é aquele cara
que te trata de igual pra igual.
H1– Hoje, por exemplo, fui trabalhar de calca jeans, tem dia que ele ( o gerente dele)  vai numa quarta-
feira de calca jeans e camisa de manga curta....
H1- E aí, a gente, tem uns momentos de esbanjar, aí, então, aquela coisa de, né C.? De mostrar para os
parentes, meus pais, a gente vê uma vez por ano, né C.? Então, a gente chega lá com 10 presentes pro
M., chega pra, aqui, né? Aqui, pro pessoal aqui, a gente gasta muito mais! Se a gente vai olhar em festa
de Natal, de aniversário, a gente, se você vai quantificar os presentes,os nossos presentes sempre são
muito mais caros do que deveriam.A gente até, depois da festa a gente conversa...
M1- É uma forma de se doar.
H1- A gente, a gente, pô C., a gente, sei lá, a gente deu um presentão para não sei quem e ganhou não sei
que. A gente devia baixar, a gente tá gastando muito, a gente tá gastando
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H2- É. Não tem nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de, a gente não freqüenta ou não vive com, vamos
dizer assim, grupos que a gente tem que se adaptar, né? Em termos de bens, de... muito pelo contrário,
a gente tem um grupo de amigos, como dizer, por muito tempo, muito tempo, desde a época de colégio,
então, eu acho que, eu acho que até, o fato, talvez da origem, dos nossos colegas ter sido a mesma da
gente, colégio... isso pode delimitar o mesmo nível social talvez. Então, a gente não sente nenhuma
dificuldade, nenhuma necessidade de se adequar. A gente tem gostos assim, muito simples, é, eu gosto
de ir pra uma casa de campo lá do meu pai, ou pra praia lá na casa do pai dela. A gente é muito caseiro,
convida os amigos pra vir, pra participar assim, a gente nunca foi de, de ficar fora muito tempo, de
ficar... e em termos de bens, de gastos, necessidades, né? A gente, roupas, esse tipo de coisa, a gente não
tem essa preocupação, é zero. Preocupação zero com isso. Já tive momentos assim
H2-....No meu ambiente profissional tanto as empresas que a gente tem contato, todo o meu ambiente
profissional tem poucas pessoas que tem a liberdade muito grande de conversar sobre coisas que a gente
vive. Eu não me sinto bem em contar pra uma pessoa que eu fiz uma viagem ....
M2 - - Não, não exerce nenhuma influência, até o que eu disse, muito pelo contrário é que, muitas vezes,
a gente quer viajar, quer fazer alguma coisa e, a gente percebe que os outros não... a questão não é nem
não poder, a questão é ter outro foco, precisar gastar dinheiro em outras coisas, então, eu digo que hoje,
ainda bem dentro dos nossos amigos, nós somos o que conseguimos mais, ir mais adiante, né? Ter uma
situação mais estável. Não tô dizendo em ter bens, mas, ter uma situação mais estável. Então, não
interfere, também não interfere na parte profissional...
M2 - - Nada. Tenho amigos que ganham mais, que têm outro tipo de vida, trabalham de outra forma,
mas, não é isso que me faz mudar meu objetivo, gosto de trabalhar de determinada maneira, então, eu
vou trabalhar assim, tentar ganhar mais dentro do meu modo de trabalhar não é porque... não muda nada
não.
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H3 — Eu sempre falo isso pra ela, eu acho que a mídia influencia muito a cabeça, só que a minha não.
Assim é que a gente fala, né? Eu falo pra ti, né? Eu não sigo regras, tento não seguir regras, eu acho que
a mídia influencia muito. Eu gosto de coisas porque eu gosto de tê-las, não que a mídia teja me
influenciando à comprá-las, você entendeu? E amigos, assim, não. Os amigos não influenciam não
diretamente, até porque, aqui em São Paulo, a gente não tem amigos, né?
M3- Os nossos melhores amigos aqui em São Paulo, são nossos... minha irmã e meu cunhado, então, a
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gente vive com eles. Não, eu acho que a sociedade influencia muito, eu acho.
M3- Influencia muito, é, principalmente no meio onde eu vivo, é, médicos, que, a gente tem que se vestir
bem, a gente tem que usar roupa boa. A gente tem que freqüentar locais diferentes, que talvez eu não
freqüentasse se a gente não, se eu não tivesse nesse meio. E isso, com certeza, a gente, faz a gente gastar
muito mais dinheiro. É, eu acho que mais isso, assim, eu acho que sempre a sociedade influencia. O K.ele
não liga pra isso, ele diz que a sociedade, ele não tá nem aí pra sociedade, que ele vai fazer o que ele quer,
é que ele é super radical em relação à isso.
H3- É que as pessoas têm medo de falar de dinheiro até no meio da gente mesmo a irmã dela e o marido
da irmã dela, meu cunhado. Eles não falam muito de dinheiro que eu já percebi, eu falo porque eu tô
acostumado, não é porque eu quero falar de dinheiro, eu, vivi assim. Então, às vezes, sou taxado como
pão duro, então, eu fico chateado com isso porque eu não sou pão duro, eu não me encaixo como pão
duro...”
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M4- Eu acho que não.
H4- Na época da G é, a gente, lá na empresa, sempre, a empresa era no Itaim, né? E nós ganhávamos lá,
R$ 14,00 por dia pra almoçar. Só que a gente sempre gastava muito mais do que isso. No Itaim, tem cada
lugar.. de lugar legal, aí, então...
H4- Juntava o pessoal e: “pô vamos almoçar num lugar bom”, aí, a gente, a gente gastava realmente
mais, hoje em dia como eu não tô sobre a influência dessas pessoas, meus hábitos mudaram totalmente.
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M1-- Estou com vontade de ir ao DOM. Aí eu quero ir e vou pagar!
M1— E ele queria, ah, não vamos... pra mim, isso é uma privação, não, quero ir! Eu vou, eu pago, não
tem outro jeito. Quero ir, quero ir...
H1- É, ela é perdida em relação á isso. Eu que decido, eu viro e falo, C., a gente tem tanto, tem que pagar
isso, isso e isso e isso aqui eu vou investir nisso, aí, eu já tenho todas, né? Todo o que é melhor, o que é
pior, né? O que a gente já tem investido nisso, o que a gente já tem investido nisso. Porque a C., é muito
conservadora que nem o pai dela. O pai dela é imóveis e fundo.....é baixíssima, mas, o risco é baixíssimo.
M1— Mas, a gente conversa, ao ponto assim, um exemplo, a gente tava falando agora o que tem que
fazer, a gente conversa sobre isso vai ter essa despesa, o que é que a gente vai fazer, vai mexer aqui ou
vai mexer lá? Aí, o F. monta a planilha dos investimentos, como é, onde vai botar, onde não vai...
H1- É uma coisa básica. As coisas que eu gosto, a C. pode gostar ou não gostar. Se for um negócio mais,
mais caro, viagem mais para fora do país, a C. pode gostar. Quando for uma viagem mais tranquilinha, a
C. pode não gostar. Já da C., o barato dela já é uma viagem cara, então, assim, ela comanda a viagem,
essa parte do lazer, né?
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M1— As duas são conjuntas, né?
M1— Ele quer investir em ação e eu sou meio conservadora.
M1— Eu queria gastar sem falar, já que eu tenho a minha autonomia, por que  eu tenho que ficar falando
pra você?
M1— Foi no começo, mas, aí que ta. Falta de controle. Ele via como falta de controle, mas, aí, eu
respondi pra ele, num belo dia, não é falta de controle, eu quero simplesmente poder, que eu já cheguei,
eu trabalhei muito pra conseguir ter o meu dinheiro.Então, não é uma sensação de falta de controle, eu
quero gastar sem falar onde eu vou gastar; mas, aí, eu falei vou gastar sem falar onde eu vou gastar, mas,
eu nunca entrei em cheque especial. Foi a minha resposta pra ele, não é que eu tenho, sou descontrolada,
né? Que provavelmente foi a..., eu nunca entrei em cheque especial, então, eu tô controlando dentro da
minha desorganização, que eu vou guardando na cabeça, mais ou menos; mas eu quero poder, não ficar
assim, que ele queria me botar:” você tem que gastar 100 na manicure, na massagem  e não sei o quê.”
M1— Mais ou menos, né? Porque assim, o que a gente combinou, até pra administrar melhor, que assim,
eu sou meio esquecida, né? Com esse negócio de data e tudo mais. Então a forma que a gente montou,
porque assim, é muito mais fácil ele controlar as contas da casa e pagar do que eu, que perco datas
,papéis...porque eu sou meio avoada, nesse lado, né? Percebi que nesse lado eu tenho que prestar atenção,
então, a forma que a gente encontrou foi, você cuida de tudo, eu transfiro o dinheiro e acabou. Mas, ao
mesmo tempo eu não vou, não consigo admitir que ele fale assim, você tem que gastar 100 na manicure.
Eu vou gastar na manicure assim como eu vou gastar ma loja. Mas, o dia que ele chegar e falar 100, não,
eu vou gastar quanto eu quiser na manicure, sabe, uma sensação de, não quero ficar dando satisfação pro
cheque? Acho que o que me incomoda é a história do canhoto do cheque da minha mãe.... de ter visto
isso.
M1— Então, é isso que eu não quero comigo, não quero ficar passando o canhoto do cheque, eu prefiro
que ele controle o dinheiro porque eu, é menos um ponto que eu tenho que ficar me preocupando. Eu
prefiro que ele faça isso, gosta de ver investimentos, sabe? Eu fico muito mais tranquila com ele cuidando
de tudo do que eu , porque eu não quero resolver isso.
M1— Essa foi a forma que a gente encontrou de dizer, ok, você vai administrar isso tudo, só que eu
quero ter quase um relatório do que vai acontecer. Então assim, como vai ser o nosso planejamento. O
que a gente vai fazer, como vai ser eu quero entender isso claramente.
M1— Aí, eu quero ter o meu pedaço, mas, o que tá lá, eu quero saber exatamente, como tá.
H1- Na  verdade, a gente inverteu até, no começo, a C. ia me transferir X e o restante ficava na conta
dela. Agora, ela meio que já equalizou os gastos dela, então, ela vai ficar com X na conta e vai transferir
todo o resto. Que os investimentos vão sair todos dessa minha conta.
H1- Todas as contas da gente são conjuntas, né? Mas ela mexe na do Bank de Boston que é por onde ela
recebe e eu mexo em todas as outras contas.
H1- Como assim?- Eu tinha, eu queria o que? Queria que a gente colocasse o dinheiro das famílias
juntos, e a gente juntos decidir o que iria gastar, né? E a C., não, a C. meio que segregou um pouco a
conta dela, ela se sentiu, ela se sentiu controlada. Então, ela tem muita, não é uma ação do pai dela, é
uma ação da mãe dela de se sentir controlada na conta dela. Então assim, tem coisas que eu não pude
mexer,C., eu não quero controlar no sentido de você vai gastar tanto, eu quero que você diga quanto
você vai gastar, eu quero que você diga assim, eu vou gastar tanto do meu salário, esse tanto é pra fazer
isso e esse tanto aqui é pra fazer isso, eu quero planejar, eu quero que a gente junto planeje todos os
nossos gastos.
H1- E aí, tem dois pontos, tem dois pontos também como questão de briga. Um, era o seguinte, a C.
queria que assim, vamos fazer o seguinte, a gente pega todos os nossos gastos divide por dois e o que
sobrar do salário de cada um, o que sobrar do salário de cada um, certo? Cada um gasta com o que quiser
e eu, não concordo com essa divisão dela, por que? Porque eu, da realidade que eu vim, eu tenho gostos
e, coisas que são muito mais baratas do que ela. Eu fico brincando que eu casei com uma mulher cara,
né? E assim, o que eu falei pra ela no começo, C., a gente tá começando uma vida com muito mais do que
eu esperava ter daqui há 15 anos! Eu batalhava e imaginava daqui há 15 anos, que eu conquistasse, ter
um apartamento e um carro! Não seria daqui há 15 anos, seria mais tempo que levaria! Então, a gente tá
começando a relação com isso em casa. Mesmo sendo dela. Mas, eu ia começar com isso em casa.
Então, assim, eu tinha um gosto que, eu com mil reais por mês, eu me mantinha, certo?
H1- Não, mais, aqui mesmo, aqui mesmo, quando eu tava morando lá em Moema, eu gastava mil reais
por mês, por que? Porque, para mim sair.... ela quer ir num DOM( típico restaurante classe média alta),
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já quer ir num restaurante que, né? Que custa 200 reais por pessoa.Ela tem um gosto muito mais caro
que o meu. Então, eu não acho justo eu dividir com ela, quando ela insiste em ir para os cantos caros, né?
Quer dizer, eu vou mais pra esses cantos caros, mais por insistência dela do que eu quero.Porque pra
mim tomar uma cerveja num canto que a cerveja custa 10 reais e num canto que custa 2,00, pra mim,
indiferente. Mas a C., ela não se sente à vontade nesse canto de 2,00. Eu bebo em boteco copo sujo a C.
já não .É mais fresca para isso.
H1- E aí, a gente, tem uns momentos de esbanjar, aí, então, aquela coisa de, né C.? De mostrar para os
parentes, meus pais, a gente vê uma vez por ano, né C.? Então, a gente chega lá com 10 presentes pro
M., chega pra, aqui, né? Aqui, pro pessoal aqui, a gente gasta muito mais! Se a gente vai olhar em festa
de Natal, de aniversário, a gente, se você vai quantificar os presentes, os nossos presentes sempre são
muito mais caros do que deveriam. A gente até, depois da festa a gente conversa, né C.?
H1- a gente, eu acho que hoje a gente tem mais uma concordância no que a gente pensa sobre o dinheiro
em casa. A gente hoje tá numa fase, que a gente não tem filho, não tem aluguel, né? Que o salário de um,
já paga tudo em casa. O meu salário que o menor dos dois, já paga tudo em casa. Se a C quisesse sair da
empresa, o meu salário pagaria todas as cotas em casa. A gente, tá no momento de engordar a vaca,
então, a gente, a preocupação hoje é crescer o patrimônio rápido e quando vier filho, trocar apartamento
maior, não vai ter tanta, a gente não vai ter tanta flexibilidade para isso. A gente tem uma sobra inicial aí,
considerável, tanto que hoje, assim, as nossas brigas não é nem por falta de dinheiro, é por sobra de
dinheiro. A C. chega, F... , F. tem não sei quantos mil na minha conta e tá parado, um tempão assim. Eu
vendi as ações da Petrobrás, eu vendi as ações da Petrobrás em janeiro, porque a gente ia trocar de
apartamento em janeiro, aí, não trocou, e nós estamos agora em maio, né? E tá um dinheiro que tava
parado na minha conta, que aí em janeiro, a gente ia comprar em 30 dias, aí, eu resolvi aplicar que a
minha gerente falou, aplica que em 30 dias, você tiraria em 30 dias e isso já foi pago.. E tá aí, 6 meses, a
aplicação lá, né? Porque sempre vai, semana que vem vai fechar, semana que vem não fechava, né?
Hoje...
H1- Eu tenho uma visão um pouco mais abrangente do negócio, eu consigo sair, mesmo na briga, eu
consigo sair e enxergar a situação de fora. Aí, se você analisar bem, hoje a gente saiu, né? A gente bateu
de frente no começo, eu cedi, eu cedi no começo, ficou do jeito da C., né? Mas, a gente foi caminhando
para o meu jeito e hoje tá do jeito que eu tinha proposto, antes de casar.
H1- Que era, assim, ela ter um pedaço pra ela gastar com o que ela quiser, certo, mas, a gente centralizar
tudo, num único canto, decidir os investimentos, pagar as contas e o dinheiro da gente, ser gerido junto.
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H2- Todas as despesas básicas, né? Isso, não por, por é..., vamos dizer assim, não por ausência dela ou
da disponibilidade dela em ajudar, mas, é por mim, eu tenho condições, eu gosto disso aí. Então, todas as
despesas básicas eu chamo de condomínio, eu chamo como contas de água e de luz, né? Gás...
M2 - - No começo, eu pagava o supermercado, mas, aí, ele começou a ter um ticket alimentação da
empresa, então, eu comecei à fazer compra com esse ticket. Depois, o ticket saiu um tempo, aí eu fazia
compra no cartão e o cartão é adicional do dele e aí, eu não pagava e... porque no começo também, nos
3 acho ou 4 primeiros meses que o meu cartão virou adicional do dele, eu pagava a minha fatura, a minha
parte, aí depois, você foi relaxando, relaxando... e aí hoje em dia eu não pago nada.
M2 - - Eu pago a empregada...- É. As vezes que eu saio e compro algumas coisas pequenas, eu pago e
pago com o cartão...
M2 - - As vezes compro uma coisinha ou outra... compro as minhas coisas e aí, eu pago as contas
individuais, né? Meu celular, minha academia, meu curso de italiano, meu curso que eu vá fazer, eu que
pago... porque eu quero também, não por falta dele... que eu tenho certeza que ele pagaria...
H2- A gente, eu, eu, não acho errado, não sou assim, o que eu acho é o seguinte, eu tive a felicidade ou,
sei lá, a minha, o meu estágio deu certo, eu fui promovido, e eu hoje, hoje, tenho uma condição de...
melhor que a dela. Já falei pra ela que daqui há alguns anos, ela vai tá muito melhor que eu. Eu, acho
isso... com o tipo de infra-estrutura que ela tem, o conhecimento que ela tem, a rede de pacientes que ela
tá montando e... isso é uma questão de tempo. Então, hoje, não faz sentido dividir as coisas, eu posso
colaborar mais, eu colaboro e deixo ela com a menor parte, até pra ela reinvestir nela própria, em estudos,
em outras coisas que ela tem vontade. Então, é isso que... não é por outro motivo que a gente não divide.
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H2- Eu gosto de ver tudo pra falar: “bom, agora eu vi tudo, eu vou comprar..., não vou ter esse desgosto
de amanhã, passar aqui e ver, putz, se eu tivesse visto esse!” então, eu sou meio, né? Então, a gente
sempre fez as coisas muito planejadas, com muita calma e, a nossa idéia, de casar, era ter um tempo,
embora já éramos namorados por muito tempo, mas, a gente não tinha liberdade assim, né? Mas, depois
de casados a gente decidiu, a gente casou novo, então, decidiu ficar um tempo viajando. Então, a gente
fez várias viagens e a gente pretende fazer mais algumas, mas, a partir do ano que vem, né? Acho que já
tá na hora de aumentar a família, já vai chegando, né?  Então, é... a gente decide junto.
M2 - - Porque olha, isso é verdade, até o fim do ano passado, desde que eu casei até o fim do ano
passado, muitas vezes eu chorava à noite porque eu tinha que pagar a conta no dia seguinte e não tinha o
dinheiro ainda e ia entrar pra eu conseguir pagar, nunca quis pedir pra ele por orgulho, também não pedia
mais pro meu pai, porque já não tinha mais esse tipo de liberdade, até, não tenho mais esse tipo de
liberdade...
M2 - - Não, eu tenho liberdade, mas, não tenho o..., não sei, eu ia me sentir muito mal em pedir alguma
coisa pro meu pai. Então, eu, aí eu ficava preocupada e chorava e ficava tensa, às vezes, discutia com ele,
porque eu falava que ele falava coisas pra mim, porque ele tava se achando, porque só porque ele tinha
aquela posição, coisas que hoje eu percebo que o problema não era ele, o problema era eu. Eu sempre
falei que ele me via como uma pessoa inferior, mas, não, eu que via ele como superior, não era ele, ele
nunca me viu como inferior... Só que hoje, esse ano, começou à entrar no eixos, a partir de, que ele fez
esse plano de administração, tudo pra mim, comecei à entrar nos eixos e esse ano tô respirando mais
aliviada, então, melhorou tudo... os problemas financeiros que eu tinha em relação à ele de ficar chateada,
de me sentir inferior, porque eu me sentia obrigada, como ele pagava as coisas e eu, não tinha tanta
condição, eu me sentia obrigada a deixar a casa sempre em ordem, tudo bonitinho. Então, as vezes,
quando ele via um copo, que ele achava: “poxa, por que você não levou esse copo pra cozinha?” um
comentário besta, mas eu, eu achava que ele estava me cobrando, porque eu não levei o copo pra cozinha...
então, era uma coisa que agora já não acontece mais, mas, nos 3 primeiros anos de casada aconteceu
bastante.
H2- Então, eu acho que é mais, assim, fácil e prático, cada um ter a sua conta e cada um controla o seu,
as suas despesas, o seu valor e não tem ninguém tirando dinheiro ou colocando dinheiro na conta, aquela
conta é individual. O cartão de crédito é junto, o cartão de crédito tem muita gente que coloca em débito
automático, eu, eu não goste de colocar, né?
H2- Então sempre a gente, eu pago o cartão de crédito, embora a gente tenha dois. Eu assumo isso, às
vezes ela, o importante é, ela ter em mente que eu pago as coisas, porque eu gosto, e ela aceita isso
porque ela gosta, não porque ela não pode. Então, é uma diferença muito grande. E ela, quando sentia
que tinha que aceitar isso porque não pode, isso dava um efeito violento aí, em outras áreas também, não
só financeira, né? Então...
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H3 — Apesar de ser separado, a gente tenta planejar, uns fixos, né?
H3 — A conta, cada um tem a sua, e o seu dinheiro, cada um tem o seu, nem sei quanto ela tem na conta
dela hoje, entendeu? Mas, ela sabe das responsabilidades que a gente já tem combinado e eu sei as
minhas. Então, por exemplo, o que tem fixo, aluguel, papapapa, luz, internet, ó lá, então, sabe que tem
que cumprir aquilo, né? Então, chega no dia eu falo: “Ó”, se eu tô com tempo mais livre eu vou pagar as
contas eu falo: “Olha É., deu tanto a tua parte, deposita na minha conta”, a gente conversa na boa isso,
entendeu? E..., mas, mais quem vê isso, sou eu, não assim, porque às vezes, ela não tem tempo, então, eu
pego a conta da internet, aí, divido por dois, pego o aluguel tudo lá que vem da corretora, divido por
dois, então eu falo: “Dia tal vai cair isso papapa”, às vezes ela paga porque ela com mais tempo, ela paga
e a gente faz essa permuta financeira entre a gente.
H3 — Roupas minhas eu compro pago, às vezes eu falo: “É., compra uma calça pra mim que eu tô sem
tempo”, aí, depois, quando chega a fatura eu pago pra ela, mais ou menos, aí, fica à parte, né?
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M3- Por exemplo, a gente pega todas as contas do mês e divide por dois, então, o aluguel divide por
dois, é, aí, junta, telefone, luz, tudo, cartão de crédito, tal...
M3- Então, coisas individuais, cada um paga o seu. Mas, o que é conjunto, a gente divide tudo. Eu não
sei se isso acontece porque hoje em dia a gente tem uma, uma... a gente não ganha bem...
H3- Se eu ganhar bem, não vou me importar de pagar aluguel e ela, ela pagar a escola,o colégio do
moleque.
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M3- Ele sempre coloca o dinheiro dele, o dinheiro dele não, o dinheiro como a coisa mais importante na
vida Como o mais importante numa relação, como o mais importante em tudo que ele faz. E eu não, eu
sou mais emocional, acho que porque eu sou mulher, acho que isso conta muito também. Então, às
vezes, eu não ligo tanto, eu valorizo o dinheiro, ainda mais agora que eu trabalho, que eu luto por ele,
mas, é... eu encaro o dinheiro de forma diferente, eu não guardo à 7 chaves, eu não faço coisas assim. Às
vezes eu gasto mesmo talvez não tendo que gastar porque eu acho que eu tinha que fazer aquilo. Ele
não, ele é mais racional..
M3- Eu acho certo a divisão mesmo...
M3 - É, meses eu ajudo ele, meses ele me ajuda, mas a gente divide...
M3- Eu tenho um cartão isolado e a gente tem cartão conjunto também.
H3 — É, fica pendurado, “Ó, R$500,00 que eu tô te devendo...”, devendo, né?
M3- Aí, a gente vai fazendo uma permuta. Não é nada assim rigoroso...
H3 — Aí a gente planeja e divide tudinho também.
M3- Então, até por isso e não sei se por isso, mas, é..., não há nenhuma divisão e na casa do K, eu vejo
que isso divide também, e agora junto a gente, junto a gente faz essa divisão também.
H3 — Não no sentido de ser mesquinharia, não é isso, a gente se ajuda mutuamente até ela também em
relação à mim, se vai vencer um conta, por acaso compensou um cheque, não tem dinheiro a gente cobre
o outro, mas, depois a gente...
M3 – É meses eu ajudo ele, meses ele me ajuda, mas a gente divide.
H3 — Mas no final, a gente sempre põe os pingos nos “is “.
M3- Deixa eu só te falar, não sei se é relevante também, porque você faz a pesquisa, mas, desse dinheiro
que eu ganho, nem tudo eu trabalho. Minha mãe manda ainda dinheiro pra mim...
M3- E ele que dá o valor à cada roupa, daí ele nem veste. Eu não, se eu acho que eu gostei, ficou bem em
mim, eu acho que vai dar pra eu pagar, eu compro, mesmo estando num valor acima do que talvez ele
imaginasse que fosse o valor daquela roupa.
M3- É, ele, essa parte financeira, é ele que vê tudo...
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H4- Mas, a gente procura, eu, a gente procura não dar opinião...
H4- E se a gente, se eu achar que ela tá abusando numa compra, aí eu, são esses momentos que eu falo,
ou então, se ela achar que eu vou abusar numa compra, ele vai falar pra mim.
H4- É um fundo de investimento.
H4- Tá no meu nome...
M4- É, na verdade a gente não tem um dinheiro assim, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é dele...
M4 e H4- É nosso.
H4- É um fundo de investimento.
H4- Tá no meu nome...
M4- É, legalmente tão separados
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M4- Sim, a gente tem completa liberdade.
M4- Ele tira no cartão, que ele é meu dependente, eu tiro no dele, aí, depois, cada um paga...
H4- Hum, hum. Bom, é aquele negócio, quando eu trabalhava, eu pagava tudo, eu fazia, inclusive, o
controle das contas que eram para pagar, organizava tudinho e fazia o pagamento. Hoje em dia, como,
como é ela quem tá pagando tudo, ela faz a organização dos pagamentos e paga do jeito que ela acha
melhor. A única coisa que eu pago é o condomínio e a diarista o resto, ela se encarrega de pagar, ela faz
toda a programação pra pagar do mesmo jeito que eu fazia antes.
M4- Eu não, a conta chegou hoje, vai vencer daqui à uma semana eu já pago hoje pra não esquecer. Eu
prefiro pagar logo tudo.
H4- Eu sou contra, eu acho que você tem que pagar no dia. Você tem que saber a data do vencimento e
pagar no dia.
H4- Não sei . Eu acho que tem que ser feito dessa forma, eu acho que é uma idéia pré-formada, pré-
concebida. Eu sempre paguei assim e não acho que seja certo mudar. A gente, até conversa às vezes,
mas, ela, se ela acha melhor pagar antes, que ela vai esquecer, pra mim não tem problema nenhum.
H4- Não, é uma conta separada, mas, a gente conversa muito à respeito de...
M4 - O cartão, tem cartão junto.
M4 - Não, são separadas, porque as contas dele são diferentes...
H4- Mas, conceitualmente, elas acabam sendo conjunta.
M4- E as minhas, eu abri aqui. Eu até fui no banco depois que a gente casou pra eu botar ele de, na
mesma conta, mas aí, ele tinha que ir na agência, tinha que assinar e tinha que, eu falei: “Ah não... Deixa
pra lá”. É nosso mesmo, a gente não fica: “Quanto você tem guardado?” ah, então é, não esconde.
M4- Sim, a gente sabe , um sabe a senha do outro, mas, num...
M4- Sim, aí, às vezes ele vai fazer uma conta ele chama: “Olha, quanto deu esse mês e tal, eu tenho não
sei o que na minha conta...”. A gente vê um a conta do outro, mas, num.
H4- Isso é um, um acerto nosso, desde a época, da época que, que eu ganhava mais do que ela. Quando
ela tava, quando tava terminando o dinheiro dela, ela me dizia: “A. tá terminando”, aí eu ia, transferia o
dinheiro pra conta dela, hoje em dia, mesma coisa: “T. tá terminando” ou ela pega uma conta que eu
deveria pagar, que já tava separada pra eu pagar, ou então, ele vai transferindo o dinheiro pra minha
conta. A única coisa que a gente não faz é pagar juros pra banco.
M4- É, desde que a gente passou à morar juntos, a gente não, não é que a gente não aceite, mas, a gente
não pega dinheiro dos nossos pais, a gente tenta a gente se virar.
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Instrumento de Aplicação de Entrevistas para a 
Dissertação 

 
Entrevista 1 
 
Dissertação: O meu, o seu, o nosso - O processo de 
construção conjunta do “Compromisso Financeiro” 
do Casal  de Dupla Carreira na Fase de Aquisição do 
Ciclo Vital 
 

Informações Gerais 
 
 
Nome: F.C.B. 
Nome : C. M. S. F. 
Estado Civil: Casados 
Tempo de casamento: 2 anos 
Tipo de união: união civil 
Data da união: 31/07/06 
Bairro de SP em que residem: Brooklin 
Há quanto tempo: 2 anos 
Casa: própria 
Idade(esposa): 32  
Idade (marido) : 31 
Religião: católica 
Grau de escolaridade do marido: Pós-Graduação em gestão 
estratégica empresarial(ESPM) 
Grau de escolaridade da esposa: Pós – Graduação em 
Marketing (PUC) 
Profissão (marido): Administrador de empresas SP - horas 
de trabalho: 8 hs 
Profissão (esposa):  Marketing diretora - horas de trabalho : 
10 hs 
Para o Marido: Irmãos? 2-     Qual sua posição? Do meio 
Para a esposa: mais nova -     Qual a sua posição? Mais 
nova 
Pais vivos -marido? Sim  Pais vivos –esposa? Sim 
Profissão do Pai do Marido: Analista de sistema 
aposentado – Graduação em Fortaleza 
Profissão da mãe do Marido: Professora aposentada de 
Universidade 
Profissão do Pai da Esposa: Bancário aposentado e 
atualmente faz consultoria 
Profissão da mãe da Esposa: Professora e dona de casa 
Grau de Escolaridade do pai-Marido: Profissionalizante 
Grau de escolaridade da mãe-Marido: Universitário 
Grau de escolaridade do Pai –Esposa: Colegial 
Grau de escolaridade da mãe –Esposa: Colegial 
A renda familiar atual é de: Mais de 20 salários 
A mulher: 15.000,00 e o marido: 5.000,00 
Nível sócio econômico que considera ter: Nível Alto 
Nível sócio econômico dos pais do marido: Nível Médio 
Nível sócio econômico dos pais da esposa: Nível Alto 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Casal 1: C e F 
                                         16/05/2006 
 
Legenda: 
 
P –Pesquisadora 
H1- Marido  
M1- Esposa  
P- Então, C e F, em primeiro lugar eu queria tirar 
algumas informações para eu conhecer o básico de 
vocês. A origem do seu nome…. da onde que é? 

H1- A origem é da Catalúnia , uma cidade em 
Barcelona. 

P- Você é de Barcelona? Ou sua família é de lá? 

H1- Minha família não, meu avô é o único dos filhos 
que nasceu no Brasil.  

P- É mesmo? 
H1- É. O pai dele era espanhol, o meu bisavô era 
Espanhol. 
P- Você esteve por lá? 
H1- Não, pretendo ir.  
P- É uma região muito especial, né? É um povo muito 
especial, um povo muito centrado no que eles desejam... 
é fascinante mesmo. 
M1- Um pouco parecido com os gaúchos daqui, que 
pedem a separação...( política) 
H1- Tem, tem isso, bastante independência, autonomia... 
bacana, muito bonito. 
P- É, catalão. Você fala alguma palavra? Eu sei uma, 
chama sisplau !. 
M1- Sisplau? 
P- Agora não sei a tradução, acho que é obrigada .. Bom, 
vocês são casados de papel passado? 
M1- De papel passado. 
P- Há quanto tempo? 
M1- Foi em 2004, 31 de julho. 
H1- 2 anos.  
P- 31 de julho, então, temos 2 anos. O bairro que vocês 
residem? 
M1- Brooklin. 
P- Há quanto tempo? Desde casados lá, né? Então 2 
anos. A casa é própria, alugada... 
M1- Própria.  
P- A sua idade? 
M1- 32 , falei tanta mentira da minha idade. 
P- E a sua? 
H1- 31. 
P- Vocês têm alguma religião? 
M1- Católica. 
P- E você também? 
H1- Não praticante. 
P- Mas, casaram em igreja, por exemplo? 
H1- Eu estudei 11 anos em colégio de freira. 
P- É mesmo? 
H1- Toda manhãzinha cedo ia rezar, tinha missinha, 
tinha que cantar as músicas, as coreografias... 
P- Uma programação toda, né? Qual o colégio? 
H1- Era... eu sou de Fortaleza, era no colégio Nossa 
Senhora das Graças que era da congregação do Sagrado 
Coração de Maria , fundado pelo padre.  
P- E lá é mais arraigado essa questão do catolicismo, 
mais do que aqui. Então, você tem uma bela formação! ..  
M1- Traumatizou o coitadinho.  
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H1- Eu falo que eu já rezei muito pela. Tenho um crédito aí 
de umas missas.  
P- Ótimo, né? .. O teu grau de escolaridade F.? 
H1- Eu sou pós-graduado. 
P- Você fez o que? 
H1- Fiz especialização em gestão e estratégia empresarial. 
P- Você é administrador? 
H1- Eu sou formado em administração com especialização 
na área de gestão. 
P- E o seu? 
M1- Meu é administração com pós em Marketing. 
P- Vocês fizeram em que lugar? Aqui em São Paulo? Ou 
você fez lá? 
H1- Eu fiz lá. 
P- Em que universidade? 
H1- Fiz na federal e a especialização na estadual. 
P- E você?  
M1- Fiz na PUC... 
P- Aqui em São Paulo? 
M1- Aqui em São Paulo e ESPM. 
P- ESPM. A tua Profissão? 
H1- Sou administrador. 
P- Mas, o cargo? 
H1- O cargo é administrador Junior. 
P- Você disse que trabalha mais ou menos quantas horas 
por dia? 
Silêncio – risos...8 hs 
P- 8? Ele tá roubando um pouquinho? 
M1- Não tá... 
P- Tá justo? 
M1- Tá justo. 
P- E você? 
M1- Eu sou marketing. 
P- Marketing... e o teu cargo? 
M1- Eu sou diretora de marketing. 
P- De qual empresa ? 
M1- XXXX.(suprimido por sigilo) 
P- Carga horária de trabalho? 
M1- 11 horas? De 9:00 às  18:00. 
H1- Das 9:00 às 20:00. Dá 11:00 você não almoça? Você 
não passa umas três horas no almoço? 
M1- Ah, eu almoço... 
P- Então, vamos assim dizer que são 10 horas? 
M1- É, 10 horas. 
M1- Depende, talvez tenha dia até que não dá nem para 
almoçar, né? Ele não vê isso. 
P- Você tem irmãos F? 
H1- Tenho. 
P- Quantos?  
H1- Eu sou o do meio. Eu tenho uma irmã mais velha, 2 
anos mais velha e, um irmão 2 anos mais novo.  
P- Tá, então, eu já vou desenhar ali. E você, tem irmãos? 
M1- Tenho, 2 mais velhos.  
P- Você é a mais nova.  
H1- Caçulinha. 
P- Os pais de vocês estão vivos? 
M1- São. 
P- Ambos? Profissão do seu pai? 
H1- Meu pai é analista de sistemas, mas, está aposentado. 
Depois de aposentado fez uma faculdade 
P- Fez faculdade? 
H1- Na área de seguros... 
P- Lá em Fortaleza mesmo? 
H1- Lá em Fortaleza. 
P- E a sua mãe? 
H1- Minha mãe é professora da Universidade Federal 
também aposentada, mas, hoje trabalha mais do que 

quando estava na ativa, porque ela elabora e corrige as 
para ovas do vestibular e faz paras outras universidades 
também. 
P- Ela dá uma consultoria ?   
H1- Elabora para concurso também. 
P- Entendi, trabalha mais mesmo, né? Profissão do seu 
pai C.. 
M1- Bancário e a minha mãe é professora, mas, não 
exerceu. Exerceu muito pouco, até casar e, depois, dona-
de-casa. 
P- Ele dá continuidade, né?  
H1- Seu pai aposentou... 
M1- Aposentou e agora dá consultoria, agora ele faz o 
negócio dele. 
H1- Faz consultorias ( pai dela), faz compara e venda. 
Se um banco quer vender serviço financeiro para alguma 
empresa, ele faz a intermediação, ele tem muito 
contato... 
P- É... ainda mais pelo cargo que ele teve, né? Ambos 
então, tem o universitário? 
M1- Não.  
P- Não? Teu pai não? 
M1- Não, nem minha mãe.  
P- Os pais dele, então, tem universitário. 
H1- Minha mãe sim e meu pai fez esse curso 
seqüenciado de 2 anos que hoje é aceito como superior. 
P- Entendi. Então a tua mãe que fez universidade.Ela 
chegou a fazer pós, mestrado, doutorado... Tudo bem. A 
renda familiar de vocês se encaixa em que lugar? Dos 
dois... Dois salários, até 5, até 10, até 20 ou mais de 20? 
H1- Quanto é o salário? 
M1- 350,00 reais.... Mais de 20.  
H1- 15.000, né? 
M1- É. 
P- Como é distribuído? 
M1- Ele tira 5.000,00 e ela 10.000 
P- Eu vou fazer a pergunta para vocês....O nível sócio-
econômico que vocês se consideram? 
M1- A com certeza. 
P- E dos pais seu, você acha que é nível sócio-
econômico deles? 
H1- Eles são da classe média. 
P- E dos seus pais? 
M1- Média alta. 

P- Bom, daqui a pouco eu entro nisso, eu vou desenhar 
vocês ali um pouquinho. Vocês nunca viram o que é um 
genograma, né? Eu vou virar o som assim um 
pouquinho, às vezes, eu tenho um pouco de receio de 
isso aqui não gravar... Isso aqui é um genograma, é uma 
maneira da gente representar um pouco a família de 
vocês. O quadrado representa homem e o círculo a 
mulher. Então, vamos começar do lado esquerdo do F., 
né? Então, esse aqui é o seu pai.  Nome do seu pai? 
H1- Fr.. 
P- A idade dele? 
H1- 30 a mais que eu, 61. 
P- Sua mãe? 
H1- M. R. 
P- A idade dela? 
H1- 35 à mais, 66. 
P- Bom, você disse que é o filho do meio, né? Então, 
vou descer você aqui...Quem é a primeira? 
H1- Esta é a M.. 
P- Ela é casada? 
H- Mora junto mas não tem nada no papel. 
P- E ela tem quantos anos? 
H1- Faz 33.  
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P- E ela tem filhos? 
H1- Não. 
P- Está há quanto tempo nesse relacionamento? 
H1- O mesmo tanto que a gente... 2 anos.  
P- Nome do marido dela? 
H1- M.. 
P- E ele tem quantos anos? 
H1- Não sei. 
M1- Ele é mais novo que ela, acho que é uns 28.  
H1- 28. 
P- Mais ou menos. E eles estão juntos há 2 anos, não têm 
filhos e, eles também têm Profissão assim... 
H1- Os dois moram em Londres, ela é formada em Turismo 
e foi para lá para mesmo para aperfeiçoar o inglês e já tá lá 
há... 2001 - 5 anos. 
P- E ele também é brasileiro? Ela conheceu lá? 
H1- Brasileiro, conheceu lá... 
P- Interessante. 
H1- Quando você vai para lá, você começa trabalhando 
lavando banheiro de hotel...E a medida que você vai 
melhorando o inglês, vai melhorando o...  
P- Os cargos que você vai trabalhando, né? E ela conheceu 
ele por lá? E moram lá? 
H1- Moram lá. Ela trabalhava num clube country, que é um 
clube que atende o príncipe Charles...Aquele pessoal de 
lá... e ele é chefe de cozinha. É o segundo chefe de cozinha 
do restaurante. Já foi de um restaurante italiano, comida 
contemporânea, francesa... então assim, ele não teve 
formação, acho que deve ter segundo grau, se tiver feito, se 
tiver terminado 2º grau, mas tem habilidade, ganha bem... 
P- É um chef . 
M1- É um chef.  
P- Um chef. Aqui então, vou fazer você, grande, 31, né? 
Antes de..., aqui é homem, mulher? 
M1- Homem. 
P- Casado? 
H1- Casado. 
P- Há quanto tempo? 
M1- Ele casou depois, né?  
H1- Não. 
P- Casou quando nasceu o  M. Ele tem 31 anos, em 
setembro faz 32. 
H1- Então na verdade ele estava noivo, ele noivou antes da 
gente, aí ela engravidou em janeiro de 2004 e o M nasceu 
em... 
M1- Deve dá uns 2 anos e pouco, 2 anos e pouco. 
H1- 2 anos. 
H1- Eles se casaram em maio quando a gente foi para lá, 
lembra? 
M1- Isso. 
H1- Eles se casaram um fim de semana antes da gente. 
P- Ela saiu antes ? 
H1- Não. 
P- Não? 
H1- Foi uma coincidência assim, na verdade, os três 
começaram a namorar, os três conheceram a respectiva 
pessoa, mais ou menos, na mesma época. Não foi? 
M1- Foi.  
H1- Mais ou menos na mesma época. 
M1- Todos conheceram em 2002. 
H1- Foi em 2004, 2002. 
M1- 2002. 
P- Os três? 
H1- Foi.  
P- E aí, ela se junta... há 2 anos ela tá com alguém, ele 
também há 2 anos e vocês também há 2 anos. 

M1- Também, se bem que 2 anos e um pouquinho, né? 
Tem uma diferença aí de cada mês aí, de cada um... 
P- Como é nome desse teu irmão? 
H1- C. 
P- E idade? 
H1- 29. 
P- E a esposa? 
H1- M não lembro bem... 
M1- M.é a outra namorada. 
P- E a idade? 
H1- Uns 26.  
P- E eles têm esse filhinho, né? 
H1 E M1- o M. 
P- Seus pais tão juntos, moram juntos, tão juntos há 
quantos anos? 
H1- 70, dá 36. 
H1- 1970, dá 36. 
P- 36 anos, né? Bom, vamos pegar um pouquinho aqui. 
Você disse que é a mais nova, deixa eu colocar aqui em 
baixo, aqui tem, quem que é a primeira? 
M1- Meus irmãos, mais velhos. 
P- Dois homens? 
M1- É, dois homens... 
P- Casados? 
M1- Casados.  
P- Dois filhos cada um? 
M1- Dois filhos, esse primeiro, tem dois homens e o 
segundo tem uma menina e um menino.  
P- Idade? 
M1- De quem? .. 
P- Desse daqui ó. 
M1- Tem muita gente aí... 
P- Esse aqui, vamos começar por esse aqui... 
M1- Ah, o J.P. tem 4 e o G. tem 7 meses. 
P- A idade aqui. 
M1- O F. tem 3 e a F meu irmão tinha 29... quantos anos 
que ela tem? 
P- Casados há quanto tempo? 
H1- Ele casou com 27 anos. Os dois casaram com 27 
anos, a F. e o... então... 8 anos. 
M1- 8 anos. 
P- Aqui... 
M1- Você me ajuda .. 
H1- Pode perguntar que eu vou saber tudo. 
P-Quantos anos... 
M1- O D.tem 33. 
P- Ham... 
M1- A M tem... 32. 
H1- 34. 
C- Casados há? 
M1- Há... 5 anos. 
H1- 7. 
P- 7? Aqui... 
H1- É que o D. tem 34... 
P- Ok. 
M1- Aí, tem uma menina mais velha... 
P- Uma menina? 
M1- Que é a M. que tem... 
H1- 6 anos. 
M1- 6? Não, 5, ela fez esse ano, não tenho certeza acho 
que em fevereiro, ela fez 5. E o B. que tem 3. 
P- Estão há 7. Seus pais também são vivos? 
M1- São. 
P- Os dois? 
M1- C. A. que tem 60... e 40 e ... 
P- E? 
M1- E T., que tem 58.  
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P- Casados há....? 
M1- 36 anos também. A mesma idade. Sei que é o mesmo 
ano que seus pais casaram . Então, tá tudo certo.  
P- Só que seus pais, tiveram rapidinho filho. Foi assim?. 
M1- É uma coisa de família católica, só pode ter 
relacionamento depois de casar, então, teve filho logo em 
seguida. 
P- Na lua de mel com certeza. 
M1- É. ..  
P- E, me conta assim, eu vou descer aqui em você, mas, eu 
queria conhecer um pouquinho, assim, alguma história da 
família de vocês. Eu não deveria te ter desenhado tão 
longe... 
M1- Ah, fiquei triste... Então, tá bom, eu compreendo.  
P- Conta a mim um pouquinho C.,um pouquinho da 
história dos seus pais, assim, como é que você percebe um 
pouco o relacionamento dos seus pais, você tem um pai que 
foi bancário, que foi trabalhar, que estava ganhando a vida 
e sua mãe que começou a trabalhar  e parou... 
M1- É, minha mãe era professora e, então assim, meu pai, 
ele era bancário, ham? 
M1- O meu pai era bancário, os dois são do Rio, né? A 
gente tem uma família carioca. 
P- É, estou vendo por causa do sotaque.  
M1- É, e meu pai começou como contínuo do Unibanco... 
P- Ok. 
M1- Isso lá no interior, em Barra do Piraí. Aí, ele conheceu 
minha mãe que bonito... minha mãe era professora. E aí, no 
começo da vida deles, minha mãe que ajudava em casa e 
tudo mais, aí, meu pai foi indo e ele foi sendo transferido. 
Aí, na primeira transferência que ele foi para Salvador, 
minha mãe teve que largar a Profissão como professora do 
estado, e aí, ela já teve logo um filho. O papel dela era 
cuidar dos filhos, né? Então, minha mãe, ela faz tudo até 
hoje . 
Não, meu pai já tinha mudado para Macaé, Duque de 
Caxias, foi para Salvador, São Bernardo... sei lá e a minha 
mãe ia acompanhando, né? E o relacionamento, minha mãe 
é muito cuidado com o meu pai, então assim, minha mãe 
sempre faz tudo pelo meu pai, até hoje. Ela faz de tudo, 
meu pai não amarra o sapato.  
P- É mesmo? 
M1- É. - Meu pai não sabe aonde tá o copo, ele tá assim, se 
não tá a minha mãe, “C. a água”, sabe assim, não sabe 
pegar nada em casa, sempre minha mãe que faz isso. E ao 
mesmo tempo, assim, é difícil você conseguir dar valor 
para isso, né? De... 
P- Você percebe isso? 
M1- Eu percebo isso, que é difícil de dar valor. Minha mãe 
tem uns momentos de estresse, assim, de ah, ela se matando 
com os 3 filhos, cuidando dos 3, aquela coisa toda e meu 
pai não percebendo e querendo que ela fizesse tudo. É, aí, 
ela fez até curso de decoração, isso, mais velha já, fez um 
curso de decoração, aí, meu pai brinca que assim, que a 
função da minha mãe é decorar casa, né?  
P- É, ela decora qual casa, a sua ou a dos outros? 
M1- A nossa... só a nossa  decora e muda, ele fica bravo.E 
aí,... 
M1- Só que aí, meu pai começou a ver que ela dava valor a 
esse negócio, porque minha mãe, pegava um apartamento 
destruído e mudava e estava valendo algo mais. 
P- Entendi, aí, ela vendia... 
M1- Aí, vendia, então assim, a gente começava a vender, 
então, sempre, aí, ele começou a dar valor pelo que ela 
fazia que para ela era importante, assim... 
P- Que fase da vida, quando você estava mais velha? 

M1- Mais velha, eu lembro disso, eu já estava no 
colegial, sabe, uma coisa assim. Que ela começou com 
essa, então a gente sempre, a gente sempre mudava, 
porque... primeiro porque meu pai era transferido, mas, 
quando a gente veio para São Paulo, eu tinha uns sete 
anos assim, sempre em São Bernardo. 
H1- Foi para São Bernardo com 4 anos, e veio para São 
Paulo com 5. 
M1- Com 5, isso aí... Aí..., que você tá rindo? . 
H1- Não é para rir C.? Eu te conheci com 30... ..  
M1- E aí, a gente veio para cá e minha mãe começou a 
mudar  ficava aflita, que ela estava acostumada 
mudando de casa normal, aí, a gente mudava ainda, aí, 
que ela começou a cuidar da decoração, e essa história 
de valorizar que meu pai viu que era bom, viu que o 
dinheiro aumentava para caramba.  
P- E aí, ele já estava numa outra fase da vida, com 
certeza? 
M1- Estava em outra fase da vida, porque aí ele foi 
crescendo no banco, até virar o diretorzão do banco, e 
tal, bem conhecido e tudo mais. 
P- Sua mãe ficou autônoma financeiramente, você acha? 
M1- Não. 
P- Você acha que serviu? 
M1- Não. 
P- Mais para ela. 
M1- Para ela como pessoa. 
P- Para ela como pessoa, não financeiramente. Eu queria 
fazer uma pergunta, para você assim, você sendo a única 
mulher nessa família e tendo um pai que, assim, 
precisava de tanto cuidado, sobrou para você alguma 
coisa, sobra, como que você percebe? 
M1- Sobra total, sobra total, eu falo os outros dois 
irmão, eles são, sei lá, coisa de casa, se vai fazer o 
almoço de sábado em família, os outros dois tão 
brincando e não fazem nada. Até cunhada, coisa mais 
complicada, ajuda de vez em quando, mas, quem tem as 
responsabilidades sou eu. Apesar de eu não fazer, né? 
Que eu sou meio rebelde, mas... meio rebelde. 
P- Como assim que você é meio rebelde? 
M1- Não, em casa era, mas, era uma coisa meio, tipo, 
eu, para minha mãe, tá claro que se eu trabalhar a 
semana inteira, eu não vou querer ficar no final de 
semana lavando louça. 
P- Para sua mãe. 
M1- Para minha mãe. 
P- Mas, para os homens da sua família? 
M1- Hoje em dia eles acham engraçado, eles não ligam 
assim, porque foi uma coisa que eu, mostrei. No começo 
eles ainda pegavam no pé, mas, depois...agora abstraiu... 
H1- Agora, mudou. O F. não pegou esta fase. 
M1- Longos anos, exatamente, foi uma mudança, mas, 
assim, quando eu era menor... 
P- Como é que é agora? 
M1- Agora, com os anos... o F. não pegou essa parte. 
H1- Eu não peguei essa parte. Nos últimos 4 anos, eu 
não vi eles fazerem isso.   
P- Ah... 
M1- Então, era uma coisa assim, sei lá, quando eu 
comecei a trabalhar, ficava exausta! Não vou ficar 
fazendo nada. Mais o meu pai começou a me ver mais 
com o lado para ofissional também, tanto que o imposto 
de renda do meu pai, quem faz sou eu. 
P- É você? 
M1- Eu que tenho que fazer, então, assim, eu tomei pelo 
lado para ofissional, e é engraçado porque meus dois 
irmãos, aí, eu fico brava, eu sou a bravinha, porque os 
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outros dois irmãos, tem a mesma capacidade mas tem que 
ser eu. 
P- E, é verdade,  imposto eles podiam... 
M1- Eles podiam fazer, mas, eles nem tocam, eles ficam 
esperando, até o meu irmão mais velho, ele fica lá: “C. que 
dia que você vai fazer, faz o meu também...”. 
P- O que os dois fazem? 
M1- O mais velho ele trabalha, ele é formado em Para 
opaganda e Marketing e trabalha em Marketing também  é 
do meio e é médico. 
P- Médico que especialização? 
M1- Patologia clínica. 
P- Patologia clínica. E eles são dependentes das mulheres 
também, acham que a mulher tem que cuidar? O que fazem 
a mulheres? 
M1- Não, a F.não faz nada, hoje ela tá vendendo bijuterias 
e bolsas falsificadas . 
M1- Igual essa bolsa aqui, ela tá vendendo várias bolsinhas, 
bijuterias e tal, mas, isso, agora também, porque assim, ela 
sempre, ela fazia dança e aí, ela teve filho e parou tudo, 
então, ela teve esse. 
P- Teve filho e parou. 
M1- Parou, porque ela fazia, dança, mas, ela fazia por 
hobby porque ela não ganhava dinheiro, ganhava assim, sei 
lá, o ônibus e a comida.  
P- É, infelizmente... 
M1- É complicado, ainda mais no Brasil. Então, aí, ela 
largou, falou: “Não, para que eu vou fazer isso? Vou deixar 
meus filhos com babá e não vou ganhar nada por isso” e aí, 
mesmo assim, você vê que ela tá sempre buscando, se para 
ovar, porque ela já teve coisas de “scrapbook” e agora tá 
vendendo coisas, então, ela precisa também... 
P- Estar na ativa? 
H1- E ele incentiva, porque enquanto ela tá ocupada com 
isso, ela não tá gastando, né? Sai mais barato investir nisso.  
P- Ganhando?  
M1- Exatamente. 
P- O outro? A mulher trabalha? 
M1- Trabalha. O outro, a mulher é médica geriátrica e 
fisiatra, e ela trabalha em dois lugares, aquela coisa toda, só 
que é diferente do meu trabalho até, né? Porque ela trabalha 
muito, só que tem horários diferentes, então, ela consegue 
ir para casa, buscar os filhos na escola, sabe uma coisa 
assim? 
P- Entendi. Você podia me explicar um pouquinho uma 
coisa, assim, pensando num nível econômico, todos têm um 
nível bom pelo o que eu estou compreendendo. Na questão 
dos médicos, dos dois, do casal médicos, para ovavelmente 
eles têm uma vida parecida com a de vocês, muito trabalho 
apesar desses encaixes que você falou... 
M1- Eles têm uma vida parecida, mas, acho que para eles 
conseguirem um, a mesma renda, eles trabalham muito.  
P- Entendo. 
M1- Em vários lugares, a vida de médico é mais difícil. 
P- Bem mais difícil.  
M1- Que eles trabalham, que nem, o D., ele trabalha em 3 
lugares, ele dá aula, trabalha no XXXX( suprimido por 
sigilo) trabalha, aonde mais ele trabalha? Sei lá... 
H1- São 3 imposto de renda diferente. 
M1- A M. em duas e ainda particular. 
P- O que a tua mãe acha das mulheres da filha e das noras 
sobre esse sentido?  Pensando assim em termos de trabalho, 
e autonomia, que a sua mãe acha de você e das suas 
cunhadas? 
M1- Ah, a minha mãe, ela me admira, assim, como ela não 
trabalhava, eu sinto que ela me admira e até ela me dá força  
quando eu tiver filho, como é que vai ser, né? Porque a 

minha vida é trabalhar enlouquecidamente e, como vai 
ser, então ela: “Não, fica tranqüila, eu vou cuidar do seu 
filho”, sabe? 
P- Ela está em São Paulo?  
M1-Está em São Paulo. 
P- É garantido? .. 
M1- É garantido, porque o dia que quiser eu, tá do lado 
para poder ficar tranqüilo.... 
P- Já está perto? 
M1- Para poder ficar tranqüilo. A M. também trabalha, 
muito, não sei assim... 
P- Tua mãe comenta ? 
M1- Comenta mais com a F., quer dizer, como a F. que é 
a mais velha... 
P- A mais velha. 
M1- Na verdade... 
P- A de lá? 
M1- É, exatamente, a do F. 
P- Sei. 
M1- E, como ela também tá a cada dia com uma coisa 
nova, ela fala para mim, “ah, isso é fogo de palha”, e 
realmente é, porque um dia ela tá com uma coisa, muda, 
ah, agora não é mais isso.  
P- Ela não anda ? 
M1- É. 
H1- Ela arrumou, quando ela arrumou o primeiro sócio... 
M1- Ah é... 
H1- Ela arruma sócios antes de arrumar o... 
M1- Que o comentário da minha mãe é que assim, ela, a 
F.tem, porque para ela, ela quer uma atividade para se 
socializar... 
P- Entendi. 
M1- Porque ela tem o mundo dela ali, o mundo dela é o 
filho e tal, então ela quer...É, então, ela quer se socializar 
com outros assuntos, então, a forma que ela encontrou, é 
tendo algum negócio, mas, ela sempre buscava uma 
sócia, que era uma amiga dela, não sei o que, vamos 
juntar, vamos fazer isso, sabe? E aí, tem esse comentário 
da minha mãe... 
P- Entendo. E eles estão bem, os irmãos, com as 
esposas, né? Os casamentos são de pouca data, né? 
Filhos... 
M1- Tão. 
P- E você, se dá bem com os cunhados, como que é 
isso? 
H1- A C. que não gosta muito...... que não gostam 
muito, porque, eu tenho, em cada irmão da C., tem 
algumas coisas que são muito bem relacionadas. O D. 
que é o mais novo, ele gosta muito de futebol, de 
videogame, é aquele cara, agilidade de esporte, de não 
sei o que... 
P- Sim. 
H1- Que tem a ver porque eu gosto muito disso também. 
Já o F...já é mais aquele bom vivant então, gosta de 
tomar um whisky, acender um charuto e trabalhou muito 
tempo com Internet, né? E isso, é outro hobby meu, 
então, muitas vezes a gente ia para o Guarujá e ficar a 
noite assim, tomando uma e conversando sobre vários 
assuntos, então assim, de conversar e sair para beber, era 
mais o F. e o D. era mais esse outro lado. 
P- Entendi. 
H1- Então, tinha os dois e os dois meio que me 
completavam aqui.  
P- Como sua mãe trata homens e mulheres na família? 
M1- Não, tem algumas coisas, mas, é, acho que é 
ponderado, é mais por equiparar, mas, ela respeita cada 
um do seu jeito, eu fico brava com ela e digo: não pode 
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ficar assim, você tem que ficar...os 3 filhos, mas, aí, a gente 
fica bravo, porque, o D. o do meio, é mais apavoradão, aí, 
se ele tá, sei lá, no meio do caminho, se vai sair e acabou e 
tchau! Mas, mãe, tem que falar para ele não pode ser assim 
mas, ele é assim... 
P- Entendi. 
M1- No fundo ela fica, ela é aquela, se você tem um 
problema, sempre a mãe tá lá contornando. 
M1- É, panos quentes, exatamente, então, é aquela coisa de 
garantir que todo mundo tem que ser unidozinho e é assim.  
P- E seu pai participou dessa vida da sua mãe em relação 
aos filhos, né? Da tua mãe tão preocupada com os filhos e 
cuidando da casa, teu pai teve que se envolver mais com o 
trabalho ou você acha que ele esteve mais presente, como é 
que você percebeu? 
M1- É, meu pai não esteve tão presente. Acho que era um 
outro tempo, que até comparando comigo, meu pai 
trabalhava menos que do que trabalho hoje... 
P- Menos? 
M1- Assim, no começo de carreira não, mas, na carreira do 
caixa, fechar caixa, na mão, não tem computador, né? Há 
histórias do meu pai que ficou lá até não sei que horas ! 
Mas, ele sempre viajava muito, então, era sempre a minha 
mãe que estava, mas, presente. 

P- Tua mãe é mais presente? 
M1- É, meu pai, aquela coisa de visitar agência, mas, ele 
fez uma coisa legal que era levar a gente, né? Então, eu 
conheci o Brasil junto com ele... 
P- Ah, é? 
M1- Então assim, ele vai viajar para Natal, ele levava a 
família inteira para ir junto para Natal porque ele tinha que 
visitar a agência e num sei o que lá, e ia todo mundo junto, 
entendeu?  
P- Entendo. 
M1- Uma coisa de compensar eu acho. 
P- Como você experimentou os assuntos  sobre as questões 
financeiras entre seus pais? Por exemplo, um problema de 
dinheiro, você presenciou alguma coisa assim?  

M1- Meu pai sempre brinca, ele fala muito mais que assim, 
o que eu sinto, é que meu pai como ele teve uma vida de 
bancário, ele controla  e isso incomoda a minha mãe.  
P- Entendo. 
M1- Então, ele pedia no final do dia para ela falar quais os 
cheques que ela deu para conferir, “por que você gastou 
isso? Que absurdo”, então, a forma da minha mãe fazer, 
era, fazer tudo com o dinheiro vivo. Minha mãe sempre 
guardava esse dinheirinho, para ela ter uma margem de 
manobra para ela fazer o que ela quiser sem dar satisfação. 
Sabe aquela sensação de: “vou comparar uma roupa nova e 
para onto! Não quero ficar falando que a roupa custou 
tanto”. Era a forma que ela fazia de guardar o seu 
dinheirinho para poder, dar as coisas que ela queria para 
gente, sabe? Alguma coisa assim. 
P- Ela conseguiu separar financeiramente uma coisa para 
ela, para ela gestar da maneira que ela achava legal? 
M1- Ela conseguiu. 
P- Quando ela construía esses apartamentos, é isso que eu 
estou entendendo ou não? 
M1- Não, no dia à dia mesmo. 
P- No dia à dia. Como é que ela fazia essa mágica? 
M1- Então, sei lá, dinheiro da feira. Ela vai juntando o 
dinheiro da feira, dinheiro de não sei o que, um dinheirinho 
. Meu pai andava sempre com muito dinheiro na mão ... 
P- E ela ia fazendo uma poupança, um caixa dois .. 

M1- É, ela ia fazendo um caixa dois. Ela ia fazendo o 
caixa dois dela lá e no final do dia dava um bom 
dinheiro no caixa dois dela. 
P- Sei, caixa dois sempre dá...e no final dava um bom 
dinheiro o caixa dois dela? 
H1- E o negócio das obras, das reformas de 
apartamento, que assim, ele (o pai) gosta muito de 
reclamar, “ô mulherzinha..., gasta mil reais nessa 
cortina”.Mas, sim, tem essa cortina de mil reais e tem 
aquela vagabunda de duzentos. Aí não, ele paga a de 
mil, né? Ele não coloca a vagabunda de duzentos, mas 
aí, ele passa 3 meses falando da cortina de mil reais.  
M1- E para evitar isso, a forma que ela, fazia, quero 
comparar a mesa. A mesa custa 500 reais....  
H1- Eu acho que é mais dele. É mais a necessidade de 
mostrar que ele... 
M1- Que ele que tem o poder.  
P- Que tem a palavra, né?  
M1- Que tem a palavra final.  
P- E quando ela conseguiu fazer os apartamentos, 
mudou alguma coisa ou não? Ela começou à ganhar 
dinheiro ? 
M1- Não, porque assim, não... 
H1- Na verdade, assim, dois em dois anos, três em três 
anos, quatro em quatro anos ela quis ir mudando de 
apartamento, mas, esse agora é definitivo, aí reforma a 
casa deles tudo, aí, dá quatro anos...já vai 
P- Já vai. 
H1- Ela reforma a casa deles, ela reforma a casa deles.  
P- Entendi.  
H1- Ela reforma a casa deles não é uma outra para 
vender.... 
P- Uma outra para vender, entendi.  
M1- Então, mais aí, o que ela fez... ela conseguiu se 
mostrar: “tá bom esse valor?” Como vende o bem por 
um valor mais caro: “ah, esse valor eu quero para mim, 
sabe?” 
P- Entendi. 
M1- É uma forma dela... ela nunca recebeu esse 
dinheiro: “Toma aqui seu dinheiro” é o dinheiro deles! É 
só uma forma de ela se mostrar, “não, esse eu consegui”.  
P- Com qual dos dois você se identifica mais? 
M1- É, com os dois, cada um de um jeito, né? Mais com 
a minha mãe que me deu mais acesso, claro.  
P- No que  você se identifica mais? 
M1- Ah, não sei, eu me sinto mais à vontade, meu pai é 
uma pessoa muito fechada de conversar, então, não é 
uma pessoa que eu vou lá e “ah pai, estou com isto, 
estou com aquilo...” mas, ao mesmo tempo ele é super 
dengo comigo. 
P- É, você é a menina, né?  
M1- É, a única menina, então, é uma atenção super 
especial para mim, então. Então, se eu vou ligar, eu ligo 
para minha mãe e falo todo dia, é a minha mãe que eu 
vou falar todo o dia, não é meu pai. 
P- Entendi.  
M1- Né? 
P- Entendi. Tem mais uma para oximidade, né?  
M1- É. 
P- Eu vou pular um pouquinho para o lado do F.e depois 
nós vamos caminhar para entender como vocês se 
conheceram, tá bom? F.então, eu vou andar, mais ou 
menos, no mesmo território, queria que você contasse a 
partir da sua visão, né? Como é que você percebeu ou 
percebe a relação dos seus pais. Há quanto tempo você 
está fora de casa, se foi para o casamento, enfim, como é 
que você vê isso? 
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H1- Vai começar com conhecer os outros... ou vai 
começar... 
P- Vamos lá, partir de você, né? Você saiu de casa para 
casar ou estava lá até... 
H1- Na verdade, assim, a gente se conheceu, eu já morava, 
eu sempre tive, eu sempre tive, eu e minha irmã, 
principalmente, como morei fora, eu sempre tive aquela 
mentalidade de que queria sair de Fortaleza, né? A gente 
sempre teve essa idéia, tanto que quando eu fiz, quando eu 
fiz, quando passei no vestibular, eu passei tanto na estadual 
quanto na federal, e eu pensei : “vou fazer a federal porque 
quando eu tiver lá fora, ‘ah, você fez universidade 
federal’”, sempre tinha um preconceito de uma pessoa que 
veio do nordeste, do Ceará, que hoje o Ceará tá, bem na 
fila, mas, no início da década de 90... 
P- Ainda tinha um preconceito. 
M- Ainda tinha aquela imagem do segundo pior estado do 
país, né? 
P- Entendi.  
M- Então, assim, pelo menos a imagem, eu fiz a 
universidade federal. Mesmo sendo no Ceará, foi uma 
universidade federal que tem os padrões de uma 
universidade federal de qualquer canto do país. Então, eu 
sempre tive essa, eu sempre tive esse pensamento de sair de 
lá. Aí, quando foi em 2002, eu já estava prestando 
concurso, queria, já estava fazendo para qualquer canto do 
país, eu estava fazendo concurso, aí, quando foi em 2002 
surgiu a história da copa do mundo, né? Que uma tia minha 
foi sorteada para assistir a Copa do Mundo no Japão e ela 
tem três sobrinhos que são fanáT.s por futebol e dos três, 
um trabalhava na Y Y Y Y (suprimido por sigilo) e estava 
morando no Rio, não podia, ela nem cogitou em chamar, o 
outro, estava passando feriado em Salvador, e o outro era 
eu que aí, ela me ligou para... 
P- Para ir. 
H1- Para ir, né? Estava em duas semanas de problemas 
num vai não vai, vai não vai, acabei indo. Nessa época eu 
estava sem trabalhar, tinha saído do trabalho, estava com 
um carro ainda e aí, eu pensei : “ poxa, eu vou, minha irmã 
tinha ido para Londres 6 vezes antes e ela estava 
precisando de alguém, assim, F., vem para cá...” e eu estava 
querendo aperfeiçoar o meu inglês, ela, “vem para cá, vem 
para cá...” aí eu, quando surgiu essa história da viagem... 
P- Da viagem... 
H1- Aí, eu pensei o seguinte, eu vou para viagem, aí, 
compara o um eletrônico, vou para o Japão vou comparar 
um eletrônico, né? .. Eu compara o um eletrônico lá, 
quando chegar eu vendo o meu carro e vou morar em 
Londres com esse dinheiro que sobrou, né? 
P- Sim. 
H1- Aí, vou passar 6 meses e quando voltar, volto para 
alguma capital do sudeste para, continuar a vida.  
P- Para trabalhar, né? 
H1- Esse era o plano. E aí, você vai ver eu misturar um 
pouco com a história da gente, né? Eu sei que, resumindo 
essa história longa para falar os dois, eu acabei mudando o 
destino de Londres para São Paulo. Aí, eu vim para São 
Paulo, apostando na relação.  
P- Onde vocês se conheceram... 
M1 e H1- No Japão.  
P- No Japão? Vocês estavam lá na Copa, é isso?  
M1- É, eu estava à trabalho, pela XXXX(suprimido por 
sigilo) e ele era o ganhador... 
H1- Eu era um sorteado da XXXX. 
P-Que bacana... e foi lá que vocês se conheceram? Aí, ao 
invés de ele ir para lá, significa que ele veio para cá... 
M1- É, aí, logo depois ele veio para São Paulo me visitar... 

H1- É que assim, é, a gente, eu tinha uma idéia muito 
assim, nunca, eu não tinha, nem curiosidade de conhecer 
São Paulo, na minha cabeça, Fortaleza era o meio termo 
entre São Paulo e Jericoaquara .. Para mim era mais fácil 
eu morar em Jericoaquara do que morar, conhecer São 
Paulo. E eu tinha comentado isso lá com o pessoal lá no 
Japão, né? E a gente ficou... pode falar que a gente ficou 
no Japão ou ... 
M1- Pode. 
P- Aqui pode falar tudo. 
H1- Não, mas, para XXXX... 
M1- Eu estava à trabalho. 
H1- Ela estava à trabalho. 
P- É mais vai ser super sigiloso . 
H1- Aí então, a gente, a gente ficou no Japão, e, e ela, 
logo depois deu um feriado, de 9 de julho, né? Em São 
Paulo, e ela, assim, lá, a gente lá no nordeste, é muito 
mais preso, então, para eu fazer uma viagem, nossa, dois 
meses para planejar, acho que muito por conta do meu 
pai, né? Assim, muito, de planejar, sentar... 
P- É? 
H1- Economizar, ver quanto ia gastar, em todos os 
momentos da viagem, aquela coisa toda, então, e a C. já 
era mais... 
M1- Já estava à trabalho ia até Fortaleza, Natal, Porto 
Alegre eu estou indo... tum, né? Estou indo... 
H1- Então, sei lá, 4ª feira, na 4ª feira a gente se falou, 
né? Eu depois da viagem liguei para ela, né? Até você 
me deu aquela sua resposta lá, né? 
M1- Ele falou, “sabe quem está ligando?” E eu falei: “ 
lógico, eu tenho bina!” .. 
H1- A grosseria da criatura.  
M1- É, lógico, eu tenho bina, dá para saber, 085. 
H1- E eu vou saber se uma mulher lá de São Paulo sabe 
que 85 é o DDD de Fortaleza, já que ela viaja tudo, se 
ela não conhece.... 
P- Enfim, foi um bina que te identificou.  
H1- Aí, depois, dessa, até a mãe dela reclamou com ela 
.... 
M1- Minha mãe, nossa C.... 
H1- Foi grossa assim, né? Correu o risco de perder o 
casamento.  
P- E aí, você decidiu ir?  
H1- E aí, ela me ligou na 4ª, brincando, assim, dia 9 é 
feriado aqui em São Paulo, eu acho que vou para 
Fortaleza. Eu, ah, vem. Aí, quando foi na 5ª ou na 6ª ela 
já falou, ó, meu vôo é tal horas, no sábado, dois dias 
antes... 
M1- Ele ficou assustado. 
H1- Eu fiquei assustado, achei que era brincadeira, aí ela 
foi, e, viajou, né? E, ela pegou e virou assim para mim, 
“agora que eu vim para Fortaleza, agora, você vai ter 
que ir para São Paulo, para conhecer São Paulo”. Aí, eu 
não queria conhecer São Paulo, né? Não tinha muita 
vontade, não, aí, usei todas as desculpas possíveis, e ela, 
laçou, né? Ah, não tenho dinheiro para passagem. No 
Japão dá milhas, deu milhas, então, você pode pegar a 
passagem. 
M1- Passou mau, né?  
H1-  Não, tenho dinheiro para hotel, não, eu arrumo um 
canto para você ficar...aquela coisa, né? 
P- Ele foi dando desculpa e você resolvendo? 
H1- Aí, eu tive que vir. 
P- Aí, não teve jeito. 
H1- Não, aí eu vim e adorei, assim, adorei a cidade... 
P- Gostou? 
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M- Gostei muito, assim, a gente passou uma semana, mas, 
também, ela foi sacana, né? Eu passei uma semana ela já 
me levou para Campos de Jordão, ficou só por Moema... 
M1- Sou marketeira. 
H1- Marketeira. 
M1-Ele falava mal de São Paulo, né?  
P- E acabou gostando mas, também, tem sotaque aqui, você 
reparou? Mas eu fiquei curiosa com uma coisa que você 
falou, eu vou voltar um pouquinho, para depois pegar você, 
senão, nós vamos ficar aqui até meia-noite.  
H1- Tá. 
P- Você falou que seu pai, então, ele achava que você tinha 
que planejar a viagem assim como é que era o seu pai? 
H1- O meu pai, é muito metódico. 
P- É metódico? 
H1- É, meu pai, ele é muito assim, foi filho único, meu avô 
era militar, foi militar, aquela coisa de... a minha avó era 
surda e muda. 
P- Ah é, a mãe dele? 
H1- A mãe dele, deve menigite com 3 anos de idade, e aí, 
ficou surda e muda.  
P- E ele teve que se virar, então? 
H1- Teve que se virar. E meu avô, sempre foi muito. A 
gente tem o sangue ruim da família do meu pai, do meu 
avô, da minha bisavó, então, sempre foi muito, muito, 
rígido, muito duro, né? Meu avó sempre brigou muito com 
ele, imagina, ele lembro daquele filme, “A Partilha”. 
P- Sim. 
H1- Que, lembra do militar que colocava as etiquetinhas 
em tudo? 
P- Sim. 
H1- Era o mesmo estilo do meu avô.  
P- É mesmo? 
H1- O meu avô tinha, meu avô tinha, meu pai conta essa 
história, né? Que ele tinha as toalhas vermelhas, azuis e as 
verdes, cada um tinha a sua, cada um tinha a sua... 
P- Bem metódico. 
H1- Bem metódico.- Meu pai, teve, então meu pai tinha 
muito disso, ele sempre teve muito da perfeição, sabe? 
Sempre teve aquela necessidade de, ao mesmo tempo que, 
assim, aquela coisa do lado bom dele, ele era uma pessoa 
muito boa, muito honesta, uma pessoa que nunca cresceu 
na vida porque nunca se dobrou, né? 
P- Orgulhoso? 
H1- Orgulhoso, mas, ao mesmo tempo, tinha um lado, um 
lado, emocional muito frágil, muito assim, carente de, 
muito chorão, então, assim, teve os dois lados bem........... 
H1- A razão com a emoção...equilibrou..... 
P- Razão com emoção... 
H1- Muito forte. 
P- Ok, entendi, enfim, ele, se tornou uma pessoa metódica, 
exatamente como o pai dele, é isso que você tá me 
contando? 
H1- É, e todos, assim, eu tenho um pouco disso. A minha 
irmã também. Ontem eu falei com minha irmã e ela estava 
reclamando que de vez em quando ela tem desses ataques, 
um desses arroubos.... aquela, aquela, uma raiva repentina, 
sabe? Aquela coisa que o sangue ferve, e você acaba 
reagindo, né? Com, sei lá, frustração não sei o que e acaba 
tendo. A educação foi muito, passou muito disso, né?  
P- Entendo. 
H1- Mesmo você não querendo. 
P- E, a tua mãe, lidou bem com isso?  
H1- Minha mãe lidou, para ela, lidou muito bem com isso, 
ela, ela, teve panos bem mais quentes que o da mãe da C., 
né? 
P- É mesmo? 

H1- Ela foi muito apaziguadora, né? Então, ela chegava 
para ele, chegava para gente, né? Então, eu acho que ela 
teve um pouco de parcela de culpa, no, hoje a gente vê 
isso, né? Que ela, ela deveria ter, batido um pouco mais 
de frente com ele, né? 
P- Ah, entendi. 
H1- Meio que, para otegido um pouco mais os filhos, 
né? Do que, tentado apaziguar todo mundo, né? Então 
assim, eu acho que hoje a gente sente um pouco que, 
antes, a gente achava muito culpa dele, só culpa dele, 
culpa dele, né? 
P- Entendi. 
H1- E hoje eu já vejo um pouco mais de culpa dela 
também. Ela foi conivente, chegou a ser conivente com 
o comportamento dele. 
P- Suas irmãs e seu irmão, pensam assim? 
H1- Meu irmão, a gente não conversa muito, ele é muito 
fechado normalmente... 
P- Fechado? 
H1- E a gente não conversa muito, a gente teve fases de 
sair muito junto, né? Mas, assim, ele, acho que desde 
pequeno, eu nunca consegui conversar muito com ele, 
né? Ele era, ele queria ir na esquina comparar um 
refrigerante, aí, chegava no ouvido da minha mãe, 
sempre segredo tudo, né? Então, isso meio que irritava a 
gente, me irritava assim, que eu ficava, pô, precisa, 
besteira, precisa disso, então, ele nunca foi de se abrir 
muito comigo. A C. acha ele meio chato, de tão fechado 
que ele é.  
M1- É que na minha casa todo mundo conversa, é 
diferente a relação, então, eu fico incomodada com ele. 
P- A origem da sua família é? 
M1- Minha mãe é de família com origem italiana e meu 
pai é de família portuguesa. 
P- Italiana e portuguesa e a tua mãe? O teu pai é 
espanhol? 
H1- Meu pai é espanhol. 
P- E a tua mãe? 
H1- Minha mãe é do interior do Ceará. 
P- É do Ceará, entendi. Bom, voltando um pouquinho, 
então, o Cl. ele é mais fechado, Cl., né? Ele é mais 
fechado, uma pessoa que você às vezes pensa assim, por 
que ele tem que esconder as coisas, né? Você se irritava, 
e com a sua irmã? 
H1- A minha irmã assim, na época de pirralho, né? 
Assim, ela defendia muito o Cl., às vezes quando ia 
brigar, né? Briga de criança, ela vinha para defender o 
caçulinha, né? Que era o Cl.. Eu sempre fui grande e 
gordo, e meu irmão era um raquíT., né? 
P- Entendo. 
H1- Então, ele vinha me bater, eu só me defendia, e ele 
saia chorando dizendo que eu tinha batido nele, então, 
ela acabava defendo o caçulinha, né? 
P- Tua irmã também? 
H1- A minha irmã, defendia o caçula, né?  
P- Ah tá. 
H1- Então, eu sempre, tive aquela revolta do irmão do 
meio, né? Aquela coisa.É mas, ao mesmo tempo, eu 
sempre, eu sempre fui o que enfrentei meu pai, quando 
ele vinha com os absurdos dele, de brigar, de falar, de 
levantar a voz, ”tá certo!”E os três abaixavam a cabeça 
teve um momento para frente, que levantava a cabeça e 
dizia: “não concordo”.  
H1-Não tá certo, não concordo, é porque, e assim, no 
começo, era difícil. Travava, dava um nó e eu não 
conseguia falar, mas, eu começava à falar, mesmo 
chorando, falava, que não concordava por isso, por isso 
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e por isso. Então, eu era um revoltado porque eu discutia 
isso, né? Eu questionava, isso, né? Eu batia de frente.  
P- Entendi. 
H1-Mesmo assim eu levava muita porrada. Aí chegou um 
momento que eu comecei a chegar num estágio mais 
elevado e abstrair.O meu irmão foi o primeiro a sair, 
sempre foi o mais apegado que a gente achava que não iria 
sair, né? Foi o primeiro a sair, ele saiu de Fortaleza e acho 
que foi morar 6 meses no Rio, 6 meses no Rio para estudar, 
uma vizinha da gente que é muito próxima, foi fazer um 
curso de um ano, né? Aí, o filho dela passou na faculdade 
lá no Rio mais fácil, para direito e o meu irmão queria 
muito fazer direito.  Trancou a faculdade e foi para o Rio.  
P- Ele foi? 
H1- Ele foi também nesse esquema. Então, ele foi o 
primeiro. E aí, eu acho que ele teve a certeza de que ele 
queria ficar em Fortaleza, tanto que 6 meses depois, ele 
transferiu... 
P- Voltou? 
H1- Para Fortaleza e tá com os meus pais. 
P- Essas saídas são autônomas? Ou seja, com dinheiro no 
bolso de cada um, ele que controla, quem dá, como é que 
saiu financeiramente, né? Para sair de casa, precisa ter 
alguma, né? Alguma estrutura? 
H1- É, do meu irmão, que foi esse primeiro, ele, foi morar 
na casa dessa nossa vizinha... 
P- Ok. 
H1- E, meus pais davam um dinheiro, o da faculdade, 
pagavam a faculdade, se apertavam... 

P- Entendi. 
H1- Que sempre tem .. sempre se apertavam, mas, sempre, 
uma frase que meu pai falava que era o seguinte: “Eu não 
espero vocês trabalhando se preocupem em estudar, depois, 
vocês pensem em trabalhar” que foi o contrário do que o 
pai da C.falou... 
P- É? 
H1- O pai da C. chegou para ela, deu um carro para ela 
com 18 anos e disse, olha, eu estou lhe dando de presente 
um carro, agora, se vire para colocar combustível, para... 

P- É mesmo? 
M1- É. 
H1- Mesmo o pai dela tendo condição financeira, muito 
maior que a dos meus pais, né? Ele não teve essa posição 
que os meus pais sempre tiveram de sempre ter um. Eu 
acho que foi uma educação errada que eu tive, né? Sempre 
ter a cria aqui em baixo, né? Então, eles meio que tiveram 
esse poder de... 

M1- De controlar, né? 
H1- De controlar pelo dinheiro.  

M1- De controlar, ah, vai sair, toma um dinheirinho aqui e 
tal... 
P- Sim. 
M1- É. 
P- E, ele usava essa questão financeira para controlar ? 

H1- Usava, usava, tanto que quando, isso, tanto que na 
época de colégio, eu via muito isso, né? A cobrança para 
gente estudar, a cobrança para gente estudar era muito 
porque estava pagando o colégio. Então, de tanto eu ouvir, 
e agora, assim, eu sempre fui um cara muito privilegiado, 
assim, de eu nunca peguei. Eu não estudava, no colégio eu 
não estudava, passei em 8º lugar na federal e em 12º na 
estadual.  

P- Entendi, inteligente. 

H1- Olhava a professora dando aula, quer dizer, nem 
precisava olhar não, às vezes, ficava olhando pela janela 
aqui e ficava falando, né? Meus pais foram chamados no 
colégio porque eu ficava olhando para fora, né? E só 
tinha nota alta, aí, meus pais perguntavam, “Se tem nota 
alta, vocês tão reclamando do quê?” Então, assim, eu 
sempre tive esse, eu fui o único lá de casa que passei em 
faculdade pública... 
P- Entendi. 
H1- O único que não perdeu o ano... 
P- O único? 
H1- O único... 
P- Os outros dois, perderam o ano e entraram em 
faculdade... 
H1- Paga, particular. 
P- E formaram? 
H1- Formaram.  
M1- O C. não. 
H1- O meu irmão, a minha irmã sim.O meu irmão ele 
fez administração, trancou na metade do curso e tá 
fazendo o curso de direito.  
P- Ham, então ele é universitário e... 
H1- E ela é formada. 
P- O que ela é mesmo? 
H1- Turismo. 
P- Turismo, né? 
H1- Turismo. 
P- Ham? 
H1- Turismo, acho.  
P- E ele então, tem um controle financeiro que você 
acha maior sobre os seus irmãos? Mais do que sobre 
você ? 

H1- Sim, por mais tempo.  
P- Por mais tempo, né? 
H1- Por quê? Porque quando eu passei no vestibular, 
que assim... Quando a minha irmã perdeu o ano, ela 
ficou no mesmo, na minha mesma série, né? 
P- Sei. 
H1- Então, 1º, 2º e 3º ano a gente fez junto.  
P- Entendi. 
H1- Então, eu passei de 1ª e aí, minha irmã teve 
problema de toxoplasmose, e ela passou 3 anos, 2, 3 
anos depois de mim. Então, como ele sempre foi muito 
controlador, então, teve um pouco de machismo 
também, a minha irmã não tinha os privilégios do filho 
mais velho... 
P- Que no caso, o mais velho? 
H1- No caso, quando ela perdeu o ano que a gente ficou 
igual, ela começou à sair junto comigo, né?  
P- Ham... 
H1- A gente só podia sair com um primo mais velho 
nosso, então, assim, eu e ela, a gente começou à 
conquistar as coisas juntos.  
P- Entendi. 
H1- Mesmo eu sendo 2 anos mais novo que ela. 
P- Só que você é homem e ela é mulher. 
H1- E eu acabei conquistando mais coisas por conta 
disso. 
P- Sim. Teu pai também exerceu controle financeiro 
com a sua mãe? Eu entendi que a sua mãe é muito 
autônoma, que ela tinha o emprego dela, o salário dela... 
H1- Sim... ele, não é que ele exercia... 
P- Algum outro controle, não sei... 
H1- Que na verdade lá em casa sempre foi aquela 
história do vamos jogar tudo no mesmo saco... 

P- Ah, ok. 
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H1- E vamos decidir o que vai... então, meio que exercia 
sim, só que várias fases, isso que eu acho engraçado, em 
várias fases da vida, ou ele estava, assim, quando eu nasci, 
ele estava desempregado e minha mãe trabalhava, né? 
Agora, quando ele se aposentou, ele se aposentou ganhando 
um teto do INSS que é mil e pouco, né? E minha mãe se 
aposentou com um salário integral. Eles tinham salários 
iguais, né? E o dele caiu para, sei lá. 
P- Bem menos, né? 
H1- 20, 20% do que ele, do que ele ganhava. 
P- Ganhava. 
H1- Então, ela, ela tem um poder maior do que o dele. 

P- E ela esbraveja com ele hoje em dia? Ela se posiciona?  
H1- Ela passou um período, ela passou um período de 
problema no casal, né? Assim de quase separação, assim, 
há uns anos, né? 
P- É. 
H1- E que meio que eles se acertaram, né? Eles 
conversaram e decidiram queremos ficar juntos, queremos 
ficar juntos, então, eu acho que hoje eles estão melhores do 
que há um tempo atrás.  
P- Com quem que você se identifica? 
H1- Com minha mãe. 
P- Com sua mãe, no que? 
H1- O jeito, assim, o meu jeito, é muito o jeito da família 
da minha mãe. Mesmo física como o meu jeito de, é um se 
dar, sem esperar nada, nada de volta. Eu tenho, por 
exemplo, eu tenho, a minha relação com a C., dois taurinos 
dando certo, então, porque eu sou muito mais complacente 
e a C. tem muito mais do taurino, do impositor, né? Do 
que, assim, eu tenho um jeito muito mais calmo, mesmo 
com essa, às vezes eu tendo esses ataques, né? Mas eu 
tenho um jeito muito mais de ceder... 
P- Você cede? Entendi. 
H1- A nossa relação, as nossas brigas, são exatamente 
porque tem vezes que eu canso, falo, porra, C.? Só eu que 
vou ceder? Então, a gente briga, mas sempre, eu estando 
certo ou eu estando errado, sou eu que vou atrás dela para 
gente conversar, que senão, ela vai, fica lá quieta no canto 
dela. A gente não... enquanto eu não vou atrás, ela não 
fala... .. Eu chamo de mimada. 
M1- Porque às vezes, o que eu falo é que, por exemplo, 
você pode brigar, mas, você nunca pode perder a 
razão.Você tem que conversar, porque, na minha família o 
que a gente faz é o que, a gente briga, briga. Sou dura, mas, 
é uma coisa aberta, vamos conversar, não gosto disso, não 
gosto daquilo, sabe aquela coisa de... 
P- Ok. 
M1- Que não só turrão por turrão, sabe? 
P- Entendi. 
H1- E aí, nisso, né? Os meus pais, a gente nunca conseguiu 
em casa discutir, discutir, conversar sobre dinheiro.  

P- Não? 
H1- Nunca teve, assim, a gente nunca conseguiu, certo? 
Parecia na casa dos meus pais, parecia que era pecado, 
sabe? 
P- Como se o dinheiro fosse pecado? 
H1- É como se, é como se, não é como se discutir sobre 
dinheiro, fosse pecado... 

P- Por que? 
H1- Não sei, eu não sei... eu sei que eu estranhei muito 
quando eu vim para cá, porque aqui, eu entrei na vida, na 
rotina da família da C., eu não tenho nenhum parente aqui.  
P- Ninguém. 

H1- Eu não tenho ninguém, então, a minha família, hoje, 
é a... 
P- Família da C. 
H1- É a família da C., né? Então assim, e eles têm muito 
negócios entre eles, tá? A C., já é o segundo 
apartamento que ela compara ou do irmão. O irmão dela, 
tanto que a gente brinca que o próximo apartamento, a 
gente vai junto para gente escolher e ver se a gente 
gosta.  

H1- O irmão vende o apartamento para C. e compara 
outro aí, a C. compara o próximo.Vai comparando 
sempre dele. Carro, a C. sempre compara do pai, agora, 
né? Ela vai e compara o carro do pai dela. E o pai dela é 
chato nisso, põe no papel, a C. tem que colocar no papel: 
“você tá me devendo tanto, isso aqui eu estou pagando, 
isso aqui e tal...”, ele não cobra juros, né C.? 
M1- Não. 
H1- Pelo menos... 
M1- Mas ele tá com tudo no papelzinho dele... 
H1- Mas assim... 
P- Tudo certinho. 
H1- Tá tentando controlar. Isso para mim foi um 
choque, quando eu vi... 

P- Por que, como seria na sua casa? Isso não, nem se 
falaria, lhe daria, não ia cobrar... 
H1- Se tivesse outras condições, teria dado e é a 
desculpa dele, né? 
P- Entendi. 
H1- Da mesma forma como ele nunca colocou, é 
desculpa dele. Hoje eu enxergo de uma posição muito 
mais certa, que eu vejo na casa deles o que eu não vi na 
casa dos meus pais.  
P- Você adotou esse... 
H1- Por que? Jogava tudo, jogava tudo dentro do mesmo 
saco só que o saco era furado, então, meio que o 
descontrole das contas na casa dos meus pais, me fez 
uma pessoa que hoje, eu, pago tudo, eu não tenho, eu 
não tenho, financiamento.  

P- Paga tudo à vista... 
H1- Espero juntar dinheiro, para poder comparar à vista, 
no caso assim, vai, é o mesmo preço no cartão de crédito 
ou no à vista, aí ó, parcela no cartão de crédito só para 
dá uma margem, mas, não porque a gente ...... 
P- Entendi, eu só não entendi, F, por que você sentiu 
esse meio preconceito, ou tabu, ou pecado em relação ao 
dinheiro. Se estava tudo no mesmo saco, não tinha um 
problema assim, tão grande, o que você quis dizer com 
isso, para eu compreender melhor? 

H1- É um absurdo, era absurdo lá em casa, você discutir 
do tipo, eu lhe dei 100, você me deu 80 e você está me 
devendo 20.  
M1- Na visão, são irmãos, né?  
H1- São irmãos. 
M1-  São irmãos, então, irmão nunca fica cobrando do 
outro... 
H1- É isso. 
P- Entendi. 
H1- É mais ou menos, como, por exemplo, meu pai 
tinha um carro em casa, eram 3 irmãos com carteira. Os 
3 queriam sair. Às vezes, poxa, tem umas brigas que um 
quer ir para um canto e o outro para outro, né? O que eu 
acho certo, o que eu achava certo era que me pai 
estabelecesse o seguinte: 6ª você é o dono do carro, 
sábado é você e domingo é você, como era na casa do 
meu tio.  
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P- Entendi. 
H1- Porque aí, você pede, por exemplo, o carro hoje é meu, 
então, os outros dois vêm pedir para mim, assim: você pode 
me deixar em tal canto, você pode me pegar em tal canto, 
mas, assim, você que manda hoje, né? Se você não vai sair, 
você troca comigo, mas, assim, um tem o poder. Na idéia 
do meu pai, de família, de união, os 3 tinham que combinar 
para sabe? Aquela coisa, um comunismo na cabeça dele, 
então, não funciona, é porque meu irmão, o que meu irmão 
fazia ele durante o sábado à tarde, ele lavava o carro, sem 
meu pai pedir, aí chegava para o meu pai e pedia: “não 
pai...” 
P- “Eu lavei o carro, pai !”assim? 
H1- Não, não falava ele é esperto, ele tá assim: “Não que 
eu queria ir para tal canto, para não sei aonde...” “ah tá, 
combina com seus irmãos”. Aí, ele chegava, só que assim, 
ele pedia para o meu pai, antes e depois combinava com a 
gente, a gente pedia para o papai antes e depois combinava 
com ele e quando chegava para ele, ele dizia: “ah, eu já 
tinha pedido para o meu pai porque eu queria fazer...” Ah, 
sempre chegava atrasado na história.  
 
P- Eu poderia supor que não tinha um critério de igualdade 
dentro da sua família, é isso que eu estou entendendo? A 
gente pode pensar que é um critério mais ou menos assim, 
joga tudo dentro do mesmo saco, como você falou e tentem 
se compor com isso, não importa quem fez mais, quem deu 
mais, quem é o melhor. E a gente chamaria um critério de 
eqüidade, isso, né? Então, é mais ou menos isso. Na tua 
família pelo que eu entendi, não, como é que é? 
 
M1- É, oposto, quer dizer, você mereceu, ganhou não sei o 
quê, não mereceu, não ganha. Você, sei lá, e aí, meu pai, 
sempre, como ele foi, cresceu na vida, ele deu muito valor 
ao trabalho, né? Então, se você quer algo à mais, não é que 
eu vou ficar aqui te segurando, para... você vai conquistar, 
filha, vai lá, mora comigo, legal, mas, você quer sair, algo 
que não estava planejado, se vira e vai buscar sozinha.  
P- Entendi. 
M1- Então, era valorizado você conseguir pela suas 
próprias pernas. 

H1- Vou te dar um exemplo, quando eu passei no 
vestibular, minha irmã não passou, aí, sabe o que 
aconteceu? O que seria o lógico? Que seria o justo? Eu 
acho assim, justo, é você tratar diferentes de maneiras 
diferentes, e não tratar tudo igual. Se você tratar tudo igual, 
você tá tratando de maneiras diferentes... 
M1- Não tá recompensando. 
P- Isso.  
H1- Você não tá recompensando de maneira igual... 
P-  Entendi.  
H1- Você tem que tratar diferente, meu pai tratava sempre 
igual... 
P- Fez, não fez... 
H1- É igual. 
P- Você não tem um critério, né? 
M1- É. 
H1- Você quer ver um absurdo, você quer ver um absurdo, 
minha irmã fazia alguma coisa errada ele chamava os 3 e 
brigava com os 3, eu não sou obrigado à ouvir. Não, mas, 
“os outros 2 tem que ouvir para servir de exemplo, para não 
fazer igual”. Eu tinha que levar ...viver com medo, por 
conta do outro, assim, sabe? 
H1- Eu não tive festa, principalmente lá assim, você passa 
no vestibular, o pessoal faz churrasco, chama os amigos 
todos, tal. Eu não tive festa por quê? Porque a minha irmã 
ficou triste, aquela coisa, né? A gente estava num misto de 

festa e velório na mesma casa, então, eu não pude 
comemorar a minha passagem no vestibular porque... 
M1- Passou na federal... 
H1- Eu passei na federal, né? Aquela coisa, e eu não, 
pude fazer porque em respeito à minha irmã e eu 
concordei, eu achava que realmente, só que minha irmã, 
por não ter passado no vestibular, por não ter passado... 
M1- Ficou triste... 
H1- Mas, ela foi passar o carnaval em Salvador. O 
prêmio da minha irmã, assim, colocando num contexto, 
minha irmã foi premiada em passar o carnaval em 
Salvador, por não ter passado no vestibular, eu não tive 
festa por ter passado no vestibular, essa é a leitura que 
eu faço hoje.  

H1- É a leitura que eu faço hoje, depois, quando ela 
passou no vestibular, não tinha ninguém, teve festa para 
ela e quando o meu irmão, passou no vestibular, teve 
festa para ele. Aí, que assim, tanto que eu, aí eu, quando 
me formei, exigi, aí, eu já vim com a exigência, né? Eu 
não pedi, eu exigi que tivesse um churrasco de formatura 
que valesse pelo de formatura e pela passagem no 
vestibular.  
P- Entendi, e ele fez? 
H1- Aí, eles fizeram. 
M1- Não, mais a vida mais dura no sentido de que 
assim, às vezes eu também, como a mais nova, não 
compreendia que o meu pai tinha dinheiro, porque eu 
não podia ter as coisas, sei lá, tinha que fazer: “ ah, que 
saco”, tinha vida de dondoca que não fazia nada e 
ganhava, sabe? 
P- Só foi entender depois, né? 
H1- Só que é engraçado que quando a gente começou a 
relação, os papéis que seriam o de cada um, o de cada 
um trazer a bagagem da sua família, a gente inverteu os 
papéis, né?  
P- Como assim? 
H1- Como assim?- Eu tinha, eu queria o que? Queria 
que a gente colocasse o dinheiro das famílias juntos, e a 
gente juntos decidir o que iria gastar, né? E a C., não, a 
C. meio que segregou um pouco a conta dela, ela se 
sentiu, ela se sentiu controlada. Então, ela tem muita, 
não é uma ação do pai dela, é uma ação da mãe dela de 
se sentir controlada na conta dela. Então assim, tem 
coisas que eu não pude mexer, C., eu não quero 
controlar no sentido de você vai gastar tanto, eu quero 
que você diga quanto você vai gastar, eu quero que você 
diga assim, eu vou gastar tanto do meu salário, esse 
tanto é para fazer isso e esse tanto aqui é para fazer isso. 
Eu quero planejar, eu quero que a gente junto planeje 
todos os nossos gastos. Aí, no começo a C. meio que, 
meio, meio... 
M1- Eu queria gastar sem falar, já que eu tenho a minha 
autonomia, por quê eu tenho que ficar falando para 
você?  
H1- Ela queria... eu ganho meu dinheiro, assim, o dela, 
assim, o meu dinheiro, o seu dinheiro, é uma coisa que 
eu nunca aceitei, eu acho que a gente tá junto, não é para 
ficar separado o meu e o seu... 

P- E o que inverteu, por que ela trouxe o modelo do 
meu, você trouxe o modelo do todo?  
H1- Inverteu um pouco a questão do controle, porque ela 
tem idéia do controle na casa dela e o meu é na falta de 
controle.  

P- Entendi. 
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H1- E eu, queria ter controle na minha casa e ela não queria 
ter controle, ela queria ter falta de controle. 

P- Você vai fazer ao contrário, né? Interessante isso. E isso 
foi no começo do casamento de vocês? 
M1- Foi no começo, mas, aí que ta. Falta de controle. Ele 
via como falta de controle, mas, aí, eu respondi para ele, 
num belo dia, não é falta de controle, eu quero 
simplesmente poder, que eu já cheguei, eu trabalhei muito 
para conseguir ter o meu dinheiro.Então, não é uma 
sensação de falta de controle, eu quero gastar sem falar 
onde eu vou gastar; mas, aí, eu falei vou gastar sem falar 
onde eu vou gastar, mas, eu nunca entrei em cheque 
especial. Foi a minha resposta para ele, não é que eu tenho, 
sou descontrolada, né? Que para provavelmente foi ... eu 
nunca entrei em cheque especial, então, eu estou 
controlando dentro da minha desorganização, que eu vou 
guardando na cabeça, mais ou menos; mas eu quero poder, 
não ficar assim, que ele queria me botar:” você tem que 
gastar 100 na manicure, na massagem  e não sei o quê.” 
H1- Não é bem assim. 
M1- Bem assim, sabe? Definir aonde vai gastar... 
H1- Não é bem assim, a coisa é que a C., quando a gente 
começou, eu estava sem trabalhar, né? Aí, depois, assim, 
quando eu comecei a trabalhar e ainda hoje, eu ganho 
menos que a C.. A C.tá há 6, 7 anos na XXXX( 
empresa).Mas, uma coisa que eu sempre falei para ela, 
desde o começo foi o seguinte, eu vim, eu tive isso na 
minha casa, eu tive momentos em que o meu pai 
trabalhava, certo? Mas, teve momentos, que no começo, 
né? Meu pai trabalhava e minha mãe não trabalhava, né? 
Alguns momentos minha mãe trabalhava e meu pai ficou 
sem trabalho.Então, eu tive momentos de inversão de 
papéis, né? Então, assim: o que eu falava para C era o 
seguinte: C, hoje você tá ganhando isso, mas, será que você 
vai aceitar o dia que você tiver sem trabalhar, cuidando dos 
filhos, que eu manipule e que eu controle o dinheiro da 
mesma maneira que você tá fazendo agora? E eu tinha 
certeza e eu tenho certeza que ela não vai aceitar, ela não 
vai conseguir perder o controle que ela tem hoje. Então 
assim, a minha proposta era exatamente assim, vamos 
começar de agora porque também, lá na frente, se eu não 
tiver ganhando muito e você não tiver trabalhando, eu não 
vou admitir pelo mesmo motivo que você. Eu vou te dar o 
exemplo, de que no começo da relação você agiu dessa 
maneira e agora que eu posso, vou agir da mesma maneira 
também, né? Então, assim, me colocava em pé de 
igualdade e acho que ela cita um pouco isso. 
P- Flexibilizou ou pensa assim ainda? 
M1- Mais ou menos, né? Porque assim, o que a gente 
combinou, até para administrar melhor, que assim, eu sou 
meio esquecida, né? Com esse negócio de data e tudo mais. 
Então a forma que a gente montou, porque assim, é muito 
mais fácil ele controlar as contas da casa e pagar do que eu 
que perco datas ,papéis...porque eu sou meio avoada, nesse 
lado, né? Percebi que nesse lado eu tenho que prestar 
atenção, então, a forma que a gente encontrou foi, você 
cuida de tudo, eu transfiro o dinheiro e acabou. Mas, ao 
mesmo tempo eu não vou, não consigo admitir que ele fale 
assim, você tem que gastar 100 na manicure. Eu vou gastar 
na manicure assim como eu vou gastar ma loja. Mas, o dia 
que ele chegar e falar 100, não, eu vou gastar quanto eu 
quiser na manicure, sabe, uma sensação de, não quero ficar 
dando satisfação para o cheque? Acho que o que me 
incomoda é a história do canhoto do cheque da minha 
mãe.... de ter visto isso. 
P- Como assim? 
M1- Todo o dia que a minha mãe chegava em casa... 

H1- O pai dela controlava o canhoto do cheque. 

M1- Minha mãe tinha que passar os canhotos dos 
cheques... 
P- Entendi. 
M1- Então, é isso que eu não quero comigo, não quero 
ficar passando o canhoto do cheque, eu prefiro que ele 
controle o dinheiro porque eu, é menos um ponto que eu 
tenho que ficar me preocupando. Eu prefiro que ele faça 
isso, gosta de ver investimentos, sabe? Eu fico muito 
mais tranqüila com ele cuidando de tudo do que eu , 
porque eu não quero resolver isso. 

H1- E aí, tem 2 pontos, tem 2 pontos também como 
questão de briga. Um, era o seguinte, a C. queria que 
assim, vamos fazer o seguinte, a gente pega todos os 
nossos gastos divide por 2 e o que sobrar do salário de 
cada um, o que sobrar do salário de cada um, certo? 
Cada um gasta com o que quiser e eu, não concordo com 
essa divisão dela, por que? Porque eu, da realidade que 
eu vim, eu tenho gostos e, coisas que são muito mais 
baratas do que ela. Eu fico brincando que eu casei com 
uma mulher cara, né? E assim, o que eu falei para ela no 
começo, C., a gente tá começando uma vida com muito 
mais do que eu esperava ter daqui há 15 anos! Eu 
batalhava e imaginava daqui há 15 anos, que eu 
conquistasse, ter um apartamento e um carro! Não seria 
daqui há 15 anos, seria mais tempo que levaria! Então, a 
gente tá começando a relação com isso em casa. Mesmo 
sendo dela. Mas, eu ia começar com isso em casa. Então, 
assim, eu tinha um gosto que, eu com mil reais por mês, 
eu me mantinha, certo? 
M1- Até porque o custo de vida de Fortaleza é mais 
barato. 
H1- Não, mais, aqui mesmo, aqui mesmo, quando eu 
estava morando lá em Moema, eu gastava mil reais por 
mês, por que? Porque, para mim sair.... ela quer ir num 
DOM( típico restaurante classe média alta), já quer ir 
num restaurante que, né? Que custa 200 reais por 
pessoa.Ela tem um gosto muito mais caro que o meu. 
Então, eu não acho justo eu dividir com ela, quando ela 
insiste em ir para os cantos caros, né? Quer dizer, eu vou 
mais para esses cantos caros, mais por insistência dela 
do que eu quero.Porque para mim tomar uma cerveja 
num canto que a cerveja custa 10 reais e num canto que 
custa 2,00, para mim, indiferente. Mas a C., ela não se 
sente à vontade nesse canto de 2,00. Eu bebo em boteco 
copo sujo a C. já não.É mais fresca para isso. 

P- Já é uma maneira diferente de ser. 
H1- Ela é mais fresca para isso.  
P- Mais ou menos, vocês estão até na minha primeira 
pergunta e nós vamos fechar aqui esse assunto, dizendo 
assim, você poderia contar como foi que percebeu 
experiências sobre os assuntos de dinheiro dentro de sua 
família? Quer dizer, na dela, ela está contando aqui que 
a questão do controle que ela vivenciou com o pai dela, 
foi uma questão um tanto difícil para ela, não quer 
repetir isso na vida.Quer ter, autonomia para gastar 
como ela quiser, da maneira que ela achar melhor. E 
você está contando que, não, nós temos que misturar 
tudo dentro de um saco, temos que ter talvez, algum 
projeto. 
H1- Não no saco, o saco, o saco é a idéia da, o saco que 
eu imagino, é a idéia lá de casa, joga o dinheiro todo lá 
dentro e vai tirando sem controle.Na verdade a gente, 
controlar tudo... 
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P- Para poder investir? Nós temos as contas e temos coisas 
para fazer. Não, eu não sei se entendi completamente, não 
sem, sem...o controle... 
H1- Sem controle. 
P- Mas, estou compreendendo como um “saco” do casal, 
vamos pôr juntos, vamos liquidar isso e se você adentrar 
dentro daquilo que ela está dizendo:  assim, quero gastar 
com isso, com aquilo e não sei o quê, e se você for 
perguntar ou questionar, parece que para ela, é uma coisa 
que, é uma ofensa que retoma alguma experiência lá do 
passado dela. É isso que eu estou entendo.  
H1 e M1- Isso. 
P- E na sua, questionar, eu quero entender um pouquinho 
só melhor, mas questionar isso, isso é comum. Falar como 
você gastou ou deixou de gastar é comum? Não? 
H1- Não! Na verdade, não é nem questionar, eu não 
questiono os gastos da C.,o engraçado é isso, é um ponto 
tão delicado para ela, certo? Que eu não controlo. C., “poxa 
...C., você está gastando muito” nenhum momento eu 
cheguei ao tal ponto e falei : C. você tá gastando muito 
nisso ou naquilo outro. Às vezes, eu pergunto, eu vejo, sei 
lá, isso aí foi no começo. Hoje eu já pego o extrato da conta 
dela que isso no começo nem ela, ela nem aceitava, nem 
aceitava pegar o extrato. Então assim, eu pego uma conta 
lá, aí eu vejo, sei lá, no extrato dela, teve 3.700,00, né C.? 
Nossa, 3.700,00, mas, o que foi isso C.? E depois a gente 
foi descobrir que tinha sido o meu plano de previdência que 
ela tinha transferido para mim ao invés de pagar, ou ela 
pagou por lá, sei lá. Mas ela se incomodou, porque eu 
perguntei o que era aquele valor. Não que assim, C., você 
tá gastando muito, que absurdo, nada disso! 
P- Como era com os seus pais? 
H1- Porque na verdade assim, nunca teve, assim, nunca 
teve conta conjunta com ele, né? Nenhum dos 3 filhos, 
nunca foi auestounomo lá em casa. Então assim, os 3 
sempre assim, quando estava na faculdade: “ah, me dá 
dinheiro para, lanche, dinheiro para sair”. 
P- E ele dava sem questionar? 

M1- É, mas, eu acho que o lado dele, falando, F ficou 
incomodado, é que assim: o fato de entrar tudo no mesmo 
saco, as coisas meio que saiam pelo ralo, e estava sempre 
devendo um lado, deve outro, aquela coisa toda, então, ele, 
que se sentia incomodado e queria resolver isso da família 
dele. 

P- Entendi. 
M1- E se sentia frustrado por não resolver isso, da forma 
que ele tá... 
P- Que ele tá tentando solucionar isso . 
M1- Exatamente. 
P- Entendi. Então, eu gostaria de saber se ao conversarem 
sobre as suas respectivas famílias de origem, já 
perceberam, durante o namoro, se nestas duas famílias, 
entravam temas de dinheiro tal como: controle de gastos 
financeiros, né? Mais ou menos o que a gente está falando. 
Então, na época em que vocês estavam pensando em se 
juntar, casar, perceberam essas diferenças, conversaram 
sobre isso? 
M1- Sim, conversamos, tem um ponto até, que a gente 
conversou bastante ....principalmente por causa de uma 
amiga. 
P- Como que é? 
M1- Que ele não sabe desse pedaço. – Não porque acho 
que alguns pontos até, sabendo que dinheiro é uma coisa 
que é muito complicada você conversar depois, no 
processo. Eu lembro de uma amiga falando, a G., falando 
assim, você tem que conversar muito como vai ser a vida 

do casal, principalmente, para não ter para problema 
depois, então, foi uma coisa... 
M1- Não, o que a G.falou é, converse sobre isso, como 
vai ser a sua vida com ele, você vai querer como, vai ser 
conta conjunta, vai ser não sei o quê, porque era uma 
coisa que ela reclamava muito e, tanto que demorava um 
tempo para se acertar esse lado. 

P- Sem dúvida. 
M1- Aí, eu acabava para provocando essas conversas. 

P- Vocês conversaram, foi produtivo isso para vocês, foi 
bom? 
H1- Eu acho que é um assunto delicado, sabe, porque, 
assim, eu acho que o nível social da gente e financeiro 
da gente, é muito diferente. É muito diferente. Tanto 
assim que, na época da viagem, o pai dela foi assaltado 
no carro, roubaram o carro do pai dela, né?  

P- Na viagem... 
H1- Para o Japão. 
P- Para o Japão? 
H1- Foram levar ela para o aeroporto e o cara chegou 
com um revólver levou o carro na porta de casa com 
mala com tudo e tal. E eu, foi .... um mês depois, quando 
eu vim para São Paulo, né? “Ah C., e seu pai, já 
comprou ou outro carro, né?” Não, não comprou ou 
ainda, “ah, e como que vocês estão fazendo?”, assim que 
tinha um carro, eu achava que tinha o carro do pai dela e 
um, sei lá. Eu perguntei assim: “como que vocês estão 
fazendo? Você tá emprestando o seu carro para o seu 
pai?” Que eu sabia que ela trabalhava e já tinha o carro 
dela, entendeu? E aí, quando ela falou: “não, ele tem 
outro carro” e quando chegou na garagem da casa do pai 
dela, o pai dela tinha 5 carros na garagem. Aquilo meio 
que me chocou, né? Assim, deu uma assustada assim, e 
aí, a gente meio que, é, tinha uma preocupação assim, eu 
tinha um medo muito grande das pessoas pensarem no 
famoso golpe do baú. Eu tinha muito medo, sabe? Eu 
tinha muito.Uma coisa que me incomodou muito, na 
época, a gente até conversou muito sobre isso, em 
relação ao, ao, pacto pré-nupcial. 
P- Vocês fizeram?  
H1- A gente fez. Só que assim, no da C. a história dela 
era que para não ter problema. Eu sentia, eu sentia, 
como se fosse uma desconfiança. Como se ela e a 
família dela achasse que eu fosse dar um golpe. Até 
umas brigas ela, inconscientemente, ela usou muito essa 
história do, do poder financeiro que ela tinha sobre mim. 
No começo eu ainda não tinha condições de me manter. 
E assim, e o meu, aí, eu usava o lado do meu pai que 
vinha, né? Olha, não preciso, nunca precisei do seu 
dinheiro e nem vou precisar, não é o seu dinheiro, que 
me prende à você. Aquela coisa, a minha vida sozinho, é 
muito melhor do que era lá em Fortaleza, eu não preciso 
do seu dinheiro para, para... 

M1- Tá melhor assim...– risos. 
H1- Melhor que Fortaleza, eu falei. 
P- É, esse pacto, existe? Então, vocês fizeram um 
pacto... 
M1- Sim. 
P- Pré-nupcial? Você falou do pacto dela?  
H1- Porque assim, na verdade assim, eu,....os dois eram 
contra, os 2 eram contra a comunhão total, né? Os dois 
eram contra a comunhão total, mas, eu era a favor, da 
comunhão parcial de bens.  
P- Entendi. 
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H1- Então, tudo que se construísse depois do casamento, 
era dividido pelos dois. E ela queria o total. 

P- Entendi. 
H1- Aí, ficou... 
P- De alguma maneira você percebeu alguma crença valor, 
lema, ou crença da sua família de origem que se mantêm na 
vida atual em relação aos assuntos financeiros?   
M1- Sim, é, minha família tem, a preocupação, daquela de, 
meu pai como bancário, não pode ter cheque devolvido, 
não pode ter nada protestado.Eu tenho uma preocupação 
muito grande de garantir que isso não aconteça comigo, na 
nossa vida. 
P- Por quê? Como que... 
M1- Que isso para ele era um absurdo, ele perdia o 
emprego! Depois como bancário mesmo, sempre teve 
problema por causa de ser filho de pessoa estatutária do 
Banco Central, você não poder entrar no cheque especial. 
Então, o meu cheque se fosse, se eu desse um cheque e ele 
não fosse especial, ia voltar o cheque. Não tem nenhuma 
margem de manobra na história e isso para ele era 
prejudicial, porque ele também não poderia ter isso na 
carreira dele, sempre tinha uma preocupação muito grande, 
isso até hoje. De ter, honrar meus compromissos esse é um 
lema meu, assim. 
P- Ouviu alguma frase, C., do tipo, dinheiro é não sei o 
que, de alguém, da mãe, dos irmão, do pai, da mãe... algum 
mito,  uma coisa mais arraigada na família? 

M1- Não.  
H1- Sim, o estilo, o estilo, de vida da gente é mais parecido 
com, o que tinha na casa da C., né? Por que? Porque ela 
aprovava o estilo na casa dela e eu desaprovava na minha. 
Então assim, a gente sempre ficou naquela de não ter 
dívidas, de sempre pensar muito antes de investir, então, 
né? Então, sempre foi isso, mas, tem uma coisa também 
que, que, que eu lembro assim da, da, que minha mãe fala 
muito, né? 
P- Ham? 
H1- Que é que: “Dessa vida, a gente não leva nada, só leva 
a saudade que a gente deixa nas pessoas” e, e, a gente 
assim, a gente apesar de ser muito controlado, a gente 
deixa... eu estou meio assim porque faleceu... 

P- Fique à vontade. 
H1- Porque eu fiquei sabendo de um amigo meu que 
faleceu ontem, aí, eu... 
P- Sinto muito. 
H1- E aí, a gente, tem uns momentos de esbanjar, aí, então, 
aquela coisa de, né C.? De mostrar para os parentes, meus 
pais, a gente vê uma vez por ano, né C.? Então, a gente 
chega lá com 10 presentes para o M., chega para, aqui, né? 
Aqui, para o pessoal aqui, a gente gasta muito mais! Se a 
gente vai olhar, em festa de Natal, de aniversário, a gente, 
se você vai quantificar os presentes, os nossos presentes 
sempre são muito mais caros do que deveriam. A gente até, 
depois da festa a gente conversa, né C.?  
M1- É uma forma de se doar. 
H1- A gente, a gente, pô C., a gente, sei lá, a gente deu um 
presentão para não sei quem e ganhou não sei  que. A gente 
devia baixar, a gente tá gastando muito, a gente tá gastando 
muito com, com, com presente para os familiares, né? Daí 
chega o ano que vem e a gente gasta tudo de novo. Aí, 
depois a gente promete, não, ano que vem a gente vai 
baixar a cota. A gente estabeleceu 50 reais por pessoa, aí, 
chega lá... 

M1- Mas aí, a sua mãe, o que a sua mãe falava, de dessa 
vida só leva... 

H1- Ham? 
M1- Sua mãe falava alguma coisa de dinheiro assim... 
P- A sua mãe falou sobre que na vida, que dinheiro, não 
leva, né? Está levando a saudade, ela falou de emoção, 
né? É como se o dinheiro fosse para aqui, né? E acabou. 
E mais ou menos é isso que você acha, que é um lema 
que você levou? E do seu pai, você ouviu alguma coisa? 

H1- Que o dinheiro foi feito para se gastar, né C.?  risos. 

M1- Falando de lema, mais aí, é um pouco de dinheiro 
mas, é um pouco de relação família. Meu pai ensinou 
que a gente nunca, para gente desconfiar de todo mundo 
quando o assunto é dinheiro. 

P- Desconfiar de todo mundo quando o assunto é 
dinheiro. 
M1- Sim, se você tá vendendo apartamento, se tá 
comprando, se tá não sei o que, qualquer coisa que tenha 
negociação comercial no meio, tem que desconfiar. 
M1- O meu irmão, ele sempre tem negócios sempre com 
pessoas de fora, mas, é uma forma de eu não entender o 
que se trata: é, pegar o documento prova aqui, assina 
isso, aquilo, aquela coisa garantida, desconfiar sempre, 
vou comparar o carro, eu vou querer saber, cadê a nota, 
cadê não sei o que... 
P- Entendi. 
H1- O pai dela chegou ao absurdo de comprar um 
apartamento. Aí, ele pega a minuta do contrato, aí, ele 
lê, toda aquela minuta do contrato... ele mesmo lê todo o 
contrato aí, ele aprovou, “ah, tá aprovado o contrato, 
beleza”, aí, o cara trás a minuta, né? 
M1- Para assinar... 
M- Trás o contrato feito e ele depositou o sinal... 
P- Entendi. 
H1- Tá aprovada a minuta, ele depositou o sinal e o cara 
está trazendo o contrato já para assinar, aí, o que ele fez? 
Leu o contrato todo de novo que ele ia assinar aquele 
que ele iria ler. E nesse contrato, o cara tinha colocado 
uma cláusula, tinha mexido em uma cláusula... 
M1- Ele pára tudo, quando não tá o negócio fechado... 
H1- Ele pára tudo. 
M1- O negócio ainda não tá, então, aquela coisa de 
desconfiar, e aí tem ...ele usa exemplos reais... 
M1- Aí ele usa exemplos reais, que ele vai parar. E é 
diferente da minha mãe, minha mãe fala: “Ah, morri de 
vergonha, na frente do escrivão, seu pai levantou e não 
quis saber...” 
H1- E ele não assinou, devolveu o sinal e aí, por conta 
de ele insistir nisso, na mesma semana ele encontrou um 
apartamento muito melhor e muito mais barato, comprou 
e vendeu o apartamento com uma valorização, assim... 
M1- É a relação com o dinheiro, desconfia de tudo... e 
tenho paciência. 
P- Entendi. Ele desconfia de tudo. E a tua mãe, ela, acho 
que às vezes isso dá uma certa vergonha... 
M1- Dá uma certa vergonha, porque no fundo você tá 
combinando uma coisa com uma pessoa e meu pai vai 
perguntar, não quer saber se é tio, primo, o que for, ele 
vai perguntar cadê o documento, data errada, não 
quero... 
P- Para ela isso é triste, né? 
M1- Para ela sim. 
P- A tua mãe quando eu estava aqui pensando, que a tua 
mãe, será que a tua mãe, sobre os cheques, quando a sua 
mãe dava os cheques, das coisas dela, teu pai talvez, 
tivesse um pouco se não tivesse saldo, você acha que o 
controle dele foi pensando nisso, o tempo inteiro? 
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H1- Mais em a conta dele estourar do que ela está gastando 
muito? 

M1- É. 
P- E a leitura dela talvez tenha sido, diferente, né? 
M1- Porque até meu pai como era bancário, ele investia o 
dinheiro, então, ele queria saber quanto ele tinha que 
depositar na conta...Quanto era para o investimento, quanto 
não sei o quê  ele quer saber, a base de manobras. Então, o 
dia que sei lá, ela comprou um móvel mais caro: “Por que 
você não me avisou? E caiu não sei o que, tive que tirar 
investimento na última hora” Ele tinha medo de furar a 
conta. 
P- Entendi, entendi... Agora, eu percebi então, nessas duas 
histórias, né? Vocês acham que essas experiências 
influenciaram na maneira que utilizam o dinheiro no 
casamento? E se vocês poderiam me dizer o quê cada um 
pensa que significa o dinheiro para cada um de vocês? 
H1- A gente, eu acho que hoje a gente tem mais uma 
concordância no que a gente pensa sobre o dinheiro em 
casa. A gente hoje tá numa fase, que a gente não tem filho, 
não tem aluguel, né? Que o salário de um, já paga tudo em 
casa. O meu salário que o menor dos dois, já paga tudo em 
casa. Se a C quisesse sair da empresa, o meu salário pagaria 
todas as cotas em casa. A gente, tá no momento de 
engordar a vaca, então, a gente, a preocupação hoje é 
crescer o patrimônio rápido e quando vier filho, trocar 
apartamento maior, não vai ter tanta, a gente vai ter tanta 
flexibilidade para isso. A gente tem uma sobra inicial aí, 
considerável, tanto que hoje, assim, as nossas brigas não é 
nem por falta de dinheiro, é por sobra de dinheiro. A C. 
chega, F. tem não sei quantos mil na minha conta e tá 
parado, um tempão assim. Eu vendi as ações da YYYY, eu 
vendi as ações da YYYY em janeiro, porque a gente ia 
trocar de apartamento em janeiro, aí, não trocou, e nós 
estamos agora em maio, né? E tá um dinheiro que estava 
parado na minha conta, que aí em janeiro, a gente ia 
comprar em 30 dias, aí, eu resolvi aplicar que a minha 
gerente falou, aplica que em 30 dias, você tiraria em 30 
dias e está pago!E tá aí, 6 meses, a aplicação lá, né? Porque 
sempre vai, semana que vem vai fechar, semana que vem 
não fechava, né? Hoje... 

P- Mas, o significado do dinheiro para você? Se tivesse que 
me resumir, o que significa dinheiro para você, o que você 
falaria? 

H1- Nada exagero, mas, ele não tem tanta importância para 
mim não. Tanto que eu te falei aquela história de eu morar 
em Jericoacara, né? O aluguel de uma casa lá em 
Jericoacara é 60 reais, e com 300 reais por mês, você 
viveria tranqüilo lá em Jericoacara. Então, assim, eu nunca 
tive muita ah, quando eu pensava assim, ah quando eu me 
casar, vou casar com dois mil reais e já dá para manter uma 
casa lá em Fortaleza, então assim, seria hoje aqui em São 
Paulo, ganhar o que eu ganho. Isso o casal, né? A família. 
Mas, eu nunca tive muito, muito, muito, eu nunca fui muito 
ambicioso. Eu vejo isso como uma qualidade e a C. já vê, 
já via como um defeito. Ela vê como uma pessoa que não 
quer, que não quer crescer, eu não vejo isso, eu acho que a 
C. pensa mais no social. Eu acho que a gente não precisa 
tanto, aquela coisa, todo mundo quer crescer, quer crescer, 
ganhar mais, quer mostrar mais, quer ter o carro, quer ter 
aquele AUDI... 
M1- Muito porque é São Paulo com Fortaleza. 
H1- É São Paulo. É muito São Paulo, pega São Paulo como 
foi ontem à noite, né? 
P- È São Paulo. 

H1- O que nós vimos ontem á noite, o caos, o perigo 
maior não era a bandidagem. Eram os roubos, os loucos 
no trânsito. O que eu vi de neguinho na contra- mão, 
avançando o sinal, subindo em calçada porque tinha que 
chegar em casa, um louco querendo atropelar o outro 
louco, assim, isso não é... 
P- É uma cultura diferente, né? 
H1- É uma coisa meio, meio... 
M1- Então, aí, tem essa diferença cultural, né? 
P- Então, nós temos aqui, só voltando para entender 
bem, dinheiro para você, não tem o mesmo significado 
do que para ela, né? Para você, parece que se você tiver 
em um lugar menor, uma coisa mais simples, com 
menos, você está bem Parece que, abarcando as suas 
necessidades, está tudo bem, sem ir além. E para você 
C.? 
M1- Para mim, assim, existem coisas que o dinheiro não 
compra, isso claro, família, tudo isso, agora, o dinheiro é 
uma realização pessoal minha, é uma possibilidade de 
realizar sonhos. 
P- É  uma possibilidade de realizar sonhos? 
M1- É, uma possibilidade de realizar sonhos. 
H1- Essa é a parte bonita, mas, o que ela chegou para 
mim e falou, é o seguinte, que ela não quer passar... 
M1- Eu quero viajar para Europa, eu quero... 
H1- Uma vez por ano, uma vez à cada dois anos... 
M1- Porque o que você quer da sua vida, eu quero, por 
que não? Eu quero ir para Europa... Estou com vontade, 
quero ficar lá, porque eu acho muito legal conhecer as 
pessoas, conhecer as culturas diferentes, viajei muito já e 
adoro fazer isso. E isso você só faz, com dinheiro, né? 
Eu gosto de ir, para ficar na pracinha tomando café, para 
sentir como as pessoas pensam, o que é diferente... 
P- São realizações? 
M1- Isso sim, para mim, é um sonho, adoro, para mim é 
um sonho é viajar e poder comprar o que eu quero. 
P- Isso também seria autonomia?  
M1-Sim. Autonomia, exatamente! Para ele eu sou muito 
cara. Mas eu não sou muito cara se comparada com as 
outras amigas minhas. 
P- Você estava falando das suas amigas.Você acha que 
há alguma influência da rede de amigos sobre a maneira 
de gastar o dinheiro? 

M1- Então, para minhas amigas, sei lá, tem que ter uma 
roupa de marca, uma, então assim, eu valorizo, tem 
coisas que eu valorizo, mas eu não sou a over. Eu já falei 
para ele e ele não consegue entender isso, acha que eu 
sou uma pessoa que valorizo demais marca ou o que tá 
ficar na moda e tal. Eu sou muito menos do que as 
amigas minhas. Assim, eu não vou comprar uma coisa 
que, sei lá, um relógio por 5 mil reais, não vou, eu não 
valorizo relógio, mas, se eu quisesse, comparar uma 
bolsa Lui Viton, eu vou comparar... 
P- Entendi. 
M1- Então, assim, eu vou comparar e acabou. 
P- Quem dizer então, que dinheiro é um acesso a outras 
coisas que para ele não... 

M1- Que não são importantes. 

H1- E eu acho que é uma coisa meio fake, sabe? Eu acho 
que assim, tem muito pouco da C e muito nas amigas 
dela, é mais, assim. Aquele relógio de 5 mil reais, aquela 
bolsa, dá muito mais para curar, para amenizar uma 
situação do que realmente, assim, sabe? Você, um 
prazer, não é um prazer, é mais mesmo para amenizar 
uma frustração delas. 
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P- Quando vocês estavam namorando e ficaram noivos, ali 
num pré-casamento, vocês lidavam como com as despesas, 
né? Havia diferenças, dividiam as coisas, não dividiam...  
H1- Como a gente fazia? A gente fazia assim, quando eu 
vinha para, a gente estava morando longe, né? Quando eu 
vinha para SP, ela pagava as contas de SP e quando ela ia 
para Fortaleza, eu pagava as contas de Fortaleza.  

M1- Que a gente ficou um tempão namorando longe, né? 
H1- A gente passou, eu mudei para SP, aí, fiquei 
procurando emprego aqui, aí, nesse período, realmente ela 
ajudava um pouco. Mas, meus pais ajudavam outro pouco, 
mas, eu anotava tudo para pagar para ela depois. E, e, eu 
consegui um emprego de novo em Fortaleza, aí, morei 9 
meses em Fortaleza ainda.  

P- Aí, depois, veio para casar? 
H1- Aí depois, não, eu vim, já estava o mercado aqui, já 
estava aquecido, eu já estava com um emprego engatilhado, 
e vim, e vim, fevereiro, Janeiro. 
P- Vocês casaram em julho, é isso? 
H1- Isso.  
P- E durante esse tempo, dividiam as contas, não dividiam? 
Antes de casar, esses 6 meses? 

H1- A gente dividia, a gente é... 

M1- Dividia. 
H1- Eu já estava trabalhando então, a gente dividia, mas, 
quando chegava nos arroubos, da C. aí, ela bancava. 
P- Entendi. 
M1- Estou com vontade de ir ao DOM. Aí eu quero ir e vou 
pagar! 
H1- Por exemplo, queria porque queria ir num restaurante 
lá no Morumbi que custava, era self service e custava 90 
reais por pessoa, 90 reais, não era 100 por pessoa. 90 reais 
por pessoa. Fez, eu quero ir lá, porque eu queria muito, o 
sonho dela era ir acompanhada com alguém lá, vê se pode? 
No dia que foi... 

M1- Eu achava lindo... 
H1- Achava lindo... 
H1- Eu vou e eu pago, né? Então, ela mesma, assim... 
M1- E ele queria, ah, não vamos... para mim, isso é uma 
privação, não, quero ir! Eu vou, eu pago, não tem outro 
jeito. Quero ir, quero ir... 
P- E aí, então as coisas mais... 
M1- Caras... 
P- Caras, você estava mais por trás, né? 
M1- É e era o momento que ele ficava, ah, não, não 
vamos... 
H1- Já os fins de semana, continuam ainda como hoje, né? 
Era muito barato para gente. Que no começo, eu ficava 
meio tímido e tal, mas, hoje já nem, “nem coça a carteira” 
né? Que assim, fim de semana é muito o pai dela, né? 
Então... eles são muito família, dificilmente, a gente passa 
de 6 e 6 meses para encontrar os amigos, por quê? Durante 
a semana, se a gente vai sair à noite, sai com os irmãos 
dela, fim de semana ou é com os pais dela para praia, ou é 
com os pais dela para o Rio ou é com os pais dela ou então, 
fica na casa dos pais dela. Então, os gastos do final de 
semana, sempre assim, 99% são gastos que o pai dela 
banca. Aí, já é assim, desde a época que a gente namorava. 
P- Quando decidiram casar, conversaram sobre a vida 
financeira que iriam ter. Sim, vocês falaram. Houve um 
planejamento de quem pagaria o que? E como foi? 

H1- A gente, teve aquela discussão, né? Inicial que eu te 
falei, né? E meio que a gente ficou, pouco à contra gosto 
meu, né? Ficou acertado de dividir ao meio, né? As contas. 

Só que, aí, a C. começou à esquecer conta, começou à 
atrasar, começou à ter que sair do trabalho na hora do 
almoço, para, encurtar a hora do almoço porque tinha 
que passar no banco para sacar, para deixar dinheiro 
para a empregada que ela esqueceu de pegar... 
P- A empregada está feliz. 
H1- A empregada tá feliz agora, essa agora, o patrão 
dela, anterior, esquecia 15 dias... 
M1- Uma semana.  
H1- Uma semana para pagar, então, quando a C. pagou 
para mulher com um dia de atraso, a mulher ficou morta 
de felicidade .. 
P- Como critério tá bom... e aí? 
H1- E aí que agora a gente mudou para esse outro 
esquema, né? A C. me vai transferir. Na verdade, a gente 
inverteu até, no começo, a C. ia me transferir X e o 
restante ficava na conta dela. Agora, ela meio que já 
eqüalizou os gastos dela, então, ela vai ficar com X na 
conta e vai transferir todo o resto. Que os investimentos 
vão sair todos dessa minha conta. 

M1- As duas são conjuntas, né? 
H1- Todas as contas da gente são conjuntas, né? Mas ela 
mexe na do Bank Boston que é por onde ela recebe e eu 
mexo em todas as outras contas. 
P- Entendi. 
H1- Em investimentos, em ação... em não sei o que, que 
eu diversifico tudo e a C., né?  

M1- Ele quer investir em ação e eu sou meio 
conservadora. 
P - Vocês acham que o ambiente que freqüentam na vida 
social tem influência no modo como lidam com os seus 
gastos? 
M1- Como lidam com os gastos? 
P- Então, por exemplo, você estava contando da bolsa 
ou da roupa de marca, coisa que ele estava falando uma 
outra coisa, como é que esse ambiente influencia na vida 
de vocês? 

M1- Vou falar sobre o ambiente até comparando 
Fortaleza com SP. O mundo que você vive, né? As 
pessoas que você vive requer roupas diferentes. Então 
assim, o F., lá em Fortaleza, usa bermuda e chinelo o dia 
inteiro e tudo bem. Em SP, não, aqui não é que você tem 
que usar roupas de marcas, mas, você tem que fazer 
parte, se você for entrar de chinelo em um restaurante, 
não vão deixar você entrar. Então, acaba sendo diferente 
e influencia diferente  no meio que você tá circulando... 
H1- Saia para barzinho, né? Com os amigos, tinha sei lá, 
o cara que era o vigilante, ao cara que tinha grana, né? E 
a gente sentava numa mesa para beber cerveja e discutia 
as idéias, né? Era coisa de, bem, bem quase filosófica o 
negócio, né? Então, você discutia idéias você ia para 
debater, contar, falava sobre política, sobre, 
antropologia, os mais diversos assuntos, mas, é, tinha 
isso. Já, a relação da C.com os amigos dela, tem muita 
aparência. 

M1- É, no fundo eu acho que, comparado com, um 
pouco com o Rio, para você ver como é muito cultural, 
SP, é o que você é? O que você faz? Você não pergunta 
o nome da pessoa. Você trabalha em que? Como que é? 
A primeira coisa que a pessoa pergunta é isso. No Rio é 
muito mais, qual seu sobrenome? Que é aquela coisa de 
quem veio de família importante. E em Fortaleza, não se 
pergunta nada disso, então, quando ele veio para cá, ele 
falou assim, como assim . Então, eu não sou nada 
porque eu estou desempregado? 
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H1- Eu não sou nada... 
M1- Então, foi um momento difícil, como, todo mundo 
vinha: você está trabalhando com que? Por que, né? E em 
Fortaleza, ninguém perguntou para mim o que é que eu 
estou fazendo. O que  eu faço da vida, ninguém perguntou, 
ah, legal, você gostou, olha que bacana... 

H1- Era assim, olha C. que legal, ninguém perguntava 
assim... 
P- Mistura muito lá, você não sabe quem, você pode sentar 
numa mesa, todo mundo misturado, não tem uma diferença. 
H1- É, não tem segregação. 

P- Segregação e aqui tem... isso é um ponto, o outro é que a 
identidade lá em Fortaleza, você é o que você pelo que 
você é... 
H1- Pelas suas idéias. 
P- E aqui, você tem uma identidade organizacional, ou de 
nome, ou de... 
H1- As castas. 
P- Interessante, e que depois, você pode conhecer a pessoa, 
mas, a princípio o que você é, é a aparência, como ele 
falou. 
H1- Tem um casal de amigos nossos, a C.e a menina, eram 
amigas de colégio, né C.? 
M1- É. 
H1- E ela casou, com, ela namorou um tempo um cara que 
era do mesmo nível de vocês, e aí, não deu certo, e ela 
casou com um cara, que tem mais ou menos o meu estilo, 
né? É um cara meio desapegado as coisas materiais, né? E 
a gente agora, elas não estão convencidas ainda não, mas, a 
gente tem um projeto Nordeste 2015, né? 
M1- 20! Risos 
P- O que  é o projeto? 
H1- Ela também tem, eu tenho muito medo de SP e ele 
também, tem, criar seus filhos nessa cidade, então, assim, 
eu quero, quando os meus filhos estiverem crescendo, sabe 
aquela fase que eles vão sair debaixo da sua asa? Eles vão 
querer começar à sair à noite, eu não quero estar em SP.  
P- Esse é o projeto? 
H1- Aí, o projeto é a gente mudar para uma cidadezinha do 
nordeste, eu não quero nem Fortaleza que eu acho que 
Fortaleza tá ficando muito grande, eu quero uma cidade 
menor. 
P- Só voltando á questão, nesse sentido a rede de amigos, 
ela exerce uma influência? Então, exerce influência, por 
exemplo, no que você vai gastar, no que você vai comprar, 
por exemplo? 

M1- Sim. 
P- É isso? 
M1-  Com certeza, desde o lugar que você vai, restaurantes, 
meus amigos, a gente vai em restaurantes caros, a  gente 
não vai em restaurante que os amigos deles vão...botecos.. 
né? Então, a gente vai e acaba gastando mais. E até roupa, 
assim, você é valorizado em SP, você tem uma bolsa Loui 
Vitton, as pessoas olham, já te medem, se você tem um 
sapato já vê que isso é peso. 
H1- Resumindo, a C. é uma pessoa fresca, né? 
M1- Né? Então,você já...é a cultura de SP. 
P- E já Fortaleza, as coisas são diferentes. Não é isso? 

H1- Bem diferentes. 
H1- Tem uma rede mais forte que a rede de amigos da C. 
que são os, pode falar amigos ou colegas de trabalho? Os 
amigos de trabalho. 
P- Por quê? 
H1- Porque eles têm isso mais arraigado do que os amigos, 
amigos e social. 

M1- Você está falando dos amigos diferentes. 
H1- A diferença dos amigos na vida social e a nível 
profissional. O pessoal da empresa tá tão fora da 
realidade, tão fora da realidade que eles mesmos, nem se 
tocam. É engraçado isso... 
M1- Não é porque assim, a empresa é uma empresa que 
não tem, é muito de um nível para cima. são 60 pessoas, 
né? Mas, é um nível que só tem, o topo, sabe? Você não 
tem, funcionários. 
H1- Só tem cacique, não tem índio... 
M1- “Não tem índio”, então, isso, só aumenta. Porque 
são mais pessoas com vaidade, com poder, e não sei o 
quê... então, quando a gente sai com essas pessoas, nossa 
que, é uma  disputa... 

H1- De egos... 
P- De egos, né? Num lugar para tanto..., eu entendi o 
que você falou. Então a rede de trabalho, tem um 
influência poderosa, é isso que eu estou entendendo, 
determina os modos para você saber se nortear, se vestir, 
ou de comer, ou de onde ir, que carro ter, que lugar 
viajar, é isso que eu estou entendendo, né? Parece que 
para você é diferente. Mesmo na empresa ( do marido) 
você sente que não tem isso? 

H1- Lá a gente sai para happy hour com o nosso gerente 
geral da minha área que é dois níveis acima de mim. É 
um cara super acessível, você conhece ele, um cara 
super acessível, um cara que chega na mesa e brinca 
com você, hoje mesmo eu fui almoçar com ele, então, é 
aquele cara que te trata de igual para igual.  

P- Não tem como, você o que diz sobre a empresa ? Por 
exemplo. 

H1- Hoje, por exemplo, eu fui trabalhar de calça jeans, 
tem dia que ele vai numa 4ª feira trabalhar de calça jeans 
e camisa de manga curta, então... 
P- Deixa eu fazer um pergunta, você acha que tem 
alguma coisa de gênero, do tipo, ser um lado feminino, 
ou um lado masculino assim, ou você acha que é 
empresarial mesmo... 

H1- Não, é a empresa.  
P- A empresa? 
H1- As pessoas na empresa. Tanto que esse, esse, 
quando eu citei o emprego dela...A primeira pessoa que 
veio em mente, foi um homem, não foi uma mulher da 
empresa dela.  
P- Vocês poderiam contar um pouco sobre como são 
suas experiências financeiras Por exemplo, lazer, 
serviços, orçamentos, administração de recursos 
pessoais? Como vocês fazem? 

H1- A C. é perdida em relação à isso... 

P- No dia à dia ela é perdida? 
H1- É, ela é perdida em relação á isso. Eu que decido, eu 
viro e falo, C., a gente tem tanto, tem que pagar isso, 
isso e isso e isso aqui eu vou investir nisso, aí, eu já 
tenho todas, né? Todo o que é melhor, o que é pior, né? 
O que a gente já tem investido nisso, o que a gente já 
tem investido nisso. Porque a C., é muito conservadora 
que nem o pai dela. O pai dela é imóveis e fundo.....é 
baixíssima, mas, o risco é baixíssimo. 
H1- Eu já acho que a gente, pelo perfil da gente, a gente 
pode arriscar um pouco mais, mas, mesmo assim, a 
gente tá acho que 70 em fundo DI, né? 70 com fundo DI, 
mas, esse aí, é para comprar o apartamento, né? Onde a 
gente não mexe, né? Todo o restante, eu estou querendo 
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investir tudo em ações, mas é que eles acham que tá muito, 
muito arrojado, né? 

P- Arrojado, entendi. 
M1- Mas, a gente conversa, ao ponto assim, um exemplo, a 
gente estava falando agora o que tem que fazer, a gente 
conversa sobre isso vai ter essa despesa, o que é que a 
gente vai fazer, vai mexer aqui ou vai mexer lá? Aí, o F. 
monta a planilha dos investimentos, como é, onde vai 
botar, onde não vai... 
H1- A decisão é de comum acordo, mas,  
M1- Conversar sobre isso... 
H1- As contas do dia à dia, as contas de dia à dia, sou eu 
que comando, mas, eu chego C., é isso, isso e isso, legal? 
Aí ela não mas já tem tanto nisso, tanto nisso... eu acho que 
dá para gente investir mais em ação e aí, a gente, os dois 
concordam, né? Mas, eu comando. Já, a 2ª parte da 
pergunta... 

P- Lazer... 

H1- É uma coisa básica. As coisas que eu gosto, a C. pode 
gostar ou não gostar. Se for um negócio mais, mais caro, 
viagem mais para fora do país, a C. pode gostar. Quando 
for uma viagem mais tranqüilinha, a C. pode não gostar. Já 
da C., o barato dela já é uma viagem cara, então, assim, ela 
comanda a viagem, essa parte do lazer, né?  

P- A de lazer ela que toma conta... 

M1- Eu que escolhi aonde foi a nossa lua-de-mel, claro, 
não, não é, eu tinha um valor para gastar... 

P- Aonde foi a lua-de-mel? 
M1- No Chile.Ah, ele adora, lá fica tudo certo... 
H1- Não, mas, assim, eu gosto, eu curto, certo? Mas, eu 
não morreria se não tivesse isso.  
P- Tá certo. 
H1- A C., morreria se não tivesse isso que ela tem. 
M1- E aí, até como, umas das coisas que a gente faz em 
negócio de lazer, como eu também viajei mais, ah, tenta ir 
para um lugar que você quer, porque para ele tanto faz, 
mesmo. 
P- Entendi. 
H1- Escolhe você aonde você quer ir e vamos lá, entendeu? 

P- Para comprar o carro e para comprar o apartamento, 
também segue essa linha?  
M1- Para comprar o carro foi diferente, ah, eu adorei o 
carro... 

H1- C. mas, é impossível, né? Então assim, vamos comprar 
um carro, a gente trocou de carro agora no começo do ano.  
M1- Eu ia olhar.... 
H1- Aí, não, vamos olhar, vamos começar á olhar, vamos 
anunciar o carro. Aí chegou no sábado, ah, vamos passar 
naquela concessionária. Passamos numa. Aí gostamos do 
carro, só que o preço estava, acima do que a gente queria. 
E, ah, então, vamos passar naquela outra... 
M1- A gente já tinha estipulado o valor que ia gastar no 
carro.... 
H1- É, a gente já tinha estipulado, a gente já tinha um carro 
de 20 e queria comparar um carro de 30. 
P- Entendi. 
H1- E aí, o carro que a gente viu estava 40. Ah não tá 
fora... 
M1- Não precisa de um carro de 40... 
H1- É, não precisa, aí, a gente saiu dessa concessionária e 
foi na 2ª concessionária. Aí, chegou na 2ª concessionária, 
que carro legal, tal, também na faixa dos 40. A C. deu uma 
volta no carro, eu falei, ah C., que assim, eu iria ficar com o 

carro dela e ela iria pegar esse carro novo, ah, então tá... 
o projeto todo era esse, ela foi, deu a volta no carro e se 
apaixonou, ela não conseguia se conter, disfarçar na 
frente do vendedor, né? E ela estava assim maravilhada 
com o carro, com a direção do carro que era leve, eu sei 
que, encurtando a história, a gente comprou ou o carro 
na hora. No sábado á noite, o vendedor disse, não, meu 
carro era um gol, era um cheque na mão, não, gol você 
vende fácil. A gente segura, vocês dão um sinal hoje e a 
gente segura 15 dias para passar  e trocar o carro em 15 
dias, garanto que você vende o carro em 15 dias. E a 
gente comprou ou o carro e aí, quando foi no meio da 
semana a gente conseguiu pagar o carro. 
P- Quem decidiu então, foi ela? 
H1- Quem decidiu foi ela, só que ela não ficou com o 
carro... 

P-Não, né?  

H1- Ela ficou dois dias com o carro e começou a sentir a 
varizes na perna... 
P- Gostaria que me contasse se administram 
separadamente ou junto o que ganham. Eu queria só 
entender uma coisa, existe então, uma administração 
conjunta de todos os gastos, mais os investimentos. E 
você fica com uma parcela para você gestar da maneira 
que você quer e você também?  

H1- É aí que está, né? O que acaba acontecendo? A, a 
gente, acaba sendo os dois e acaba, nas contas, né? 
Acabava que eu sempre pagava as contas no meu cartão 
de crédito. E o meu cartão de crédito, sempre deu muito 
mais, do que o meu salário. E a C. brigava, ah, você está 
gastando muito, você está gastando muito, e eu ficava 
chateado, ou seja, inclusive não sou eu que estou 
gastando muito, e aí, todo mês ela achava que eu estava 
gastando muito. Até que teve uma vez que eu falei, C., 
vamos fazer um negócio, todas essas saídas da gente, 
certo? Que for desse tipo, você vai pagar no seu cartão. 
E aí, realmente o meu cartão foi para menos de mil reais, 
né? E o dela foi lá para cima, aí, ela viu que realmente 
era dessas contas. E aí, ela meio que estava acordada, 
agora só no cartão dela e paulatinamente foi voltando 
para o meu cartão, né? E agora, ela não se queixa mais. 
Sei lá, eu não gasto com nada, eu gasto com um 
“squash”..... 

M1- Mas, você tem a sua parcela para gastar? 
P- É,... 
H1- Não tem parcela, não tem essa, essa... 

P- Entendo.  
H1- Como o dinheiro vem todo para minha conta, não 
tem esse, eu não preciso desse tão grande quanto o da 
C.. Então... 

P-  Essa é uma questão de diferença, ela tem ali, uma 
maneira de lidar com o dinheiro dela, com os gastos 
dela, que são as vezes à mais para você e você tem um 
outro padrão, uma forma mais simples de viver, me 
parece. Se sente bem com isso, é tranqüilo isso para 
vocês, por 2? 

M1- Hoje sim, hoje do jeito que está, está tranqüilo. 
H1- Eu tenho uma visão um pouco mais abrangente do 
negócio, eu consigo sair, mesmo na briga, eu consigo 
sair e enxergar a situação de fora. Aí, se você analisar 
bem, hoje a gente saiu, né? A gente bateu de frente no 
começo, eu cedi, eu cedi no começo, ficou do jeito da 



                                                                                                                                                                                            Anexos   164

C., né? Mas, a gente foi caminhando para o meu jeito e 
hoje tá do jeito que eu tinha proposto, antes de casar. 

P- Que era? 
H1- Que era, assim, ela ter um pedaço para ela gastar com 
o que ela quiser, certo, mas, a gente centralizar tudo, num 
único canto, decidir os investimentos, pagar as contas e o 
dinheiro da gente, ser gerido junto. 

M1- Mas, aí, para mim, o que é isso, é diferente da história 
do saco, da família dele. 
P- Como que é? 
M1- Isso o que é que a gente estava falando, tem que ter 
um money de controle para saber como vai ser o nosso 
planejamento como vai ser alocado esse valor. Não é o vai 
tá tudo perdido, vai para um saco que a gente encontrou..... 
P- Entendi. 
M1- Essa foi a forma que a gente encontrou de dizer, ok, 
você vai administrar isso tudo, só que eu quero ter quase 
um relatório do que vai acontecer. Então assim, como vai 
ser o nosso planejamento. O que a gente vai fazer, como 
vai ser eu quero entender isso claramente.  
P- E aí, é igual ao seu pai, né? 
M1- É. 
P- E ao mesmo tempo... 
M1- Aí, eu quero ter o meu pedaço, mas, o que tá lá, eu 
quero saber exatamente, como tá. 
P- E o pedaço que você tem, você se sente livre, cobrando 
isso ou aquilo. 

M1- Então por isso, foi a forma que a gente encontrou, 
deixo um pouco um pouco transfere para lá ..... 
P- E ele equilibrou, também pelo lado dele. 

M1- Sim. 
P- Chegou onde você queria... 

H1- Sim, por que? Porque a gente, eu e ela, a gente tem 
consciência que esse pedaço que ficou para ela. É muito 
maior, do que o pedaço que ela realmente precisa. Mas, 
como hoje, tá sobrando, como hoje tá sobrando que a gente 
não tá fazendo investimento, a gente não tá pagando 
parcela de apartamento mais, a gente não precisa apertar o 
cinto em canto nenhum, então, assim, eu não vou querer 
apertar esse pedaço que tá com ela, se não precisa apertar 
em canto nenhum. Então, assim, a gente tem consciência 
disso, né? Que quando for entrar, quando a gente for 
comprar o apartamento, a gente vai ter que colocar de novo 
no papel, e dizer, olha, o seu pedaço, encolheu porque não 
vai dar para pagar o apartamento, a gente vai ter que 
encurtar isso, vai ter que encurtar isso, para continuar... 

M1- Mas, aí, para mim, já vai ser mais tranqüilo, mesmo, 
se tiver que diminuir, vai diminuir uma coisa que é minha e 
que tá na minha autonomia, né? Continuar a ter uma 
parcela maior  mas, eu vou tá entendendo que eu estou 
controlando um lado e o quê vai acontecer e o quê não vai. 
H1- Ela está evoluindo. 
P-? O que te chamou atenção que você quis ficar com ele e 
o que te chamou atenção nela que você quis ficar com ela? 
M1- Eu falo que assim, como nosso encontro, foi um 
encontro muito inesperado, eu não sei, para mim, parece 
que é uma, parece que é uma luz diferente na pessoa, e 
saber que é uma pessoa companheira, que está do meu 
lado, tá assim, do lado que a gente inverte muito de papéis 
sou mais racional e ele o lado mais emocional. Então, isso 
que me chama atenção, a forma como eu consegui ponderar 
e valorizar esse outro lado mesmo. Quer dizer, as vezes, eu 
falo, estou muito racional, tem que fazer, tem que encontrar 
e não sei o que, mas, eu sinto falta desse outro lado. Uma 

forma de e... e eu me sinto segura, né? Que assim, ele 
que vai, esse fato, ele que faz a questão do dinheiro, trás 
para mim, uma tranqüilidade, ele vai arrumar a casa, que 
não sei o que, é uma forma de eu, parece que é meu 
chão, assim. 
P- E você?  
H1- Ela ficou em cima de mim ., eu acredito que assim, 
não é o homem que escolhe na relação, aquela história 
de que o cara da em cima da mina, acho que isso é... as 
mulheres deixam os homens acreditarem nisso para eles 
se sentirem melhores, né? Por que eu acho que é a 
mulher que escolhe. A frase da C. foi bonita, mas, na 
verdade de solteiro lá no Japão, só tinha ela, a guia e eu. 
M1- Não, mas, podia não ter acontecido nada com você. 
H1- Eu sei, eu estou brincando. 
P- O que teve nela que te chamou atenção? Que você 
quis ficar com ela?  
H1- Eu acho assim. Ela, a gente é bem oposto mesmo, 
sabe? Engraçado isso, os opostos se atraem, eu acho que 
a gente tem muito. Ela tem muito da confiança, ela tem 
muito da auto-estima, ela tem muito de conquistar aquilo 
que ela põe como objetivo, né? Então, a C., deixando um 
pouco o sentimento e sendo um pouco racional, como 
ela, deixando um pouco o sentimento de lado. Eu vejo 
tudo que eu conquistei, onde, assim, eu estava lá em 
baixo e ela me jogou para cima, ela me trouxe para o 
lado dela, né? Então assim, mesmo se eu não gostasse 
dela, eu seria muito grato por tudo isso, né? E você 
conseguir aliar isso, aliar uma pessoa que te joga para 
cima, com o sentimento de carinho, de amor, de afeição, 
de você saber que pode contar com aquela pessoa. Não 
contar com horário, isso aí, você não pode contar! Mas, 
você poder contar com aquela pessoa do seu lado... eu 
acho que assim, é difícil explicar quando você escolhe 
uma pessoa. Mas eu já namorei dois anos e meio um 
menina, já namorei quatro anos outra menina, né? E 
olhava para essa pessoa e, eu sempre para definir uma 
relação para mim, eu sempre projetava essa pessoa daqui 
há 30, daqui há 40 anos. Se eu conseguiria ser amigo, 
porque, assim, eu acho que o amor, nesse tempo, o amor 
se torna amizade, uma bela amizade, e nenhuma pessoa 
eu não conseguia me ver bem daqui há 20, 30, 40 anos.  
P- E com ela? 
H1- E com a C., eu tinha a sensação de que a nossa 
relação, nossa amizade, nosso carinho. Nossa atenção 
um com o outro, seria igual ou até maior daqui há 20, 
30, 40 anos, foi a única pessoa que eu senti que eu 
conseguiria ficar bem por muito tempo. Eu casei 
tranqüilo com ela, sabe? Eu sabia... seguro, até um fato 
engraçado da gente, o 1º supermercado que a gente fez, 
a gente foi fazer supermercado juntos, o 1º 
supermercado do casal... 
M1- Coisas de casal juntos... 
H1- Vamos comprar, a C., estava eufórica acho que a C. 
nunca tinha feito compras na vida, né C.? A C. estava 
eufórica, comprar e eu e a C., a gente não precisa, e eu, 
assim, eu fiz várias vezes compras para casa, já morei 
só, então, assim, eu sabia, eu tinha noção, eu tinha um 
certo controle de como andar em um supermercado. A 
C. vinha louca, comprando tudo, até que chegou no 
maldito do arroz. E a vida inteira na casa da C. comiam 
arroz parabolizado e meu era aquele arroz agulha, né?  
P- Sei. 
H1- E a C., queria comprar o parabolizado e eu queria 
comparar o agulha e gente começou à discutir, a gente 
brigou no supermercado... 
M1-  Que coisa mais imbecil. 
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H1- Um queria o arroz X e o outro o Y. E aí, a gente 
decidiu que e os dois estavam gordinhos, então, a gente 
decidiu levar o parabolizado, o agulha e levou um outro 
também... 
M1-O Integral, 
H1- Integral que era para os dois comerem juntos. 
H1- Só que detalhe, nenhum dos dois não gostam de 
arroz... 
M1- A gente não come arroz. 
 
 
 
 
 
 
Instrumento de Aplicação de Entrevistas para a 
Dissertação 

 
Entrevista 2 
 
Dissertação: O meu, o seu, o nosso - O processo de 
construção conjunta do “Compromisso Financeiro” 
do Casal  de Dupla Carreira na Fase de Aquisição do 
Ciclo Vital 
 

Informações Gerais 
 
Nome: R.F. 
Nome : A . M. F. 
Estado Civil: casados - Tempo de casamento: 4 anos 
Tipo de união:casamento civil e religioso - data :2003 
Bairro de SP em que residem: Moema -  há quanto tempo: 
4 anos 
Casa:   própria 
Idade(esposa): 29 -  Idade (marido) : 29 
Religião: católica 
Grau de escolaridade do marido: Doutorando- Engenharia 
Metalúrgica- Mauá 
Grau de escolaridade da esposa: Graduação- Odontologia - 
UNIP 
Profissão(marido) Gerente de empresa metalúrgica- e 
professor em faculdade 
horas de trabalho: 12 hs diárias 
Profissão (esposa): Dentista e professora na APCD 
horas de trabalho: 10 hs diárias 
Para o Marido:     Irmãos: 3  -  Qual sua posição? Mais 
velho 
Para a esposa: Irmãos: 1 - Qual a sua posição? Mais nova 
Pais vivos -marido?sim   -   Pais vivos –esposa? sim 
Profissão do Pai do Marido: Advogado e gerente comercial 
de multinacional  
Profissão da mãe do Marido: Formada em contabilidade e 
dona de casa 
Profissão do Pai da Esposa: Microempresário  
Profissão da mãe da Esposa: Matemática e Psicóloga 
Grau de Escolaridade do pai-Marido:Universitário 
Grau de escolaridade da mãe-Marido:ensino fundamental 
completo 
Grau de escolaridade do Pai –Esposa: superior incompleto 
Grau de escolaridade da mãe –Esposa:Universitário 
A renda familiar atual é de : até 20 salários 
Marido ganha: 8.500,00 
Esposa ganha: 1500,00 líquido e 5.000,00 bruto 
Nível sócio econômico que considera ter: Nível Médio  
Nível sócio econômico dos pais do marido: Nível Médio 
Nível sócio econômico dos pais da esposa: Nível Médio 
 

                                            Casal 2: R e A 
                                                 11/07/06 
 
Legenda: 
 
P - Pesquisadora 
H2 – Marido 
M2 – Esposa  
 
P- Em primeiro lugar eu queria conhecer assim, um 
pouquinho de vocês. Profissão, idade.... Você, R, 
quantos anos você tem? 
H2-29. 
P- E você se formou em? 
H2- Engenharia metalúrgica. 
P- Onde, em que... 
H2- Na escola de Engenharia Mauá. 
P- Mauá. Faz quanto tempo? 
H2- Foi em 98. 
P- Desde lá você já vem trabalhando...? 
H2- Eu trabalho desde 96 como estagiário... 
P- Ham ham... 
H2- Desde de o 3º ano de faculdade e foi efetivado nessa 
empresa e tenho um plano de carreira lá.  
P- Legal. E já ta hoje em que cargo? 
H2- Hoje eu sou gerente de engenharia.  
P- Você foi bem rápido, né?  
H2- É. 
P- E  A você tem quantos anos?  
M2- 29 anos também. 
P- Tá... Você fez... odonto, né? 
M2- Fiz odonto, na UNIP.  
P- Na UNIP. 
M2- Me formei também em 98. 
P- E, você trabalha desde a formatura? 
M2- Desde de a formatura. 
P- Desde de 98. 
M2- Em consultório... próprio. 
P- Próprio. Atualmente, você também está fazendo 
outras coisas, não tá?  
M2- Estou, também, estou dando aula. 
P- Você dá aula em faculdade? 
M2- Dou aula na APCD. 
P- Que é de... o que é a APCD? 
M2- É a Associação Paulista do Cirurgião Dentista. É 
sou sub-coordenadora de um curso, de curso técnico, de 
auxiliar de consultório, e de técnico em higiene dental.  
P- Curso técnico. E você só trabalha, dá aula ou ? 
H2- É .... 
M2- Ele lava, passa, cozinha... 
P- Cozinha.  
H2- Eu dou aula lá também, na Mauá.  
P- Ah, dá aula lá.  
H2- É. Às quintas à noite e sábados de manhã. Para o 
curso de engenharia mecânica... 
P- OK. 
H2- Ah... sou diretor da Associação Brasileira de 
Soldagem. 
P- E é marido, né, também? . 
H2- É e continuo estudando.  
P- E continua estudando. Você está no doutorado agora. 
H2- No doutorado. 
P- Onde você está fazendo? 
H2- Estou fazendo na Poli, na USP. 
P- Na Poli? Nossa que difícil. Parabéns, isso aí, é um 
talento, né? Não é fácil.  
H2- Complicado, mas, vamos chegar lá. 
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P- É difícil... você está em que ano da pós? 
H2- Da pós, não, na verdade eu comecei em 2000..., eu fui 
efetivado, aluno regular, né? Que eles falam... 
P- É. 
H2- Em 2005, mas, eu já tinha feito algumas disciplinas 
como aluno especial sem contar o tempo, né? Então, eu me 
efetivei, me regularizei em 2005, então, eu estou no 2º ano, 
vamos dizer, eletivo, mas, eu já terminei todos os créditos e 
eu estou agora na parte da tese.  
P- Você tem quanto tempo para...? 
H2- 5 anos no total.  
P- Nossa... bom, é difícil. Eu sei o que você está passando... 
H2- É. 
P- Um pouquinho só .. Bom, é... sobre vocês dois, vocês se 
casaram há quanto tempo? 
M2- Vai completar quatro anos em setembro, foi em 2002. 
P- O casamento foi civil e religioso? 
H2- Foi. 
P- E você... casou em que igreja? 
M2- Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.  
P- Católica, né?  
M2- Ah! 
P- Isso que eu queria dizer. Os dois são católicos, né?  
M2- Somos.  
P- Os pais também são... 
H2- Também. 
P- Seguem a mesma religião. Nesse quatro anos, vocês 
moram no mesmo lugar? 
H2- No mesmo lugar. 
P- Não mudaram? 
M2- Não. 
P- Na mesma casa? Pretendem sair, têm alguma idéia...? 
H2- Ah, futuramente, quando tivermos é, mais de um filho.  
P- Mais de um... 
H2- É. Até um, acho que tá legal, lá mesmo... 
P- Cabe, né? 
H2- É. 
P- Tá. O seu pai R., o que o seu pai faz? 
H2- Meu pai é advogado, por formação, né? E gerente 
comercial de uma empresa multinacional por Profissão.  
P- Que empresa? 
H2- É uma... 
P- De que, não precisa falar o nome da empresa, é de 
alimentos... 
H2- Não, é do ramo mecânico.  
P- Mecânico. 
H2- É. 
P- Tá. E ele tem quantos anos? 
H2- É... 59...  
M2- Não é 60? 
H2- Ano que vem... 
M2 – Faz 60 em dezembro. 
H2- Não 2007. Tá certo, 59, 59. 
P- E a tua mãe? 
H2- Também 59. 
P- E ela faz o que? 
H2- Minha mãe é formada em contabilidade e é dona de 
casa. 
P- Ela não exerce a Profissão que ela se formou, né?  
H2- Não, exato, depois de casada, ela deixou de exercer.  
P- Tá. E... assim, uma pergunta até redundante, mas, vocês 
se consideram que classe? A, B ou C? 
H2- B. 
P- B, média? 
H2- É.  
P- E seus pais, você considera?  
H2- B, também. 

P- Ok, então, as mesmas perguntas para A . Seu pai... 
M2- O meu pai, ele abandonou a faculdade para casar, 
mas, hoje em dia ele é microempresário.    
P- Ele tem empresa de que ramo? 
M2- De... é... de serviço municipal, na realidade, eu 
nunca soube ... 
H2- Assessoria... 
M2- Assessoria... 
H2- Assessoria e consultoria... funcional ou 
administrativa... 
P- Ok. E quantos anos... 
M2 - De administração municipal... 
P- E quantos anos tem seu pai? 
M2- 56. 
P- Bom, a sua mãe, eu sei, mas, eu tenho que perguntar 
.. Quantos anos ela tem? 
M2- 56 também.  
P- A formação dela? 
M2- Ela é matemática e depois, psicologia. 
P- humm... 
H2- Só falta medicina aí, né?  
P- Só falta! .      
H2- As três áreas aí, né? 
M2- É. 
P- É diferente. E ela, exerce a Profissão? 
M2- Exerce a Profissão. 
P- Tá. Bom, e você considera que eles são de que 
classe? 
M2- B. 
P- Classe B, né? Bom, esses são os dados básicos, tá? 
Agora eu queria começar a colocar alguns temas para 
vocês, de uma maneira bastante aberta, né? Não gostaria 
de fazer uma pergunta assim: A, B, você lê e responde, 
né? Grife com X..., então, vocês fiquem bastante livres 
para responder, tá? Como achar, a gente vai construindo 
essas perguntas juntos, né? Então, uma das minhas 
primeiras, dos meus primeiros questionamentos é em 
relação as experiências de dinheiro que vocês viveram 
nas famílias de origem, né? Então, eu vou lançar, assim, 
a seguinte proposta, que vocês me contem um 
pouquinho, cada um, cada um experimentou, as 
experiências, as crenças, ou seja, tudo que vocês viram 
em torno de dinheiro com os pais de vocês, lá nos 
tempos que vocês moraram com os pais.  
M2- Começo eu? 
H2 Pode falar mais alto também... 
M2- Tá. Bom, meu pai quando eu, desde quando eu me 
dei por conta que eu era alguém, meu pai não tinha 
muito, uma condição financeira muito boa, ele, a minha 
mãe me conta de, até na época que eu nasci e tudo, a 
condição financeira não era, nem um pouco boa, à ponto 
de, de repente cortarem a luz porque ele esqueceu de 
pagar a conta, alguma coisa nesse sentido. Mas depois, 
ele começou a batalhar, a procurar seu próprio negócio, 
porque ele era funcionário de uma empresa e ele viu que 
se ele continuasse dessa forma, ele não ia conseguir dar 
uma educação boa, para as filhas, em termos realmente 
de faculdade, essas coisas, então, ele buscou, ter a sua 
própria firma, buscou crescer, tudo e conseguiu. Nunca 
para mim e para minha irmã faltou nada. Tanto, que a 
gente, sempre tudo que quis teve. Mas também, acredito 
que seja mérito da educação dos meus pais, nunca fomos 
consumidoras, nunca tivemos vontades de ter coisas 
além do que a gente sabia que meu pai não podia dar, 
nunca questionamos nada, ficávamos pedindo nada, 
sempre fomos, na nossa, né? 
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P- E como que você via essas questões com seus pais, né? 
Uma hora você contou que ele talvez não tinha uma 
condição econômica, como você via seu pai e sua mãe 
lidando com isso? 
M2- Meu pai, sempre batalhando bastante, trabalhando 
muito, viajando bastante para conseguir ganhar dinheiro, 
ter o seu próprio negócio. E minha mãe, sempre apoiou, 
ajudou, minha mãe administra a firma do meu pai. Na 
realidade hoje em dia ele tem duas empresas, uma menor 
que é a minha mãe que tá administrando ainda e uma maior 
que, meu pai..., não tem como a minha mãe administrar, 
precisa ser uma coisa um pouquinho maior, né? Uma 
estrutura maior. Mas, sempre também, prestei atenção e 
percebi, que meu pai, sempre trabalhou, mas, nunca cuidou 
do dinheiro, ele trabalhava e quem cuida de tudo é minha 
mãe. A conta é conjunta e ela que mexe, ela que aplica, ela 
que faz, ela que deixa de fazer, tanto que ele não sabe 
senha de nada, papel de cartão de crédito, entrega tudo para 
ela, ela que toma conta de tudo. Mas, em relação a se eu 
for... dá, prestar atenção em tudo que acontecia, sempre 
foram muito batalhadores e minha mãe sempre junto com 
ele apoiando e tudo... batalhando juntos. 
P-E esse período que você viveu, até você se formar, enfim, 
até que entrasse na faculdade e você sentiu, assim, 
crescimento financeiro como? Que período que a sua vida 
tem uma mudança, né? Como é que seu pai, então, 
alavancou isso na vida dele? 

M2- Olha, quando eu entrei na faculdade, até eu terminar a 
minha faculdade, eu percebia que meu pai, até, ele já tinha 
uma condição melhor porque a gente percebia a estrutura 
da empresa. Já estava crescendo, mas, ele ainda, 
economizava bastante. Mas, depois que eu me formei, ele 
começou a soltar mais, eu acho que eu percebi que ele, que 
ele percebeu que já tinha cumprido o que ele tinha que 
fazer, então, ele começou a soltar, comparar carro mais 
moderno, fazer viagens, querer viajar, essas coisas, então, 
depois que eu me formei que a gente começou a perceber 
que ele, mas, já, já tinha notado que ele estava com uma 
condição boa, mas, não esbanjando... agora ele já, se dá ao 
luxo de ter um carro top de linha, de viajar para Europa, 
esses tipos de coisas.  
P- E quando você fala assim que quando ele percebeu que 
vocês já estavam, sei lá, encaminhadas, alguma coisas 
assim, você acha que isso fez uma diferença para ele? 
M2- Fez. 
P- Em que sentido? 
M2- No sentido de ele achar que podia gastar um pouco 
com ele.  
P- Se sentir talvez mais tranqüilo? 
M2- Mais tranqüilo. 
P- Alguma coisa assim, né? Ok. Agora eu vou passar a 
mesma pergunta para o Ricardo. Então, pensando, vou 
retomar, né? Pensando em tudo que você viveu antes de 
você sair de casa, em algum momento da sua vida, como 
que você viveu essas questões financeiras na sua família? 
Pensando nos pais, nos seus irmãos, no geral enfim.  
H2- Então, tá. É... bom, desde pequeno eu acompanhei a 
evolução financeira do meu, dos meus pais. O meu pai, na 
época que eu nasci, meu pai, era um representante 
comercial, um vendedor, ele ganhava comissões em 
produtos vendidos dessa empresa, né? E foi evoluindo por 
mérito do trabalho e foi, foi promovido à supervisor, 
gerente, chegando até a direção da empresa hoje como é o 
caso, né? Então, no início nós tínhamos uma..., nunca 
tivemos uma vida ruim, uma vida de falta de coisas, meu 
pai sempre se preocupou com educação, a gente sempre 
estudou em colégios bons, né? Não tínhamos carros ou 

bens, assim, de muito valor, é... morávamos em Moema, 
sempre morei em Moema, que é um bairro... de um valor 
alto dos imóveis. Mas, ele, ele, eu senti essa evolução, 
que talvez, vamos dizer assim, não, não, não tenha se 
transformado em supérfluos, a gente percebeu a 
evolução financeira dele, mas, nosso estilo de vida 
sempre foi o mesmo. Diria que dificilmente saíamos 
para almoçar ou jantar fora, meu pai sempre se 
preocupou muito em fazer uma boa, acredito eu, 
poupança, né? Para nós quando fossemos mais velhos. 
É... e mudamos três vezes de apartamento, para 
apartamentos maiores ao longo desse tempo, sempre 
com economia, a gente vivia isso, vivia experiência de 
“olha, vamos partir para um imóvel maior”, então, todo 
mundo tem que entrar no esquema, né? Todo mundo tem 
que economizar, então, vamos parar de sair um pouco e 
tal e, depois de alguns meses a gente via o resultado, 
realmente mudávamos, então, a gente se sentia parte 
daquilo, então foi muito, uma experiência boa, é que, 
que refletiu na gente esse mesmo sentimento de guardar, 
de se esforçar para poder atingir uma coisa melhor, né? 
P- E a sua mãe, como ela se..., como ela via isso? Como 
ela ficava nessas circunstâncias?                  
H2- Ah, sempre participava da mesma forma, 
auxiliava... a minha mãe sempre foi dona de casa, né? 
Depois de casada, é... e, e tentava, na medida do 
possível, nos segurar como filhos também, querendo as 
coisas, né? Explicar e direcionar quando podia soltar um 
pouquinho mais, quando não tinha nenhum projeto em 
vista, aí, tudo bem, então ele sempre participou mais, 
vamos dizer, da casa para dentro, né? E meu pai, mais da 
casa para fora correndo atrás das vontades e, e... idéias, 
né? 
P-Ele se formou durante esse percurso da carreira dele 
ou ele quando já, quando vocês nasceram ele já era acho 
que. 
H2- Ele já era advogado, já era formado, é... já era 
formado na... antes do casamento com a minha mãe, 
inclusive, é... eles se casaram em 74, eu nasci em 76, né? 
Antes do casamento ele se formou, trabalhando durante 
o dia e estudando à noite, né? Que ele achava que, 
embora tinha uma profissão, já era representante 
comercial na época, nunca trabalhou como advogado, 
mas, achava interessante ter um curso superior que isso 
iria ajudar na frente, né? E realmente o ajudou, ele nunca 
poderia ter atingido, né? Uma posição de direção se não 
tivesse se preocupado com a formação.  
P- E, você acha, só para terminar essa questão, você 
acha que seus irmãos também viram e... se acomodaram 
nesse modelo?  
H2- Eu tenho uma irmã mais nova, dois anos mais nova 
que eu, que participou de tudo isso e, tenho dois irmãos 
que vieram muito depois, eu tinha 14 anos já, meu pai já 
tinha atingido, né? Vamos dizer, um sucesso na carreira, 
então, eu sinto isso claramente, que..., eles não 
participaram dessa evolução, eles chegaram num 
momento onde estava tudo ganho, né? Com uma vida 
mais, mais tranqüila... hoje eles têm... eu lembro que a 
gente ficava até...com receio de pedir coisas assim, a 
gente via umas coisas caríssimas, né? E a gente falava 
“ah, isso aí”, mas, nunca foi negado, a gente que tinha 
esse sentimento. Agora meus irmãos, eu já percebo uma 
diferença, eu já percebo os meus irmãos com uma vida 
assim, muito mais despreocupada, vamos dizer, nesse 
sentido. 
P-Mesmo a sua irmã que tem... 
H2- Não, a minha irmã não, a minha irmã é dois anos... 
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P- Tá. São os 2 menores. 
H2- Ela participou de tudo isso, os 2 menores que vieram 
bem depois... 
P- Tem um espaço grande mesmo, né? 
H2- É, 14 anos de diferença. 
P-É, e aí, tem uma diferença bastante grande, né? Tem um, 
tem um espaço grande e uma experiência diferenciada 
mesmo, né? 
H2- É. 
P- Então, vamos... continuando nessa questão, você contou 
da sua experiência, contou assim, um pouco da sua e, eu 
queria compreender um pouco, assim, como que era a 
conversação sobre dinheiro, como seu pai e sua mãe 
conversavam sobre dinheiro? Sobre as necessidades, o que 
tinha que fazer ou não, se a coisa era fácil, era difícil, se 
isso transformava numa questão de briga ou não, enfim, 
todo o aspecto comunicacional sobre dinheiro que às vezes 
pode ser verbal, pode também, ser não verbal, né? 
M2- Bom, nunca foi conversado claramente na minha 
frente ou na frente da minha irmã. Tanto que, acredito até 
que uma das falhas do meu pai e da minha mãe que, 
problemas, a gente nunca participou, e..., só uma coisa que 
a gente, que eu brinco até hoje, que meu pai sempre, que eu 
sempre escutei o meu pai falando, chegava determinada 
época do mês meu pai falava para minha mãe, eu quero os 
números, que ele queria que ela passasse para ele porque 
ela que fazia todo... 
P- Contabilidade... 
M2- Contabilidade, do que era gasto, inclusive na casa, 
quanto na empresa, né? Mas, nunca teve nenhum tipo de 
estresse nenhum tipo de discussão, meu pai sempre, minha 
mãe nunca questionou meu pai em questões financeiras, eu 
quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer 
aquilo, assim como também, o meu pai, nunca criT.u a 
minha mãe: “Você tá gastando demais”, nada disso, hoje já 
não, hoje a minha mãe já tá mais gastona, porque também 
meu pai, liberou mais .. Então, ele brinca às vezes 
criticando e brincando na nossa frente, mas, nunca foi 
uma..., dinheiro para gente, nunca foi um estresse. Às 
vezes, a gente percebia o pai um pouco mais apreensivo, 
principalmente, eu participei de quando ele resolveu sair da 
empresa e abrir a firma, foi uma época que eu percebi que 
estava, que eles estavam fazendo uma economia, mais não 
transparecia para gente porque nós continuamos estudando 
inglês, continuamos fazendo natação, fazendo o que tinha 
que fazer, fazendo ballet, indo na escola, sempre 
freqüentando as escolas caras, então, para isso sempre ele 
nunca, para mim e para minha irmã, nunca faltou. 
P- Nunca faltou. 
M2- Nunca foi... 
P- E também, não participou se estava difícil ou não, né? 
M2- Não. 
P- Manteve. 
M2- Manteve. 
P-Sempre as coisas como elas eram, né? 
M2- Hum hum. 
P-E, nesses momentos mais difíceis também, eles não 
discutiam... 
M2- Não. 
M2- Existia confiança na questão financeira sempre teve... 
P- Ok. E para você? 
H2- Para mim..., foi da mesma forma. A gente nunca, 
nunca participava das, das, discussões, na verdade, não 
haviam discussões, sobre dinheiro a parte financeira em 
casa. Meu pai sempre cuidava de tudo, fazia questão de 
cuidar. O que eu me lembro que acontecia freqüentemente, 
ele sentava com a minha mãe numa, na mesa, a gente em 

volta tudo isso com os papéis, acho que a minha mãe na 
época, até hoje tem conta conjunta, então, eles 
conversavam: “olha, passei tantos cheques então, você 
fica sabendo”, então, eles tinham um controle não era 
tão fácil como hoje que na internet você vê tudo, então, 
eles tinham que conversar bastante, eu lembro disso. 
Mas, essa parte financeira meu pai sempre, é... nunca, 
nunca, não tinha discussão, não tinha conversa... é..., 
vamos dizer, a minha mãe tinha os gastos da casa, saia, 
fazia as comparas, meu pai sempre, eu lembro, isso é 
uma característica dele, ele gosta de fazer comparas 
grandes... 

P- É? 
H2- Compras de mês, assim, né? Então, a gente ia junto, 
fazia aquela compra de 4 carrinhos lá tal, depois, durante 
o mês, só despesas pequenas como coisas mais... 
perecíveis aí... mas eu, a gente era envolvido, em 
situações financeiras, somente na hora de desafios 
assim, né?  

P- Interessante, né? 
H2- É. “Olha, a gente tá pensando em tal coisa, vocês 
topam, né?” Como a mudança de apartamento, tá, então 
a gente ia ver, bom, aí, acho que todo mundo sentia 
aquela... “então vamos topar”, então, aquilo passava a 
ser uma meta para todo mundo, então, a gente, mesmo 
pequeno, né? Estava envolvido, se sentia envolvido, 
então, pôxa..., então, “vamos economizar nisso”, então, 
tal, tá legal, porque a gente tá participando de um 
objetivo comum, né? Então, isso eu lembro muito bem, 
e..., uma coisa interessante é que, mesmo com esse... 
crescimento vamos dizer assim, né? Evolução 
financeira, lá do pessoal em casa, a gente sempre 
manteve a mesma linha. Meu pai é uma pessoa que 
dificilmente sai, sai em situações assim esporádicas, 
uma vez por semana, duas vezes por semana, só para 
não dizer que não saiu ou quando alguma pessoa indica 
algum lugar vai..., não é aquela pessoa, nunca foi que, 
esbanja, gasta, né? Tá saindo mais agora por causa dos 
meus irmãos, a gente... eu percebo isso também, né? 
Ele... tá com um comportamento diferente, mais 
moderno, assim, até por causa, não sei se naturalmente 
ou por ser motivado à isso, por causa dos meus irmãos, 
né? Então, ele tem que ser uma pessoa... 
P- Moderna. 
H2- Que sai, né? Tal e que curte também... 
P- Eu tenho uma curiosidade. É..., na tua adolescência, 
tem um diferencial financeiro da adolescência dos seus 
irmãos? Tem mais possibilidades financeiras para eles 
do que teve na sua ou mesma coisa? 
H2- Olha, em termos de coisas que eu considero básicas, 
vai de educação, saúde... eu diria que é igual. 
P- Igual. 
H2- Sempre estudamos em colégios caros, fizemos 
outros cursos caros também, línguas... e eles também 
estão tendo a mesma coisa E saúde também... 
P- Também. 
H2- Os planos de saúde top que ele fez questão na 
época, são agora, agora o que eu vejo de diferença, é... 
seria, vamos dizer assim, a percepção, por parte dos 
meus irmãos, da condição do meu pai hoje. Então, eles 
não se sentem muito acanhados ou que existem 
obstáculos, em pedir alguma coisa, ser um pouco mais 
ousados, vamos dizer, nas vontades, do que a gente. A 
gente meio que participava mais e tinha um pouco de, 
de, talvez, responsabilidade assim, um pouco maior. 
P- Tem um diferença na atitude? 
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H2- É, na atitude, é... 
P- Entendi. 
H2- Mas é uma coisa meio subjetiva, né? 
P- É, imagino. Inclusive porque para adolescência hoje, a 
oferta de produtos que tem, é... fascinante, né? 
M2- No próprio colégio, né? Só vê o dos outros, 
competição... 
P- Então, e... uma coisa que também me chama atenção é 
que às vezes algumas famílias possuem mitos e crenças, 
sobre dinheiro, então, por exemplo, eu estou observando 
você falar e junto com a sua fala vem uma questão assim, 
de objetivos, de metas, de reunião por um objetivo, de 
respeito pela questão financeira, não me parece muito 
diferente dela, parece, talvez na sua... parece que... se 
falava mais, vamos dizer assim, né? 
H2- Hum. 
P- Eu queria que você tentasse me colocar um pouco o que 
você acha que dessa vivência toda, você observou como 
crenças ou como mitos em relação à dinheiro. 

M2- Não sei se eu vou conseguir te responder o que você tá 
esperando, mas, eu acho que esse tipo de atitude, né? 
Sempre foi muito natural, sempre, sempre foi muito aberta. 
A parte de despesas mensais, isso a gente nunca nem ficou 
sabendo, nunca ouviu discussão, de gastos... isso foi 
sempre controlado, vamos dizer, nos bastidores pelo meu 
pai... 
P- Sim... 
H2- Agora essa parte de conjunto, de atitude, de conversas 
sobre objetivos maiores, isso acabou fazendo parte da 
gente. Então, hoje, eu sou assim, né? 

P- Você é assim hoje? 
H2- Hoje eu sou assim. Então, hoje quando a gente quer 
fazer alguma coisa, a gente... quando eu tenho vontade de 
fazer alguma coisa, eu chego, converso com ela, né? Então, 
ela primeiro, eu acho que eu tenho que convencê-la ou, 
pelo menos, é... discutir, né? .. 
M2- É brincadeira..... 
H2- Não é comunicar.  
M2- Não,...é... 
H2- É discutir o assunto. Então, se ela topa, se a gente tem 
um objetivo, então, então tá bom, então a gente tá no 
mesmo barco. Então, a partir de agora, a gente vai, é... 
tentar agir dessa maneira para atingir esse objetivo. Então, 
isso me... isso começou a fazer parte de mim. Uma outra 
coisa também... que... isso... vamos dizer, peguei, nunca foi 
falado claramente, mas, o que eu pude perceber e isso 
também passou a fazer parte de mim,  é a segurança. Então, 
a gente é... você tem... é, 100, você não pode comparar uma 
coisa de 100, né? Parece besteira mas, eu tenho colegas, eu 
tenho amigo que têm 100 e eles comparam uma coisa de 
200 e depois..., eu, eu sou diferente, eu tenho 100, eu 
prefiro comparar uma coisa... vamos dizer, dentro das 
minhas possibilidades, então, eu sou meio medroso ou 
meio com... é... como, como é que fala? 
P-Conservador? 
H2- Conservador, né? Não sou tão arrojado... 
P- Ok. 
H2- Então, isso acabou fazendo parte de mim por causa do 
meu pai. Em algumas, em alguns momentos, isso é muito 
bom, em outros, é ruim, em outros você precisa realmente, 
é... vamos dizer, se colocar um desafio financeiro, né? E 
sair para correr atrás para... 

P- É. 

H2- Senão você fica patinando, é muito difícil você 
adquirir tudo quando você tem a condição. Às vezes, 
essa condição vem ao longo do tempo e você já vai... 
P- O desafio, você falou uma palavra muito interessante, 
o desafio também você viveu na sua família. Porque de 
alguma maneira também... 
H2- Exato. 
P- Você aprendeu alguma coisa com isso? 
H2- Hoje a gente percebe que participou muito pouco, 
quer dizer, o que a gente poderia economizar ou... isso 
na verdade foi mais, é... psicológico do que real, foi 
mais, eu acredito que esse assunto surgia,  é... pelo fato 
da gente... e do meu pai até querer passar esse tipo de 
maneira, né? Ou de estilo assim, idéia para nós, porque o 
que a gente poderia ajudar mesmo, na época não era 
nada, em termos financeiros, né? Era mais de não 
reclamar ou de não brigar por alguma coisa mas, eu senti 
que isso veio assim. 

P- Hum. 
H2- Não tínhamos que ser avisados de nada, na época, 
nós éramos pequenos, então se ele quisesse tomar a 
decisão, ele toma. Mas, eu sentia sempre que ele fazia 
questão de envolver a gente.  

P- Então assim, se a gente pudesse, então, nomear, eu 
estou percebendo que a meta, né? E o conjunto de 
atitudes de todos para obtenção dessa meta, é uma 
atitude mais conservadora, procurar não gastar mais do 
que tem, né? 
H2- Exato. 
P- Procurar andar dentro dos próprios limites, são 
essas... 
H2- Na verdade, eu talvez me expressei mal, mas é, 
gastar com, é pensar muito antes de fazer um negócio 
e... e gastar dentro das suas possibilidades. Talvez não 
gastar o que você tem, você pode até dar um passo um 
pouco maior desde que você esteja preparado para isso, 
né? É, mais ou menos isso... 
P- E para você  A ?  
M2- Bom, o que eu sempre percebi e sempre meu pai, 
nesse sentido sim ele conversou bastante com a gente, 
foi, como meu pai não teve condição de ter estudo, 
porque teve que optar, ou ele estudava ou ele trabalhava, 
porque ele queria casar. Viveu uma infância, o meu vô 
morreu cedo, então, ele teve desde os 15 anos que 
batalhar muito para ter comida em casa, tudo, então, não 
tinha casa própria, foi ter casa própria depois de alguns 
anos de casado, então, algumas coisas..., a economia, 
sempre, guardando dinheiro e aplicando o dinheiro 
geralmente em banco, né? Não em imóveis e essas 
coisas, e... ele sempre passou muito, a casa própria, 
batalhar para ter na casa própria, e... se formar, sabe? 
Então, é, a gente acaba herdando esse tipo de coisa 
também, dando valor, para, para formação para 
ofissional, porque o que o meu pai não teve e quis e de 
certa forma, não exigiu forçando, mas, impôs, mais ou 
menos, que a gente teria que estudar, o que, a gente 
decidiria, mas, tínhamos que estudar e se formar e ter a 
casa própria e batalhar pela sua própria vida, mas, 
ganhando o seu dinheiro e guardando... 
P- Guardando... 
M2- Guardando sempre. 
P- Para depois, usá-lo?  Uma coisa assim? 
M2- É. Porque, o que eu sempre escutei: “você não 
sabe”, que é um comentário que tem até na casa dele 
também, “se depois tiver uma dor de barriga”... 
P- Como é que é o comentário? 
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M2- “Se tiver uma dor de barriga, lá na frente, não tem o 
dinheiro para... para o que precisa...”, então, meu pai, tanto 
que quando eu era pequena, quando minha irmã nasceu, ele 
abriu uma conta, quando eu nasci ele abriu uma conta, e 
desde de pequena todo o mês ele deposiestava um valor, 
então, a gente também, tem esse..., esse negócio de 
economizar e guardar dinheiro para poder... 
P- Para o futuro, né? Você também tem alguma frase assim 
como a dela, que você escutou alguma vez? Ela falou 
pensando em você, ela falou que tinha também na sua 
alguma coisa curiosa... 
H2- É a mesma coisa, são... maneiras de dizer, sobre o que 
pode acontecer na frente se a gente não tiver preparado, né? 
Se tiver uma dor de barriga, se acontecer alguma coisa, tem 
que ter alguma coisa, né?  

P-Entendi. Bom, eu tenho também uma outra questão.É... a 
gente tá então, observando, que essas experiências, acabam 
sendo, então, levadas para vida de vocês, não é isso que nós 
estamos observando aqui? 
M2- Hum, hum. 
H2- Muito.  
P-Eu já quero..., daqui há pouco eu vou entrar um pouco na 
vida pessoal, né? Como vocês estão lidando com isso. E 
para terminar só esse tópico, eu queria assim, que vocês 
dois tentassem me dar uma opinião, uns esclarecimentos do 
que é o significado do dinheiro para cada um de vocês. Eu 
falei é o, mas, pode ser... mais. 
Pausa. 
M2- É (pausa) o dinheiro, a falta é péssima, o excesso é 
muito ruim e o suficiente é muito bom. Porque eu acho que 
a falta do dinheiro, você não conseguir fazer coisas básicas 
de sobrevivência ou, não conseguir dar, de repente, poder 
ajudar uma pessoa próxima, te põe numa situação muito 
ruim... o excesso, eu acho que você acaba não dando valor 
paras coisas que é o mais importante, para atingir a 
felicidade, e o suficiente que eu digo, não é o suficiente 
para comer, viver, não, é o suficiente para você conseguir 
fazer viagens..., para.... Eu digo suficiente, é o seguinte, 
você, saber que você viajou, você batalhou para ganhar 
dinheiro para viajar, não é que caiu, te deram uma viagem e 
você foi, por que senão, eu acho que você não... acaba não 
dando valor, paras coisas.  
P- E para você? 
H2- Para mim, é... o dinheiro é muito bom .. Para mim, é... 
eu já tenho uma opinião contrária, a minha é pouco é ruim, 
o suficiente é bom e excesso é melhor ainda... ..  Eu acho 
que o dinheiro trás felicidade, não só o dinheiro, né? A 
pessoa que só tem o dinheiro, não significa que tem 
felicidade, mas, o dinheiro trás felicidade, vou falar que o 
dinheiro não trás felicidade? Trás, não só o dinheiro, mas, 
trás e... a gente tem objetivos, e esses objetivos, muitas 
vezes são, é..., vamos dizer assim, medidos pelo dinheiro, 
né? Os objetivos a gente tem uma vontade e essa vontade 
você precisa, muitas vezes, ter o dinheiro para, para 
adquirir, se é uma vontade material, ou mesmo uma 
vontade de ajudar uma outra pessoa e, você precisa. Então, 
é uma maneira de você ter uma satisfação, uma segurança, 
manter a cabeça tranqüila, né? Então, eu acho que, é como 
que o excesso, o excesso, o que é o excesso de dinheiro? A 
gente não sabe o dia de amanhã, pode ser que você ache 
que hoje você tem o dinheiro que é um excesso, mas, 
amanhã, você pega aí e... muita gente acontece isso, o cara 
tem trigêmeos, né? Então, aquilo que ele achava que era 
um excesso, não é nada de excesso aí, né? 

M2- Mas quando eu quis mencionar o excesso, eu quis 
mencionar, tipo, Ronaldinho. Coisa que não dá para dosar a 

quantidade de dinheiro, não tem mais onde pôr dinheiro 
e isso, eu acho ruim.  
H2- Eu, eu acho que, depende muito da pessoa, depende 
muito da... então... 
P- Uma coisa que poderia pensar assim, do tipo:precisar 
ter um pouco de sabedoria para usar o dinheiro, mesmo 
quando falta ou quando tem.Uma sabedoria. 
H2- Sabedoria e experiência. Como a gente muitas vezes 
não tem a experiência, vivida, a gente adquirida, como 
dos pais. Então, talvez seja isso que falta para pessoas 
como essas. 

P- Com certeza. Bom, e agora, caminhando um pouco na 
vida de vocês dois. Nós falamos um pouco da família, 
do que vocês observaram sobre a família, agora, 
pensando em vocês  no namoro, né? Eu queria que vocês 
contassem para mim um pouco, como é que vocês foram 
convivendo, né? Com essas influências, essas crenças, 
essas metas e tudo que vocês contaram, já no namoro, 
né? Então, é bem assim, como que isso foi influenciando 
vocês no namoro, para chegada de uma decisão de 
compartilhar a vida juntos. 
H2- Bom, é... nós nos conhecemos muito novos, né? 
M2- Quinze anos. 
H2- Quinze anos, então, nós namoramos praticamente a 
época de colégio, faculdade, e nós tivemos sempre uma, 
uma tranqüilidade muito grande para esperar a hora certa 
de assumir um Compromisso, que tá relacionado a uma 
condição financeira estável.  

P- Estava relacionado?  
M2- Estava. 
P- Compromisso com condição financeira? 
H2- Tinha, sempre esteve... 
M2- Enquanto não conseguíssemos comprar o 
apartamento, não casaríamos, enquanto não 
conseguíssemos ter uma vida individual, ou seja, nos 
sustentar sozinhos, não casaríamos... 
H2- Então, isso sempre foi uma condição básica para 
gente dar um passo à frente. Então, na época de colégio, 
quer dizer, eu na verdade, nunca recebi mesada ou..., dos 
meus pais, nada disso. Sempre eu queria fazer alguma 
coisa, conversava, tinha um dinheiro para aquilo, é 
lógico que eu tinha um dinheiro para, quando, na minha 
fase de criança assim, nunca tive, sempre tinha que, que, 
vamos dizer assim, é... conversar sobre o que eu queria, 
o que eu precisaria, fora o meu, um dinheirinho que eu 
tinha, mas, não era uma mesada, era um dinheiro para 
você não sair na rua sem dinheiro. Isso... 

M2- Quando a gente saia, né? 
H2- É, aí, quando eu comecei a namorar, aí, mudou, a 
história mudou, aí, nem partiu de mim, partiu dos meus 
pais, né? Então, comecei a ter, mesmo sem ter 
necessidade, assim, pedir nada, senti isso vindo, “então, 
olha, você... ao invés de andar com 100 reais na carteira, 
então, agora você vai sair e tal, você tá saindo e tal, toma 
um pouco mais...” e eu senti isso na minha época de 
adolescente, né? Então, quando eu comecei à namorar 
com ela, eu sempre fazia... isso é uma... eu estou 
comentando porque eu tenho colegas que agem de uma 
maneira diferente, né? 
P- Como? 
H2- Eu sempre fazia questão de pagar as coisas... 

M2- Tudo. 
H2- Isso é uma coisa que me faz... , eu me sinto bem. Eu 
não sabia se ia casar com ela, se ia dar certo, se não iria, 
mas, eu sempre tive isso comigo de..., você  nunca vai 
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ficar devendo nada para ninguém, não é isso, mas, se você 
faz, então isso me deixa mais tranqüilo, eu tenho isso 
comigo.  
P- É como se fosse um valor para você? Uma importância 
de valor, um valor de pessoa? 
H2- É, é... eu sinto isso, né? Então eu, para mim, eu faço, 
isso não me deixa, não é que me sinto mais ou menos, isso 
para mim é... tem importância, vamos dizer, para mim, não 
tem comparação, perante alguém que eu me sinto bem não, 
então... e ela, eu acho que isso vem muito das famílias, 
também, essa, essa primeira parte sobre as famílias é 
interessante porque é a base de todo o resto. Então, como 
eu te falei que meu pai sempre comandou essa parte, a 
minha mãe, é... eu dificilmente via a minha mãe, a gente sai 
para almoçar, saia para... para minha mãe pagando alguma 
coisa, com essa postura de é... talvez não tenha nada a ver, 
mas, a imagem que fica é que quem paga as contas, quem 
paga as despesas, quem faz tudo é uma espécie de chefe, 
ou..., né? E não por ser chefe, ou, por nada, mas, é uma 
postura bonita, né? De a pessoa ter condições de oferecer 
tudo aquilo e tal, sempre admirei meu pai nesse sentido. 
Então, eu me sinto bem fazendo, sempre me senti, então, 
com ela, tinha esse comportamento, elas às vezes, quando a 
coisa foi ficando um pouco mais séria, ela também tinha o 
trabalho dela, a ocupação dela, então, ela também tinha 
prazer de gastar o dinheiro dela. Ela não podia... 

M2- Eu ficava constrangida também... 
P- Ficava? 
M2- Ficava porque eu sempre via a minha mãe pagando a 
conta... 
P- É? 
M2- A gente vai num restaurante quem paga a conta é 
minha mãe. 
H2- A família dela é diferente, né? 
M2- O dinheiro é do meu pai, mas, quem paga a conta é 
minha mãe. Meu pai não põe a mão no cartão, meu pai sai 
vai comprar um carro, ele vê o carro, depois, minha mãe 
paga, minha mãe faz e eu sempre vi isso. Sempre quem 
tomou conta do dinheiro, fez tudo, foi a minha mãe. Então, 
eu ficava constrangida até no começo do casamento 
também, fiquei um pouco constrangida, mas, depois, faz 
uns 3 anos, eu já nem levo bolsa mais quando eu saio... .. Já 
nem mais me preocupo, não me incomodo. 
H2- É... eu... 
P- Teve uma pequena diferença entre vocês, nessa 
questão... 
H2- É. 
P- Já no namoro, ele via dessa maneira e você se sentia um 
pouco constrangida... 
M2- Então, quando tinha, por exemplo, aniversário dele, eu 
me sentia na obrigação de dar um bom presente, né? 
P- Ham ham. 
M2- Dia dos namorados, dar um bom presente e acabava 
ganhando também, um bom presente, então, eu me sentia 
sempre em dívida..., não, em dívida, em dívida financeira, 
eu encarava isso, eu gostei sempre, porque eu sempre, ele 
sempre foi muito protetor não no sentido só financeiro, 
mas, como em todos os outros e, de certa forma, eu 
encarava, ele estava fazendo a mesma coisa, me cuidando, 
me protegendo, não querendo que eu gastasse o meu 
dinheiro, “guarda o seu dinheiro, gasta o meu...” e ele não 
sabia realmente se ia ficar comigo ou não. Quer dizer, eu 
acho que sabia, né? . Mas, não era uma certeza.  
P- Vocês começaram muito cedo, né? 
M2- É. 
P- Isso é difícil saber, né? Ham... rede social, vamos pensar 
um pouquinho... a gente falou um pouco da família, de 

como vocês lidavam com isso no namoro. Eu entendi 
que tem assim, um cuidado financeiro maior da parte 
dele, que ela teve que acabar se adaptando, não é isso? 
M2- Hum, hum. 
P- Pelo o que eu estou entendendo... e que enfim, agora 
você se acomodou nessa posição... 
H2- Mas hoje, é importante complementar que a gente 
divide muitas coisas, né? 

P- É, eu vou perguntar essa questão... 
H2- Tá. 
P- É muito interessante, ela é inclusive, fundamental 
nesse trabalho. 
H2- Tá. 
P- Eu vou chegar, falta só mais duas aqui para eu chegar 
nela. Antes de chegar nessa questão, só vamos pensar 
um pouco assim, vocês são profissionais de carreiras, tão 
aí à pleno vapor, então, eu tenho bastante interesse em 
saber, se a rede na qual vocês convivem, em social, 
profissional exerce alguma influência, alguma pressão... 
acontece alguma coisa nesse em torno que guia vocês na 
maneira de consumir, de buscar lazer, de compras, de 
serviços e etc...  
H2- Olha, eu acho que não tem nenhum tipo de... 
M2- Até pelo contrário, né? 
H2- É. Não tem nenhum tipo de pressão, nenhum tipo 
de, a gente não freqüenta ou não vive com, vamos dizer 
assim, grupos que a gente tem que se adaptar, né? Em 
termos de bens, de... muito pelo contrário, a gente tem 
um grupo de amigos, como dizer, por muito tempo, 
muito tempo, desde a época de colégio, então, eu acho 
que, eu acho que até, o fato, talvez da origem, dos 
nossos colegas ter sido a mesma da gente, colégio... isso 
pode delimitar o mesmo nível social talvez. Então, a 
gente não sente nenhuma dificuldade, nenhuma 
necessidade de se adequar. A gente tem gostos assim, 
muito simples, é, eu gosto de ir para uma casa de campo 
lá do meu pai, ou praia lá na casa do pai dela. A gente é 
muito caseiro, convida os amigos para vir, para 
participar assim, a gente nunca foi de, de ficar fora 
muito tempo, de ficar... e em termos de bens, de gastos, 
necessidades, né? A gente, roupas, esse tipo de coisa, a 
gente não tem essa preocupação, é zero. Preocupação 
zero com isso. Já tive momentos assim... 

P-Que momento? 
H2- Da minha infância, como, como eu mencionei, 
muitas vezes, a gente mudava e quando mudava para um 
imóvel diferente, tinha aquela turminha, né? Diferente, 
então, às vezes, você via certas pessoas..., eu lembro 
quando mudei para uns dos apartamentos lá também, eu 
senti essa diferença, que todo mundo se preocupava... eu 
era moleque, meu negócio era jogar bola, eu nunca tinha 
me... eu nem sabia marca de calça, marca de sapato, 
marca de camisa e eu entrei numa, num grupo que o 
pessoal era aquele, o papo era aquele, né? Então, aí que 
eu, pô, fui perceber essas coisas, então, eu sentia 
algumas vezes, né? Por isso que hoje eu posso dizer que 
não tenho, porque quem não sente, as vezes fala, “não, 
não tenho”, mas, as vezes é ele quem dita para os outros, 
né?  
P- É verdade. 
H2- Mas, não, eu... a gente nunca teve nada disso, não 
tem, né? Nada disso hoje em dia.  
P- E mesmo no ambiente profissional? 
H2- Mesmo no ambiente profissional. Infelizmente, eu 
diria que é muito difícil a gente, eu sou muito, eu 
trabalhei, eu trabalho nessa empresa há muito tempo, 
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então, quando eu comecei estagiando, tinha um estágio 
interessante lá que o pessoal chamava de job rotation. A 
gente fazia todas as atividades da empresa no estágio. 
P- É uma rotação? 
H2- É. 
P- É job rotation, de rotação? 
H2- É de rotação. De rotação de, de tarefas ou de emprego, 
serviço... então, meu estágio foi, por exemplo, três meses 
no departamento de comparas, três meses no departamento 
de vendas, três meses no recursos humanos, aí, eu fiquei 
um tempo maior na área técnica, que é a minha formação, 
fiquei um ano na produção, um ano no controle de 
qualidade, então, vivendo com pessoas assim, que tinham 
um nível salarial bem mais baixo, então, eu lembro de 
momentos que no dia seguinte ao dia de pagamento, o 
pessoal na empresa fazendo uma vaquinha lá, juntando uma 
certa quantidade de dinheiro para um dos rapazes que foi 
assaltado no dia do pagamento, ele estava com criança 
pequena em casa, então, todo mundo decidiu ajudar o rapaz 
que não sabia o que fazer, então, eu, eu tive algumas 
experiências e a empresa, ela tem, eu diria para você. No 
meu ambiente profissional tanto as empresas que a gente 
tem contato, todo o meu ambiente profissional tem poucas 
pessoas que tem a liberdade muito grande de conversar 
sobre coisas que a gente vive. Eu não me sinto bem em 
contar para uma pessoa que eu fiz uma viagem se eu sei 
que aquela pessoa, não, né? Não tem uma condição que vai 
ter essa possibilidade, então, o ambiente social, o ambiente 
de trabalho, né? 
P- De trabalho. 
H2- Profissional, minha experiência fala muito pouco sobre 
a parte financeira. Viagens, bens, isso tudo... 
P- E para você A ? 
M2- Se a parte profissional interfere? 
P- Profissional, social, a rede que está no seu em torno... 
M2- Não.  
P- Não exerce nenhuma influência? 
M2- Não, não exerce nenhuma influência, até o que eu 
disse, muito pelo contrário é que, muitas vezes, a gente 
quer viajar, quer fazer alguma coisa e, a gente percebe que 
os outros não... a questão não é nem não poder, a questão é 
ter outro foco, precisar gastar dinheiro em outras coisas, 
então, eu digo que hoje, ainda bem dentro dos nossos 
amigos, nós somos o que conseguimos mais, ir mais 
adiante, né? Ter uma situação mais estável. Não estou 
dizendo em ter bens, mas, ter uma situação mais estável. 
Então, não interfere, também não interfere na parte 
profissional... 
P- Nada? 
M2- Nada. Tenho amigos que ganham mais, que têm outro 
tipo de vida, trabalham de outra forma, mas, não é isso que 
me faz mudar meu objetivo, gosto de trabalhar de 
determinada maneira, então, eu vou trabalhar assim, tentar 
ganhar mais dentro do meu modo de trabalhar não é 
porque... não muda nada não. 
P- Ok. Bom, então, agora a gente vai falar um pouco de 
vocês, né? Mais da vida de vocês. Na primeira questão que 
eu tenho, que é uma questão delicada, eu preciso saber 
quanto que vocês ganham. Assim, se vocês puderem me 
falar... cada um quanto recebe e se as contas são juntas ou 
separadas.  
H2- Tá, então... para mim não tem problema nenhum falar, 
se você quiser me contratar depois e pagar o dobro .. 
M2- Mas, não vai pedir emprestado .. 
H2- Não, se eu somar todas as atividades, né? 
P- Ham ham, todas. 

H2- Eu diria para você... que isso giraria aí, em torno de 
uns R$8.500,00 por mês. 
P- Ok. E ela? 
M2- Se eu somar todas as minhas atividades..., é um 
pouco complicado para mim porque eu tenho um gasto 
fixo no consultório, um gasto variável, né? Mas, 
calculando esse ano que eu conseguiria ter juntado uns 
R$1.200,00 por aí... 
H2- Não. 
M2- Livre, livre de tudo... 
P- Pagando todas as contas você acha que você tira 
R$1.200,00 livre. 
M2- 1.200,00, 1.500,00... 
P- Você acha que não? 
H2- Eu acho que ela tira em torno de R$2.500,00 ela... 
M2- É porque eu não consigo juntar .. 
H2- Não, é que você tem despesas com você mesma. 
Você tem a academia, você gasta depois como você 
quiser... o caso dela é mais complicado, o caso dela... 

M2- Não tem um holerite, não tem... 
H2- O caso dela tem uns 10, 12 anos para atingir uma... 
P- Eu entendo. 
H2- Uma faixa legal. 
P- Aqui, nós estamos falando do líquido, mas, se você 
quiser colocar o bruto também, não tem problema 
nenhum. Você prefere deixar bruto? 
M2- Pode ser. 
P- Quanto que ficaria bruto? 
M2- Bruto? Uns R$5.000,00 ou R$6.000,00. 
P- E a conta de vocês, é junta, é separada? 

M2- Separada. 
P- Não existe conta nenhuma junto? 
M2- Não. 
P- Cartão? 
M2- O meu cartão é adicional do dele. 
P- Então, o cartão é junto, o cartão de crédito, né? 
H2- É.  
P- E, mais alguma outra conta que vocês mantém juntos 
ou não? 
M2- Não. 
P- Separados, são separados. Então, vamos começar do 
básico, né? Como é que vocês fazem na vida de vocês? 
Vocês estava contando que você têm uma divisão na 
questão financeira dentro de casa. Vocês poderiam, 
contar um pouquinho? 
H2- Sim. É... eu na verdade assumo... 
M2- Tudo .. Não, praticamente tudo... 
H2- Todas as despesas básicas, né? Isso, não por, por 
é..., vamos dizer assim, não por ausência dela ou da 
disponibilidade dela em ajudar, mas, é por mim, eu 
tenho condições, eu gosto disso aí. Então, todas as 
despesas básicas eu chamo de condomínio, eu chamo 
como contas de água e de luz, né? Gás... 

M2- Tv à cabo... 
H2- Tv à cabo... 
M2- Telefone...  
H2- Todas as despesas de casa, parte de despesas com os 
carros... 
M2- Mercado. 
H2- Parte do supermercado... 
P- Parte ou todo. 
M2- Todo. 
H2- Todo .. 
M2- No começo, eu pagava o supermercado, mas, aí, ele 
começou a ter um ticket alimentação da empresa, então, 
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eu comecei à fazer compara com esse ticket. Depois, o 
ticket saiu um tempo, aí eu fazia compara no cartão e o 
cartão é adicional do dele e aí, eu não pagava e... porque no 
começo também, nos três acho ou quatro primeiros meses 
que o meu cartão virou adicional do dele, eu pagava a 
minha fatura, a minha parte, aí depois, você foi relaxando, 
relaxando... e aí hoje em dia eu não pago nada.  
H2- Não, eu tenho uma explicação, é o seguinte, o cartão 
dela era adicional da mãe dela, na época, né? 
M2- Era. 
H2- O plano de saúde dela era adicional, era junto com a 
família dela e tal e eu nunca, eu, eu, eu achava que isso 
tinha que ser cortado, a parte financeira eu acho que... 
entendeu? Então, a gente mudou radicalmente depois dos 
dois, três primeiros meses de casado. Antes de casar eu 
fiquei na minha, né? Até casar tal, depois eu falei que eu 
achava que a gente tinha que, mais cedo ou mais tarde, 
soltar. Então, era bom que fosse logo, né? Então, aí a gente 
tinha um cartão, eu tinha um cartão de crédito com, com 
decidi um outro cartão de crédito com programa de 
milhagens para fazer viagens, né? Enfim, aí eu já, a gente 
achou interessante que ela não tivesse um dela, que ela 
tivesse um adicional para gente computar as milhagens, as 
milhas juntos... 

P- Sim... 
M2- Mas eu sempre paguei o cartão de crédito para minha 
mãe. 
H2- Ah não, na época que era com a sua mãe sim... 
M2- Quando eu tinha, eu sempre paguei a minha fatura. 
H2- Então, a gente cortou, então, eu fico com as despesas, 
ela, ela me ajuda, ela paga a... 
M2- Eu pago a empregada... 
H2- A empregada... 
M2- Eu compro alguns coisas de vez em quando... 
P- Coisas de que, de casa? 
M2- É. As vezes que eu saio e compra o algumas coisas 
pequenas, eu pago e pago com o cartão... 
H2- Verdura, coisa que não pode comprar com muita 
antecedência... 
M2- Eu às vezes pago... 
H2- Coisas do dia à dia... 
M2- As vezes compro uma coisinha ou outra... compro as 
minhas coisas e aí, eu pago as contas individuais, né? Meu 
celular, minha academia, meu curso de italiano, meu curso 
que eu vá fazer, eu que pago... porque eu quero também, 
não por falta dele... que eu tenho certeza que ele pagaria... 
H2- A gente, eu, eu, não acho errado, não sou assim, o que 
eu acho é o seguinte, eu tive a felicidade ou, sei lá, a minha, 
o meu estágio deu certo, eu fui promovido, e eu hoje, hoje, 
tenho uma condição de... melhor que a dela. Já falei para 
ela que daqui há alguns anos, ela vai tá muito melhor que 
eu. Eu, acho isso... com o tipo de infra-estrutura que ela 
tem, o conhecimento que ela tem, a rede de pacientes que 
ela tá montando e... isso é uma questão de tempo. Então, 
hoje, não faz sentido dividir as coisas, eu posso colaborar 
mais, eu colaboro e deixo ela com a menor parte, até para 
ela reinvestir nela própria, em estudos, em outras coisas 
que ela tem vontade. Então, é isso que... não é por outro 
motivo que a gente não divide.  

P- Eu entendi. Quando vocês estavam namorando e iam 
casar, vocês conversaram como seria a vida de vocês nesse 
sentido financeiro? 

H2- Muito. 
P-O que vocês conversaram? 

M2- Sempre deixava claro que os pais não iam pagar 
mais nada, que a gente tinha que assumir as nossas 
contas. E sempre... a gente imaginava e conversava que 
não ia ser o mesmo padrão de vida, que a gente não ia 
poder sair direto, que a gente não ia poder ter em casa 
tudo o que tinha na geladeira da casa dos pais e tal e, a 
gente só achou porque, né? Na realidade foi contrário... 
M2- Eu senti que eu comecei a ter muito mais coisas na 
geladeira, tanto que eu engordei bastante ., fazer o que 
eu queria... esse tipo de coisa, então, a gente conversava 
imaginando o que seria e no fim também, não foi o que a 
gen te imaginava. 
H2- A gente, a gente casou, dentro de um cenário 
diferente. Há quatro anos atrás, eu, eu estava começando 
também, né? Assim, bem, bem no comecinho, não teve 
muito tempo, né? Então, a gente casou com aquela de... 
com aquela idéia de: “olha, nós vamos ter um certo valor 
por mês que vai girar em torno de X e..., nós vamos ter 
mais ou menos as despesas estimadas em X. 

M2- E esse valor que era o dele porque quando a gente 
casou, um pouquinho antes de casar, eu ainda não tinha 
uma condição financeira, aliás, eu tinha, mas, é porque 
meu pai pagava muito das minhas coisas ainda... coisas 
que eu não imaginava que pagava, por exemplo, seguro 
de vida, previdência, essas coisas e tudo que eu assumi 
depois de casada, então, mas, eu sabia que ele ia assumir 
a maioria das coisas, porque eu não tinha ainda uma 
condição tão... 
H2- O pai dela, ela teve essa, esses dois fatos 
interessantes, né? O pai dela sempre teve muita vontade 
de ajudar, muita mesmo, então, montou o consultório 
para ela de formada, comprou tudo que achou que tinha 
que comprar, tudo que ela queria, ela ia nas feiras e via 
os equipamentos, via tudo de primeira... 

P- Sim... 
H2- O pai dela sempre fez  questão de dar... 

M2- Pagou meus cursos de especialização... 
H2- Todos os cursos..., e ela então, ela vinha trabalhar, 
ela trabalha tal e... 
M2- E ficava com tudo... 
H2- E por outro lado, a faculdade dela a odontologia não 
oferece uma disciplina de administração, assim, nada, 
zero... 
M2- Nada. 
H2- Num sabe... então, ela vinha trabalhar ela não sabe, 
ela... achava engraçado que ela falava assim, é: “eu 
estou usando a resina de ultima geração aqui, 
desenvolvida na Europa, tal e tal... comprei o 
instrumental europeu também, não sei o que, não sei o 
que...”, eu falei: “como é que você cobra dos seus 
pacientes?”, “ah, eu imprimo uma tabelinha da APCD, 
não sei da onde aí e faço o meu...” eu falei: bom, quer 
dizer, eu não falava nada, né? 
P- Por que não falava? 
H2- Não, eu achava que eu não tinha que me intrometer, 
que, né? 

M2- Até o dia que eu assinei o documento .. 
P-Que documento? 
M2- Casei... .. 
H2- É que quando a gente casou... 
P- Ah... entendi .. 
H2- Eu, eu falei para ela... 
M2- Mas, foi uma coisa muito boa, não foi ruim não...  
H2- Foi dentro da mesma conversa de se desligar dos 
pais, né? Falei: “acho que tá na hora de você administrar 
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o seu negócio, de você ver... você tem noção de quanto 
você gasta? Você tem noção de quanto você ganha? Você 
precisa, pelo menos ter esses números... ter as datas...”. 

M2- Eu não tinha conta separada, tudo conta pessoal, 
então, não sabia o que era consultório, eu estava gastando 
dinheiro de consultório com coisa pessoal. 
H2- Então, aí, a gente conversou bastante e deu uma 
organizadinha aí, na... então... 
P- Ele deu a mão de administrador para você... 
M2- Deu, fez uns programas de cálculos de preços me 
baseando no que eu estou usando, foi bem legal... 
H2- Foi o básico do básico... 
M2 E... acertou... 
H2- Pelo menos para ver se tá perdendo dinheiro, se tá 
ganhando dinheiro, o que tá acontecendo... 
P- Para ter noção, né? 
H2- É... 
M2- Porque olha, isso é verdade, até o fim do ano passado, 
desde que eu casei até o fim do ano passado, muitas vezes 
eu chorava à noite porque eu tinha que pagar a conta no dia 
seguinte e não tinha o dinheiro ainda e ia entrar para eu 
conseguir pagar, nunca quis pedir para ele por orgulho, 
também não pedia mais para o meu pai, porque já não tinha 
mais esse tipo de liberdade, até, não tenho mais esse tipo de 
liberdade... 
H2- Não, liberdade não... 
M2- Não, eu tenho liberdade, mas, não tenho o..., não sei, 
eu ia me sentir muito mal em pedir alguma coisa para o 
meu pai. Então, eu, aí eu ficava preocupada e chorava e 
ficava tensa, às vezes, discutia com ele, porque eu falava 
que ele falava coisas para mim, porque ele estava se 
achando, porque só porque ele tinha aquela posição, coisas 
que hoje eu percebo que o problema não era ele, o 
problema era eu. Eu sempre falei que ele me via como uma 
pessoa inferior, mas, não, eu que via ele como superior, não 
era ele, ele nunca me viu como inferior... Só que hoje, esse 
ano, começou à entrar no eixos, a partir de, que ele fez esse 
plano de administração, tudo para mim, comecei à entrar 
nos eixos e esse ano estou respirando mais aliviada, então, 
melhorou tudo... os problemas financeiros que eu tinha em 
relação à ele de ficar chateada, de me sentir inferior, porque 
eu me sentia obrigada, como ele pagava as coisas e eu, não 
tinha tanta condição, eu me sentia obrigada a deixar a casa 
sempre em ordem, tudo bonitinho. Então, as vezes, quando 
ele via um copo, que ele achava: “pôxa, por que você não 
levou esse copo para cozinha?” um comentário besta, mas 
eu, eu achava que ele estava me cobrando, porque eu não 
levei o copo para cozinha... então, era uma coisa que agora 
já não acontece mais, mas, nos três primeiros anos de 
casada aconteceu bastante. 
P- E, nesse sentido eu queria perguntar, né? Então, vocês 
mantêm contas separadas, né? E, e quando você não 
consegue com seu dinheiro, ele hoje  deposita na sua conta? 
Como que acontece isso na vida prática? 

H2- Nunca aconteceu isso. 
P-Como funciona? 
H2- Ela tem as despesas dela, por conta dela, ela usa... 

P-Sim. 
H2- Para o que ela acha que tem que usar, a questão de 
conta conjunta é, é..., é interessante, eu, pela história que eu 
e contei, da minha mãe ter conta conjunta com meu pai. 
Quando a minha passava um cheque um pouco maior, 
então, ela tinha que comunicar o meu pai, para tá sabendo, 
né?  
P- Hum, hum... 

H2- Então, eu acho que é mais, assim, fácil e práT., cada 
um ter a sua conta e cada um controla o seu, as suas 
despesas, o seu valor e não tem ninguém tirando 
dinheiro ou colocando dinheiro na conta, aquela conta é 
individual. O cartão de crédito é junto, o cartão de 
crédito tem muita gente que coloca em débito automáT., 
eu, eu não goste de colocar, né? 

P- Ok. 
H2- Então sempre a gente, eu pago o cartão de crédito, 
embora a gente tenha dois. Eu assumo isso, às vezes ela, 
o importante é, ela ter em mente que eu pago as coisas, 
porque eu gosto, e ela aceita isso porque ela gosta, não 
porque ela não pode. Então, é uma diferença muito 
grande. E ela, quando sentia que tinha que aceitar isso 
porque não pode, isso dava um efeito violento aí, em 
outras áreas também, não só financeira, né? Então... 

P- Reverberava na relação, né? 
H2- É. 
P- E quando você tem uma dificuldade financeira, como  
é que você faz agora? 

M2- Pago com o cartão de crédito .. Porque é ele que 
paga depois... 
P- Você resolveu bem, hein? Fica resolvido... 
M2- Não, mas, é verdade, quando eu vejo que eu estou 
meio apertada, eu preciso, se eu estou apertada, eu não 
faço o que eu não tenho condição... 
P-Entendi. 
M2- Mas, se eu preciso comprar um presente para 
alguém, estou apertada, pago com o cartão. 
P- Você se sente tranqüila fazendo isso hoje em dia?  
M2- Sim.  
P-Não tem mais. 
M2- Porque também, nunca exagerei. 
P- Ok.  
H2- É, nesse ponto ela sempre, sempre me segurou até... 
P- É? 
H2- É. 
P- Eu escuto vocês sempre falando de viagens, né? 
Quem que decide as viagens? Lazer, esse tipo de coisa? 

H2- É, nós, a gente tem uma, uma....eu sou meio, assim, 
eu gosto de fazer as coisas, bem planejadas, né? Então, 
quando a gente estava pensando em casar e a gente foi 
ver apartamento, não conseguiria comprar nada se não 
tivesse visto todos. Então, eu tive que ver todos... 

M2- Para eu comprar o sofá da minha casa, eu conheci 
todos os sofás de São Paulo .. 
H2- Eu gosto de ver tudo para falar: “bom, agora eu vi 
tudo, eu vou comprar..., não vou ter esse desgosto de 
amanhã, passar aqui e ver, putz, se eu tivesse visto 
esse!” então, eu sou meio, né? Então, a gente sempre fez 
as coisas muito planejadas, com muita calma e, a nossa 
idéia, de casar, era ter um tempo, embora já éramos 
namorados por muito tempo, mas, a gente não tinha 
liberdade assim, né? Mas, depois de casados a gente 
decidiu, a gente casou novo, então, decidiu ficar um 
tempo viajando. Então, a gente fez várias viagens e a 
gente pretende fazer mais algumas, mas, a partir do ano 
que vem, né? Acho que já tá na hora de aumentar a 
família, já vai chegando, né? . Então, é... a gente decide 
junto. 
P- Ok. Tem uma segunda etapa, se vocês toparem, né? A 
gente tá com uma hora de entrevista, que eu gostaria de 
colocar aqui, uma cartolina e, que eu vou querer 
conhecer um pouco a família de vocês, né? Saber as 
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relações um pouquinho, talvez fazendo alguma colocação, 
alguma emenda com o que a gente falou antes. Podemos 
fazer? 
H2- Legal. 
P- Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de 
comentar sobre essas questões, né? Vocês falaram bastante 
coisas, tem alguma coisa que seria, da parte que vocês 
querem perguntar, ou .... 
H2- Eu espero que ela tenha o mesmo, a mesma atitude 
quando ela, daqui uns anos, né? Quando você começar... 

M2- À crescer? 
H2- A ganhar três, quatro vezes o que eu ganho, né?  
M2- Pagar todas as contas .. 
H2- É... 
P-Interessante... Bom, então deixa eu preparar aqui o 
cartaz, agora, eu não sei como é que eu vou fazer com isso, 
da outra vez, não saiu o som, porque eu fico dividida, 
vamos tentar. Talvez se a gente se aproximar um pouco, 
será?  
P-Então, eu vou desenhar a família de vocês. Isso aqui se 
chama genograma, tá? Isso aqui é uma maneira de 
visualizar a família de vocês.  
H2- Tá. 
P- Então, fiz um esboço, desse lado aqui, quadrado é 
homem, mulher, homem e mulher, então, eu comecei da 
sua família, chutando aqui não, mas, ela já tinha me 
contado, você tem três. São quatro ou três? 
M2- São 4. 
P- 4. 
M2- Ele tem 3 irmãos. 
P- Aqui, esses 2 são gêmeos? 
M2- São. 
H2- É. 
P- Ah... entendi. Então, vou colocar mais um aqui. Então, é 
você o primeiro com 29, né? Aí vem, a irmã? 
H2- A minha irmã. 
P- Que tem quantos anos? 
H2- Ela tem 27. 
P- E aí vem os dois meninos, né? 
H2- É, com 15. 
P- 15 e 15. Resta eu perguntar os nomes... aqui, então,  é 59 
e 59, né? 
H2- É. 
M2- Hum, hum. 
P- Nome do seu pai? 
H2- È B. 
P- E o da sua mãe? 
H2- H. 
P- Eles estão casados há quanto tempo? 
H2- Trinta e... 
M2- Dois... 
H2- 32 anos. 
P- E... aqui eu tenho você, A. 
H2- Tá.  
P- Tá? Foi um erro de cálculo. 
H2- Risos 
P- Sua irmã, é casada? 
H2- Não, mas, vai casar em janeiro. 
P- Então eu vou deixar na relação aqui... 
H2- Tá quase. 
P- De quanto tempo que ela tá namorando? 
M2 e H2- Um ano. 
P- Um ano? Tá, então aqui é uma relação... esses dois, são 
jovens. O que a sua irmã faz? 
H2- É, veterinária. 
P- Ela exerce? 
H2- Não. 

P- Ela já formada. 
H2- Tá formada, mas, não exerce. 
P- O que ela faz? 
H2- Ela tá procurando emprego. . 
P- Na área. 
M2- Não. 
H2- Na área e não na área. 
M2- Não, ela tá fazendo MBA em marketing... 
H2- Ela tá estudando na verdade... 
M2- Ela tá fazendo MBA em marketing porque agora 
ela quer focar, trabalhar com veterinária ainda, mas, 
focando a área de marketing, área de laboratório, uso de 
medicamentos... essas coisas. 
P- Ela tá estudando? 
H2- É. 
M2- Tá se formando para tentar um emprego... 
P- Melhor, né? 
M2- Melhor. 
P- E, eles dois estão no colegial? Primeiro, segundo? 
H2- Tão no primeiro, né? Nunca repetiram. 
M2- Primeiro ano. 
P- Primeiro. Hoje me dia se fala ensino médio, né? 
H2- Tá. 
M2- Hum, hum. 
P- Bom, aqui é a Aline. É 50 e? 
M2- 6. 
P- Teu pai? 
M2- F. 
P- F. E a sua mãe? 
M2- 56, M. Na realidade A, né? Mas... .. 
P- Mas, não vai aparecer, também, né? Aqui é você, 
bom, aqui eu estou sabendo que você tem uma irmã que 
tá prestes a ter nenê, não é isso? 
M2- Isso, nasce em setembro. 
P- Ela é fono, né? 
M2- Fono.  
P- Tem quantos anos? 
M2- 31. 
P- E o marido? 
M2- 32, engenheiro. 
P- E aqui, vai ter então, um nenezinho. Já sabe o que é? 
M2- Menino.  
P- Ai, que legal. E o nome já sabe? 
M2- Não, ou E. ou L. 
P- Tá. Bom, aqui tá você, aí de novo eu fiz aqui olha 
Vou descer... estou errando os cálculos aqui, né? Vocês 
estão à 4, né? 
M2- Hum, hum. 
H2- É. 
P- Eu queria tentar fazer,assim, uns tracejados, com 
vocês e conhecer um pouco as relações familiares. 
Agora a gente vai entrar um pouquinho em quem se 
relaciona com que, né? Posso começar com você? 
H2- Pode.  
P- É, então, aqui tá você. Eu queria que você me 
contasse, assim, um pouco, quem é você dentro dessa 
família. Como que você se sente aí, como é que você se 
relaciona com as pessoas dessa família... 
M2- Melhor eu falar dele .. 
P- Por que? 
M2- Não... porque... 
H2- Não... eu me relaciono muito com o meu pai, com a 
minha mãe, mas, eu não sei o que te dizer... 
M2- Seus irmãos muito... 
H2- Meus irmãos muito... 
H2- Nem fiz questão de me relacionar como irmão com 
os meus irmãos. Porque, muitas vezes, eu podia ser 
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encarado como pai, né? Então, sempre fiz questão de me 
relacionar como irmão com eles, fizemos coisas erradas 
juntos, então, eles sempre me encaram como irmão. 
Contam coisas para mim, como irmão e...enfim. Com a 
minha irmã, eu me relaciono bem também, mas, a gente 
não tem assim..., né? Talvez por causa do dia à dia, assim. 
P- Você não tem o que? 
H2- Antigamente, era mais, mais freqüente..., mas, depois 
que eu mudei, a gente não tem, uma relação, né? 
M2- Não. 
H2- Muito freqüente, de um ir na casa do outro..., eu ir na 
casa do meu pai para conversar com a minha irmã.... não.... 
M2- Aliás, eu tenho uma relação muito boa com a irmã 
dele que ele não tem. 
H2- É. 
P- Você tem por que? Isso poderia ser explicado para mim?  
M2- Porque eu conheci ela muito, eu tinha 15 anos, ela 
tinha 13, acho, né? E a gente sempre fez coisas juntas, 
compras de roupa juntas, por exemplo, festas, ela usa as 
minhas roupas, eu uso as roupas dela. Ela é nesse sentido, 
mais irmão minha do que minha irmã de companhia... 
P- É mesmo? 
M2- De sair, de conversar... essas coisas... 
P- É mesmo? 
M2- É.  
P- E com você é um pouquinho menos? Você se sente, por 
exemplo, mais próximo dos seus irmãos do que dela? 
H2- Ah, sim... 
P- Tem uma relação mais próxima?  
H2- Sim, sim... a minha irmã, quer dizer, a gente cresceu 
juntos, a gente, ela não distinguia irmão de irmã. Quando a 
gente era pequeno a gente brincava das mesmas coisas, 
brigava é... crescemos juntos... Depois, quando ela, acredito 
que por volta de uns 15, 16 anos, os meus interesses 
ficaram bem diferentes dos interesses dela, e aí, a gente... 
os papos, assim... 
H2- Foram mudando... e agora, com meus irmãos é 
diferente, né? 
P-Você se parece mais com seu pai ou com sua mãe, por 
exemplo, assim fisicamente ou personalidade? 
H2- Acho que com meu pai. 
P-Com seu pai? 
H2- É. 
P-Mesmo também de personalidade? 
H2- Também.  
P-Você se dá bem com os dois da mesma maneira? Sente 
mais facilidade com um, com outro...? 
H2- Não, com os dois da mesma maneira. 
P-Se parece mais com ele, né? 
H2- É. 
P-E você sente que, você sendo o primeiro filho, você se 
sente responsável demais pelas questões da família? Algo 
como expectativas sobre você... ? Alguma coisa assim? 
H2- Não. O meu pai sempre foi, foi, vamos dizer, chefão, 
né? Sempre, nunca..., nunca deixou nada... o que eu sinto..., 
não, eu não sinto, se você fizesse essa pergunta para os 
meus irmãos... 
M2- Risos. 
H2- Eles iam responder para você que eles...  
P- O que eles iam responder? 
H2- Que a minha família, vamos dizer, mas isso..., ela 
impõe por outros muitas coisas que eu consegui... 
M2- E os outros não são iguais a ele. 
H2- Mas, eu nunca fui forçado à conseguir isso.    

P-Não entendi, como é que é? 
H2- Por exemplo, eu na minha época de colégio, eu sempre 
fui bem, sempre gostei, sempre... faculdade também..., 

então, eu nunca senti pressão nenhuma, nada foi me 
imposto, nada... foi uma coisa natural minha. Eu era o 
primeiro, né? Agora os outros, muitas vezes são 
comparados à mim... 

M2- Eles até brincam: “É, porque o Ricardinho...o 
Ricardinho só tirava 10...” ..  
H2- Então, eu, essa pergunta que você me fez, não. 
Nunca senti nada. 
P- Alguma cobrança...? 
H2- Nada. 
P- Nada nesse sentido, né? Não verbal, mas, você fez 
por você! É isso que você tá me contando de outra 
maneira, porque você gostava.   
H2- Fiz... fiz... eu sempre fui uma pessoa matemática, 
planejada. Eu estudava bastante porque eu queria ter o 
meu fim do ano livre, não porque eu gostava de estudar, 
mas é porque eu percebi que se eu estudasse o 1º e o 2º 
bimestre, eu iria... 
P- Iria se dar bem. 
H2- Eu ia me dar bem. Então, eu sempre fui, a pessoa 
fala, não, fulano gosta de estudar, tal, não, eu sempre fiz 
aquilo que me interessava, né? Então... 
P- Agora, curiosamente, seus pais, você não acha que 
eles olham para você assim com um brilho especial, com 
orgulho... 
H2- Sim. 
P- Alguma coisa assim... 
H2- Sim... 
P- Você sente? 
H2- Sim, isso eu sinto. 
P-É um pouquinho diferente aqui para eles? 
H2- Eu diria que é porque eu estou num ponto que eles 
não chegaram ainda, é..., mas..., é. 

P-Mesmo ela? 
H2- Ela, ela na verdade, ela, ela, ela impõe esse 
sentimento. Eu diria... 
P- Qual sentimento? 
H2- Ela..., vamos dizer assim, se sente, como é que eu 
posso dizer?  
M2- Inferior. Ela acha que não conseguiu o que ele 
conseguiu... 
H2- Ela acha... é... 
M2- Ela não ia muito bem na escola, então, ela se sentia 
constrangida... 
H2- Não, não, não... 
M2- Nunca o pai e a mãe também cobraram... 
H2- Não... 
M2- A P., quanto à ir bem, mas... 
H2- É uma coisa que parte dela, esse caso é interessante, 
é uma coisa que parte dela achar isso. Mas, meus pais, 
sempre ao contrário, sempre tentaram até oferecer, a 
gente percebe, né? Cuidados, não sei, sempre tudo que é 
possível... 

P- Às vezes financeiro também? Um cuidado financeiro 
para... 
H2- Ah sim... 
P- Tomar conta dela...  
H2- É, ela mora com eles, ela, ela, eles dão conta de 
todas as despesas dela, e nunca, mesmo ela não tendo se 
colocado profissionalmente, ela quer fazer as viagens, 
ela quer fazer, meus pais tentam, não colocam nada em 
questão, nada disso... eu acho que eles... 
P- Existe uma diferença, né? Bastante grande aqui na 
maneira de ser. 
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H2- Sim, sim, mas, eu não diria imposta pelos meus pais, 
eu diria que isso partiu dela, de uma comparação talvez 
dela. Não sei. 

P-E eles também, têm um cuidado do seu pai, logicamente, 
porque são adolescentes, também, financeiro... 
H2- Ah sim... 
P-Profissional, uma certa proteção, não é? 
H2- Sim. 
P-E perguntando só para tentar arrematar, assim, você acha 
que você recebeu um cuidado assim parecido, próximo, dos 
pais em relação à você, como tem sido para eles? 

H2- Eu acho que sim e acho que, eu diria que até cuidado, 
igual... igual... 
M2- Até menor. 
H2- Até menor, é isso que eu dizer, mas, pode parecer que 
eu ache que... 
P- Não, pode falar sim... 
H2- Não, até menor em termos de, vamos dizer assim, 
quantidade, para mim, era interessante falar uma vez ou, 
demonstrar uma vez, para os outros eu sinto que eles, não 
por causa dos meus pais que eles querem fornecer mais 
para os outros, mas, os outros, precisam escutar mais, mais 
vezes, então, eu acho que eles fazem isso por causa disso.  

P-Quer dizer que eles escutam mais dos seus pais, mais 
vezes, é isso que eu entendi? 
H2- É... por exemplo, para mim, se tiver uma conversa, o 
meu pai com a minha mãe, até hoje em dia se eles me 
falam alguma coisa uma vez, para mim tá suficiente. Seja 
para agradar, seja para alertar, seja para... 
P-Qualquer coisa. 
H2- Qualquer coisa. Para os outros eu sinto que eles 
precisam ficar falando mais vezes, então, se a gente chamar 
isso de cuido, então, eles têm que ter uma atenção maior 
com os outros e eu, sou mais práT. talvez. 
P-Mais práT.? 
H2- É. 
P- Ok. Então, vamos passar um pouquinho aqui para A., 
né? Me conta aqui um pouquinho, né? De você, né? Como 
é que você se dá com seus pais, como é que é essa relação 
sua aqui dentro dessa família? Como é que você se vê aqui? 
M2- Muito bom!  
P-Com todos eles? 
M2- Com o pai, com a mãe e com a irmã. 
P-Você também é a primeira filha, né? Como é que você se 
vê... 
M2- Não, não, eu sou segunda.                                   
P-Ah, você é a segunda? 
M2- Sou. 
P-Ah, é verdade, olha. De novo uma matemática... vamos 
deixar aí, eu vou depois inverter... então, mudando o 
assunto, como você se vê então, na posição que vem em 
segundo lugar aqui, do lado da sua irmã em relação à ela, 
olhando assim, para os seus pais? Você é a segunda, como 
é que, você é a segunda nessa família... 
M2- É, na realidade, eu sou a segunda mas, digamos que... 
não, a minha irmã, ela sempre teve muito mais cuidados do 
que eu. Isso é descarado, ele percebe...  
H2- Risos. 
M2- Todos percebem, à ponto de minha irmã acordar de 
manhã, ter suco de laranja e café posto na mesa, eu levantar 
e não ter nada. Eu que tenho que fazer o meu leite, mas, 
isso não é proposital isso... é pelo contrário, porque eu 
sempre não quis, eu sempre não exigi, e ... e eles sempre 
teve uma diferença de todas as pessoas. Eu sou uma pessoa 
muita para cima e minha irmã é uma pessoa muito para 

baixo. Então, a minha irmã sempre também fez terapia, 
porque, também, na nossa infância, desde a infância, eu 
não estou me achando não é nem nada disso, mas, eu 
tinha olho claro e aí, a gente ia nos lugares todo mundo 
ficava falando do meu olho, e não falavam da minha 
irmã, então, a minha irmã sempre se pôs numa posição 
de que ela era inferior e aí, sempre teve que ter o 
cuidado da família inteira. Então, é família inteira, é... 
são os meus padrinhos, que ligam para dar parabéns para 
ela e não ligam para dar parabéns para mim... 
P- Não ligam? 
M2- Não. E eu sinto isso, no meu pai nem tanto, mas, a 
minha mãe e a minha avó que morou com a gente, 
muito. 
P- Então, eu poderia imaginar que aqui existe uma 
ligação muito forte da mãe com a filha? É isso que eu 
estou entendendo? 
M2- Isso. 
P- Dessas duas? 
M2- Muito.  
P- Né? E você não. Nem com seu pai tem esse special 
aqui ou tem? 
M2- Tem. 
P- Tem? Você sente que tem, também, um elo, assim, 
que liga vocês? 
M2- tem. 
P- Como que é isso? 
M2- É que o que eu sinto é que meu pai e a minha mãe, 
me vêem como uma pessoa que não trás preocupação... 
H2- Independente, sempre... 
M2- Sou independente, a minha presença só trás alegria, 
busca sempre, nunca levar problema para eles, só 
soluções. Eu sempre me, por exemplo, brigas, eu, punha 
panos quentes, não, panos quentes não, eu fazia, trago a 
paz para o ambiente, trago alegria, não é porque eu estou 
achando, de novo repetindo, né? Não é porque eu estou 
me achando, não é isso, mas, é que é a realidade 
realmente. E a presença da minha irmã, sempre trouxe 
preocupação, então, eles têm esse cuidado maior com a 
minha irmã por isso, uma super proteção, mas, eles têm 
uma admiração grande por mim e eu sinto que eles têm 
essa admiração. De não preocupá-los e tal e o meu 
vínculo com meu pai é muito bom, porque é um vínculo 
sem preocupação. E, a gente viaja, o R viajou outro dia, 
eu fui viajar sozinha com o meu pai, a gente tem um 
relacionamento super bom, conversa, não tem nenhum... 
P- Mais fácil, então, com seu pai do que com sua mãe ou 
também é fácil... 
M2- Não, com os dois. 
P- É fácil com os dois, né? Nesse sentido, eu estou 
curiosa aqui, a sua irmã, ela vai bem de carreira,  tá 
ganhando bem? 
M2- Então, ela trabalha com o meu pai, e maior fonte de 
renda dela é do trabalho com o meu pai. Que é outra 
preocupação do meu pai... 
P- Que não é ser fono? 
M2- Que não é ser fono. Ela tá exercendo a fono ainda 
porque ela gosta muito, ela é até mestre, mas, é mais um 
hobby do que uma Profissão. E a outra preocupação do 
meu pai é essa, porque ele não pode, por exemplo, dar 
uma pisada no freio porque ele tem ela que trabalha para 
ele que ele tem que, de certa, forma sustentar. 
P- E, me conta uma coisa, você se dá bem com a irmã 
dele, e você, se dá bem? Como é que é a sua relação 
com ela? 
H2- Com a irmã dela? 
P- É. 
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H2- Eu diria, .... 
M2- Oi e tchau. 
H2- A gente não tem muito, não sei, eu sempre me 
preocupei assim, sabe? Em respeitar demais, assim, 
sempre... é uma relação de amigos, de amizade, mas, nada 
muito íntimo, assim, nada muito... 
P- Na cordialidade.... 
H2- É... eu me dou melhor com o marido dela do que com 
ela. 
P- É? 
H2- É. 
P- O que ele faz mesmo? 
H2- Ele é engenheiro também. 
P- Ah, então, vocês têm uma linguagem aí bem . 
H2- É, eu gosto muito dele... 
P- É? 
H2- É. 
P- Vocês têm uma boa relação, não é? E se vêem, assim, 
com alguma freqüência ou não?  
H2- Aos finais de semana. 
H2- Quase todos os finais de semana.  
P- Tá e para terminar um pouquinho assim, há quantos anos 
os seus pais estão casados? 
M2- 32. 
P- E, você considera que a relação deles é uma relação 
boa?  
M2- Depende do ponto de vista. 
P- Qual que você gostaria de falar? 
M2- Eles são amigos hoje.  
P- Você diz que a intimidade como casal...? 
M2- Nenhuma. 
P- Nenhuma. Eles têm um casamento amistoso? 
M2- É, não conseguem viver um sem o outro... 
P- Mas ... 
M2- Por uma dependência, talvez, não financeira, mas, 
uma dependência psicológica de um ter o outro. 
P- Mas, eles brigam, uma relação conturbada...? 
M2- Brigavam mais, depois que eu e minha irmã nos 
casamos e saímos de casa, não é que não estamos presentes 
na briga, mas, eles brigam menos. Eu acho que eles 
entraram num meio que... 
P- Acordo? 
M2- Em acordo .. 
P- Fizeram negócio... 
M2- É. 
P- E aqui, você acha que a relação é como? 
H2- É normal. É de casal. 
P- Normal? 
H2- Normal... é... em todos os sentidos. 
P- Eu fiquei também curiosa para tentar só fazer assim. 
Você acha que esses três filhos poderiam ser também 
colocados num elo aqui com alguém? Com o pai ou com a 
mãe? Ou você também... como é que você acha? Há 
alguma coisa nesse sentido?  
H2- Não... talvez... bom, da minha irmã com a minha mãe? 
Mas, por causa de alguma afinidade de assuntos, mas, 
não... 
P- Nada? 
H2- Não, nada de... 
M2- Eu me dou muito bem também com a família dele, 
com todos.  
P- É, eu até queria perguntar exatamente isso, né? Eu sei 
que você se dá bem com  e para terminar, eu queria saber 
um pouco de vocês com os devidos sogros, né? 
H2- Ham. 
P-Como que é a A. com os sogros? E como que é você com 
os sogros? 

H2- Eu me dou muito bem com o pai dela, bem assim... 
até demais, né? Assim, de... e com a mãe dela... 
P- Tem uma proximidade, você tem? 
H2- É... E com a mãe dela, também, mas, é que os 
assuntos me levam mais para, a maior parte do tempo... 
M2- A minha mãe tem um pouco de medo dele.... 
H2- Quando nós estamos todos juntos..., medo de mim? 
.. 
H2- Ela, então os assuntos, são mais com o pai dela, não 
com a mãe, então, quando a gente tá, estamos todos 
juntos, eu passo a maior parte do tempo com o pai dela... 
P- Hum. 
H2- Com assuntos incomuns, né? E a mãe dela a gente 
brinca tudo, mas, a relação é muito boa. 
P- Entendi. E você A.? 
M2- Me dou muito, muito bem com a minha sogra e..., 
até melhor do que ele, também, não melhor de 
relacionamento, porque não é o mesmo relacionamento, 
mãe, filho com sogra e nora, mas, nos falamos mais do 
que ele fala com ela.  
H2- Eu não ligo para minha mãe para ficar batendo 
papo... ela liga  
M2- Eu ligo a gente conversa, ela me liga, a gente 
conversa, saio junto com ela e me dou muito bem com o 
meu sogro também. Meu sogro é uma pessoa muito 
fechada, mas, eu sou muito aberta, então, eu acabo 
puxando o negócio. 
P- Então, nós vamos encerrar aqui. Tem alguma coisa 
que vocês querem falar aqui? 
H2- Não. 
P- Ok? Então, obrigada.                                                         
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Instrumento de Aplicação de Entrevistas para a 
Dissertação 

 
Entrevista 3 
 
Dissertação: O meu, o seu, o nosso - O processo de 
construção conjunta do “Compromisso Financeiro” 
do Casal  de Dupla Carreira na Fase de Aquisição do 
Ciclo Vital 
 

Informações Gerais 
 
 
Nome: K 
Nome: E. 
Estado Civil: casados 
Tempo de casamento: 1ano e 2 meses 
Tipo de união: civil e religioso – comunhão parcial 
Data da união: 9/07/2005 
Bairro de SP em que residem: Vila Mariana 
Há quanto tempo: 1 ano 
Casa:   Alugada 
Idade(esposa): 28  -   Idade (marido): 31 
Religião:ela católica e ele espiritualista Kardesista 
Grau de escolaridade do marido: Graduado UFPA – 
dentista : pós (latu sensu) PUC- RJ em ondontologista 
Grau de escolaridade da esposa: Graduação Medicina 
UEPA- Otorrino- residência (3) em clínica otorrino. 
Profissão(marido): Dentista- vários consultórios  
Horas de trabalho: 6 hs diárias 
Profissão (esposa) médica otorrino- trabalha em 3 clínicas 
Horas de trabalho: 10 a 12 hs diárias 
Para o Marido:Irmãos? 2 -  Qual sua posição?Mais velho 
Para a esposa:Irmãos?   2 -  Qual a sua posição?Mais novo 
Pais vivos -marido? Sim    -  Pais vivos –esposa? sim 
Profissão do Pai do Marido: Economista aposentado 
Profissão da mãe do Marido:Do lar 
Profissão do Pai da Esposa: Professor universitário  
Profissão da mãe da Esposa: Do lar e administra imóveis 
familiares 
Grau de Escolaridade do pai-Marido: Universitário 
Grau de escolaridade da mãe-Marido: Ensino médio 
Grau de escolaridade do Pai –Esposa:  Doutor 
Grau de escolaridade da mãe –Esposa: superior incompleto 
A renda familiar atual é de : Até 20 salários 
Ele 3.500,00  -   Ela 4.000,00 
Nível sócio econômico que considera ter: Nível Médio – 
comparou SP com Pará onde é médio alto 
Nível sócio econômico dos pais do marido:Nível Alto 
Nível sócio econômico dos pais da esposa:Nível Alto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Casal 3: K e E 
                                          25/08/06 
 
Legenda: 
 
P - Pesquisadora 
H3 - Marido 
M3 - Esposa  
 
 
P- Bom gente, essa é uma pesquisa cujo foco é trabalhar 
com jovens casais, né? O que é jovem casal? Não é só 
jovem de idade, mas, um casal que tenha um período 
razoavelmente curto de convívio sem ter filhos. 
Normalmente caminha a relação, lá para o cinco, seis 
anos o pessoal começa a arranjar filho, então, eu estou 
querendo pegar esse comecinho, antes de pensar nos 
filhos. E, ao pensar sobre isso, eu queria conhecer casais 
que tinham carreiras em andamento, né? Não queria, 
assim, por exemplo, uma mulher que trabalhasse meio 
período no banco, né? Que nem foi o padrão de mulher 
há um tempo atrás, mas, assim, pessoas com carreira à 
crescer dos dois lados, né? Que isso faz uma interface 
nessas minhas questões que eu vou, vou abordar. Então, 
o tema central se trata de um aspecto que é muito 
comum na relação homem mulher que é o dinheiro, né? 
Então, todo o tempo vocês vão ver que o foco é 
perguntar do dinheiro na relação de vocês. Que é 
diferente no ciclo de vida que vocês estão para outras 
fases de vida, né? Ainda mais que o contexto atual é 
absolutamente diferente, né? Nos últimos 20 anos as 
mulheres mudaram muito e a relação homem mulher 
também. Então, o tema se chama assim: É o Processo de 
construção do compromisso financeiro do casal, ou seja, 
o que vocês vão fazer com a questão do dinheiro entre 
vocês? Como  é que vocês manejam isso?  Como é que 
abordam isso, e, ali naquela folhinha, numa segunda 
etapa, eu vou tentar ser breve, né? Eu gostaria de 
desenhar um genograma, vocês vão entender o que é um 
genograma que é um aspecto familiar, eu quero 
conhecer um pouco da família de cada um para poder 
falar sobre as interferências que as famílias podem ter 
nessa questão. Às vezes tem, às vezes não tem... e eu 
vou nadar um pouco sobre as famílias de vocês. O que 
vocês não quiserem falar, vocês não são obrigados a 
falar, sintam-se à vontade para falar: “Não, eu não quero 
falar esse assunto”, né? Principalmente porque eu tenho 
uma grande responsabilidade, não vou tocar em termos 
com vocês que suscitem questões dolorosas,  ok ? 
M3- Entendi. 
P- Tem alguma questão desse tema, para vocês, assim, 
me perguntarem? Alguma dúvida? 
H3- Em relação ao dinheiro? 
P- Não? 
P- Então, vamos começar? 
M3- Vamos. 
P- Então, vamos lá. Então, nome, bom, já tenho tudo 
isso. O estado civil de você... casado de casado? È 
casado juntado? É papel?  
H3 e M3- Casado no papel. 
M3- No civil e... 
H3- Comunhão parcial de bens. 
P- Comunhão parcial. Então tem um ano e...? 
H3- Julho, agosto... 
M3- Um ano e dois? 
P- Dois meses? 
M3- Dois meses. 
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H3- Um ano e dois. 
P- De casado. Vocês casaram em igreja e... ? 
H3- Igreja. 
M3- É, na igreja já foi os dois... 
H3- Tá tudo junto lá, né? 
M3- É, lá a gente assina tudo junto. 
P- Que religião? 
M3- Católica. Eu sou católica e ele... espírita... 
H3- Apesar de eu não ser católico, sou espírita Kardecista. 
M3- Mas, a gente casou em igreja católica. 
P- Ok. É... que dia que foi o casamento para eu por aqui? 
M3- 9 de julho de 2005. 
P- 9 de julho, tá. Vocês moram na Vila Mariana?  
H3 e M3- Isso. 
P- Também nesse período, também, nesse um ano? 
M3- Há um ano sim... porque antes não. 
H3- Há um ano de casamento sim, antes não. 
P- Como assim?  
M3- É que a gente morava junto antes de casar... 
H3- Eu, ela e uma amiga dela. 
P- Ah, tá. 
H3- Em outro endereço. 
M3- A gente morou no Paraíso. 
P- Tá. 
H3- Na Rua Tutóia... 
M3- E aí, quando a gente... um pouquinho antes de casar a 
gente mudou, porque aí, a nossa amiga, foi morar... 
H3- Com uma amiga dela... 
P- Então, desde que vocês se casaram oficialmente, vocês 
estão nesse... 
M3 e H3- É. 
P- Tá bom. É própria, alugada ou outra coisa essa... é casa? 
M3 e H3- É apartamento... 
M3- É alugado.  
P- Ham... a tua idade? 
M3- É, 20 e... 28 acho. 
P- Você acha? .. 
M3- É ,  28... 
H3- A minha eu sei... 
H3- A minha é 31. 
P- Ham... 
M3- Será que muda muito? Depois de uma certa idade. 
P- A tua escolaridade? Você então fez, você graduou-se 
na...? 
H3- Eu sou graduado pela UFPA, como dentista...E pós 
graduado pela PUC  
P- PUC Rio de Janeiro, né? 
H3- PUC-RJ em periodontia. 
P- E quando foi essa, essa, esse mestrado? 
H3- Foi... 
M3- Não é mestrado... 
H3- É uma pós-graduação... 
M3- É uma especialização... 
P- Ah tá, então, é um lato sensu?  
M3- Isso. 
H3- É quando foi que eu fiz?  
M3- 2001. 
H3- Quase 2002 que eu comecei...  
M3- Você acabou em 2002. 
P- Ok. Vamos continuar. Tua escolaridade, você é 
graduada em... 
M3- Eu sou médica e estou fazendo residência em otorrino.  
P- Também na UF? 
M3- Não o meu é UEPA. U- E – P – A. 
H3- É do estado. 
M3- É do estado. 
P- Em otorrino... 

M3- Estou fazendo residência em otorrino e termino no 
ano que vem. 
P- Quantas Rs são para você... 
M3- três. 
P- São três Rs... 
M3- É, três Rs e... 
P- Você tá na segunda? 
M3- È, mas, nesse local aonde eu faço, são quatro. 
P- Você vai fazer? 
M3- E eu estou no segundo... vou fazer... 
P- Até chegar até o quatro. 
M3- É, quer dizer, já no 3º, eu vou fazer quatro. 
P- Onde é que é que atualmente você tá?  
M3- Chama C. O . ( suprimido por sigilo) e fica lá na 
Vila Mariana. O serviço da clínica otorrino... 
P- E você, tem consultório? 
H3- Não, eu presto serviço para vários consultórios.  
P- Tá. Então, você vai, atende... 
H3- É, segunda à sexta, horário bem variado, uns fixos... 
dependendo de como tá a quantidade de trabalho. 

P- Certo. 
H3- Como autônomo mesmo. 
M3- Além do, da residência eu trabalho, eu também dou 
outros... outras atividades... 
P- O que você faz? 
M3- Como, como otorrino também, na área de otorrino, 
eu trabalho em mais três locais.  
P- Onde? 
M3- Fico com ele ( o marido) mais no final de semana e 
à noite... é... nem final de semana. Sábado eu trabalho na 
L., que é um convênio da Lapa. É... terça à noite eu 
trabalho em Guarulhos que é um consultório particular... 
é... 
H3- Não sei... 

M3- Tem... a A.(suprimido por sigilo) também que eu 
trabalho no Paraíso... 
P- AMESP no Paraíso... 
M3- E, eventualmente em Diadema num... nas quartas-
feiras... mas, também, isso varia um pouco, não é fixo. 
P- Então, só para eu ter uma idéia, a jornada de trabalho 
de vocês se resume à quantas horas diariamente? 
M3- A minha varia muito, então, no mínimo 8 horas e, 
em geral 12, mas, na terça-feira excede... na terça... acho 
que dá umas 15 horas... 
H3- A minha também é bem variável, porque assim, eu 
pego de 09:00 e vou até às 07:00 saindo para o almoço, 
só que às vezes, tem dia que eu estou com o dia mais 
livre, vou atendendo um ou dois pacientes, três..., então, 
na semana, contaria quantas horas? A semana tem umas 
30 por semana, 30 horas. 
P- Tá, mas, média diária você acha que dá quanto? 
M3- Umas 6 horas. 
H3- 6 horas... 
P- Bom, você tem irmãos K.? 
H3- Tenho, dois. 
P- É... dois. 
H3- Sou o mais velho. 
P- Um, dois, é o mais velho... o que fazem seus..., seus 
irmãos? 
H3- O meu irmão do meio, ele trabalha com uma tia 
minha na área de saúde, ele é formado em administração 
hospitalar. 
P- Ok. 
H3- E o mais novo, ele é formado em ciências da 
computação e tem uma empresa que ele vende, é, essa 
parte toda de informática. 
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P- Tá. Eles têm quantos anos? 
H3- O mais novo tem... 
M3- Lá vai ele... homem não lembra a idade do irmão... 
H3- Ah, eu vou chutar... 
P- Mais ou menos... 
H3- Vinte e cinco e o do meio tem vinte e oito. 
P- Tá. E você? 
M3- Eu tenho duas irmãs. 
P- Sim, duas. Qual sua posição? 
M3- Eu sou a mais nova. 

P- A mais nova... então você tem a, a... 
M3- A T.. 
P- A mais velha a T. que é dentista... 
M3- A T. é a do meio. 
P- Ah, tá. 
M3- Que é dentista, e a mais velha, ela é... formada em 
direito, mas, ela é funcionária pública, trabalha no TRE lá 
no Pará. 
P- Tá. A idade da T. e da .... 
M3- A T. tem 29, vai fazer 30 mês que vem e a M. vai 
fazer 32. 
P- As duas são casadas? 
M3- São. 
P- Seus dois irmãos também são casados? 
H3- Não, só o mais novo. 
P- Tá. Tem um solteiro lá e as suas duas são casadas. Os 
pais de vocês são vivos? 
H3- A minha mãe já é falecida, meu pai é casado, casado 
não, vive junto com uma outra senhora. 
P- Recasou? 
H3- É. 
P- E os seus? 
M3- São vivos e casados. 
P- Um só, primeiro casamento? 
M3- É, um só. 
P- Não é recasado? 
M3- Não. 
P- O teu pai faz o que? 
H3- Meu pai é economista e atualmente ele está 
aposentado. 
P- Está com quantos anos? 
H3- 67. 
P- E a tua mãe... 
P- A tua mãe era o que?  
H3- A minha mãe era do lar, dona-de-casa.  
P- Tá. 
H3- E, ela tinha uma lojinha que ela vendia coisas na 
época, assim... No Pará também. 
P- E essa tua madrasta, tá há quanto tempo com o teu pai? 
H3- Deixa eu ver... minha mãe morreu quando eu tinha 13 
anos, foi em 87... acho que desde 89 que ela tá com ele, 
90... uns 15 anos, eu acho. 
P- E ela faz o que? 
H3- Ela, ela é administradora, ela trabalha na rede ECEPA 
lá de Belém, como se fosse a Eletropaulo aqui. 
P- E seu pai? 
M3- Meu pai é geólogo, professor da universidade...Da 
federal, é. 
P- Professor... ele é professor doutor? 
M3- Professor, doutor... todos os possíveis títulos... 
P- Todos os títulos? 
M3- Ele é cientista... é, meu pai estuda muito. 
P- Que bacana, que profissão linda... e a tua mãe? 
M3- Minha mãe, ela.., mas, ela não formou, ela abandonou 
tudo para ir morar com meu pai. Que meu pai fez algumas 
coisas no exterior e algumas coisas na Bahia, então, ela 
largou no terceiro ano de arquitetura. 

P- E ela caminhou na Profissão do seu pai, ela foi indo 
junto, é isso...  
M3- Exato. 
P- Eu estou entendendo? 
H3- Não acontece mais hoje em dia, é difícil, né? 
M3- Daí ela, ela... ela acabou... porque morou nos 
Estados Unidos e porque tinha, eu nasci lá nos Estados 
Unidos, não sei se isso é relevante para você? 
P- É importante. 
M3- Na época que o meu pai estava fazendo mestrado 
lá, eu nasci lá e, aí, a minha mãe... ah sim, ela fez curso 
nessa época lá em eletrolise que é para retirar pêlos 
definitivamente e ela até trabalho com isso durante 
muito tempo lá em Belém.  
P-Estética, né? 
M3- Atualmente, é, atualmente, ela não trabalha mais 
com isso que ela teve problema cervical e tudo. 
P- Entendi. 
M3- Esses adolescentes... 
P- Você nasceu e ficou quanto tempo nos Estados 
Unidos? 
M3- Ah, eu vim para cá com dois anos. 
P- Ah, você veio pequena, né? 
M3- É. 
P- E tuas irmãs? 
M3- São brasileiras.  
P- Você tem a nacionalidade... 
M3- Dupla. 
P- Dupla. Tá bom. Bom, agora, vamos começar outras 
questões? Vamos falar de dinheiro. Eu vou perguntar 
para vocês sobre a renda atual conjunta e separada, né? 
Quero dizer de novo, que isso é sigiloso, ninguém vai 
saber, eu peço que vocês declarem para mim o mais 
fidedignamente possível. 
M3- É variável também, né?  
H3- É.... 
P- Eu vou dar as faixas aqui. Juntos...  
H3- Juntos, né? 
P- Dois salários, até dois salários..., 
P- Até cinco salários, até dez, até vinte ou mais de vinte? 
M3- Quanto tá o salário, eu não sei? 
P- Acho que R$ 350,00... 
M3- Ah, é R$ 350,00, é R$ 350,00 porque a bolsa é... 
H3- Então, sete e meio dá o que? 20? 20 né? 
M3- É, dá uns sete, sete e meio mais ou menos nós dois. 
P- Então, juntos, vocês formam sete e meio? 
H3- Isso. 
M3- É. 
H3- Por aí... nessa faixa. 
M3- Nessa... varia, mas em média é isso. Alguns meses, 
é mais, alguns meses menos. 
P- Você tira quanto? Qual a sua renda base? 
H3- R$ 4.000,00 – R$ 3.500,00. 
P- De R$ 4.000,00 à R$ 3.500,00. 
P- E o seu? 
M3- R$ 3.500,00, R$ 4.000,00 também, né? Varia, 
mês... 
P- Tá, também, sempre variável. Vocês se consideram 
de um nível sócio-econômico alto ou médio? 
H3- Depende de que Estado você mora. 
M3- É, aqui, atualmente. 
P- Ham, aqui. 
H3- Aqui em São Paulo acho que médio... 
M3- Médio baixo. 
H3- Médio baixo. 
P- E no Pará? 
H3- Eu acho que médio alto... 
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M3- Médio alto... 
H3- Com certeza. 
P- Que diferença, né? O custo de vida aqui é caríssimo 
mesmo. O dos pais de vocês, queria que vocês tentassem 
situá-los, pensando que eles moram lá mesmo, né? O nível 
sócio-econômico dos seus pais... 
M3- A renda ou o nível?  
P- Não, é... o nível mesmo... 
M3- Renda não precisa... 
P- O que você acha? É alto, médio? Dos pais dela, do seu? 
M3- É difícil classificar, né? 
H3- É difícil classificar, mas, eu acho que é alto porque...  
M3- É alto... é... 
H3- O padrão de vida é bom, né? 
P- Alto. 
M3- Pensando também no rendimento deles, acho que é 
alto.  
H3- É. 
P- Bom, então, agora, é o seguinte. Eu já peguei os dados 
básicos, agora, eu vou levantar alguns temas que a gente 
vai conversar, são nove temas... 
M3- Deixa eu só te falar, não sei se é relevante também, 
porque você faz a pesquisa, mas, desse dinheiro que eu 
ganho, nem tudo eu trabalho. Minha mãe manda ainda 
dinheiro para mim... 
P- Ah, ok. 
M3- Uma parcela. Então, eu acho que isso talvez seja 
importante para você... 
P- É, vai entrar na minha questão, mas, eu vou anotar aqui, 
né? 
M3- A média acho que de 30% desse valor a minha mãe 
manda... 
H3- Eu, não, eu.... 
M3- É, o K. não, ele faz só... é que a minha residência dá 
bolsa de 2 salários mínimos, então, eu mesmo... e eu não 
tenho tempo para trabalhar todos os dias, então, até mesmo 
trabalhando, eu não conseguiria... 

P- Ela tá te ajudando, né? 

M3- Ela me ajuda. 

P- A mãe ajuda. É a mãe e o pai? Ou só a mãe? 
M3- É, os dois. É, lá em casa, não tem divisão, é o dinheiro 
dos dois. 
P- Tá, então, depois a gente vai entrar nisso que isso tudo 
tem uma influência bastante interessante nessas 
questões.Essa questão é capaz de voltar e a gente anota isso 
de novo, né? 
M3- Tá bom. 
P- A renda dele, então, é dele, não tem um... um... 
H3- Você fala a minha? 
P- Ajuda externa? Não, você vive com o seu trabalho e 
ela... 
M3- Ele é só a dele e eu, ajuda da minha mãe, minha mãe e 
meu pai... 
P- Ok. Eu tenho alguns temas, essa é uma entrevista aberta, 
ela não tem questionários, não tem nada, tá? 
P- Então, eu vou lançar as minhas questões, e vocês 
respondam livremente, evitando só sim e não, para que a 
gente possa discutir um pouco o assunto, tá? Já que o 
assunto é dinheiro, a minha primeira, o meu primeiro 
pensamento, quando eu estava elaborando essa questão do 
gênero casal, foi tentar saber, sobre como vocês 
experimentaram esses assuntos de dinheiro nas duas 
famílias, né? Na sua e na sua, né?... 
H3-  Bem diferente. 

P- Então... 

H3- Posso responder... 
M3- Espera deixa ela... 
P- Seria muito bom vocês contarem as experiências... 
como sentiram, como é, foi falado ou não, enfim. 
Contém um pouquinho. 
M3- A importância que ele... 
H3- Brigas é isso... porque eu dou muito valor para o 
dinheiro no sentido de, não de ser mesquinho, mas, do 
dinheiro ser importante na vida de uma..., que ela já não 
dá. Porque na minha casa, por exemplo, meus pais: “ó, 
você tem uma mesada, você vai ter isso aqui, e você vai 
manter isso durante um mês, tá?” Então, a gente desde 
cedo, foi acostumado a lidar com dinheiro como se fosse 
uma bolsa de valores, não tão radical. Mas, eu queria 
comprar um sapato, meus pais com certeza me dariam 
um sapato, mas, ele fazia a gente entender que a gente 
podia até comprar aquele sapato se quisesse, você 
entendeu?  
M3-  Mas, acho que isso é muito cultural também, 
porque são árabes tal... 
H3- Isso. 
M3- E eu acho que isso também... 
H3- Deixa eu falar primeiro. Aí, tanto é que... 
H3- Com 16 anos papai me deu uma conta corrente e 
cheque para saber como eu ia administrar aqueles 
valores. 
P- Com quantos anos? 
H3- 15, 16 anos, com dependente, né? 
P- Ele dava, então, uma mesada... 
H3- Uma mesada.... 
P- E te deu uma conta? 
H3- E me deu uma conta, tinha talão de cheque, tinha 
cartão, para ele saber como eu podia lidar com aquilo, 
entendeu? E eu sempre fui responsável em relação à 
dinheiro desde cedo. Para você ter idéia, assim, como é 
que eu vejo dinheiro, né? 
P- Isso era igual para todos os irmãos?  
H3- Todos, só que assim, você sabe que isso depende 
muito de personalidade, né? O mais novo seria o que 
não ligou muito para essa teoria, né? Já eu e o do meio a 
gente é bem, bem caxias para essas coisas.  

P- Nesse sentido então, entra um pouco da cultura árabe 
que você é o filho mais velho... 
H3- É. 
M3- Isso. 
H3- Pode pensar mais. 
P- Como é que você vê isso? 
H3- É, eu acredito que sim porque o mais novo, também 
já foi por influência da minha madrasta, não que minha 
mãe, a minha mãe não era árabe, mas, já correu de 
maneira diferente em relação, que talvez o casamento 
inicial, né? Que talvez ele... 

M3- Que o mais novo não foi criado, praticamente por 
ela. 

M3- Muito pequeneninho com a mãe dele faleceu... 
H3- Já ele (o irmão) já não foi muito pela idéia do pai...  
P- A madrasta é árabe? 
M3 e H3- Não. 
P- Quem era, a mamãe? 
H3- Também não. 
M3- Não, só o pai. 
H3- Só o meu pai. 
P- Só o pai. 
H3- Só que, você sabe, naquela época, não digo naquela 
época, mas, a idéia dele( o pai) vai predominando, né?  
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Não interferia tanto e já ela ( a madrasta) como por ser 
autônoma, e tudo, então, pesou mais.  
P- Você acha que ela diluiu um pouco relação com o seu 
pai? 
H3- Para ele, diluiu para ele... é, isso... diluiu bastante. 
P- Então, quer dizer, só retomando, aqui, você viveu uma 
experiência de se responsabilizar... 
H3- Eu vejo hoje em dia por esse lado de responsabilidade 
que eu acho que me fez muito bem, que talvez muitas 
coisas que eu conquistei hoje, foi desse pensamento, senão, 
não daria valor. 
P- Falavam de dinheiro na casa, ouviam alguma coisa ? 
H3- Falavam assim no sentido, “é, custa caro, toma 
cuidado” mais ou menos assim. 
P- Entendi, não vinha nenhuma mensagem, algum mito, 
alguma pergunta, alguma fala?  
H3- É, não dá em árvore... dinheiro não, não... 
P- Dinheiro não dá em árvore? 
H3- É. Não sai na torneira, mais ou menos assim. Era bem 
comum. 
P-Bem comum. Agora eu vou escutar um pouquinho do 
dela. Se precisar a gente volta e, você está escutando ele 
falar, o que você pensa? 
M3- É, então, isso é uma coisa que a gente sempre discutiu, 
sempre, desde que a gente começou à namorar e, acho que 
agora que a gente mora junto, muito mais. Que não é que 
eu não dê valor ao dinheiro, mas, é que, acho que as minhas 
prioridades e, são um pouco diferentes. Ele sempre coloca 
o dinheiro dele, o dinheiro dele não, o dinheiro como a 
coisa mais importante na vida Como o mais importante 
numa relação, como o mais importante em tudo que ele faz. 
E eu não, eu sou mais emocional, acho que porque eu sou 
mulher, acho que isso conta muito também. Então, às 
vezes, eu não ligo tanto, eu valorizo o dinheiro, ainda mais 
agora que eu trabalho, que eu luto por ele, mas, é... eu 
encaro o dinheiro de forma diferente, eu não guardo à sete 
chaves, eu não faço coisas assim. Às vezes eu gasto mesmo 
talvez não tendo que gastar porque eu acho que eu tinha 
que fazer aquilo. Ele não, ele é mais racional em relação à 
isso. A minha família também me dava mesada quando eu 
era mais nova, só que eu, eu não acho que seja tão rígido 
quanto na casa dele porque a minha mãe dava mesada mais 
para minha alimentação, então, para eu me alimentar no 
colégio, para eu me alimentar com meus amigos, para sair e 
tal. Na minha adolescência, mas, por exemplo, roupa eu até 
podia comprar com a minha mesada, mas, a minha mãe, se 
eu saísse com ela eu não gastava da minha mesada, ela 
pagava tudo, ou, se a gente fosse sair para algum lugar ela 
pagava também, meu pai, então, na verdade, era uma 
mesada mais alimentar, assim, também, na tentativa de 
ajudar a gente, mas, à controlar o dinheiro, mas eu, não 
sei... 

M3- É bem diferente... 
P- Diferente. 
H3- Vou abrir uma aspa: quando eu falei era para comprar 
um sapato, uma roupa, não quis dizer que ele ia me dar, 
para eu me sustentar com aquele dinheiro, ele também 
dava. Só que se eu quisesse uma coisa melhor, assim, que 
ele não quisesse comprar, ou que ele achasse que eu teria 
condições aí eu dava um jeito, entendeu?... 
M3- É, uma coisa que eu sempre falei para ele que eu 
achava muito estranho na casa dele desde da época que a 
gente namorava, é que ele vendia as coisas para o irmão... 
P- Como assim? 
M3- Então, às vezes, ele tinha, ele tinha...  
H3- Por exemplo, para gente isso é comum. O meu pai me 
deu uma TV... 

M3- É. 
H3- Aí, tá bom. Aí meu irmão fala: ”Tu me vende tua 
TV?” tá vendo, quanto tú quer? 
M3- Eles vendiam televisão, então, por exemplo, ele 
tinha uma televisão, e aí, ele queria comprar, ele tinha 
comparado uma televisão maior, então, ele oferecia para 
o irmão, para vender para o irmão... 
H3- Eu não vejo de errado acho. 
M3- Eu falava que eu achava aquilo muito estranho, 
porque na minha casa eu dava para minha irmã, se eu 
tivesse ganho alguma coisa e eu não quisesse mais ou 
achasse que ela tivesse precisando, estava precisando, eu 
dava para ela nem pedia nada em troca, então, isso eu 
sempre falei para ele que na nossa casa eu não quero que 
tenha comércio... 
M3- Aqui assim, na casa dele tinha e tal, mas, eu não 
acho isso certo, eu acho que é irmão... 
P-Você acha que é um comércio? 
M3- Eu acho que é um comércio dentro de casa... 
H3- Mas, mesmo assim, não quer dizer que um 
comércio seja errado. 
M3- É uma cultura, né? Eu acho que é cultura dele, ele 
viveu, é, ele cresceu dessa forma, eu acho que todo 
mundo vendendo as coisas entre si, eu vejo os irmãos 
dele venderem coisas para ele também, então, isso me 
assustava no início assim, quando ele me falava. E..., 
mas, assim, é muito diferente da minha casa, muito 
diferente... 
M3- Eu acho que na casa dele eles ficavam mais 
tolhendo o dinheiro, não que meu pai tenha mais ou que 
o pai dele tenha menos, não, não em relação a isso, eu 
acho que a minha mãe também foi criada de forma 
diferente, também foi criada praticamente como, como a 
gente foi, então, o pai dela, dava dinheiro para ela com 
mais facilidade, ela tinha mais coisas, então, apesar 
disso, eles faziam a gente batalhar por aquilo que a gente 
queria, mesmo eles dando tudo isso eu lembro que para 
gente conseguir, uma vez a gente queria aquela walk 
machine, aquela patinete motorizada, a gente nossa, a 
gente encheu muito o saco do meu pai, ficamos 
enchendo, enchendo, enchendo e fizemos por merecer, 
estudávamos, fazíamos tudo para ele poder dar as coisas 
para gente. Agora em relação à entregar dinheiro na 
nossa mão, era mais alimentar, para gente se alimentar 
mesmo. 
P- Então, assim, são diferenças assim, culturais e 
familiares que vocês observam, é isso que eu estou 
entendendo? 
M3- É muito. 
P- Aqui parece que tem um maior desprendimento, uma 
maior... 

H3- Com certeza. 
P- Facilidade... 
M3- É. 
H3- Eu já sou mais racional. 
P- E aqui... 
H3 - Claro que hoje em dia eu trabalho, ganho melhor, 
então, não é bem assim, mas, vem um pouco dessa 
cultura... 
M3- É, eu acho que até porque eles não tinham, assim, o 
pai dava aquilo para eles e eles tinham que se virar com 
aquilo, lógico com uma certa flexibilidade... 
M3- De fez em quando uma flexibilidade, mas, eu acho 
que por essa dificuldade até, eles começaram com esse 
comércio lá dentro, para conseguir um dinheiro à mais, 
alguma, não sei... 
P- Entendi. 
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M3- Na minha casa nunca existiu isso, nunca, nunca... 
H3- Fazia faculdade, eu fazia um bico com uma tia minha 
que tem essa empresa, eu já fazia um bico com ela... 
H3- E ganhava um dinheiro, então, eu sempre procurei o 
meu dinheiro, eu não fiquei esperando cair na minha mão. 
M3- É, eu não trabalhei, enquanto eu trabalhava, enquanto 
eu estudava... 
P-Quando você estudou você não trabalhou?  
M3- Não, é assim, quando eu estava no 4º ano de medicina 
comecei dando plantão sim... 
P- Entendi. 
M3- Aí, recebia um dinheiro por isso, porque eu fazia 
estágio tal, mas, como ele não, ele corria atrás, não tinha 
nada a ver com dentista e ele... 
H3- Mas, não era porque eu precisava.O meu pai....Eu tinha 
carro e tudo, mas tudo o que eu queria ter é o meu dinheiro, 
entendeu? 
M3- E ele corria atrás porque ele achava que era 
importante... 
P- Tinha um jeito de lidar com isso bem diferente, né? 
M3- É. 
P-E, por exemplo, nas duas famílias, assim, falar sobre 
dinheiro como que era? Então,falavam sobre fazer, como se 
faz e falar sobre dinheiro, essa comunicação ela era bem 
clara, né?... 
H3-  Lá em casa era bem clara... 
P- Então, me contem um pouquinho. 
H3- Lá em casa era bem clara, assim, a gente queria 
alguma coisa, a gente perguntava ia dizendo ....era tanto, é 
tanto... dá fazer assim, assado, aí, eu tinha aonde colocar  
quando dava ele dava, deixava quando não dava, era uma 
coisa bem, como se tivesse falando, Como se tivesse 
conversando aqui agora, não tem nada de, “ah isso, isso...” 
não, meu pai, às vezes, não quando a gente era criança, 
mas, já a numa certa idade, tá, papapapa...mas, bem normal 
... 
M3- É, eu acho que para, lá em casa também, meus pais 
nunca esconderam quanto eles ganham, qual que é o 
rendimento deles e sempre quando eles achavam que não 
daria para comprar alguma coisa que a gente queria ele 
falava, ele falavam para gente, numa boa, abertamente. 
Quando teve algum problema de dinheiro, eu não lembro 
até de ter tido algum problema em relação à isso, mas, 
acredito que eles falariam também porque nunca escondeu, 
nossa família foi sempre assim muito aberta.... 
P- Na sua falava quanto recebia, teu pai? 
H3- Não assim para ficar expondo, mas, a gente tinha uma 
idéia quando a gente argumentava com ele, né? “Ah, não 
ganho tão bem assim para comprar isso”, mais ou menos 
assim. Mas, a gente conversava sobre dinheiro muito fácil, 
sem problema, não ficava tolhendo o assunto. 
P- E entre os pais de vocês, viam os pais de vocês 
conversando entre eles sobre dinheiro... 
H3-  Não, eu não... 
P- De alguma maneira.... questões financeiras de contas, 
etc? 
H3- nunca . 
H3- Não, não, não lembro de nunca papai conversando 
assim com mamãe ou com a minha madrasta de dinheiro 
assim em mesa não. 
M3- Os meus pais já, já vi algumas vezes, mas, de meu pai 
brigando com a minha mãe que tinha gasto um pouco mais, 
alguma coisa assim. 
P-Ela gastava mais ou ele?  
M3- A minha mãe gasta mais, gastava mais.  
H3- Não sei se porque lá em casa, com toda essa cultura, 
minha madrasta, então, tinha o salário dela, então, ela 

arcava com  algumas coisas e contas, então, nunca teve 
nenhum problema. 
M3- É, lá em casa... 
H3- Ai, tá gastando muito telefone, tão, e falava assim, 
apaga a luz para economizar, mas, não por... 
P- Então a tua madrasta tinha uma divisão com o seu 
pai, tinha uma divisão de contas? 
H3- É, mais ou menos, assim, ela pagava conta do 
telefone, a luz, mas, ele pagava o grosso. 
P- E na sua? 
M3- Na minha casa isso também é uma coisa que muda 
muito na nossa família é, não tem dinheiro da minha 
mãe e dinheiro do meu pai. Eles dois têm uma conta 
conjunta, o dinheiro é o mesmo para os dois, eles não, 
meu pai vai no banco pagar tudo, mas, o dinheiro que 
vai é dos dois. Meu pai é professor e a minha mãe, 
apesar de tem um salário da faculdade do meu pai, mas, 
a minha mãe ela vive de renda porque a família tinha 
muitos imóveis em Portugal e aqui no Brasil também e, 
minha mãe e meu pai construíram vários imóveis juntos, 
também, quer dizer, compraram vários imóveis, então, é, 
eles vivem de renda também, meu pai e minha mãe.  
P- Entendi. 
M3- Então, até por isso e não sei se por isso, mas, é..., 
não há nenhuma divisão e na casa do K., eu vejo que 
isso divide também, e agora junto a gente, junto a gente 
faz essa divisão também. 
H3- Não no sentido de assim, por várias vezes.É, não 
pode tá pagando um fatura, eu cubro... 
M3- É, a gente se ajuda muito, atualmente... 
H3- Não no sentido de ser mesquinharia, não é isso, a 
gente se ajuda mutuamente até ela também em relação à 
mim, se vai vencer um conta, por acaso compensou um 
cheque, não tem dinheiro a gente cobre o outro, mas, 
depois a gente. 
M3- É, meses eu ajudo ele, meses ele me ajuda, mas a 
gente divide...  
H3- Mas, no final a gente sempre põe os pingos nos is... 
P- Então, vamos, essa é uma questão até que vinha mais 
para frente... 
M3- Mais para frente... 
P- A gente volta nela daqui à pouco... 
M3- Tá bom. 
P- Porque eu quero entender bem isso, já, eu tenho 
várias perguntas sobre isso, mas, por enquanto, eu 
entendi que vocês dois têm um sistema meio separado e 
meio conjunto? 
M3 e H3- É... 
M3- A gente, a gente, divide todas as contas... 
H3 - Separado de fontes e... 
M3- Por exemplo, a gente pega todas as contas do mês e 
divide por dois, então, o aluguel divide por dois, é, aí, 
junta, telefone, luz, tudo, cartão de crédito, tal... 
M3- Parte de alimentação a gente divide tudo... 
P- No cartão é o que cada um gastou ou o que os dois 
gastaram e divide em dois? 
H3- Não. 
M3- Eu tenho um cartão isolado e a gente tem cartão 
conjunto também. 
H3- É. 
M3- Então, a gente geralmente quando vai jantar em 
algum lugar ou vai comer alguma coisa a gente divide 
isso tudo... 
H3- É. 
M3- Mais aí, a parte que eu compro roupa para mim eu 
pago, ele compra para ele... 
H3- É, aí não, cada um paga o seu... 
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M3- Então, coisas individuais, cada um paga o seu. Mas, o 
que é conjunto, a gente divide tudo. Eu não sei se isso 
acontece porque hoje em dia a gente tem uma, uma... a 
gente não ganha bem... 
H3- É. 
M3- E por isso... 
H3- Seja uma coisa mais regrada,... 
M3- Seja uma coisa que a gente tenha que fazer isso porque 
senão, talvez não dê... 
H3- Eu acredito que seja mais por isso, porque... 
M3- Porque mais para frente eu acho que... 
H3- Se eu ganhar bem, não vou me importar de pagar 
aluguel e ela, ela pagar a escola,o colégio do moleque... 
M3- E eu também não me importo de... tanto é que mais 
para frente, tanto é que tem meses que eu ganho mais ou 
ele ganha mais e a gente acaba pagando uma coisa à mais 
pelo outro e nem faz a divisão total direitinho. 
P- Entendi. 
M3- Acho que é porque. 
H3- A gente tenta seguir uma regra... 
M3- Nessa fase aqui em São Paulo, a gente vive no limite, 
então, a gente tem que ficar fazendo conta para ver se vai 
dar... 
P- Eu vou voltar daqui à pouco nessa questão.Vamos voltar 
um pouquinho nas famílias, né? Que eu preciso terminar 
um pouquinho essa temática. Assim, vamos voltar só na 
questão de mitos e crenças, né? Então, você, por exemplo, 
começou lançando que a frase que, como é? Dinheiro não 
dá... 
H3- Dinheiro não dá em árvore. 
P- Em árvore..., então, tenta dar uma pensada, se você 
percebeu mitos, crenças, frases, ditos, às vezes, a gente 
escuta e não tá lembrando agora, mas, dá uma pensadinha... 
H3 - É, acho tá vindo alguma coisa..., às vezes eu dizia 
assim para o meu pai: “pai, tá barato”, ele falou: “Barato é 
o marido da barata”, mais ou menos assim. 
P-Como é que é isso? 
M3- Lá em Belém isso é muito freqüente  esses ditados.  
P- Ah, é? 
M3- Minha mãe falava isso também... 
H3 -  “Ah pai compra isso aqui, isso aqui tá barato, vamos 
comprar para gente”, “Não, barato é o marido da barata” 
para dizer... 
M3 - Para dizer que estava caro, que... 
H3- Que não queria comparar, entendeu? Mais ou menos 
isso. 
M3- A gente morava em Belém mesmo, o negócio da 
árvore também na minha casa falavam que dinheiro não 
nasce...                                    
H3- É, ou então: “desliga a luz que você não é acionista da 
CELPA que seria a Eletropaulo, né? 
P- Você não é o que?   
H3 e M3- Acionista. 
P- Ah.... 
H3- Você não é sócio. 
P- Que nem a Eletropaulo daqui. 
H3- É: “Você não é acionista da CELPAR desliga a luz...”, 
Mas lá em casa... 
P- Dinheiro não dá em árvore ? 
H3- É, dinheiro não dá em árvore, mais ou menos essas 
coisas que... 
M3- É, que você não pode ir lá e pegar a hora que quer uma 
folha e, então... 
H3- Então quer dizer, como se fosse folha, né? Como se 
fosse capim, dinheiro não é capim. 

P-Se você tivesse que juntar essa mensagens no que ela 
dariam, né? Se formasse o conteúdo o que elas tão 
passando? O que você percebe?  
M3- Que economiza. 
H3- É, que economiza...  
M3- Eu acho que eles quiseram dizer isso aí... 
H3 - Eu acho que é uma questão de economizar, eu 
acho... 
P- E você sabe por que... 
Falam juntos. 
M3- Ou valorize o dinheiro talvez. 
P- Ou valorizar? 
H3 e M3- É. 
H3-Eu acredito, na minha família, mais ou menos 
assim....a gente nunca passou dificuldades, graças a 
Deus. Meu pai tinha um bom emprego. Acho que no 
sentido de dar valor para o dinheiro e pela raça. Porque 
...a árvore...era geralmente não querer desperdiçar mais 
ou menos isso.Papai quando ia almoçar falava para 
comer tudo o que você quiser, mas não desperdiça. Se 
deixasse no prato, ele fazia a gente comer tudinho, mais 
ou menos nesse sentido. Não é sentido de que está 
faltando que não ia dar para pagar o uniforme do meu 
irmão, do mês. 
P- E para você? 
M3- Eu acho que nesse sentido para economizar 
também. Porque os meus pais são pessoas que 
economizam sempre, apesar de tudo isso que eu falei...e 
que formaram bens daí dá para ver que economizaram. 
Eu comparo muito com a minha mãe. Ela tem mais 
irmãos e os sete irmãos ganharam os mesmo bens que a 
minha ganhou...e nenhum deles construiu mais, pelo 
contrário venderam vários bens porque queriam o carro 
do ano, porque queriam coisas a mais. Meus pais 
ligaram para isso e foram só crescendo cada vez mais. 
Então além de todos os bens que eles tinham ganho da 
família, eles construíram muito mais para a frente depois 
de casados. Então, isso porque eles economizaram e tem 
prioridades na vida. Prioridades para eles sempre foi ter 
nosso educação tratar os filhos bem, e não desperdiçar. 
Minha casa nunca teve desperdício apesar da gente viver 
bem, ter tudo o que a gente queria. Nunca senti falta de 
nada. Eles sempre falaram isso:“Olha economiza luz 
para a gente aprender...” 
P- Alguma frase? 
M3- Isso também , o dinheiro não dá em árvore 
basicamente isso. 
P- E o barato  não falou? 
M3- Em algumas situações, mas era mais que o dinheiro 
não dá em árvore..eu não lembro muita coisa assim.  
P- Quer dizer que nesse sentido está muito próximo da 
mensagem de que o dinheiro tem que ser valorizado, 
para os dois lados? 
M e H- É sim. 
H3- Única coisa que eu lembro assim que meu pai 
questionou foi na época do Collor. O dinheiro ficou 
preso, saí da escola particular para a escola pública. 
Porque meu pai não tinha nada guardado e se prejudicou 
na época. Se apertou para manter o padrão. Porque ela 
não. Porque ele não podia tirar aquele valor, entendeu? 
P- Teve alguma situação de aperto financeiro de seu 
lado? 
M- Que eu me lembre não. 
P- Vamos para o próximo tema.... 
 
H3- É que as pessoas têm medo de falar de dinheiro até 
no meio da gente mesmo a irmã dela e o marido da irmã 
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dela, meu cunhado. Eles não falam muito de dinheiro que 
eu já percebi, eu falo porque eu estou acostumado, não é 
porque eu quero falar de dinheiro, eu, vivi assim. Então, às 
vezes, sou taxado como pão duro, então, eu fico chateado 
com isso porque eu não sou pão duro, eu não me encaixo 
como pão duro... 
M3- Desde a época da faculdade te chamam... 
H3- Não, porque é isso que eu estou te falando, entendeu? 
As pessoas, não é porque a gente é diferente que a gente tá 
errado, as pessoas às vezes vivem em um sistema que pode 
tá errado também. Entendeu? As pessoas não falam de 
dinheiro, de não sei...você, sua irmã lá, se vocês: “olha, 
fulano ganha quanto” e tal, meu pai, assim, a gente sempre 
falou de dinheiro como se tivesse falando, conversando 
uma piada. 
M3- É, comigo eu nunca senti pão durice do lado dele 
assim... 
H3- É, eu não sou pão duro! A gente sai, se diverte... 
M3- Ele nunca, ele nunca... 
H3- A gente come, a gente usa roupas caras, a gente não 
tem problema com isso... 
M3- É, ele nunca... 
H3 Mas, como talvez eu, às vezes eu até poderia me tolher 
de não falar em certas ocasiões, talvez isso faça diferença, 
porque eu dou valor: “Ah, vamos no Rubayat?”, “Não, lá é 
muito caro!” Eu acho que não vale, talvez essas coisas, 
esses dizeres, que as pessoas... 
M3 - É, às vezes ele é um pouco radical... 
H3- É, eu tenho pensamentos, sou meio chato! 
M3- É, um pouco radical em relação à dinheiro, é aquilo 
que eu falei, ele valoriza o dinheiro sempre na vida dele. A 
primeira coisa que ele pensa é dinheiro, eu não. Então, por 
exemplo, a gente vai à algum lugar e eu olho uma roupa e 
eu gosto daquela roupa, eu vou vestir, ele não veste se ele 
não vê o dinheiro, ele pergunta logo: “Quanto é?” Se for 
mais do que ele acha que vale aquela roupa... 
M3- E ele que dá o valor à cada roupa, daí ele nem veste. 
Eu não, se eu acho que eu gostei, ficou bem em mim, eu 
acho que vai dar para eu pagar, eu compro, mesmo estando 
num valor acima do que talvez ele imaginasse que fosse o 
valor daquela roupa. 
P- Entendi. E quando você faz essa compra é com o seu 
dinheiro? 
M3- Com o meu. 
H3- Ah, é com o dela. 
P- Não com o dele, não com o conjunto? 
H3- Não, é o dela. 
M3- Não, às vezes ele me dá de presente... 
H3- Sapato, ontem eu comprei um para ela... 
M3- É, às vezes ele me dá. Eu vou experimentar e na hora 
de pagar ele: “Não, deixa que eu pago”, mas... 
H3- Mas, de grosso modo, se ela quer comprar isso aqui ela 
vai lá e paga... 
M3- É. 
P- Você não fica falando nada depois para você. 
H3 - No começo eu não falava, hoje em dia eu falo, 
porque... 
M3- É. 
H3- Para ela dar mais valor, para ela guardar, para ela tá... 
juntar um dinheiro...  
M3- É, isso me ajuda também porque eu sou meio 
consumista. 
H3- É. 
M3- E eu acho que isso é importante, o balanço dos dois... 
P- Entendi. 
M3- Eu gasto um pouco mais, ele não gasta quase. Gasta, 
mas, ele é mais, mais comedido em relação à isso, então.... 

H3 - Com certeza no mês. 
M3- Ele que segura. 
H3- Eu guardei 100 reais que seja eu guardei, né? 
M3- Ele me segura em relação à isso e eu acho isso até 
importante, mas, ele é demais... 
H3- E eu sou muito chato, por exemplo, eu fico: “Ah, eu 
aplico 100 reais, em ação, 50 reais na poupança, tenho 
previdência de 50 reais”... eu tento não fazer a minha 
vida só viver... eu tento... 
M3- É, ele, essa parte financeira, é ele que vê tudo... 
H3 - Eu tento dar sentido para o dinheiro... 
M3- Se eu quero investir alguma coisa, eu dou para ele o 
meu dinheiro e ele vai investir porque ele que sabe como 
faz isso, eu não sei nada... 
H3- E à longo prazo eu quero ter arriscado e... 
M3- Sou completamente alienada... 
H3- Eu quero me arriscar de maneira, pelo menos, eu 
acertei em algum lugar, entendeu? Eu penso em daqui há 
20 anos. 
P- Você faz uma coisa, você investe em várias áreas... 
H3- Isso. 
P- E alguma há de dar certo. 
H3- Com certeza daqui há 30 anos quanto eu tiver com a 
minha costa doendo, alguma vai me dar retorno 
garantido. 
P- Seu pai pensaria assim, também? 
H3- Com certeza, meu pai o que ele tem hoje, ele não, 
não... papai tem até um valor considerável guardado, 
mas, ele não ostenta, se você olhar para ele, você acha 
que ele não tem nada. 
M3- Mas, os meus pais também, guardam, guardam... 
H3- É. 
M3- Muito dinheiro assim,... 
H3- Eles guardam, mas, talvez tenham um pouco mais 
aí, gastem mais, né? O meu pai o que ele tem, talvez, 
porque ele tenha economizado bastante com esse 
pensamento, entendeu? 
M3- E os meus pais guardam também, mas, é, é relativo, 
a minha irmã mais velha também gasta muito que nem 
eu. E a T. não, ela é mais comedida. 
H3- A T. é... 
M3- Agora, ela tá gastando um pouquinho mais, mas, a 
T. sempre foi, assim, a gente falava, ela era a pão dura 
de nós três. 
H3- Das três... 
M3- E eu e a minha irmã mais velha, gastamos muito 
mais... 
H3- E eu sempre uso, e eu sempre uso como 
comparação, falo: “olha vê a tua irmã, tu não tem nada 
guardado, agora, tenho certeza que ela tem. 
M3- È. 
H3- Não para elas brigarem, mas, para ela valorizar o 
dinheiro dela, entendeu? 
M3- Uma coisa que realmente, apesar de a gente ter sido 
criado junto... 
P- São maneiras diferentes, né? A experiência vem de 
maneira diferente... 
H3- Isso prova que a família também não influencia, 
como eu falei, o meu irmão mais não, totalmente doido, 
já casou, engravidou, montou empresa, tá bem, 
entendeu? Mas, é diferente, fugiu à, o caminho, né? 

P- É mais despojado com dinheiro, né? 
H3- É, a gente é mais... isso. 
P- Agora assim, já que vocês estão falando de toda essa 
temática da família, da maneira como vocês percebem, 
vocês conseguiriam elaborar para mim o que é o 
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significado do dinheiro para cada um? Tentar estruturar 
essa idéia. 
H3- Você diz hoje ou há um tempo atrás? 
P- Hoje, como casal . 
H3- Eu antes, eu não quis interromper, eu achava que o 
dinheiro era tudo, hoje em dia, eu sei que o dinheiro não é 
tudo, né? A gente amadurece, talvez, no primeiro ano de 
formado, realmente o que pesou na minha vida foi o 
dinheiro, porque eu joguei tudo para o ar e fiquei atrás dele, 
né? Que não vem ao caso explicar agora tudo o que 
aconteceu, mas, hoje em dia não, tanto é que eu estou com 
ela hoje. Se fosse pensar em dinheiro eu não estaria com 
ela, eu estava muito bem financeiramente e aqui eu não 
estou tão bem, apesar de ganhar um valor relativo, né? 
Então, acho que o dinheiro para mim, não é tudo. Hoje em 
dia, mas, eu valorizo aquele dinheiro que eu tenho. 
P- Entendi, você tem, você valoriza. Já não é mais tudo 
como antes. 
H3- Tudo como antes, porque antes eu chutei o balde, saí 
de casa me formei, dois dias depois eu fui morar em Belém, 
eu fui para Porto Velho. Porque foi a opção de emprego 
que eu achei, para ganhar X na época e eu fui atrás. Podia 
tá em casa, podia tá montando o consultório, mas, não, eu 
fui atrás. Depois que entrei no exército, ganhei o meu 
dinheiro, tinha três empregos no interior, ganhava 
dinheiro... então, naquela época, foi o dinheiro, não foi 
experiência... 
M3- Ele morou dois anos no interior de Roraima só por 
causa de dinheiro... 
H3- Porque eu ia ganhar muito bem na época. 
M3- E foi o que ele conseguiu guardar muito dinheiro... 
H3- Eu falo isso agora assim, mas, ela sabe o que eu estou 
falando, eu abri mão de dinheiro por amor assim... 
M3- É. 
H3- Para gente tá junto... 
M3- Ele saiu de lá... 
H3- Porque se eu seguisse meu pensamento, eu não estaria 
aqui em São Paulo hoje. Essa é a verdade.  
P- Teria ficado? 
H3- Não sei se ainda estaria lá hoje, mas, com certeza, 
nesse período que eu estou com ela, ainda estaria lá, há uns 
três anos atrás, estaria lá. 
P- Então... 
H3- Ou, talvez se tivesse seguido outro caminho, tivesse 
me favorecido melhor, né? 
P- Então, pensando um pouco, K., dinheiro, tem dois 
momentos com significado para você. 
H3- É. 
P- Um antes, talvez, de se casar, ou antes sei lá, de 
conhecê-la de desejar tá com ela, alguma coisa assim? 
M3-- A gente já estava há 10 anos, a gente já namorava... 
P- Já era assim. 
M3- A gente namorou distante por causa dessa viagem dele 
três, quatro anos, né? 
H3- Não, não foi tudo isso... 
M3- Foram três anos... 
H3- Eu me formei em 2000... 
M3- Você morou no Rio depois, contando tudo deram uns 
três anos... 
H3- Eu me formei em 10 de janeiro de 2000, aí, eu fui para 
Porto Velho, né? Passei 3 meses, depois, fui para o exército 
fiquei dois anos... 
M3- E depois, você ficou um ano no Rio, são três anos. 
H3- Fui para o Rio, só que no Rio, você já estava aqui, aí a 
gente se via mais... 
M3- A gente se via mais. 

P- Então assim, só voltando, como significado, assim, 
algum percurso antes de uma decisão de ficar juntos, que 
você buscava o dinheiro como um foco central da sua 
vida? 
H3- O dinheiro como, independente de eu tá numa 
cidade de cinco mil habitantes do lado de índio, era o 
dinheiro.  
P-Assim, prazer longe e a realidade era o dinheiro? 
H3- No futuro era saber que, não era o amor, era o 
dinheiro.  
P- Entendi. 
H3- Só que chegou uma hora que eu, pesou o amor e o 
profissional também, porque eu tinha que me pós 
graduar, fazer especialização, isso também contou, não 
vou ser hipócrita, né? 
P- O amor e o profissional mudam isso em que sentido, 
que não é mais tudo? 
H3- É, isso... é, o dinheiro não é mais tudo, né? 
P- O que ele é? 
H3- O dinheiro é um complemento, o que vai te 
proporcionar, talvez, um profissional melhor, talvez na 
parte amorosa também, querendo ou não. Mas, o 
dinheiro não é um primordial, né? Não seria mais a 
matéria prima, seria já uma coisa mais que ia surgir de 
alguma forma, né? Tanto é que eu estou me virando bem 
hoje em dia. Mas, depois, por exemplo, eu acho que o 
amor pesou mais, porque, eu já estou aqui quanto tempo 
contigo? Uns três anos? 
M3- Isso. 
H3- Já, já me pós graduei, relativamente já fiz tudo que 
eu queria fazer e estou por ela, né? Isso até mesmo antes 
de casar, então, eu acho que hoje em dia, você falou que 
o dinheiro é tudo para mim, eu discordo, foi até bom, eu 
acho que, a gente conversar sobre isso. 
M3- É, mas, você. 
P- É mesmo? 
H3- Eu preso pelo dinheiro, mas, hoje em dia eu acho 
que não é tudo, não acho que é como ela falou não. 
M3- Não, não, você sabe que... 
P- Teve um mudança no seu conceito. 
M3- Melhorou, isso é verdade, mais, ainda valoriza 
mais... 
P- Vamos escutar você, vamos ver. O que você, diante 
de isso tudo que você falou da sua vida.Que o 
significado do dinheiro para você é? 
M3- É, para mim não é, é... eu acho que para mim é ao 
contrário, agora eu acho que tá mudando um pouco 
mais, antes, eu não dava nenhum valor para dinheiro, 
não dava mesmo. E, quando eu vim morar para cá, por 
todas as dificuldades, por tudo que, que eu vejo e que eu 
passo para ganhar um dinheirinho, hoje...  
H3- Eu falando então... 
M3- O K. falando no meu ouvindo há 10 anos a 
importância do dinheiro. Eu acho que hoje eu valorizo 
muito mais. Eu acho que hoje, eu acho que ele é super 
importante. Eu acho que isso até interfere na nossa vida, 
tipo, um dia que esteja, um mês que eu esteja com 
menos dinheiro, pode ser um mês que eu esteja mais 
estressada que a gente brigue mais, que a gente tenha 
mais problema. E antes eu nunca tinha visto, não via isso 
de forma nenhuma. Eu acho que isso mudou... 
H3- Posso fazer um apêndice? 
P- Deve. 
H3- Lembra quando, logo quando chegou em São Paulo, 
que eu estava ralando mais, o desempenho já não era tão 
bom... 
M3- É a gente brigava muito... 
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H3- Não era aquilo que eu queria trabalhar, eu chegava 
estressado, descontava nela, em função do dinheiro porque 
se eu tivesse ganhando bem, eu não descontaria. 
M3- É, foi uma época que a gente quase separa... 
H3-  Já, esse último ano, sei lá já estou ganhando 
relativamente melhor...  
M3- A gente nem era casado. 
H3- Estou nos empregos que eu quero, e a gente não tem 
brigado tanto por estresse de trabalho... 
M3- É verdade... 
H3- Mais por coisa da gente, mas, não pelo... 
P-Hoje você está no emprego que você quer e ganhando... 
H3- Um pouco melhor, né? 
P- Um pouco melhor, você conseguiu juntar essas duas 
coisas. E você também se sente assim? 
M3- Eu ainda não ganho, um pouco melhor, eu não ganho 
o que eu mereço e, não estou satisfeita. Estou satisfeita com 
o meu trabalho, porque é isso que eu gosto, é o que eu 
gosto de fazer, mas, eu não sou reconhecida 
financeiramente por isso, mas, é uma fase da minha vida, 
eu estou para aprender agora. Então, nessa fase, eu não 
tinha que ganhar dinheiro, eu tenho que aprender para mais 
na frente, colher meus frutos. 
H3- Porque ela se refere, tipo assim: “eu ganho R$ 
3.500,00”, mas, ela trabalha muito para ganhar, eu já não 
trabalho tanto... 
M3-Eu trabalho muito mais que o K.tem dia livre na 
semana... 
H3- Para ganhar isso, tem dia que eu me privo de trabalhar 
porque eu acho que eu não tenho, se eu estou bem assim, 
porque eu vou me matar de trabalhar, que é uma coisa que 
não é minha, eu presto serviço, então, às vezes eu nem 
trabalho, estou vivendo bem assim, então, um day off, né?  
M3- Até um, até um ano e meio atrás, eu trabalhava de 
domingo à domingo, porque eu tinha que dar plantão fora, 
para ganhar dinheiro, e... trabalhava sempre assim, e..., isso 
que eu ficava chateada às vezes, porque, eu sei, é uma fase 
de, de aprendizado, tudo, mas, eu não recebo quase nada 
por tudo isso que eu faço. E o K. recebe e ainda tem dia 
extra e ainda tem isso. Mas, é uma fase, eu tenho que 
entender isso...  
H3- Mas, é o que eu falo, talvez, não hoje mais, mas, no 
passado, eu soube administrar melhor isso, ela não. O que 
ela ganhou ela gastou, entendeu?  
M3- Na verdade... 
H3 - Não, não estou dizendo que tá errado ou tá certo... 
M3- Eu não ganhei ainda, né? 
H3- É, mas o pouco que você ganhou que eu estou falando, 
que eu dou valor... 
M3- É, eu gastei realmente... 
H3- Gastou, então, fez isso, fez aquilo, comprou uma roupa 
que você achava que tinha quer comprar, tudo bem, né? É 
pessoal. 
M3- É, e hoje em dia não, hoje em dia eu me preocupa em 
guardar, apesar de ganhar o que eu ganho, de trabalhar um 
pouquinho, eu, eu, eu guardo todo o mês, eu to 
conseguindo guardar, por influência dele, eu acho até, 
porque se fosse eu sozinha, não faria não. 
H3- Com certeza. 
P- Com certeza, né? Então, no seu significado, então, eu 
também posso considerar que tem dois momentos, 
também?  
M3- Tem. 
P- Né? 
M3- Só que eu acho que é o inverso dele. 
P- Inverso do dele. O que faz a água divisória é o 
casamento? Ou a vida aqui... é o que? 

M3- É, acho que sim, a convivência mais próxima, ele, e 
a vida em São Paulo. 
H3- É, também, né?  
M3- Eu acho que é a ingressão (sic) na vida de trabalho. 
H3-  Mas, olha, eu vou dar a minha opinião, eu acho que 
foi mais por mim.. 
M3- Na vida de trabalho porque eu não tinha trabalhado 
dessa forma.         
H3- Constrange, mas, eu vou... eu acho que é mais por 
mim, porque, eu sei que a mãe dela poderia tá ajudando, 
que ela trabalha até porque ela quer, para ter o dinheiro 
dela... 
M3- É, meus pais não gostam que eu trabalhe... 
H3- Porque se ela pudesse, eu que já ponho na cabeça 
dela: “Vai, trabalha, tua mãe mandando dinheiro” tal, 
entendeu? “Pô se nem ajuda a sua mulher?”, não, a gente 
é, eu posso até ajudar, mas, eu quero que ela tente sentir 
um pouquinho melhor, entendeu? Para se desvincular 
mais. 
M3- Os meus pais eles não queriam que eu trabalhasse, 
esses outros que eu faço extra da residência porque eles 
acham que isso pode interferir no meu estudo, tal, mas, 
eu me sinto, na obrigação de fazer isso porque eu me 
sinto inútil de tá aqui, meu pai me sustentando mesmo 
depois de casada, não gosto dessa situação, mas, 
realmente, eu não tenho como me sustentar. 
H3- Eu também discordo de antigamente: “Ah, o marido 
tem quem prover isso, aquilo” eu acho que a gente tem 
que ser um conjunto e ela casou comigo sabendo disso, 
então, não foi nada enganada, né? Não que, tipo assim, 
ah... 
M3- Eu acho certo a divisão mesmo... 
H3- É, eu acho que você tem que dividir e nos 
momentos que você precisa, a pessoa tem que te apoiar. 
P- Sim. 
H3- Não assim: “Ah, te vira!” não, te apóia mas, tem 
que ter esse estabelecimento. Essa conversa. 
P- Você acha que ao longo de todo o casamento, deve 
ser assim?       
H3- Aí, eu não sei te dizer, talvez eu mude como eu 
mudei, né? Não sei, não tenho como te afirmar isso. 
P- Ok. Agora vamos conversar um pouquinho sobre 
alguns momentos do dinheiro na vida de vocês. Antes de 
vocês morarem juntos, conviverem juntos, como que 
eram essas questões financeiras? Vocês dividiam contas, 
não dividiam. Como é que vocês abordavam questões de 
dinheiro antes de decidirem morar juntos, né? Vamos lá, 
antes de vocês até casarem? Vocês moraram 
juntos.Vocês eram jovens, tinham suas contas, sei lá, 
como era? 
M3- Mas quando a gente... a gente saia ou não, 
individual? 
P- É, quando saia, individual, como vocês quiserem, 
como vocês lidavam com o dinheiro de vocês, antes de 
vocês casarem. 
H3- Eu sempre lidei muito bem, como eu te falei, desde 
cedo, né? Assim... 
P- Guardava, né? Você falou... 
H3- Guardava, eu tinha poupança. Eu me lembro que 
uma vez eu fiz uma viagem para o Rio com o meu 
dinheiro, tipo assim, meu pai pagou a passagem de avião 
eu tinha, tipo, na época, não sei, cruzeiros, né? Comprei 
roupa, comprei isso, mas, devido a isso tudo que eu já 
vim trazendo... 
P- Tá. 
H3- Mas, eu sempre lidei muito bem e administrei muito 
bem. 
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P- Quando que saia com ela? 
H3- Ah, não. Naquela época, de estudante, né? 
M3 - No início pagava . 

H3- Pagava até, né É.? Hoje em dia não... 
M3- É, então, no início do namoro, pagava... Ah, a gente 
dividia, um dia era eu, um dia era ele... 
H3- Não, a gente também, né? Não era muito... só que eu 
acho que não tinha tanto peso assim como tem hoje, no 
sentido de a gente, tinha mesada, também era uma coisa 
que não era tua, né? Então, a gente trocava assim, tal... 
comprava, não tinha muito... 
M3- Ah é, não tinha muito, não tinha muito rigor assim, 
tipo, só ele pagava, a gente, um dia ele pagava, outro dia eu 
pagava, não tinha muito... 
H3- Eu comprava um show. 
P- Era mais dividido, né?  
H3- É. Não tinha muito, uma regra específica.  
P- Pensaram nessa época, agora quando estava mais 
pertinho de ficar junto, conversaram sobre a questão do 
dinheiro antes de estabelecerem a relação de convivência?   
H3- Eu sim, eu conversei com ela. Eu já não tinha casado 
justamente por isso, porque, eu não sabia o que ela pensava 
e a sociedade ela é, elitista, né? Você vai casar, o marido 
vai te sustentar, ainda hoje é assim. Apesar, dos 
pensamentos, né? A mulher pode até trabalhar, mas, a mãe, 
a avó, a tia, querem que você sustente a pessoa. Eu não sei 
o que os pais dela, os pais dela pensam, entendeu? Não sei 
o que falaram para ela, mas, eu, sempre falei para ela que 
eu não poderia mantê-la. Eu não ia dormir, então, preferia 
ficar solteiro, né? Se a gente fosse do jeito que a gente 
estava vivendo, continuo na boa, até que as coisas 
melhorasse, a gente ia vendo... 
P- Então, quer dizer, você não poderia sustentá-la, e a 
opção por ficar junto, teria que contar com a ajuda dela? 
H3- É. Para gente fazer como viveu, mutuamente, né?  
P- E, você pensou isso, algo diferente, conversaram? 
M3- Não, a gente conversou mesmo... 
H3- A gente conversou. 
M3- A gente conversou antes e, decidiu isso, que a gente ia 
ter que dividir tudo, que a gente ia ter que se ajudar, 
porque, nem ele e nem eu íamos poder arcar com tudo... 
H3- E o dia que a gente tivesse muito bem, aí... 
M3- Sim, depois, provavelmente seria diferente, mas, que 
até então. E ainda foi por isso inclusive, que a gente decidiu 
morar junto antes de casar para não pagar dois aluguéis... 
H3- Isso. 
M3- Porque a gente pensou que a gente tá na mesma 
cidade, você vai dormir lá, eu vou dormir aqui, fingindo 
para os nossos pais que a gente tá dormindo separado, mas, 
ele pagando aluguel, eu dormindo lá uns dias, ele aqui, a 
gente dormindo. Então, a minha mãe, inclusive, foi a 
atitude da minha mãe, que eu tinha muito medo em relação 
à isso, a minha mãe falou para mim: “É., vai morar logo 
com o K., porque, porque vocês vão dividir?, você vai 
morar com ele, divide só um aluguel e não precisa fazer 
mais... 
H3- Com amigos nossos, né?  
P- Tinha um amigo à mais? 
M3 e H3- É. 
H3- Na época a gente estava... 
M3- É, mas, eu acho que se nem tivesse, também, não teria 
problema, não. A gente ia morar juntos, porque eu já tinha 
combinando de morar com essa minha amiga e aí, o 
K.decidiu vir para São Paulo, então, não tinha como voltar 
atrás com a minha amiga, não ia abandoná-la, mas, a minha 
mãe por sugestão da minha mãe: “Eu acho que vocês 

devem morar juntos porque vocês vão pagar dois 
aluguéis para quê? Vocês vão ficar juntos, então, já tem 
que fazer”. 
H3-A gente conhece muita gente que veio para cá, já 
namorando em Belém, que um mora não sei aonde, mas, 
ficam juntos, tal... para não gastar dinheiro... 
M3- Para enganar os pais que tão dormindo separados, 
então, a minha mãe, nunca teve problema em relação à 
isso, com a gente, então, né? Falou, e a gente foi por 
opção até pelo dinheiro. 
P- Foi um consenso, pela questão do dinheiro para poder 
ficar juntos, né? Os amigos de vocês, a rede social, a 
rede de  profissional  exerce alguma influência na 
maneira como vocês acham que usam o dinheiro? 
Pensando assim, sobre o meio que vocês vivem, você 
vai gastar, você vai fazer escolhas, você vai, sei lá, 
comprar coisa, decidir por isso, decidir por aquilo, você 
acha que a rede social, faz, exerce, alguma... 
H3 - Uma pressão, você fala a mídia, assim... 
P- É, o que vocês quiserem colocar... 
H3- Eu sempre falo isso para ela, eu acho que a mídia 
influencia muito a cabeça, só que a minha não. Assim é 
que a gente fala, né? Eu falo para ti, né? Eu não sigo 
regras, tento não seguir regras, eu acho que a mídia 
influencia muito. Eu gosto de coisas porque eu gosto de 
tê-las, não que a mídia teja (sic) me influenciando à 
comprá-las, você entendeu? E amigos, assim, não. Os 
amigos não influenciam não diretamente, até porque, 
aqui em São Paulo, a gente não tem amigos, né? Tem 
colegas, então... 
P- Na hora que vocês vão... 
M3- Os nossos melhores amigos aqui em São Paulo, são 
nossos... minha irmã e meu cunhado, então, a gente vive 
com eles. Não, eu acho que a sociedade influencia 
muito, eu acho. 
P- Por que você acha É.? 
M3- Influencia muito, é, principalmente no meio onde 
eu vivo, é, médicos, que, a gente tem que se vestir bem, 
a gente tem que usar roupa boa. A gente tem que 
freqüentar locais diferentes, que talvez eu não 
freqüentasse se a gente não, se eu não tivesse nesse 
meio. E isso, com certeza, a gente, faz a gente gastar 
muito mais dinheiro. É, eu acho que mais isso, assim, eu 
acho que sempre a sociedade influencia. O K. ele não 
liga para isso, ele diz que a sociedade, ele não tá nem aí 
para sociedade, que ele vai fazer o que ele quer, é que 
ele é super radical em relação à isso. 
H3- Eu até costumo dizer para ela que quem paga as 
minhas contas sou eu, não é ninguém, então, se eu 
quisesse vir aqui hoje de bermuda, eu viria, não venho 
por educação, mas, você tá entendendo?  
M3- Mas, eu não posso fazer isso porque... eu vivo 
numa sociedade, eu acho que... 
P- É muito diferente, né? Teu meio profissional exige 
isso de você? 
M3- Exige, meu chefe exige que eu me vista mais 
adequada. Se eu for para algum hospital, para clínica 
onde eu trabalho, com uma roupa ruim, às vezes com 
uma sandália diferente, alguma coisa, ele exige que a 
gente não vá dessa forma, então, isso me faz... 
P- Tem uma influência, né? 
M3- Com certeza. 
P- Para ele já nem tanto. 
H3- Nem tanto. 
P- Então, agora, nós vamos entrar naquelas questões que 
a gente deixou lá atrás, né? Então, eu queria saber de 
vocês, aqui, eu vou até ver os itens, né? As experiências 
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financeiras do cotidiano, eu queria que vocês me contassem 
sobre: como vocês fazem os pagamentos, decidem por 
lazer, o serviço, quando têm dificuldade como é que vocês 
fazem, se o recurso então, vamos voltar na questão, é 
administrado, né? Se os salários, são de maneiras 
separadas, e se fazem conta conjunta, enfim... 
H3- Posso começar ? 
M3- Pode. 
H3- Apesar de ser separado, a gente tenta planejar, os fixos, 
né? 
P- O que é separado, a conta? 
H3- A conta, cada um tem a sua, e o seu dinheiro, cada um 
tem o seu. Nem sei quanto ela tem na conta dela hoje, 
entendeu? Mas, ela sabe das responsabilidades que a gente 
já tem combinado e eu sei as minhas. Então, por exemplo, 
o que tem fixo, aluguel, papapapa, luz, internet, ó lá, então, 
sabe que tem que cumprir aquilo, né? Então, chega no dia 
eu falo: “Ó”, se eu estou com tempo mais livre eu vou 
pagar as contas eu falo: “Olha É., deu tanto a tua parte, 
deposita na minha conta”, a gente conversa na boa isso, 
entendeu? E..., mas, mais quem vê isso, sou eu, não assim, 
porque às vezes, ela não tem tempo, então, eu pego a conta 
da internet, aí, divido por dois, pego o aluguel tudo lá que 
vem da corretora, divido por dois, então eu falo: “Dia tal 
vai cair isso papapa”, às vezes ela paga porque ela com 
mais tempo, ela paga e a gente faz essa permuta financeira 
entre a gente. 
P- Você manda para conta dela se pagou, você manda para 
conta dele se pagou? 
H3 - Ou ela manda para minha, isso, isso... E às vezes, por 
exemplo, a gente não teve saco ainda, a gente pagou monte 
de conta, então, a gente meio que paga umas aí, eu paguei 
umas, então, na semana, a gente vai sentar agora, né? 
M3- É a gente.... 
H3- E vai ver, tinha cartão, tinha aluguel, então, às vezes 
não tá com saco para ficar dividindo não. 
P- Vocês emprestam dinheiro um para o outro? 
H3- Acontece também. 
P- E, depois devolvem? 
H3- É, fica pendurado, “Ó, R$500,00 que eu estou te 
devendo...”, devendo, né? 
M3- É, tipo um mês o cartão ele pagou inteiro porque eu 
não tinha o dinheiro para pagar, aí, no próximo mês, eu 
pago para ele ou eu pago o aluguel dele... 
H3- Aí, no aluguel, ela dá a minha parte... existe essa... 
M3- Aí, a gente vai fazendo uma permuta. Não é nada 
assim rigoroso...        
H3- Central e tal, mas, a gente equilibra isso. 
P- Então, as contas que são conjuntas, tudo que se refere à 
casa, ao lar... 
H3-- É, fixo, é... 
P- E cartão comum. 
H3- Isso. 
P- O que é separado, são as despesas pessoais... 
H3- É. 
M3- É. 
H3- Roupas minhas eu compro, pago, às vezes eu falo: “É., 
compra uma calça para mim que eu estou sem tempo”, aí, 
depois, quando chega a fatura eu pago para ela mais ou 
menos e aí, fica à parte, né? 
P- E quando vão decidir por um lazer, uma viagem, como 
que é? 
H3- Aí a gente planeja e divide tudinho também. 
M3- Nem sempre, né? Ás vezes você paga... 
H3- É. 
M3- Depende, sempre quem tá ganhando mais naquela 
época, paga. 

H3- Na maioria das vezes a gente divide, mas, assim, 
por exemplo, a gente fez um ano agora, a gente foi lá 
para, como é o nome do lugar? 
H3- Aí, eu paguei grande parte, mas, assim... 
P- Como é o nome do lugar? 
M3- Chama a Rosa e o Rei, é uma serra, é... 
H3- Em São T. Xavier, é tipo um, resortzinho, né? 
M3- É. 
P- Gostoso. 
M3- É muito gostoso lá. 
H3- Uns chalés na montanha um frio que só... 
M3- Muito, muito gostoso... 
H3- Comida, como chama? 
M3- Vegetariana. 
H3- Vegetariana, cachoeira... 
M3- No meio do mato, assim, muito legal, um 
chalezinho... 
P- E aí, o que aconteceu? Você pagou? 
M3- Ele pagou. 
P- Ele pagou? 
H3- Não, eu paguei. 
M3- Aí, não, mas, aí, eu paguei a gasolina. 
H3- É. 
M3- A gente dividiu alguma coisa. 
H3- Aí, eu falei: “Você paga a gasolina”. Se não, não 
seria eu, né? 
M3- É, tudo bem, né? 
P-Entendi. 
M3- Eu saí ganhando. 
P-E quando vocês têm dificuldades, aí, um empresta 
para o outro... 
M3 - A gente se ajuda. 
H3- É. 
P- E fica devendo, se você não tiver dinheiro nesse mês 
você vai ficar devendo no outro. 
H3- Fica, não faz diferença nenhuma, só se for besteira, 
mas,... 
P- Não cai no esquecimento? 
M3- Não.  
H3- Não. 
M3- O dele não cai. 
H3- O meu não cai. 
P- O seu cai? 
M3- Cai.  
H3- O dela cai, mas, eu pago, eu falo para ela... 
M3 - Eu não sei, eu não sei...não conta para mim... 
H3- É. Não sabe, se eu quisesse enganar, enganaria, mas 
eu, eu sou super, então... 
P- Honesto? 
M3- É o que eu falei... 
H3- Eu dou, eu falo: “É. R$15,00 a diferença”, eu, eu 
dou para ela. 
P- E ele que administra o seu, seu, recursos e 
investimentos? 
M3- É. 
P- E você que decide como vai... 
H3– Eu falo, mas, ela faz por vias bancárias dela. 
M3- Não, ele, ele fala: “Ó, a melhor coisa para se fazer é 
essa”, então, eu vou lá e faço. 
P- E o seu investimento é no seu nome? E o seu 
investimento é no seu nome? 
H3- É, certo... 
P- Não tem investimento conjunto? 
H3- Não, por enquanto, não. 
P- Entendi. 
M3- Só projetos, né? 
P- Tem projeto? Que projeto? 
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M3- Ah, tem projeto, até antes de a gente casar, que a gente 
abriu uma conta lá no Itaú, lembra? 
H3- É... 
M3- E aí, todo mês cada um ia depositar um pouquinho 
nessa conta... 
H3- É, é verdade... 
M3- Para nós dois, mas, nunca deu certo. 
P- Não rolou isso? 
M3- Nunca rolou. 
P- Tá. Então, agora, eu vou passar para segunda etapa, que 
já deu uma hora, né? Eu vou desenhar a família de vocês 
ali, tá bom? 
P- Deixa eu pegar o lápis aqui. Bom, genograma é uma 
maneira muito especial, que foi desenvolvida na psicologia 
sistêmica, de representar a família, né? Eu trabalho com 
esse instrumento aqui, há alguns anos, para trabalhar com 
casais, etc, que é uma maneira de mapear o histórico da 
família. Só que no caso, eu não vou fazer o extenso, eu vou 
focar nas questões financeiras da família. Nós vamos 
acabar revendo alguns tópicos, mas, vamos tentar fazer 
alguns traçados nessa família, então, o que for, bolinha, é 
mulher, quadradinho é homem, tá? Então, vou colocar. 
Você é o primeiro filho e você é a última, né? 
H3 e M3- Última. 
P- Então, deixa eu pôr aqui... e aqui. Então, aqui tá você e 
aqui tá ela, essa parte aqui são os pais de vocês, então, 
recordando o nome dos pais... Seu pai e a sua mãe que 
morreu, né? 
H3- Isso. 
P- E aqui, 1, 2, 3. 
H3- Três também. 
P- 1, 2 e aqui, então, o 1º é o teu irmão de 25, né? 
H3- Vinte e... 
M3- Oito. 
H3- Vinte e oito, eu trinta e um e um vinte e cinco, mais 
novo. 
P- E o casado é esse, né? 
H3- É, já tem filhos. 
P- Já tem filhos? 
H3- Casou por causa que engravidou a moça, né? 
P- Ah, tá. 
M3- . Tem um filho homem. 
P- Que idade? 
M3- Ah, tem, tem... 
H3- Meses... 
M3- Quarto meses. 
H3- Recente. 
P- Tá, nenenzinho... então, tá casado há, nem um ano 
também? 
M3- Não, vai fazer um ano em outubro. 
P- Então, perto, logo depois... 
H3- Seria bom para você, só que eles tão em Belém. 
P- Quer dizer que logo depois que vocês casaram, ele... 
H3- Julho, aí, em outubro ele... 
M3- É, eles não tinham nem planos e acabaram casando 
porque ela engravidou. 
P- Já namoravam...? 
M3 e H3- Namoravam... uns 5 anos mais ou menos. 
P- Então, vamos começar pela história dele, daqui à pouco 
eu vou, eu vou para lá. Só desculpa o traçado que, o ideal 
era fazer para cá, né? Então, o seu pai, o nome dele? 
H3- M. B. 
P- Só vou colocar M. 60 e? 
H3- 7. 
P- 7. Ele aposentou, né? 
H3- Isso.  
P- Aqui, a sua mãe, eu errei aqui...  

H3- Sueli. 
P- Deixa eu ..., então, aqui é a sua mãe, nasceu vocês, e 
aqui, é a... 
M3- Madrasta. 
P- Madrasta, tá? Então, tá certo. Então, tua mãe morreu 
quando você tinha 12 anos... 
H3- 12 anos. 
P- Nome dela? 
H3- Sueli. 
P- Do que ela morreu? 
H3- Câncer no seio. Começou no seio, né? Naquela 
época não era bem divulgado essa questão, então, 
quando já descobriu, já tinha espalhado. 
P- E aqui os seus irmãos, estavam com que idade 
quando ela morreu? 
H3- O mais novo tinha 5... 
H3- É, eu não estou...Há, eu não sei quantos anos ele 
tinha. Ele tinha uns 5 e o M. tinha uns 8. Eu tinha 12. É 
só fazer, ela morreu em 87, eu tinha 12 anos... 
P- Bom, tudo bem, deve ter mais ou menos uns 3, 4 
anos. A tua mãe tinha o que, uns trinta? 
H3- 36 acho. 
P- Nossa, ela morreu muito nova. 
M3- Muito nova. 
P- Deve ter sido um impacto na sua família isso aqui, 
não? Para você também, não deve ter sido nada fácil... 
você pelo menos é quem mais viu isso, né?  
H3- É, tanto que eu lembro de várias coisas. 
P- Acompanhou um perda... 
H3- Talvez, por isso eu seja um pouco mais racional, por 
ter perdido ela cedo.... madrasta..... você não sabe....Ele 
não..vivíamos naquele ambiente de pai e mãe... naquele 
ambiente, né? Meu pai... meu pai supriu muito bem, 
mas, não é a mesma coisa, né? 
P- Ele supriu, mas, não é a mesma coisa. A madrasta 
com você, ela se dá de que maneira? 
H3- Sempre foi horrível. Agora, depois que eu estou 
morando aqui que melhorou, aqui não, depois que eu saí 
de casa, melhorou. 
P- Horrível por que? 
H3- Porque ela fazia realmente papel de madrasta. Ela 
era má. Eu não vou mentir para você não, ela era má. 
P- Ela fazia alguma diferença com vocês? 
H3- Fazia. O menor era o preferido e quando eu morava 
lá eu era o perseguido.  
M3- Não, você era o segundo perseguido, o M. era mais 
perseguido que você. 
H3- Você quer saber mais do que eu que morei lá? Eu 
era o perseguido, M. como a visão era para mim, o M. 
era ficava meio desfocado.(sic). 
P- Quem é o M.? 
H3 e M3- É o do meio. 
H3- Depois que eu saí de lá... 
M3- O H.é o mais novo... 
H3- O H. até hoje é o filhinho... 
P- É assim que se escreve? 
H3 e M3- É com H. 
H3- Isso. 
P- E, ele se dava mais com ela, ele era bem 
pequeneninho também... 
H3- 5 anos, cresceu como filho, né? 
P- Quanto tempo depois, só para voltar, depois que a sua  
mãe morreu, seu pai ficou com essa esposa? 
H3- Pois é, eu acho que foi em 89, 90 viu? 
M3 e H3- Uns 3, 4 anos.  
P- Aí você já devia estar mais ou menos com 9, 10 
anos... 
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H3- É... não  
P- Não, não estava bem na adolescência... 
H3- 12 mais 4, é, na adolescência que já é difícil, não é? 
P- Já é difícil. 
H3- Então, ela dá... 
P- Aí, você tinha uma relação conflituosa? 
H3- Bastante. 
P- E ela era mais meiga aqui. 
H3- É. 
P- E com esse aqui? 
H3- Neutro, ficava normal. 
M3- Era parecido com você. Ela ignorava talvez, né? 
H3- É. Não pesava, não aparecia. 
P- Então, tinha um, uma tendência à cuidar aqui, né? 
H3- Do menor e... 
P- E aqui, era neutro, né? 
H3- É, até certo momento era neutro, e eu, seria o mais 
visado, né? 
P- E você com a sua mãe? K.? 
H3- Ah, eu, assim, eu não me lembro muito, né? Mas, a 
gente eu acho que uma relação boa com ela. 
P- Você lembra assim do quê?. 
H3- Eu lembro de pequenas coisas assim, ele deitada às 
vezes na cama, eu vendo sessão da tarde, ela fazendo 
carinho. Que a minha mãe tinha uma loja, então, ela viajava 
muito para Fortaleza, então, assim, eu me lembro mais dela 
viajando, em pouco momentos, assim, talvez uma casa de 
praia, coisa assim, ou em casa, mas... 
P- Poucas lembranças? 
H3- É, são poucas. 
M3- Você lembra que ela fazia que você sempre me 
contava, que ela fazia sopão para entregar para os pobres.  
H3- Ah! Mas, não em relação à mim, né? 
M3- Você lembrava isso dela.  
H3- Ela... 
P- Como assim, lembrava do pão? 
H3- Você tá, você tá perguntando em relação à mim, né? 
M3- Ela fazia sopão à noite, só para entregar para os pobres 
na rua... 
H3- É... 
M3- Ele sempre me passou uma idéia de uma mãe muito 
bondosa assim... 
H3- Ela era muito boa, não lembro dela brigar, só, só.. 
M3- Muito bondosa com ele. 
H3- Só assim... 
P- generosa? 
H3- Sim , bastante. 
P- Teu pai? Como você vê aqui em relação à ele? 
H3- Sempre foi igual em relação à nós três. Mas para mim 
ele passava essa carga de perca (sic) dela para mim. No 
sentido de responsabilidade. 
P- Ele cobrava mais de você? 
H3- Cobrava sim em relação a estudar...valorizar o 
dinheiro...essas coisas assim né? Acho que para mim 
pesava mais. 
P- Mais do que os outros? 
H3- É tanto que assim, talvez eu, não é porque não seja o 
mais responsável, mas é que assim tentar correr mais atrás 
das coisas, fui eu. Por essa influência mas não por culpa 
dele acho que não. Acho que pela situação. 
P- Você se sentiu responsável por ele e seus irmãos? 
H3- Um pouco, um pouco.. 
P- E teu pai emanava ditados de cuidar do dinheiro? 
Informações de que talvez você tivesse que se precaver? 
H3- É hoje em dia eu enxergo um pouco isso. Talvez isso 
que eu corri atrás nem fosse para mim, e fosse para eles. 

No sentido de que, é lógico, valorizava o dinheiro para 
mim. Me preocupo em manter aquela faixa para a 
família. 
P- Quer dizer que ele foi igual para todos, mas teve uma 
cobrança maior para você. Hoje você se dá bem com 
ele? 
H3-Muito bem, ele também mudou bastante, já não liga 
tanto, não faz menções como antigamente sobre 
dinheiro. Assim ele é outra pessoa. 
P- E eles também dependem de seu pai? (irmãos). 
H3- Atualmente só mora lá, mas ganha o dinheiro deles.. 
P-Teu pai sustenta? 
H3- Sim tem o vínculo.O mais novo não. 
P- Então eu compreendi que você falou de sua mãe 
como generosa e de seu pai como precavido e mais 
preocupado? 
H3-Não no sentido, ele também foi muito bom, mas pelo 
lado racional.... economizar...Nunca alegre de estar, mas 
contido, preocupado. 
P- E ela ( a madrasta), que mensagens você pode contar? 
H3- Hoje eu sei. Tudo na minha família, o pai dela aos 
18 anos virou para ela e disse: Você tem 18 anos e você 
vai se virar agora, meu negócio contigo acabou.” Então 
acho que todo esse peso..que ela vinha de uma família 
estruturada , aí começou a desestruturar. Na época eu 
não sabia. Pensava que era perseguição. Mas como 
amadurecimento sei que foi isso. 
P- Acha que ela queria o quê? 
H3- Desestruturar, eu acredito que sim. 
P- Você acha que nesse sentido, por ela ter um padrão de 
divisão financeira com o seu pai, ela também contribui 
para você sentir um peso sobre você nesta questão do 
dinheiro.De talvez até de não fornecer tanto, talvez de 
segurar. 
H3- Com certeza. Porque às vezes meu pai queria mudar 
de carro e ela ficava dando biteco para não trocar. Agora 
não sei se era para soltar o dinheiro para ela. Agora, meu 
pai não era desses de dar presentes não! Então talvez por 
isso de não gastar mesmo, não dar dinheiro para a gente 
porque o pai dela não dava. 
P- Ela fazia diferente com esse teu irmão? 
H3- Dava tudo para ele assim na minha frente. 
P- Está bem tocando nestes assuntos? 
H3- Tudo bem ,pode falar... 
P- Podemos pensar que você viveu a mensagem da 
generosidade e doação com a sua mãe, e de poda com 
ela. 
H3- É ela podava muito as coisas da casa em relação a 
tudo, da alimentação das roupas, hábitos, amigos, 
mudou total. 
P- O padrão social dela é qual? 
H3- Inferior com certeza. Mas ela é bem honesta. O 
dinheiro dela é dela. Mas assim, eu não sei. Acho que 
mais pelo lado do pai dela ter pesado. Aí ela jogou isso 
para mim na época. 
P- Esse ter irmão compartilha com esses teus 
pensamentos? 
H3-O meu irmão do meio é mais sonhador. Ao mesmo 
tempo que ele é honesto ele é também sonhador. Ele não 
caiu na real. Vai fazer 29 anos parece que tem 20. 
P- Quanto tempo teu pai ficou casado com a tua mãe? 
H3- Quinze anos. 
P- Qual a escolaridade dela? 
H3- Não tem graduação é do lar. 
P- Ela é árabe?A Madrasta? 
H3- Não.Meu pai também não é árabe puro, é 
Kardecista como os meus avós. 
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M3- Eu acabei sendo isolada disso tudo porque, para não 
sofrer, o K., me isolou da situação da família dele. 
H3- É. 
P- Você ficou isolada de que, dela, dele, deles todos, não? 
M3- Dos irmãos não, do pai acabei ficando por conta 
disso... 
H3- Vamos dizer que assim, que a família da É. e a minha 
família não tem uma coisa assim de sentar e tá 
conversando... 
M3- É, os meus pais, apesar da minha mãe tentar, já fez 
várias vezes convites e tal... 
H3- É um coisa bem formal. 
M3- É uma coisa muito formal. 
H3- Bem, muito formal. 
M3- A gente, namora há 10 anos, namorou 10 anos... 
H3- A gente nunca saiu para jantar juntos.  
M3- Nunca saímos para jantar juntos. E, eu também, conto 
nos dedos quantas vezes eu fui na casa do K. durante 10 
anos. 
P-K., uma perguntinha, você acha que com esse ambiente 
que você estava, contribuiu para que você tomasse pé da 
sua independência mais rápido? 
H3- Com certeza... 
P- É? 
H3- Eu me formei, tipo, dia 10 e dia 15 eu já estava com 
emprego já...   
P- É, você falou... 
H3- E fui, fui embora. 
P- É, então, foi uma coisa que... 
H3- Impulsionou... 
P- Foi o ambiente que te impulsionou para isso, o que, 
agora entrando na família dela, talvez eu sinta que haja uma 
diferença, né? É provável, né? 
H3- Com certeza. 
M3- O que mais me chamava atenção disso tudo também 
do K., nessa época, é que ele dizia para mim que não sentia 
bem dentro da casa dele, eu achava isso um absurdo. Por 
causa da madrasta, ele não se sentia bem...E o K. morava 
longe, ele não queria ir para Belém para ver o pai e tal. 
Queria até vê o pai, mas, ele não dizia: “Não, não vou para 
Belém porque eu vou ter que ver ela e não me sinto bem de 
dormir na minha casa...” ele falava isso... 
H3-- É, mas, isso, hoje em dia não existe mais... 
M3- Isso me chamava muita atenção e, por isso, acho que 
eu fui criando muito, muito rancor dela, entendeu? 
H3- É. 
M3- Porque eu achava um absurdo isso... 
H3- Influenciou indiretamente ela, né? 
M3- Foi mais, eu não gosto dela porque ela agrediu ele, só 
por isso. Assim, ela me agrediu algumas vezes, assim, 
verbalmente, eu não gostava do que ela falava, mas, eu 
acabei cortando a relação para eu não machucar, não me 
machucar também. 
P- Acha que, alguma questão financeira fez parte disso 
tudo? 
H3- Você fala em questão... 
P- É, dessa maneira dela se portar em relação à você, em 
relação ao seu pai... 
H3- É, ela visa um pouco o dinheiro, mas, assim, ao mesmo 
tempo que ela visa, ela é honesta. Eu não sei se ela, na 
época, assim, queria que o papai beneficiasse ela de alguma 
forma, né? Monetariamente, só que papai nunca foi de, de 
fazer os agrados assim, né? Não sei te dizer... 
M3- É, acho que não... 
H3- É bem complicado, teria que investigar ela... 
H3- Tem esse peso muito forte da família que eram 
separados, pai e mãe. O pai vivia com uma mulher e não se 

separou nunca da mãe e fez tudo isso com ela, o pai 
morreu e ela, morreu brigado, sabe? Uma coisa muito 
forte. Você teria que destrinchar isso aí... 
P- É..., então, vamos entrar um pouquinho na família 
dela, para gente não caminhar tanto. Quantos anos seus 
pais tão casados, você sabe? 
M3- 33. 
P- O nome da sua mãe? 
M3- H.. 
P- Ela tem quantos anos? 
M3- Minha mãe tem 56. 
P- Seu pai? 
M3- Aliás, a minha mãe tem 55, vai fazer agora no mês 
que vem 56. 
P- Então, eu vou deixar 56, na época da dissertação, ela 
já...  e, seu pai? 
M3- O meu pai chama G. e ele tem 59. 
P- 59, estão há 33. A primeira aqui é a? 
M3- M.. 
P- M. casada? 
M3- Casada e tem um filhinho, meu sobrinho. 
P- De quantos anos? 
M3- Ele tem 6 anos. 
P- Há quantos anos ela é casada? 
M3- Há 7. Ela casou grávida também. 
P- E, ela, a Profissão dela? 
M3- Ela é advogada. 
P- Tudo bem, só para escrever aqui. E ele? 
M3- Ele é analista de sistemas. 
P- Eles são de lá?  
M3- São. 
P- Tem quantos anos, ela? 
M3- Ela tem 20 e... não desculpa, 31. 
P- E ele? 
M3- Ele tem... 
M3- Ah, 41, ele é 10 anos mais velho do que ela.  
P-  E aqui? 
M3- A T.. 
P- Ela também é casada, né? 
M3- Casada. 
P- Ela tá há quanto tempo casada? 
M3- A T. tem... vai fazer 3... não, acho que já tem 3 
anos.  
P- Não tem filhos e ela tem quantos anos e ele tem 
quantos? 
M3- A T. tem 29, desculpa, 30, tem 30. Porque na época 
da sua dissertação ela via ter 30. E o A. tem 30 também. 
P- Não tem filhos. Você tem 28, né? 
M3- 8. 
P- Tá. Então, continuando, aqui, as suas irmãs. Me conta 
um pouquinho É. como são essas relações. Você com 
elas, como é que vocês se dão? 
M3- Muito bem. São minhas melhores amigas, assim. 
P- Tem uma boa relação, se dão bem... 
M3- Muito. Muito boa. Aqui em São Paulo com quem 
mais a gente convive, é com a minha irmã, com a T. 
M3- A relação é muito boa. 
P- Com esse daqui também? 
M3- Também, muito boa. 
P- Não tenho o nome desse aqui? 
M3- O,é árabe? 
P- Coincidência... 
H3- É. 
P- Né? 
M3- E o nome do meu sobrinho é O. também. 
P- Por que será que a sua família foi fazer isso, né?  
H3- Pois é... 
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P- Duas vezes... interessante.  
M3- O An. não, o An. é de lá. 
P- Mas aqui, não tem influência árabe na tua... 
M3- Não, portugueses. A minha mãe é portuguesa. 
P- É, você falou... Bom, e aí, você se dá bem com eles, e 
aqui, você com a sua mãe, você com seu pai? 
M3- Muito bem também. Minha mãe é muito amiga minha, 
meu pai, meu pai é fechadão (sic), mas, ao mesmo tempo, é 
muito amigo também. Fala pouco, mas, fala o que precisa. 
P- E assim, quando você estava me contando que seus pais 
dão dinheiro, como é que você vê isso? Você vê que eles 
têm a mesma maneira, com você de trabalhar essas 
questões, quer dizer, que tá tudo no mesmo saco e vai paras 
filhas é isso? 
M3- É. 
P- Quem toma conta do dinheiro? 
M3- Os dois. 
P- Mas, assim, não tem aquele que paga as contas? 
M3- Quem é responsável por pagar tudo na minha casa é 
meu pai. Meu pai vai no banco meu pai faz tudo, e... , mas, 
o dinheiro é dos dois, porque a conta é conjunta mesmo. 
Em casa eles sempre deixam um dinheiro no bolso de um 
terno do meu pai, também, eventualmente para algum 
gasto. E, ele mostra, eles mostram para gente também, se a 
gente precisar a gente pode ir lá pegar, mas, só que tem que 
avisar eles. Então, isso, desde criança eu lembro da mamãe 
falar: “Vai pegar dinheiro no bolso” e o meu pai... Era no 
bolso do meu pai, mas, isso não quer dizer nada, porque a 
minha mãe vai lá pega, meu pai... Eles têm um controle de 
tudo isso, então, a minha mãe pega, ela avisa ele, se ele 
pega, ele avisa a minha mãe, mas, o dinheiro é dos dois. 
P- E você acha, assim, que um é mais generoso, o outro é 
mais comedido? Tem alguma diferença?   
M3- Depende.  
H3- Pode falar... eles não vão me influenciar...  
M3- Não, meu pai é muito generoso, a minha mãe também 
é muito generosa. 
H3- Mas, ele é mais comedido. Ele que é o sensato na 
história. 

M3- Depende, tem coisas que o meu pai gasta que eu não 
gastaria, mas, minha mãe... é, minha mãe gasta mais, meu 
pai é mais comedido. Em termos gerais, mas... 
H3 -Teu pai ficaria com um carro, um fusca, durante 40 
anos, a tua mãe não. 
M3- É porque ele não valoriza isso. 
H3- Então, fale a verdade. 
M3- Mas ele, mas ele gasta também. 
P- Mas ela, ela assim... 
M3- Ela gasta mais. 
P- Ela tem mais facilidade para gastar então, do que ele? 
M3- Ah, com certeza. 
P- Ela consome mais? 
M3- Consome. 
P- Como você vê estas coisas hoje com o K. Com quem ele 
parece? 
M3- Eu falo que eu casei com meu pai. Achei meu pai. A 
história do meu pai com a minha mãe, vai ser igual. 
P- Por que? 
M3- A personalidade deles é muito parecida, assim, não em 
relação à isso de dinheiro, dinheiro, dinheiro, não. Mas, a 
personalidade deles é muito parecida. 
H3- Os pensamentos. 
M3- Os pensamentos, é..., o meu pai não gosta de sair, a 
minha mãe adora. Eu também gosto de sair e ele não 
suporta sair. 
H3- Sou caseiro. 

M3- É assim, é uma história igual. Eu vejo assim tudo 
igual. 
H3- Para mim tá ótimo,assim moraria, aqui tranqüilo... .. 
M3- Mas, em relação à dinheiro, o K. é mais, muito 
mais comedido que o meu pai. Então, ele é muito 
parecido.  
P- Vamos supor que vocês dois se dão como? Bem? 
Você e o sogro? Como é que vocês se dão? 
H3- Ah sim... eu, vou ser honesto, né? Eu me sinto 
melhor, mais à vontade com ele, com ela não. Apesar 
dela me tratar super bem, mas, não sei, fico com um pé 
atrás com relação à ela. 
P- Em que sentido? 
H3- Não sei explicar. 
P- Com ela você, também, tem uma boa relação, mas, se 
sente mais à vontade com ele.  
H3- Com ele. 
P- Com ele, né? E, assim, você também se dá bem com 
todos aqui? Se sente acolhido na família? 
H3- Dou, com as 3 irmãs, me dou super bem, com as 2 
irmãs só que se eu tivesse que escolher, não vai ficar 
chateada comigo não, né? 
M3- Não sei . 
H3- Eu, eu, eu me daria melhor com a M. eu me sinto 
mais à vontade com a M.. 
M3- Que também é mais parecida com ele. 
H3- É, a T. 
P- Em que sentido? 
M3- Personalidade. Não dinheiro. 
P- Personalidade de que? 
M3- É mais fechado, gosta de ficar mais em casa... 
H3- Fechado, sem muita graça, sabe? Mais... pedra é 
pedra, água é água. A T. eu acho ela muito espontânea, 
ás vezes, isso me incomoda um pouco. 
P- Agora, me conta uma coisa, você, se sentiu bem 
dentro dessa família? 
H3- No começo, me sentia melhor, hoje em dia nem 
tanto. 
P- Por que? 
H3- Ah, eu tenho que falar a verdade... 
M3- É bom... eu estou adorando tá aqui...  
P- Por que? 
H3- Não, assim, no começo, quando a gente às vezes 
não enxerga certa coisas, então, a gente acaba se 
entregando mais. Hoje em dia, quando a gente vai 
amadurecendo mais, né? A gente... 
M3- Ou você enxerga algumas coisas que não existem, 
né?  
H3- Que tá de repente na minha cabeça, também, né? 
P- Então, sendo mais claro, você me diria... 
H3- Ah, eu não sei, eu sinto uma pressão em relação à 
mãe dela que, assim, que eu devia, assim, vou voltar à 
questão do dinheiro, eu acho que a mãe dela pensa... 
M3 - Que ele deveria me sustentar. 
H3- Sustentar ela, então, ela não fala isso para mim, 
mas, ela passa isso. 
H3- É, eu sinto que a mãe dela, não sei se por essa coisa 
de, do passado que vem pesando... 
P- Que você devia sustentá-la... 
H3- É, se eu estou um dia em casa que eu não quero 
trabalhar, ela insinua que eu tinha que trabalhar para 
pagar... 
P- Papel tradicional o homem com... 
H3- E eu, discordo e dou de frente, mas, da minha 
maneira, né? 
P- Vocês se agridem? 
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H3- Não brigo. Não, tivemos umas briguinhas, mas, nada 
assim que, que venha pesar... 
P- E o seu sogro acha? 
H3- Não sei. Ele é muito reservado... 
P- Você não sabe o que ele... 
H3- Mas, eu imagino, assim, ele acha que, no fundo ele me 
entende, mas, também, como ela, ele pesa, ele vive em 
função dela, eu acho que ele deve pensar parecido com ela. 
Na minha cabeça, eu não posso ler... 
M3- Eu sei, eu já lhe falei o que eu acho. 
H3- Mas, eu acho que ele me entende também, entendeu? 
P- Você acha que aqui tem uma relação... 
H3- Você tá nervosa... olha ela tá nervosa, eu conheço... 
P- Mas, eu não quero deixar... 
M3- Imagina... é que... 
P- Aqui existe uma relação, na tua opinião, diferente, 
igualitária... 
H3- Existe. 
P- Uma relação de poder aqui? Você percebe? 
H3- Não, eu acho que ela, eu acho que ela domina ele. 
P- Sim. Mais ou menos como aqui, também? 
H3- É, ela domina. A madrasta domina. O papai e a mãe da 
É. domina totalmente, também ele. Só que como ele é 
muito fechado, ele acaba aceitando. 
P- Entendi . 
H3- Eu vendo de fora. Porque eu já analisei também... eu 
posso falar É.?  
M3- Claro. 
H3- posso? Você não vai falar... 
M3- Não, você tem que falar. 
H3- Porque ela é a mais velha, não é, a mais velha? 
P- É. 
H3- Então, como ela perdeu a mãe dela muito cedo, ele foi 
meio que, tomou conta dos outros irmãos, então, talvez, 
indiretamente, ela tem isso já com ela, entendeu? De querer 
mandar, de querer mostrar... ajudando mas, as vezes, assim, 
que tá incomodando, entendeu? Porque eu ganho o meu 
dinheiro, ninguém me sustenta, então, eu penso assim. 
P- E ela já tem aqui por princípio ser uma pessoa que 
assume as responsabilidades dos outros, é... 
H3- Mas, ela não é uma pessoa má, mas, eu acho que esse 
pensamento dela, prejudica ela nesse sentido.  
M3- Ela perdeu a mãe com 15 anos, ela tinha mais 6 
irmãos. Então, ela praticamente criou todos os irmãos, e... 
H3-Isso, tanto é que hoje em dia quem tem um problema 
vai falar com ela... 
M3- É, todos os irmãos, ela é considerada a mãezona... 
H3  Dá opinião para ela... então, talvez, esse pensamento 
dela, eu acho que isso interfere, mas... 
M3- A minha mãe é uma pessoa que realmente, ela 
interfere muito em todo mundo... ela, ela, acaba se metendo 
na nossa vida, não para prejudicar, ou com intenção de 
entrar na nossa vida... 
H3- Não com esse sentido... 
M3- Mas ela é aquela pessoa que tenta ajudar todo mundo. 
Às vezes ela esquece dela para ajudar os outros. 
H3- Só que às vezes, nesse negócio ela prejudica. 
M3 – O K. não entende, ás vezes, essa situação, porque, 
talvez, na família dele, nunca ninguém, chamou ele: “ò, tá 
tudo bem com você? Você quer uma opinião, você quer... ” 
ele foi muito, assim, minha opinião também, o pai dele 
sempre largou muito ele, eles não conversavam, não tinha 
diálogo, não falavam nada... 
H3 - Meu pai, é justamente o oposto deles, não é que... 
M3- Na minha casa é ao contrário, sempre foi ao contrário. 
Meu pai conversava muito comigo, minha mãe conversava 
comigo e com minhas irmãs, então, a gente, tinha muito 

diálogo. E quando estava acontecendo algum problema, 
eu ia direto com a minha mãe, conversar, com meu 
pai..., na casa deles não é assim. Então, eu acho que é 
isso que ele não consegue entender um pouco, que a 
minha mãe... 
M3- Ela acaba se intrometendo um pouco, porque, é a 
forma que ela acha que ela tem que ajudar. 
P- Você acha que ela se intromete na vida de vocês? 
H3- Eu acho, eu acho... 
P- Por causa desse dinheiro que ela manda? 
H3- Nem tanto por causa disso, mas, acho que pesa um 
pouquinho. Mas, hoje em dia, talvez nem tanto, porque, 
mas, no começo, eu sentia bastante assim. A gente sente, 
né? 
M3- Não sei se você sentia dela, ou você estava se 
cobrando isso e não podia fazer, é isso que eu acho que 
às vezes acontece... 
H3- É, talvez deva fazer terapia, não sei, não sei... Não, 
mas ela já insinuou algumas vezes para mim. Ela 
insinuou... 
M3- Por exemplo? 
H3- Ah, “vamos não sei para onde”, “ah, não vou, estou 
sem grana, estou com dor de cabeça não quero ir...” aí, 
uma vez ou outra ela falou: “Ah não, arranja outro 
emprego...” tipo assim essas coisinhas... 
P- Entendi. E quando você escuta essas coisas, o que 
pensa, o que sente? 
H3- Abstêm... 
P- Não, deixa ela falar só para gente tentar terminar... 
M3- Não, eu acho, é, eu acho que às vezes ele interpreta 
um pouco errado. Eu acho que a minha mãe acaba se 
metendo, eu acho sim que ela se mete na nossa relação, 
mas, ela se mete na relação das minhas duas irmãs... 
M3- Da T. e do A, da M., também, mas, mas, não é se 
meter para depois prejudicar... 
P- Entendi. 
M3- É na forma..., é uma tentativa de querer ajudar, de 
querer mostrar para gente, porque ela não teve uma mãe 
para orientar isso para ela, então, ela acha que ela tem 
obrigação de fazer isso. 
P- Um papel absolutamente oposto do que ele viveu, né? 
M3- Exatamente, essa é a impressão que eu tenho... 
H3- Talvez como eu não tive ninguém falando no meu 
ouvido o que eu tinha que fazer 
M3- Eu não vivi para ver isso, mas... 
H3- Talvez eu não ature uma coisa que seja mínima. 
Pode ser também. 
H3- Então, eu penso, também, não quero que interfira na 
minha vida. Eu acho que tenho o meu direito de, de não 
querer, né? 
M3- A minha mãe considera ele, apesar de ele achar isso 
tudo, ela considera ele como um filho. Ela trata... 
H3 - Não, ela me trata bem, mas, tem esse peso aí... 
M3- Ela trata ele como um filho, o que ela faz por mim, 
faria por ele também. 
H3- Mas, tem esse peso tradicional, sabe? De tradição 
de coisa mais... 
M3 - É, isso é o que ele acha, é a opinião dele, mas, eu 
acho que a minha mãe não pensa dessa forma. 
P- Então, vamos encerrar aqui, eu.....               
         
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                            Anexos   196

 
Instrumento de Aplicação de Entrevistas para a 
Dissertação 

 
Entrevista 4 
 
Dissertação: O meu, o seu, o nosso - O processo de 
construção conjunta do “Compromisso Financeiro” 
do Casal  de Dupla Carreira na Fase de Aquisição do 
Ciclo Vital 
 

Informações Gerais 
 
Nome: A. 
Nome : T.  
Estado Civil: casados 
Tempo de casamento: 2anos e 10 meses 
Tipo de união: casamento religioso e civil-comunhão 
parcial de bens 
Data da união: 19/12/2006 
Bairro de SP em que residem: Bela Vista 
Há quanto tempo: 9 anos 
Casa: Alugada 
Idade (esposa): 29 
Idade (marido): 29 
Religião: católica 
Grau de escolaridade do marido: Mestrando, engenharia de 
produção 
Grau de escolaridade da esposa: Doutoranda-Dentista 
Profissão (marido): Engenheiro-Indústria Metalúrgica 
horas de trabalho: 8 hs 
Profissão (esposa): Clínica de radiologia / aulas/ doutorado 
Horas de trabalho:  10 hs em média 
Para o Marido: Irmãos : 2 -  Qual sua posição: mais velho 
Para a esposa:Irmãos 3      -  Qual a sua posição:  do meio 
Pais vivos -marido? Sim    -   Pais vivos –esposa: Sim 
Profissão do Pai do Marido: Administrador-aposentado 
Profissão da mãe do Marido:  Contabilidade - aposentada 
Profissão do Pai da Esposa :   Geólogo 
Profissão da mãe da Esposa:    Guia de turismo  
Grau de Escolaridade do pai-Marido: 3o grau completo 
Grau de escolaridade da mãe-Marido: Técnico/ colegial 
Grau de escolaridade do Pai –Esposa:  Doutor 
Grau de escolaridade da mãe –Esposa: Superior incompleto 
A renda familiar atual é de: Até 20 salários 
Ele : até 2000,00  Ela : 3.500,00 
Nível sócio econômico que considera ter: Nível Médio 
Nível sócio econômico dos pais do marido: Nível Médio 
Nível sócio econômico dos pais da esposa: Nível Médio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Casal 4: A e T 
                                         26/08/06 
 
Legenda: 
 
P - Pesquisadora 
H4 – Marido 
M4 - Esposa  
   
 
P- Bom gente, então, eu vou conhecer um pouquinho da 
vida de vocês para tentar preencher aspectos gerais da 
vida de vocês, né? O estado civil é casado formalmente, 
civil, religioso os dois? 
H4 e M4- Isso. 
P- E, quanto tempo? 
M4- Vai fazer 3 anos em dezembro. 
P- Então, nós estamos falando de 2 anos e, vamos botar 
10 meses, né? 
M4- Hum hum. 
P- Vou deixar assim, antes de dezembro, depois eu 
acerto. Qual a data? 
M4- Do casamento? 19/12/2003. 
P- Vocês casaram lá mesmo? 
M4- Lá em Belém. 
P- Igreja? 
M4- Sim. 
P- Igreja católica? 
M4- Nossa Senhora do Carmo, é. 
P- Isso que eu queria só saber, católica. Os dois são 
católicos? 
H4 e M4- Somos. 
P- Aqui em São Paulo o bairro que vocês residem? 
H4 e M4- Bela Vista.  
P- Bela Vista, estão lá desde? 
M4- Dezembro, janeiro... dezembro... 
H4- Tem, um mês... 9 meses, né? 
M4- Hum, hum... 
H4- 9 meses. 
P- Antes disso estavam aonde? 
H4- Vila Mariana. 
P- Alí perto da sua irmã? 
H4- Mais ou menos, lá próximo do metrô Ana Rosa. 
P- Tá, mas é o mesmo bairro, né? Vocês moram em casa 
própria, alugada? 
H4 e M4- Alugada. 
P- É casa ou apartamento? 
H4- Apartamento. 
P- É, a tua idade? 
M4- 29. 
P- A dele 30... 
H4- 29. 
M4- 29 também. 
P- O grau de escolaridade seu, então, nós colocamos que 
você é pós graduado, né? Você é mestrado, né? 
H4- É, estou fazendo pós graduação. 
P- É, vou colocar aqui... graduado em engenharia. 
H4- Isso. 
P- Que engenharia, civil? 
H4- Produção. 
P- Produção. A sua é doutoranda, né?  
M4- Isso. 
P- E, é... dentista, né? 
M4- Exato.  
P- Vocês trabalham como, vou começar pelo trabalho... 
em alguma empresa... 
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H4- Não, trabalhei, hoje eu estou me dedicando 
exclusivamente ao mestrado. 
P- Hoje é o mestrado. Aonde que você trabalhava antes? 
H4- Eu trabalhei numa empresa, uma multinacional 
espanhola que atua com geração de energia durante 5 anos. 
P- E o tempo que você dedica ao seu trabalho que, no caso, 
é o mestrado, durante o dia, durante a semana, quantas 
horas você acha que você...? 
H4- Quando eu estou fazendo alguma coisa de trabalho, eu 
estou me dedicando ao mestrado, então, nós temos 8 horas 
por dia... 
M4- O dia inteiro. 
H4- O dia inteiro. 
P- Imagino. 
H4- Que como é um negócio que eu gosto, então, é, 
direto... 
P- Vai até, sem horário... 
H4- É, não tem muito horário... 
P- E você? 
M4- Eu trabalho numa clínica de radiologia. Faço 
doutorado, né? Duas vezes na semana eu vou lá na USP e, 
dou aula à noite. 
P- Você acha que você trabalha quanto em termos de hora, 
carga-horária na semana? 
M4- Na semana? 
P- Ou, pode ser no dia. 
M4- Depende do dia que eu vou dar aula. Se eu dou aula, 
dá 10 horas de trabalho, né? Se eu não dou aula, 8 horas. 
P- Tá. 
M4- Três vezes na semana 10 e... 
P- E a outra mais duas, né?  
M4- Hum, hum... 
P- Tá. Vamos agora pegar um pouquinho... Você tem 
irmãos, né? Que você falou, né, An.? 
H4- Tenho. 
P- Você tem quantos? 
H4- Dois irmãos. 
P- Dois, né? Você é o mais velho, é isso? 
H4- Sou, isso. 
P- Os que vêem depois de você têm que idade? 
H4- O do meio tem 25. 
H4- 25 anos e o mais novo tem 10, 9 anos. 
P- Também é homem, né? 
H4- Também. 
P- E você também tem 3...  
P- Você é a... 
M4- Eu sou a do meio. Tenho uma mais velha. É a M. e a 
mais nova é a É. 
P- Os pais dos dois são vivos?  
H4- Hum hum... 
P- É? A idade dos pais? 
H4- Eu acho que é 63, os dois. 
P- Ok. 
M4- Seu pai é mais novo que a sua mãe. 
H4- É... mais é meses. 
P- E na tua família? 
M4- Meu pai é de 47 então ele tem 59, né? 
P- E a tua mãe? 
M4- E a minha mãe é de 50, então tem 56. 
P- A Profissão do seu pai? 
H4- O meu pai é administrador, era, né? Que ele é 
aposentado.  
P- Já aposentou... 
H4- E a minha mãe também é aposentada. 
P- Tua mãe fazia o que? 
H4- Contabilidade. 
P- Contabilidade e também aposentou? 

H4- Isso. 
P- E... e a sua? 
M4- Meu pai é geólogo. 
P- E a mãe? 
M4- A minha mãe ela é do lar.É, mas, ela levava grupos 
para os Estados Unidos, mas, agora, oficialmente é do 
lar. 
H4- É avó. 
M4- É avó. 
P- Do lar, avó... 
M4- Isso. É o que mais dá trabalho para ela. 
P- A escolaridade do seu pai qual que é? 
H4- Meu pai ele é..., ele tem terceiro grau completo. 
P- E a tua mãe? 
H4- A minha mãe ela é técnica. 
P- O que é um técnico? 
H4- Técnico em contabilidade, acho que é um... 
P- Depois do colegial faz mais um pouco? 
H4- É. 
M4- É. Esses cursos de curta duração. 
P- Sim. A escolaridade do seu ele é doutor, né? 
M4- Doutor. 
P- E a da sua mãe? 
M4- É superior incompleto, não terminou. 
P- Ok, superior incompleto. Bom, agora a gente começa 
à entrar um pouco naqueles temas, assim, que a gente 
tem que falar sobre o dinheiro. E, eu vou primeiro 
perguntar da renda atual de vocês dois no conjunto e 
separada, tudo bem? 
H4- Hum hum. 
P- Peço que vocês sejam o mais fiel possível, para que 
isso possa, né? Ficar bem real, não precisa esconder do 
leão aqui não . 
M4- A gente não tá escondendo nada do leão. 
P- Bom, então, vocês dois juntos, vocês acham que 
fazem, por exemplo, mais de, até 5, mais de 5, 20, mais 
de 20 salários...? 
H4- Salário? 
M4- Em relação à salário? 
P- É. Vamos fazer um cálculo... 
M4 -Nossa, quanto tá o salário? 
P - R$ 350,00. 
H4 - O salário tá R$ 350,00.- 20 salários é R$ 7.000,00... 
M4- É, até 20. 
H4- É, até 20 salários. 
M4- Até 20. 
P- Então, aí, no caso, quanto cada um recebe? 
H4- Bom, o meu é o seguinte, eu tenho bolsa, sou 
bolsista do CNPQ. 
P- Ok. 
H4- Que são 3 salários, mais ou menos, um pouco 
menos. 
M4- R$ 800,00 e pouco, né? O seu? 
H4- É, teve um aumento agora, quase, quase mil reais. 
P- Hum. 
H4- Só que à cada pesquisa que a gente faz, à cada 
publicação que a gente tenha, nós temos uma fundação 
vinculada ao departamento que dá uma gratificação para 
gente. E isso varia se é publicação nacional, se é 
publicação internacional... 
P- Sim. 
H4- Então, o que vai mais, mais o equivalente da bolsa 
por mês, mais ou menos. 
P- Chega à uns R$ 2.000,00? 
H4- Isso. 
P- É..., até r$ 2.000,00. E o seu? 
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M4- O meu também sou bolsista, só que como é de 
doutorado é um... é quase R$ 2.000,00 a bolsa. 
P- Hum, hum. 
M4- R$ 1,800 e pouco, né? 
P- É. 
M4- Tem mais da clínica onde eu ganho, mais mil, é, mais 
da onde eu dou aula, mais uns R$ 500,00 lá de onde eu dou 
aula, por mês, né? 
P- Uns R$ 3.500,00? 
M4- Na média, né? À vezes dá um pouquinho mais...  
P- Uns R$ 3.500,00? 
M4- Isso. 
P- Ok. Agora, depois, eu vou voltar nessa questão para 
saber como vocês colocam isso em conta bancária, etc... 
H4- Hum hum. 
P- E vocês vão ver que tudo isso vai entrando mais vezes 
na temática, tá? 
H4- Hum hum. 
P- Se eu perguntasse para vocês hoje, que nível que vocês 
se consideram, médio ou lato, em termos de escala social? 
H4- É, médio. 
M4- Médio. Médio para baixo. Se tiver a opção. 
P- É, todo mundo... 
M4 - Enquanto o An .trabalhava, era bem melhor. 
P- Como que era antes? 
M4- Ah, antes... 
H4- Antes disso... 
M4- Porque na verdade, ele saiu do trabalho esse ano. 
H4- É. 
M4- Quando ele passou no mestrado, ele, a gente viu que 
tinha uma reserva que dava para... 
M4- Para ele parar de trabalhar e se dedicar só para o 
mestrado. Já era um planejamento que a gente tinha 
mesmo. 
H4- É, antes eu ganhava R$ 7.500,00 fora as gratificações 
lá que eu ganhava.  
P- Tá sendo uma dificuldade se acostumar nesse momento, 
mas, sabendo que vai ser um trampolim, né? 
M4- É, mas, até que não porque a gente tirava muito do 
dinheiro dele já guardando para ele poder sair.A gente 
quase não mexia no dinheiro dele. 
H4- Nós não mexemos. 
M4- É. 
H4- Nós não mexemos ainda... 
M4- A gente tentava não, é, até agora, nós nem mexemos 
no dinheiro que a gente guardou para... a gente tá 
conseguindo pagar tudo sem mexer.Vamos ver até quando. 
H4- Dependendo do ponto de vista, acho que social, em 
termos de... 
M4  Acho que até melhorou. 
H4- A gente... 
M4- Porque ele vivia estressado. 
P- É... 
M4- Por causa da empresa. Agora até melhorou. 
H4- E a gente também, não cortou muita coisa... 
P- Vocês conseguiram manter. 
M4- Sim. 
P- Vocês fizeram um planejamento, né? 
M4- Sim. 
P- Isso que é diferente, né? Pensando nos pais de vocês, os 
seus pais, você acha que eles têm que nível? Médio, alto? 
H4- Ah, os meus pais são nível médio.  
P- E os seus? 
M4- Acho que também. 
P- Então, agora eu vou ver aqui com vocês essas questões, 
né? Vamos pensar um pouquinho sobre o dinheiro numa 

maneira ampla, pensando nas famílias de origem de 
vocês, né?  
H4- Hum, hum... 
P- Então, eu queria que cada um pensasse um pouco, 
como que experimentou essa... essas mensagens, as 
experiências, as vivências do dinheiro dentro de cada 
família, né? Na sua, na sua, a dele na dele. 

H4- Hum, hum... você quer começar? 
M4- Não... enquanto isso eu penso .. 
H4- Tá, então, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É, 
vou tentar, é... vê se eu entendi já respondendo, tá? 
P- Tá. 
H4- É, na minha família, quando, desde quando eu me 
entendo por gente, né? Quando eu comecei a ter noção 
desse tipo de coisa, é, sempre foi muito, a nossa, a gente 
sempre viveu muito bem, né? Relativamente bem. Eu e 
meu irmão a gente teve carro logo que entrou na 
universidade, nosso pai, assim que nós tivemos a 
oportunidade, ele abriu conta para gente, deu cartão de 
crédito, a gente nunca teve dificuldade financeira . 
Sempre teve acesso fácil ao dinheiro, né? Então, assim, 
até, até eu vir para São Paulo, há 5 anos atrás, eu nunca, 
nunca tive problema nenhum nesse sentido e sempre 
achei muito fácil, né? Não tinha preocupação em relação 
à isso não... 
P- Não tinha uma cobrança do seu pai, nada? 
H4- Não tinha cobrança, não tinha... ele simplesmente 
dava dinheiro para gente todo mês, uma mesada... 
M4 - O cartão de crédito dele também, o cartão de 
crédito do pai andava com ele. 
H4- Do pai, é... 
M4- E ele assinava pelo pai. 
H4- E era uma mesada muito boa para o que a gente 
precisava, hoje me dia, se ele me desse aquilo, eu diria: 
“Nossa pai, eu não preciso disso tudo! Pode ficar de 
volta”. Então, eu nunca tive, é..., eu nunca pensei, nunca 
foi uma dificuldade para mim, dinheiro. Nunca me 
preocupou essa questão, até eu vir para São Paulo, até eu 
passar à morar sozinho, e..., e ter todos os gastos que 
antes eu não tinha, né?  
P- Que ano que você veio para São Paulo? 
H4- Vim para São Paulo em 2001. 
P- Você estava com? 
H4- Eu tinha... 24 anos, 25 anos... 
P- E, você veio por causa do casamento? 
H4- Não, eu vim à trabalho. 
P- Veio primeiro por causa do trabalho? 
M4- Transferido. 
H4- É, eu fui transferido de lá. 
P- Tá, mas, eu ainda vou andar nesse pedaço aqui que 
me interessa muito lá na frente, tá? Continuando na 
questão da família de origem... 
H4- Era mais ou menos isso que você queria saber? 
P- Não, eu quero aprofundar um pouquinho até estou 
pensando aqui, né? Então, existia assim, uma 
comunicação sobre o dinheiro fácil, vamos supor, você 
precisava de alguma coisa à mais, vamos supor: 
“Pai”...... 
H4- Sim. 
P- Ou senão vai lá, dá o cartão, passa o cartão do pai. 
H4- É, exatamente. 
P- Ele autorizava tudo? 
H4- Autorizava, até mesmo antes de eu ter cartão... 
M4- Abria a carteira dele para olhar se ele tinha dinheiro 
ou não, né?  
H4- É. 
M4- Quando não tinha o pai dele ia lá e botava. 
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H4- Ele colocava. 
M4- Sem ele nem pedir, nem... 
H4- Inclusive antes de eu ter cartão, papai dava o cartão 
dele e dizia: “Olha, tu sabes fazer minha assinatura, vai lá 
e...”. 
P- Faz. 
H4- E faz. Só que sempre, é claro, ele sabia quanto a gente 
ia gastar. 
P- Tinha um teto. 
H4- Não me lembro de, de, de ter um teto. 
M4- O A. na verdade nunca poupou por essa facilidade.  
H4- É. 
M4- Ele sempre, o que ele queria se dissesse: “Olha, aquela 
agenda alí é 10 mil”, dava os 10 mil na agenda. Ele não 
tinha um limite para ele, ele gastava à vontade. 
P- E o pai achava que tudo bem também?  
M4- Acho que sim... 
P- E o seu pai falava que estava tudo bem? 
H4- É, nunca..., mas, também, a gente nunca exagerou... 
M4- Na verdade para o seu irmão ele colocava limites, né? 
Para o A não.  
P- Por que?  
M4- Na verdade... 
H4- Nunca teve um abuso, disso daí... 
P- Não teve abuso. 
H4- Nem da minha parte, o meu irmão, na verdade... 
H4- Do meu irmão na verdade, não que houvesse um 
abuso, vai começar bem ...Não que houvesse um abuso do 
meu irmão, mas, é porque ele fazia... 
M4- Ele aprontava muito. 
H4- Ele aprontava muito... fora da questão financeira, né? 
P- O que ele aprontava? 
H4- É, chegava tarde em casa... 
M4- Bêbado. 
H4- Tinha umas amizades que não era legal. 
M4- Roubava o carro... 
P- Álcool e droga, não? 
H4- Não, não... 
P- Ele roubava carro, por quê? 
H4- Roubava carro que eu digo é, pegar o carro e... 
P- Ah, entendi. 
M4 - Não, o do pai! Não que ele roubava o carro na rua, do 
pai . 
P- Entendi. 
H4- É. 
M4- Lá em Belém a gente usa essa expressão, não sei se 
aqui usa. 
H4 - Isso eu também fazia. 
P- Não, aqui é roubar carro mesmo. 
M4- Não, não... 
H4- Eu também pegava o carro do meu pai... 
M4 - É pegar o carro sem o pai saber. 
H4- Sem o pai saber... 
P- Entendi. 
M4- E aí, depois, coloco lá... 
H4- Então, aí, o pai punia dessa forma, tirava o cartão... 
M4 - Às vezes ele batia o carro... 
P- Ah, então, punia, ah lá, interessante, tirando o cartão... 
H4- Tirando o cartão... 
P- A mesada... 
M4- Do irmão. 
P- Do irmão. 
M4 e H4- Do irmão. 
H4- E, eu nunca tive esse problema... 
M4- Porque ele nunca fez. 
P- Ah, não teve esse problema. 

H4- Eu nunca tive esse problema. E nem também, 
abusei muito em gastar. 
M4- Não, você não tinha limites, né? Se você queria, 
você ia lá e comparava... 
H4- Ó, é assim, eu me lembro bem de uma época, acho 
que..., não sei, trazendo para os dias de hoje, eu fazia 
universidade e ganhava R$ 500,00 por mês, então, 
morava na casa dos meus pais, não tinha custo nenhum, 
o que era, para que era o dinheiro, era para botar 
gasolina no carro, sair com os amigos... Pô R$ 500,00 
todo o mês para gastar nisso é muito dinheiro! 
M4- Em Belém é muito dinheiro, aqui não. 
H4- Em Belém é muito dinheiro, então, eu não 
conseguia, não chegava nesse teto. E antes, quando eu 
tinha o problema no meu carro, quebrou alguma coisa, 
aí, quem pagava isso era o meu pai, eu não precisava 
tirar desse dinheiro. Então, por conta disso eu nunca 
houve abuso. 
P - Você nunca poupou esse dinheiro?       
H4- Não, infelizmente, não. 
P- Ok. E a tua mãe? Você está falando do seu pai, como 
é que a sua mãe agia? 
H4- Ah, sim. A minha mãe era muito mais, é..., 
guardada nesse sentido, né?  
P- Como assim? 
H4- Ela achava, ela sempre achou que meu pai liberava 
muito à mais do que deveria liberar. 
P- Como é que ela falava isso para vocês? 
H4- Deixa eu resgatar aqui no baú... 
M4- Aos berros!  
H4- Aos berros... 
H4- Ela dizia que a gente devia guardar o dinheiro, que 
o papai sempre fazia muito a vontade da gente, que não 
deveria fazer isso..., enfim, era mais ou menos isso. 
P- Eles brigavam por conta disso? 
H4- Muito pouco. Uma ou outra discussão. 
P- E ela, fazia as vontades dela? 
H4- Olha... 
H4- Porque assim, ela fazia as vontades dela? 
P- É, também pensando em dinheiro.  
H4- É, sempre o que ela quis ela... 
P- Ela foi e... 
H4- Ela foi e compra ou.... Só que ela é muito mais 
controlada, ela era muito mais controlada, só compra 
realmente uma coisa que, quando ela quer realmente 
aquilo. 
P- Ela costumava comprar coisas, por exemplo, para ela 
ou para casa e para os filhos? 
H4- Não, para ela. 
P- Para ela. 
H4- Era para ela... Pouca coisa para casa... 
P- É? 
M4- Ela não gosta de comprar presente para casa. 
H4- É. 
P- Não? 
H4- E ela não compra por impulso. 
P- Entendi. 
H4- Quando ela compra, ou é para combinar uma coisa, 
ou é uma coisa que ela gosta muito, assim, por impulso, 
você tá passando: “Ah, vou comprar aquilo”... 
P- Não? 
H4- É muito difícil isso acontecer. 
P- E teu pai, com tudo isso, ele conseguiu manter, então, 
um padrão de vida excelente com vocês. 
H4- Hum, hum. 
P- Sem faltar... 
H4- Sem faltar. 
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P- E também, sem atrito, que você tá falando, uma coisa 
que foi tranqüila... 
H4- Sempre foi tranqüila.... 
P- E, pelo o que vocês vão contando, que o que é uma 
pena, sei lá o que ficou desse passado, é que talvez, tivesse 
pensado em poupar, isso que sobrava e etc. 

H4- Exatamente. Essa foi a grande mensagem que eu tive... 
M4- Mesmo ele trabalhando em Belém, ainda morando 
com os pais, ele torrava todo o dinheiro.  
P- Com o que? 
M4- Fora a mesada do pai. 
P- No que você fazia? Balada, saia? 
M4- Nessa época eu morava aqui, então, acho que ele não 
vai querer contar no que ele . 
P- Vamos para a próxima, passa para os universitários. 
M4- Gastava tanto dinheiro. 
H4- Eu posso falar, eu gastava comparando coisas para 
mim, eu usava muita roupa de marca, muita, Lacoste, 
sempre gostava do melhor, sempre quis o melhor para 
mim... 
P- Hum, hum. 
H4- E como eu tinha fácil, é... comprava essas coisas.... 
P- Entendi. 
H4- Então, não era nada que.... 
P- Não, não tem nada, não é o tema da dissertação. 
M4- Mas, para o seu doutorado você pode chamar ele, pode 
ser que ele se encaixe . 
P- Não, não, não... eu não chamo não! Agora, me conta 
uma coisa, falta uma coisa, no cotidiano do lar, os pais, por 
exemplo, quem que cuidava do que? Seu pai era o provedor 
principal, a tua mãe não, como é que é isso, como é que 
funcionava? 
H4- É, meu pai sempre foi o provedor principal. Até um 
tempo atrás, ele sempre foi o provedor principal.  
H4- Na verdade, até hoje em dia, o negócio dele, que o 
papai deixou de trabalhar totalmente e, o negócio dele, 
continua sendo o provedor principal. 
P- O negócio dele é? 
H4- Ele, trabalha no varejo de medicamentos. É farmácia... 
tem uma farmácia, né?  
M4- Farmácia. 
P- Entendi. E aí, esse é a renda da família até hoje? 
H4- Essa é a renda principal. O que eles ganham de 
aposentadoria, é tudo guardado. 
P-  Entendi. Eles também guardam? 
H4- Guardam. E eles sempre foram, meus pais sempre 
tiveram uma amizade muito boa. 
P- E dentro de casa, você via, assim, que se tivesse a 
necessidade, ou, por exemplo, escolhessem por viajar, ou 
alguma coisa, como é que era essas circunstâncias? 
H4- Como assim? Do ponto de vista financeiro? 
P- Assim, se teu e tua mãe... é. Se eles tivessem que fazer 
um gasto, decidir, quem que decidia, quem que fazia... 
H4- É os dois. 
P- Os dois juntos? 
H4- Os dois juntos, mas, assim, meu pai nunca teve muita 
vontade de viajar, de fazer essas coisas, sempre era a 
mamãe quem dizia: “Olha, vamos para tal lugar e tal...”, 
convencia ele de que ele tinha que viajar, também e, ia todo 
mundo. Na verdade quem era o principal motivador da 
viagem, sempre foi minha mãe. E, quando precisava, é, 
mais uma vez, o negócio cobria as despesas à mais, né? 
P- Tá. 
H4- Dificilmente eles tiravam isso de uma economia, da 
poupança... 
P- Seu pai então, tem um negócio próspero, né? Que tem 
um rendimento..., né? Teve e continua mantendo... 

H4- É, e na verdade hoje em dia... 
M4- Já foi. 
H4- É, ele foi muito bom, o negócio, né? Teve uma 
época que o negócio... 
P- Ok. 
H4- Bombava, que era justamente essa época que, que 
era tudo tranquilíssimo. Hoje em dia o mercado é 
totalmente diferente dentro dessa área em Belém. Só que 
como a mamãe, como a mamãe e o papai deixaram de 
ter muitas despesas comigo e com meu irmão do meio, 
que meu irmão do meio também saiu de casa, faz 
doutorado em San Thiago, no Chile, é..., eles deixaram 
de ter essas despesas com a gente, então, o que o 
negócio dá, é o suficiente para eles se manterem numa 
vida muito boa.  
P- E, só mais uma coisa, e esses rendimentos que eles 
guardam, vocês sabem que eles têm rendimentos 
guardados... 
H4- Sei, sabemos... 
P- Eles destinam para alguma coisa pensando em vocês 
ou neles? Eles têm... 
H4- Não, eles guardam, tá lá guardado para o que 
precisar. Se for preciso para fazer um tratamento de 
saúde lança mão, se quiser trocar de carro lança mão, se 
um de nós precisar lança mão ta lá. 
P- Em nenhuma vez vocês passaram dificuldade 
econômica na sua família de origem? 
H4- Não, graças à Deus, não. 
P- Então, nós vamos passar um pouquinho.... para 
você....Então, pensando, então, nos teus pais, né? Vamos 
abordar aqui como que você experimentou, viu essas 
experiências, né?  

M4- Lá em casa era bem diferente da casa do An.. Na 
minha casa sempre se poupou muito, apesar da família 
da minha mãe ter muito dinheiro que vem de Portugal, 
é..., lá em casa nunca a gente teve nada muito fácil. 
Sempre a mamãe segurou, era mesada: “Ó, você te, 
direito, vai a R$ 50,00 por semana, se acabou, se vira” 
ela não abria mão igual era na casa do An.. Eu achei 
muito estranho quando eu comecei à namorar com ele 
isso, a facilidade que tinha na casa dele. É, dinheiro 
aberto, o pai abria a carteira e botava... lá em casa não 
tinha nada disso, sempre foi muito rigoroso quanto ao 
dinheiro. Lá em casa eu acho que até eu era a mais 
poupada, a É. não, a É. se a mamãe dava R$ 5,00 ela ia 
para rua e tinha que gastar os 5, se tinha um centavo, ela 
queria gastar um centavo.  

M4- Se ela falou ontem o contrário, mentira. Hoje me 
dia ela mudou, mas, quando era novinha... 
H4- Não mudou muito. 
M4- A mamãe brigava muito com ela por causa disso. 
Agora, também nunca passamos dificuldade . 
P- Nunca passou dificuldade. 
M4- Nunca. 
H4- Nunca passou... 
M4- Nunca passei. 
P- Você também falou outra coisa,falou que você era 
como? 
M4- Eu, sempre fui muito poupada.  

P- Poupada você quer dizer o que? Você poupava ou te 
poupavam? Não entendi. 
M4- Não. É, eu gostava de guardar o dinheiro. 
P- Ah, ok. 
M4- Eu, eu era conhecida lá em casa como pão dura. 

P- Ah, é? 
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M4- Eu não gostava de gastar dinheiro. A minha irmã mais 
velha, não, também gasta muito, mas, eu sempre fui a mais 
poupada lá em casa. Mas, os nossos pais passaram isso para 
gente. 

P- Quem mais passou, o pai ou a mãe? Ou os dois? Como é 
que vocês... 
H4- O pai. 
M4- Eu acho que é... eu acho que o papai. 
P- Por que, a mãe, como é que você via? 
M4- A mamãe por ter vindo de uma família um pouco mais 
rica do que a do meu pai, ela sempre... 
H4- Ela teve tudo muito fácil, também. 
M4- Ela teve, também, tudo muito fácil. Apesar de passar 
para gente que não deveria vir fácil, tanto que, hoje em dia, 
quando ela vai receber a herança, porque até hoje ainda 
recebe a herança, que é aos poucos, ela, compara 
apartamento, ela tem muitos apartamentos em Belém, ela 
sempre investiu muito. E as minhas tias não, as outras são 
sete, recebiam tudo igual e chegam a pedir dinheiro para 
minha mãe, hoje. A minha mãe sempre poupou muito... 

H4- É, os meus dotes, meu e do K. estão todas lá. 
M4- A briga é... 
H4- Não, não fale em briga que, a gente nem pensa nisso. 
P- Eu até esqueci de perguntar, Vocês casaram com o que? 
Comunhão ou parte? 
H4- Comunhão parcial. 
M4- Parcial. 
P- Comunhão parcial, né? 
H4- Hum, hum. 
P- E, o seu pai? 
M4- Meu pai é professor universitário, então, ele não... 
P- Não, o que eu queria falar assim, é, se ele, ele também 
tem essa tendência à poupar, se poupa, no que  ele poupa? 
M4 - Tem, eles são muito, o papai é muito, ele que eu acho 
que fazia mais pela gente, assim, de “não dar o dinheiro 
para ela, segura o dinheiro dela”, e ele quis, botava tantos 
reais na mesada. Acho que a mamãe até deixava um 
pouquinho mais. E, acho que por ele não ter vindo de uma 
família tão abastada quanto era a da minha mãe. Apesar de 
ser de uma família boa também. 

P- E ele, ele, então, transmitia uma mensagem de mais 
contenção e tua mãe, mais generosa... 
M4- É. 
P- Mais, talvez, mais também, investidora, né? Olhando 
para frente. 
M4- É, a mamãe, era mais generosa na questão financeira, 
mas, era mais rígida no castigo. Papai era ao contrário, se 
ele visse a gente chorando, ele podia até bater, mas, ele ia 
lá depois: “Não, não chora e tal...”, mas, quanto à dinheiro 
não. 

H4- O pai dela sempre foi muito racional, eu acho que é 
palavra é essa. 
M4- É muito... 
H4- Racional, então, tudo tinha que ter uma justificativa, eu 
acho que era assim, né? Tinha que ter uma justificativa para 
gastar, se não tem, não gasta. 
M4- Se a gente pedia alguma coisa, ele até dava, mas, ele 
fazia a gente por merecer aquilo. Para gente merecer 
aquilo, aí sim, ele dava para gente. 

P- Então, tinha que ter um trabalho, né? Físico, emocional, 
seja lá o que for para receber alguma coisa. 
M4 Nada era dado assim... eu nunca me esqueço uma vez 
que a gente, era dia das crianças e as minhas amigas tudo 
ganhando presentão e tal, ele chegou com um pacote de 

calcinha para cada uma. Eu fiquei arrasada! Porque eu 
acho que ele não queria dar as coisas muito fáceis para 
gente. Depois, não, hoje em dia não, hoje em dia já, 
tanto que quando o An. saiu da empresa, a gente ligou 
para os meus pais para comunicar, né? Que ele estava 
saindo, então, ele queria dar mesada para gente, eu falei: 
“Pai, não precisa, a gente tem dinheiro”, até hoje ele 
liga: “Não tá precisando de dinheiro?”. 

H4- Posso pegar um Bis? 
P- Deve, é para vocês. 
H4- Eu vou abrir depois  
P- É, o chocolate faz parte do script. Mas, volta só um 
pouquinho, você tá dizendo, então, que se tinha uma 
tarefa, você tinha que mostrar um esforço para um 
recebimento. Esse esforço se referia ao que? Estudo...  
M4- Sim, principalmente, estudo. 
P- Comportamento, ou não? 
M4- Tudo isso. Eu não era, eu chegar: “Eu quero aquele 
ventilador!” ela dava o ventilador, eu nunca esqueço um 
walk... como chama aquele negócio motorizado?  
H4- Patinete, né? 
M4- Patinete motorizado.  
P e M4- Walk machine.   
M4- É, nós queríamos um desse, aí, o papai, queríamos 
que ele nos desse de Páscoa, que lá em casa sempre 
tinha um presente fora o ovo, né? E aí, ele falou: “Não, 
não vou dar...” e aí, ele compra ou um adesivo para 
gente do walk machine: “Tá aqui, vocês têm agora um 
walk machine” e deu um adesivo para gente. Só que o 
walk machine acompanhava... 
H4- O adesivo. 
M4- É, então, ele primeiro deu o adesivo para gente se 
sentir feliz, aí, eu me lembro que eu pendurava a É. na 
bicicleta e empurrava a É. pelo corredor, pelo quintal, 
para ele ver que a gente queria o negócio lá, aí, ele só 
deu depois que chegou o boletim e tal, que ele viu que 
estava todo mundo merecendo, aí, ele entregou. Eu acho 
que ele já tinha comprado há mais de mês o patinete e 
não tinha dado para gente. 

P- E tua mãe, como pensa disso? Apóia isso, faria assim, 
também? 
M4- Eu acho que sim. 
P- Ela também acha... 
M4- Mas, mais motivada pelo meu pai. 
P- Por que se não fosse por ele, ela talvez desse sem 
precisar... 
M4- Talvez ela comparasse. 
M4- É, eu estou, eu acho isso pelas irmãs, eu tiro pelas 
irmãs. Apesar dela ter criado, praticamente, os 6 irmãos, 
que a mãe dela morreu quando ela era adolescente, ela, 
eu acho que tem essa mesma, por ter recebido também, 
muito fácil. 
P- Entendi. 
M4- Ela daria para gente e meu pai, meio que segura. 

P- E punição, com questão, por alí, ele disse que na 
família dele, se, né? Fizesse coisas não muito certas, sei 
lá, talvez o pai segurasse o dinheiro, não é isso que você 
falou? 
H4- Hum, hum. 
P- Tem alguma coisa assim na sua família? 
M4- Não tinha muita, lá em casa a gente não aprontava, 
né? As 3, nós éramos, boazinhas. Acho que mais era 
estudo e eu era a pior, eu era a mais problemática. 
P- Por que? 
M4- Porque eu não gostava de estudar. 
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P- E isso afetava... 
M4 - Na verdade, perto das minhas irmãs, porque a minha 
irmã mais velha sempre foi, o que ela faz ela passa em 
primeiro lugar, ela sempre foi muito estudiosa. A É. era 
mais ou menos, e eu, sempre fui a pior, mas, sempre passei 
de ano, sempre... 
P- E tá, até fazendo doutorado, né? . 
M4- É, acho que é... 
H4- Foi a única. 
P- Foi a única? 
M4- No mestrado acho que a minha mãe, veio mais para 
ver que era eu mesma . Que todo mundo esperava da minha 
irmã mais velha, não de mim, nunca, né? Isso ela falou no 
dia lá do almoço, falou para o meu orientador: “Todo 
mundo esperava da outra, dela nunca!”. 
P- Olha que interessante. 
M4- Mas, depois que eu entrei na faculdade, eu melhorei, 
não foi... 
P- Bom, aí, adquire, né? 
H4- Eu também era um... um vagabundo completo. 
M4- Não, e eu era uma aluna, é regular, perto do An., eu 
era uma boa aluna,mas, perto de casa eu era uma 
péssima.Nós estudávamos juntas no colégio... 
M4- Não, eu me lembro, lembra? Era, tipo 1º ano, alguma 
coisa assim...Eu estava comemorando que eu tinha passado 
direto em todas as disciplinas, então, ia chegar em casa, 
meu pai ia ficar feliz e tal, o que na verdade ele não ficava: 
“Ele dizia não é mais que a sua obrigação!” e o An. ficava 
feliz da vida porque só tinha ficado de recuperação em 4. 
M4- E não tinha reprovado. 
H4 Se eu ficasse em mais de 4 eu tinha reprovado. 
M4- E ele era o bom da casa dele...E eu, era a ruim da 
minha casa, entendeu? Então, depende do ponto de vista. 
Eu não era uma aluna ruim, mas, perto das minhas irmãs, 
eu era ruim.  
P- Tinha uma diferença. 
H4 e M4- Sim. 
M4- Eu era..., mas, em comparação à família do A. 
P- Bem diferente mesmo, né? Bem diferente. Vocês sabiam 
disso, vocês tinham percebido essas diferenças já na época 
do namoro de vocês? 
H4 e M4- ... 
P- Assim, de, da maneira dos pais darem esse dinheiro, 
vocês conversavam sobre isso nessa época?  
H4- Não. 
M4- Não, eu acho que a gente conversava dessa liberdade 
que você tinha, eu achava estranho... 

H4- Não me lembro. 
M4- Eu dizia: “Mas, você tá com o cartão do seu pai?”, 
lembra que uma vez você foi pagar a conta eu olhei no 
cartão: “F.”, falei: “Você anda com o cartão do seu pai”, 
você falou: “Ando”. 

P- A tua origem é portuguesa? A sua origem? 
H4- Eu, acho que é portuguesa, eu nunca conversei com 
meus pais... 
P- Seu sobrenome é? 
H4- F.. 
P- F., né? Então, não tem outra, você tem outra, talvez, 
culturamente você tá próximo. 
H4- É, eu estou... 
P- Não é que nem a tua irmã que tem árabe no meio, não 
tem isso. 
M4- Do K. Não, a minha mãe é portuguesa mesmo, ela 
nasceu lá. Meu pai tem também, ascendência portuguesa. 
H4- É, e que a gente ficou sabendo há uns meses trás que o 
meu avô era de origem Hindú. 

M4- Hindú. 
H4- Quem contou isso também não tem muita 
credibilidade. 
P-Então, assim, para terminar e começando a fechar esse 
assunto, então, assim, a comunicação sobre o dinheiro, 
falar sobre o dinheiro, nas duas famílias. Aqui, parece 
que tudo muito tranqüilo, tudo muito fácil, então, né? Se 
você pedisse vinha, você não viu nada que te chamou 
atenção? 
H4- Não. Nunca vi nada, embora, meu pai com a minha 
mãe sempre discutissem bastante essa questão, né? 
P- Hum? 
H4- Para, por exemplo, comprar um apartamento, 
sempre que havia necessidade de um investimento 
maior, digamos assim, havia uma discussão muito 
grande se eles queriam lançar mão daquele dinheiro 
mesmo, se não iriam... 
P- Mas, não como uma briga? 
H4- Não, não... 
P- Uma conversação. 
H4- Uma conversação. Agora, como, comigo e com meu 
irmão, com os valores eram muito menores, 
incomparavelmente menores, nunca houve nenhuma 
discussão em relação á isso. 
M4- Com o meu pai eu lembrei agora de uma frase, 
lembra dessa brincadeira que ele fazia que a gente dizia: 
“Pai, me empresta 50?”, se lembra disso? 

H4- Lembro. 
M4- Aí, ele olhava: “O que, 40? Para que 30, 20 é 
muito, toma 10 e reparte com tuas irmãs e trás o 
troco”.Meu pai era bem mão fechada com a gente. 
P- É...  

M4- E sempre ensinou isso de... 
P- Era uma frase que você lembrou. Então, vamos falar 
devagar que eu preciso gravar essa frase, pai me dá 50... 

M4- É...: “O quê? 40? Para quê?. Se 20 é muito.Toma 
10 reparte o resto com a sua irmã e trás o troco. E 
sempre mostrando muito a importância de se investir, 
dando o exemplo das minhas tias.Meu pai sempre fez 
questão de mostrar isso.  

H4- É. 
M4- Os meus avós tinham muito dinheiro. 
P- Lá em Portugal, é isso? 
M4- Em Portugal. A minha bisavó, na verdade a minha 
avó não porque morreu muito cedo, né? Eu falo avó, 
mas, ela é minha bisavó. A minha mãe conta que ela 
vinha para cá e trazia alguma coisa que agora eu não 
lembro bem, de lá de Portugal para vender aqui. E daqui 
ela levava pimenta, levava um monte de coisas e vendia 
lá. Nisso, ela construiu muito dinheiro. 
P- Ela fez um comércio, mesmo, né? 
M4- Muito mesmo, tem muitos imóveis em Portugal e, 
em Belém, também, ela tinha muitos imóveis. Construiu 
vilas lá e, acabou deixando para todos os netos. Para 
você ter uma noção, ela dividia, era a minha avó e um 
avô, e um tio avó, né? Ela dividiu tudo isso no meio, aí, 
dividiu pelo lado do meu avó em 7, que minha mãe tem 
6 irmãos, com ela 7. Ficou na vila, 30 e tantas casas para 
cada irmão... 
P- Nossa... 
M4- Era muita coisa. 
P- Nossa! 
M4- Fora os apartamentozinhos de frente que são mais 
uns 4 ou 5 para cada um, vezes 7, vezes 2... 
P- Nossa! 
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M4- Era muita coisa. Eles tinham realmente muito 
dinheiro. 
P- Rica, bem rica mesmo, né? 
M4- Tanto que minha mãe tinha muito dinheiro. 
P- E essas irmãs não deram conta, então, você acha que aí 
tem uma mensagem não verbal falando que dinheiro, né? 
Tem que tomar conta, tem que poupar, uma coisa assim? 
M4- É, e fora isso, ainda, eles ainda têm muitos imóveis em 
Portugal, tanto que a minha mãe vai, mais ou menos uma 
vez por ano lá, vende algumas coisas, volta, que é o que 
sustenta as outras irmãs, eles vivem de renda de vir 
dinheiro de Portugal. 

P- Entendi. 
M4- E a minha mãe, o que ela faz, chega o dinheiro de 
Portugal, ela compra, tanto que todas as filhas em Belém 
tem apartamento que ela comprou para cada uma, fora, as 
outras coisas também. 

P- As filhas delas ou de vocês? 
H4- Elas. 
M4- As filhas da minha mãe, meu, por exemplo, eu já 
tenho, inclusive tem para gente escolher lá. Ainda hoje no 
almoço a gente estava falando, se a gente voltar para 
Belém, qual apartamento a gente vai escolher? Tem, a 
gente pode escolher o que a gente quiser, minha mãe 
sempre investiu e mostrou para gente que a gente deve 
investir dinheiro e não torrar igual as minhas tias fazem. 

P- Sem dúvida. 
M4- Que a maioria torrou tudo. 
P- Então, essa é a mensagem que você e, essas conversas 
aconteciam, você ouvia? 
M4- Ouvia. 
P- Coisas bem abertas, nada velado, né?  
M4- Isso. 
P- Nesse sentido para, a gente, pensar um pouquinho, você 
falou uma coisa muito importante sobre uma frase ? Isso é 
uma frase que fica para gente, é importante? Tem mais 
alguma frase, um mito que? Porque eu acho que é um mito 
até? De tomar cuidado? Com o dinheiro, não que mito você 
daria, que você tem dinheiro, tem cuidar, alguma coisa 
assim... 

H4- Na verdade... 
M4- Eu acho que investir... 

P- Investir. 
M4- E tem mais uma coisa que a minha mãe sempre fala, 
também, que a gente nunca deve vender as coisas, sempre 
comparar. 

P- Nunca vender? 
M4- E sempre comprar imóveis, né? Porque ela compra 
muito imóvel. Minhas tias, não, vão se desfazendo de tudo, 
ela não, ela dizia: “Se você comprar, preserve”. 

P- Entendi. E na sua, alguma frase, algum mito? 
H4- Não, na minha não, na minha sempre os meus pais 
uma... eles sempre, também, guardaram dinheiro, né? Só 
que eles nunca investiram em imóvel. A gente tem uma, 
um comportamento um pouco diferente, né? A gente 
acredita numa coisa um pouco diferente. Enquanto eles 
compram imóvel, meus pais e a minha mãe sempre 
colocaram isso em poupança, em caderneta de poupança, 
né? O meu pai sempre pensa na liquidez como ele é 
administrador, tem comércio, então, ele sempre pensou em 
ter acesso rápido ao dinheiro caso ele precise, né? E, 
particularmente, até, acabei, a minha estrutura, estava 
pensando mais ou menos dessa forma, né? Eu discordo 

inclusive do, do, da compra de imóveis. Eu prefiro 
aplicar isso em fundos de ações, enfim. Esse tipo de 
coisa. Então, eu acho que a grande mensagem que veio 
para mim é essa forma quanto à, ao tipo de investimento, 
né? E, eu acho que toda essa, tudo que aconteceu com a 
gente, tudo que a gente vê em relação a família da Tá, 
em relação à outras coisas e uma coisa que a gente, 
inclusive discute muito, é que quando a coisa é muito 
fácil, quando o dinheiro também é muito fácil, a gente 
costuma se acomodar, né? Então, a gente sempre 
procura deixar a coisa um pouco mais difícil para 
justamente não se acomodar.  
P- Isso é uma coisa que você acha que você ouviu como 
um mito na sua vida dessa sua experiência...? 

H4- Não, eu acho que isso é uma construção.Isso se 
construiu com base nas coisas que a gente... 
P- Vive hoje? 
H4- Que a gente viveu no passado. 
P- Viveu? Entendi. E, então, nós estamos falando de 
experiências passadas e fazendo uma influência no 
presente, não é isso que estamos falando? 
H4- Isso. Hum, hum. 
PO- Então, eu queria que você explicasse um pouquinho 
mais isso para eu entender. Então, como é que você acha 
que todas essas experiências foram assimiladas por você 
e, se foram? Como forma e se fazem pressão sobre o 
presente. 
H4- Hum, hum. É, na verdade, a maneira de, de 
enxergar essas coisas de uma forma diferente, eu acho 
que ela, se, ela despertou em mim, depois que eu vim 
para São Paulo e comecei a ver que as coisas não eram, 
não era aquelas mil maravilhas que eu vivia na casa dos 
meus pais. Então, eu vim para cá, quando, quando eu 
vim para cá, eu tinha um salário de R$ 3.500,00, tinha 
que pagar aluguel, tinha que pagar condomínio, luz, 
água. E o meu dinheiro, nunca dava. Para você ter idéia, 
para eu sair do vermelho, eu precisei de um ano aqui em 
São Paulo para conseguir estruturar a minha vida de uma 
maneira que aquilo que eu estava ganhando, desse para 
eu sobreviver sem ajuda de mais ninguém. Então, eu 
acho que a partir daí, foi que caiu a ficha: “Pera aí, alí 
estava muito fácil, no mundo real, o negócio é um pouco 
diferente” e, a partir daí, a partir do momento em que eu 
vi, que eu senti essa dificuldade é que a gente 
conversando, fazendo referência ao passado, fazendo 
referência ao passado é que a gente construiu essa, essa, 
forma de pensar. 
P- Ok, e para você? Você acha que essas experiências 
vieram marcar a maneira de você ser, faz influência hoje 
na tua vida?   
M4- Acho que tudo que eles me passaram, influenciou, 
tanto que eu cheguei aqui em São Paulo, eu não ganhava 
nem metade, na verdade eu nem ganhava quando eu 
cheguei, eu vivia com menos da metade do que o An. 
vivia e ele não conseguia pagar as contas dele e o meu 
sobrava. Ainda conseguia guardar o dinheiro. 
P- Por que? 
M4- Porque eu economizava e ele não. Ele... 

H4- É, eu gastava com besteira. 
P- Isso porque você é a mais pão dura de lá... 
H4- E eu, porque tinha facilidade. 

P- Facilidade do lado de lá. Então, acho que isso fez 
uma influência nisso, né?  
H4- Hum, hum. 
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P-Agora, se eu pedisse para vocês, assim, tentar elaborar o 
que é o significado do dinheiro para cada um de vocês, 
vocês conseguiriam me esboçar uma idéia do que significa 
o dinheiro para você e o que significa, o dinheiro para 
você?  

H4- Você quer começar? 
M4- O que significa o dinheiro para mim? Acho que, eu, 
eu, eu só gostaria de ter dinheiro para eu poder ter uma vida 
boa, não para eu poder esbanjar, entendeu? Eu queria poder 
viver bem, mas não... 

P- Como viver bem? 
M4- Ter uma boa casa, ter uma casa na praia... 
H4- Eu acho que não é viver bem, eu já discuti isso com 
você... 
M4- É, eu sempre disse isso para o An., para mim, eu não 
quero ter dinheiro para ter um carro de último não sei o 
que... 
H4- Não, você quer ter dinheiro para ter do último..., um 
carro bom, você quer ter uma casa de praia... 
M4- Não, não... se me oferecerem, por exemplo, um carro 
bom e um, vai, uma Ferrari, eu não quero uma Ferrari, não 
faço questão disso. 
P- O teu bom deve ser diferente do bom dele. 
M4- Sim. Para mim eu quero ter conforto.  

P- Conforto? 
M4- Conforto. Para mim o dinheiro é me dá conforto.  

P- Então aí, o significado do dinheiro para você é que ele 
dê, ele dê conforto, ele dê coisas boas,mas, não em, vamos 
dizer assim, em esbanjar que você falou? 
M4- Não tenho a ambição de ter um jatinho, de ter um iate, 
não tenho isso. 

P- Ok. 
M4- Eu quero simplesmente ter conforto, viver bem para 
mim é isso, se eu quiser ir para uma praia, eu tenho uma 
casa na praia boa...             

P- E para você? 
H4- O meu mudou. Não, quando eu vim para cá para São 
Paulo, eu sempre quis ter o melhor, eu sempre corri atrás 
do melhor, inclusive quando eu vim para cá eu nunca 
esqueço disso, eu tinha um carro muito bom em Belém, 
estava vindo para São Paulo aí, papai disse: “Não queres 
vender esse carro? Pegar um carro menor em São Paulo é 
uma cidade grande...?” não pai, eu quero esse, não sei o 
que: “Então vai, leva!”, acabou que eu tive um custo com 
esse carro aqui, que pesou muito para mim. Então, antes eu 
queria ter o melhor, hoje, em dia eu já penso o contrário, eu 
quero ter o suficiente, em termos de carro, por exemplo, 
para eu me locomover, para eu ir até a USP e voltar. Nada 
muito luxuoso, carrinho com, 1.0 com ar condicionado, 
para o dia que tá com calor, para mim é o suficiente, né? 
Anteriormente não, eu queria um carro que fosse 16 
válvulas, que tivesse vidro elétrico, tivesse direção 
hidráulica, que tivesse tudo do melhor. Hoje em dia não, 
eu, eu mudei muito em relação à isso, inclusive eu acho... 
M4 –Nisso a gente inverteu... 

H4- A gente inverteu, nisso a gente inverteu. 
M4- Mas, eu acho que é porque quando eu comecei, por 
exemplo, quando eu tirei a carteira, meu pai me deu um 
chevette, que já tinha sido dele, que já tinha sido da minha 
irmã mais velha e que agora estava comigo. Eu achei o 
máximo o meu chevette. Enquanto isso, o A ganhou um 
carro que era 1.6 e... foi o 1º carro dele, não foi? Já ganhou 
um carro bom que só... 

P- Que carro? 
M4- Tipo.  
H4- Era um Tipo. 
P- Tipo. 
M4- Era um Tipo, logo que lançou o pai dele foi pá, 
comprou um Tipo para ele. Aí, depois, meu pai me deu 
um Uno. 
H4- Foi, o Uno que era da M.. 
M4- É, o Uno que era da minha irmã mais, comprou um 
carro para minha irmã mais velha e o meu, foi passando 
e meu chevette passou para É. Lá em casa sempre foi 
meio que herança, entendeu? A gente ia ganhando as 
coisas aos poucos. E agora não, aí, há um ano atrás, a 
gente, eu tinha, logo que eu cheguei aqui eu comprei um 
Corsa Sedan, depois a gente trocou por um Clio, que 
ainda foi meus pais que trocaram, que é o que tá lá em 
baixo. E agora, eu já queria trocar por um melhor, que 
eu achei que eu, por tudo que eu estou trabalhando, e tal, 
que eu deveria ter uma recompensa, um carro um 
pouquinho mais confortável para mim. E o A  não, ao 
contrário, ele estava num carro melhor e ele já quer 
passar para um inferior.  
P- Tem uma inversão. 
H4- É, na verdade, assim, eu quero, eu quero voltar um 
pouco para eu crescer de uma forma estruturada. Eu 
acho que eu cresci totalmente desestruturado, então, 
pára, vamos voltar um pouco, agora eu quero crescer à 
medida que eu puder realmente andar. Nada, não quero 
dar um passo maior que a perna, né? Então, é assim que 
eu penso hoje em dia. Por isso que a gente discorda, 
agora, um pouco desse negócio de ela querer ter uma 
casa na praia, eu ainda não consigo pensar nisso, eu 
estou ainda formando as poucas coisas que podem vir 
ainda na frente. 
P- Entendi, então, são dois significados diferentes. Aqui 
tem o conforto, o merecimento, talvez, né? Pela luta e, 
aqui tem assim, talvez, um resgate do passado, tentar 
reelaborar uma maneira de construir sobre suas próprias 
pernas, né? 
H4- Hum, hum. 
P- Dando conta desses gastos, que talvez no passado não 
tivesse muito jeito, né? 
H4- Exatamente, exatamente. 
P- Agora, quando vocês namoravam, né? Antes de vocês 
casarem, né?  

H4- Hum, hum. 
P- Como é que vocês faziam, né? Quando tinha um 
gasto para viajar, sair, namorar? Como é que vocês 
faziam? Os dois pagavam, você pagava, ela pagava, 
como que era? 

M4- A gente dividia, né? Ou você pagava ou a gente 
dividia. Na maioria das vezes a gente dividia? 

P- Os dois dividiam? Como é que era? 

M4- Ou você pagava ele acha que ele pagava, então, ele 
pagava. 
P- Não, vamos ouvir os dois lados, né? 
H4- Eu acho o seguinte, como eu tinha mais facilidade, 
normalmente era eu que pagava, eu insistia para pagar. 

M4- Ele pagava no cartão, né? É. 
H4- Eu insistia para pagar. 
P- Ele pagava? 
M4- É. 
P- E você? 
M4- Aceitava. 
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P- Aceitava. 
M4- Achava ótimo, guardava o que o papai me dava. 

P- E isso, então, era dividido, as escolhas de ir nos lugares, 
eram escolhas compartilhadas, aonde queriam ir...? 
M4- É, em Belém não tem muita opção. 
P- Não, né?  
H4- A gente sempre queria ir para onde ela nunca, 
dificilmente, a única coisa que eu consegui ir, na verdade 
consegui levá-la para ir, foi para o cinema. Que ela não 
gostava e ela passou à gostar depois que namorou comigo. 
Agora as outras coisas, era tudo o que ela queria. Era sair 
para dançar, era isso, era aquilo. Coisas que eu não... 
P- Estou sentindo algumas diferenças. 
H4- Nesse ponto muito diferentes. 
M4- É, ele era meio bicho-do-mato. 
P- É, mais caseiro? 
H4- Não, eu gostava de outras coisas. 
M4- É, mais caseiro. 
P- E você, mais de sair? 
M4- É. 
P- Nessa época vocês, já estavam, na época que vocês 
estavam pensando em se casar, vocês começaram à discutir 
sobre os aspectos financeiros de vocês? 
M4- Sim, foi um dos motivos que nos fez casar, né? 

P- Como assim? 
M4- A gente morava aqui, a gente morava aqui, cada um 
pagava o seu aluguel, seu condomínio, a luz e tal, aí, a 
gente um dia parou e falou: “Olha, se a gente casar, a gente 
vai ter só uma despesa. A gente vai dividir isso e não cada 
um pagar o seu, aí, a gente primeiro morou junto, também 
um tempo, um ano, a gente noivou na verdade e foi morar 
junto. E aí, depois, decidimos casar. 

P- E, nesse período, estabeleceram a maneira como vocês 
iam administrar o dinheiro, o salário de cada um, como 
seria? 

M4- Como ele ganhava mais, ele pagava praticamente 
tudo. 

H4- Eu pagava tudo. 
M4- Eu pagava pouquíssimas coisas, porque, nessa época, 
eu fazia, não, eu ainda não estava fazendo mestrado? 

H4- Já estava fazendo. 
M4- Já estava fazendo mestrado, mas, ganhava bolsa, que 
era inferior e ele ganhava muito mais, né? Então, ele 
acabou pagando quase tudo. 

P- E isso, continua assim? 
M4- Não. Agora inverteu. 

H4- Não. Agora inverteu.  
P- Agora você, nesse momento... 
M4- É, nesse momento, pago praticamente tudo, né? 
H4- Hum, hum. 
P- Mas tem um dinheiro dele que é o dinheiro que ele 
separou por um tempo, né? 
H4- É. 
M4- Se a gente precisar mexer... 
P- Né?  
H4- Tanto que tá guardado. 
P- Ele poupou para viver esse período da, da, né? Do 
mestrado dele, né? 
H4- Hum, hum. 
M4- É. 
P- E, outra questão que eu queria saber, então, vocês, só 
retomando, á na época que vocês estava morando juntos, 
ele ficava com as contas, isso foi acordado porque ele tinha 

mais, você menos. Isso foi tranqüilo, você estabeleceu 
isso de modo .....isso foi agradável, teve alguma 
interferência da família? A família deu alguma opinião, 
alguém...? 

M4- Não. 
H4- Lá em casa não. 
M4- Lá em casa também não. 
H4- Na sua casa você nunca me falou. 
P- Nenhum problema. Deixa eu fazer mais uma 
pergunta, assim, os amigos de vocês, vocês acham que 
os amigos, os lugares que vocês, os lugares que vocês 
vão, tem alguma influência dos amigos? Os amigos 
costumam determinar, meio que, não é determinar, mas, 
fazer uma pressão, uma influência para que vocês 
escolham determinados lugares, viagens, roupas, 
restaurantes, ou seja, se o ambiente social, que vocês 
vivem, exerce alguma influencia sobre a maneira com 
que vocês decidem como gastar o dinheiro de vocês? 

M4- Eu acho que não.  

H4- Não. 
M4- Não, até é um problema quando a gente vai sair, 
porque fica todo mundo: “Aonde a gente vai?”, “Não, 
decide você”, “Não, vocês”, sempre é um problema 
decidir aonde vai, né? 
P- E quando você pensa nesse lugar, para onde ir, com 
que referência que você vai? A partir do que essa 
escolha? 
H4- Dificilmente é o aspecto financeiro. 
M4- É. 
H4- Dificilmente. 
M4- Na verdade a gente vai em, a gente gosta de ir em 
um local que não seja muito movimentado, um local 
mais calmo... 
H4- Para conversar, só para conversar. 
M4- Para conversar, a gente aqui, basicamente sai com 
É.e K.e com um casal de primos meus que acabaram de 
ter neném, então, a gente vai muito, agora, para casa 
deles, que eles não podem sair, ou então, faz lá em casa. 
A gente não... 
H4- Eu acho que assim, tem um, tem uma influência 
muito grande quando a gente sai com  A M . 
M4- Ah, sim, é, tem um amigo do An.que é um 
problema. 
H4- Um amigo meu que é um problema, que até a gente 
sempre... 
M4- Até que ele era do naipe do An.em Belém, andava 
com An. melhor amigo do An.de Belém. 
P Naipe é o mesmo que nível social? 
H4- É. 
M4- Exatamente, então, a gente foi para o Rio, domingo, 
um final de semana atrás, e num dia a gente gastou o que 
a gente ia gastar, vai, numa semana aqui em São Paulo. 
Começou num café da manhã caríssimo, aí, foi para o 
Porcão, aí foi para não sei aonde, depois jantar não sei 
aonde, chegou no final do dia eu falei, An., a gente não 
tem mais dinheiro .. 
H4- É, é assim. Não obrigada. 
M4- Não, obrigada. 
H4- É que ele gosta... 
M4 -Ele tem um nível social... 
H4- Ele tem uma, todas as facilidades que eu tinha em 
Belém, ele foi para o Rio estudar e, manteve... 
M4- Continua. 
H4- E continua. 
M4- Ele não mudou igual o An.mudou.  
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H4- Exatamente. 
M4- Ele continua, vai, ele ganha uma bolsa de... 
P- Por que ele? 
M4- Não chega nem à mil reais, eu acho, a bolsa dele. E 
leva uma vida... 
H4- Por que ele não mudou? 
P- Como é que ele se mantém? 
M4 e H4- O pai dele. 
P- O pai dele. 
H4- O pai dele ajuda. 
M4- O pai dele tem muito dinheiro, então... 
P- Então, ele mantém o nível de vida alto. 
H4- E ele gosta de coisa muito boa. 
M4- Boa. 
H4- Não é boa, é de coisa muito boa. 
M4- E o A. também, mas, aqui, ele se segura. Mas, quando 
ele se junta com alguém que é, como ele era, aí, ele se solta 
.Se sente realizado.  
P- Ele retoma. 
H4- Eu retomo. 
M4- Exato. 
H4- Volto às minhas origens. 
M4- Ele tem uma recaída . Ele acha ótimo. 

P-Primeiro significado do dinheiro. 
M4- É. Quando L. vem para cá, eu já fico preocupada. 
H4- É. 
M4- Vamos gastar dinheiro. 
P- Então, vamos só pensar... 
H4 -Mas, também, não é, assim, um absurdo, né? No Rio 
tudo bem a gente gastou ... 
M4 -o Rio foi um absurdo. 
H4- A gente saiu daqui já sabendo que nós íamos, da 
possibilidade de gastar muito, tanto que, quando a gente 
voltou, a gente pensou da seguinte forma: poxa, já faz um 
tempo que a gente não viaja, tudo, a gente, veio para cá 
conheceu lugares muito legais, então, não foi isso? 
M4- Foi. 
H4- Valeu à pena a gente ter lançado mão aí, desse 
dinheiro. 
M4- É, valeu. 
H4- Não é porque a gente ficou lá na casa dele... 
M4- É, a gente foi de ônibus para economiza, mas, acabou 
gastando aonde a gente saiu . 
P- E o fato de terem, então, pouca rede ainda por aqui, que 
é uma rede que tá se estabelecendo, talvez, também pode tá 
ligado nesse sentido. Talvez, não tenha tanta influência 
porque tem uma rede menor. 
H4- Hum, hum. 
M4- Sim. 
P- Mas, ele lá no trabalho, nas profissões, na maneira de se 
vestir, onde vai comer, tem alguma interferência?  

H4- É, eu acho que eu posso falar bem da época da G. ( 
empresa que trabalhava) 
P- É. 
H4- Na época da G é, a gente, lá na empresa, sempre, a 
empresa era no Itaim, né? E nós ganhávamos lá, R$ 14,00 
por dia para almoçar. Só que a gente sempre gastava muito 
mais do que isso. No Itaim, tem cada lugar.. de lugar legal, 
aí, então... 
M4- Ele almoçava todo dia... 
H4- Juntava o pessoal e: “pô vamos almoçar num lugar 
bom”, aí, a gente, a gente gastava realmente mais, hoje em 
dia como eu não estou sobre a influência dessas pessoas, 
meus hábitos mudaram totalmente. 
M4- Agora ele come no bandejão da USP. 
H4- Não como no bandejão, mas, eu gasto muito menos... 

M4- Não chega à tanto. 
P- Que maldade. 
H4- Eu gasto muito menos. 
P- Ok. Agora vamos pensar um pouquinho nos dois 
últimos temas, queria que vocês me contassem, sobre a 
experiência do dia à dia de vocês, o cotidiano mesmo. 
No seguinte sentido, pagamento de contas, como é que 
vocês fazem, quem é que paga o que, lazer, como é que 
decide o lazer, os serviços, dificuldade no orçamento, 
como é que vocês manejam, e, os recursos pessoais e 
comum, são administrados de que jeito?  
H4- Hum, hum. Bom, é aquele negócio, quando eu 
trabalhava, eu pagava tudo, eu fazia, inclusive, o 
controle das contas que eram para pagar, organizava 
tudinho e fazia o pagamento. Hoje em dia, como, como 
é ela quem tá pagando tudo, ela faz a organização dos 
pagamentos e paga do jeito que ela acha melhor. A única 
coisa que eu pago é o condomínio e a diarista o resto, ela 
se encarrega de pagar, ela faz toda a programação para 
pagar do mesmo jeito que eu fazia antes. 
M4- Não, um pouquinho mais desorganizada, ele fazia 
tudo no computador, pagou então tal, saiu tal... 

H4- É. 
M4- Eu não, a conta chegou hoje, vai vencer daqui à 
uma semana eu já pago hoje para não esquecer. Eu 
prefiro pagar logo tudo.  

P- E... 
M4- O que ele é contra. 
P- Você é contra? 
H4- Eu sou contra, eu acho que você tem que pagar no 
dia. Você tem que saber a data do vencimento e pagar no 
dia. 
P- Por que você pensa assim? 
H4- Não sei . Eu acho que tem que ser feito dessa forma, 
eu acho que é uma idéia pré-formada, pré-concebida. Eu 
sempre paguei assim e não acho que seja certo mudar. A 
gente, até conversa às vezes, mas, ela, se ela acha 
melhor pagar antes, que ela vai esquecer, para mim não 
tem problema nenhum. 
P- Tá. Você ficou com o condomínio e a diarista. 
H4- Isso. 
P- Agora, como é que vocês fazem isso? Do que você 
recebe, quando você recebe extra e ela tem a dela. È 
uma conta conjunta? Existem contas separadas? È cartão 
conjunto, cartão separado? Como é que é? 

H4- Não, é uma conta separada, mas, a gente conversa 
muito à respeito de... 
M4 - O cartão, tem cartão junto. 

H4- Tem cartão junto, é. Mas, em relação à conta, a 
gente sempre conversa muito: “Olha, eu tenho tanto, 
você tem tanto, ah, me dá essa aqui que eu pago, então, 
já que você não tem...”. 

M4- É, na verdade a gente não tem um dinheiro assim, 
esse dinheiro é meu, esse dinheiro é dele... 

M4 e H4- É nosso.  
M4- A gente não se preocupa com isso. 
H4- Se a minha conta tá acabada nada é porque eu gastei 
um pouco mais: “T. olha...”. 
M4- Aí eu vou e... e pago. 

P- É uma conta conjunta? 
H4- Não, é uma conta separada... 
M4 - Não, são separadas, porque as contas dele são 
diferentes... 
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H4- Mas, conceitualmente, elas acabam sendo conjunta. 
M4- As contas dele são de Belém ainda. 
P- Ah, tá... 
H4- Eu não quis mudar para São Paulo. 
M4- E as minhas, eu abri aqui. Eu até fui no banco depois 
que a gente casou para eu botar ele de, na mesma conta, 
mas aí, ele tinha que ir na agência, tinha que assinar e tinha 
que, eu falei: “Ah não... Deixa para lá”. È nosso mesmo, a 
gente não fica: “Quanto você tem guardado?” ah, então é, 
não esconde. 
P- Você tem acesso às contas? 
M4- Sim, a gente sabe a um sabe a senha do outro, mas, 
num... 

H4- Mas, eu nunca fui na conta dela e nem ela... 
M4- É, eu também não. 
P- Tem bom senso, né?  
M4- Sim, aí, às vezes ele vai fazer uma conta ele chama: 
“Olha, quanto deu esse mês e tal, eu tenho não sei o que na 
minha conta...”. A gente vê um a conta do outro, mas, num. 

P- E para gastos... 
H4- A única coisa que... 
P- Desculpa, pode falar. 
H4- A única coisa que a gente combinou foi o seguinte, não 
vamos pagar juros para banco. 
M- É. 
H4- Isso é um, um acerto nosso, desde a época, da época 
que, que eu ganhava mais do que ela. Quando ela estava, 
quando estava terminando o dinheiro dela, ela me dizia: 
“An. tá terminando”, aí eu ia, transferia o dinheiro para 
conta dela, hoje em dia, mesma coisa: “T. tá terminando” 
ou ela pega uma conta que eu deveria pagar, que já estava 
separada para eu pagar, ou então, ela vai transferindo o 
dinheiro para minha conta. A única coisa que a gente não 
faz é pagar juros para banco. 
M4- É, desde que a gente passou à morar juntos, a gente 
não, não é que a gente não aceite, mas, a gente não pega 
dinheiro dos nossos pais, a gente tenta a gente se virar. 

H4- É, porque senão, não dá... de jeito nenhum... 
M4- É meio que um acordo. 
P- Um acordo, né? 
P- E para gastos pessoais, como é que vocês fazem? Você 
quer alguma coisa, você quer alguma coisa, como é que 
faz? 

M4- Eu tiro no cartão. 
M4- Ele tira no cartão que ele é meu dependente, eu tiro no 
dele, aí, depois, cada um paga... 
H4- Mas, a gente procura, eu, a gente procura não dar 
opinião... 

M4 - É, se eu quero entrar numa loja e gastar mil reais em 
roupa, aí, ele olha eu gastando os mil e não... 
H4- E gastar... Se eu quiser entrar e gastar, ela vai me 
olhar... 
M4 -Até uma semana antes de eu viajar.... 
H4 - Uma vez... 
M4 - A gente ia entrar numa loja, que eu tinha gastado na 
semana anterior um certo dinheiro, aí, ele olhei para ele 
assim: “não vou gastar muito, viu?”, ele falou: “não estou 
falando nada... pode ficar à vontade”  eu achei que ele 
poderia brigar! Porque eu já tinha comprado uma semana 
antes. 

P- Ah... 
H4- E assim, uma vez ou outra um fala: “Mas por que você 
compra ou isso?” ou então: “Mor, precisa mesmo comprar 
isso?”, mas, é muito raro... 

M4- É muito raro, muito raro, não lembro a última vez. 
P- Vocês se sentem livres para comprar o que acham que 
é pessoal? 
M4- Sim. 
P- Fazem de acordo com o que acham que é o certo? 
H4- Exatamente. 
P- Se for alguma coisa que, você tá sem grana agora, 
você vai pedir para ela: “Olha, deposita aí porque agora, 
nesse momento, eu estou sem”? 
H4- Hum, hum. 
P- Tranqüilo. Passado esse momento pode ser ao 
contrário... 
M4- Sim, a gente tem completa liberdade. 

H4- E se a gente, se eu achar que ela tá abusando numa 
compara, aí eu, são esses momentos que eu falo, ou 
então, se ela achar que eu vou abusar numa compra, ele 
vai falar para mim. Mas, é... 
P- O dinheiro que você falou que tá guardado, tá 
guardado numa conta conjunta, esse dinheiro? 
H4- Não.  
M4- Não. 
P- È uma poupança? 
H4- É um... 
M4- Não. 
H4- É um fundo de investimento. 
P- Ok. E tá no nome? 
H4- Tá no meu nome... 
M4- No dele. 
H4- Porque entrava na minha conta e eu já jogava direto 
para o fundo. 
P- Tem investimentos na sua, com seu nome? 
M4- Tem, também. 
P- Também nome separado? 
M4- Também. 
P- Não tem investimento em conjunto? 
H4 e M4- Não. 
P- Ok. 
M4- Na verdade a gente acha que sim porque a gente 
considera nosso, mas, tá em nomes... 
P- Separados. 
M4- Separados. 
H4- Legalmente... 
M4- É, legalmente tão separados. 
P- Vocês já passaram alguma dificuldade financeira? 
Sentiram alguma dificuldade nesse período que vocês 
tão casados? 
M4- Acho que não. 
H4- Não sei. Às vezes... 
M4 - Na verdade desde que ele entrou no mestrado, a 
gente combinou que ia tentar segurar um pouco. Mas, a 
gente não chegou à sentir isso na pele: “ò, não vamos 
sair para jantar hoje porque nós não temos dinheiro”, 
não. 
H4- É, é coisa assim, eu me lembro de momentos em 
que estava assim: “Olha T., tá acabando não dá mais 
para gente gastar”, aí, 2 ou 3 dias depois, era dia do 
pagamento e entrava de novo o dinheiro. Mas, assim, de 
passar necessidade, não. 
P- Não? 
M4- Não. 
H4- Senão, seria um absurdo a gente falar que é. 
P- Ok. 
M4- A gente não leva a vida que uma amiga leva... eu 
brinco com ela: “a gente vive em mundos diferentes, 
An., tu vive num mundo eu no outro”. 
P- Em que sentido a diferença? 
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M4- Dela (uma amiga do casal) ter muito dinheiro e eu 
não, entendeu? Eu brinco com ela assim, que ela vive num 
mundo e eu em outro. 
P- Bom, são casamentos diferentes, são mentalidades 
diferentes, né? 
M4- São. 
P- É, e para terminar aqui, então, eu acho que até já 
terminei, né? A questão das contas são separadas, e, enfim, 
acho que eu fiz tudo. Então, agora eu vou passar para 
aquela parte do genograma. 

P- Bom eu vou desenhar aqui, vou começar por ela, não, 
deixa eu começar por você. Você disse que você é o mais 
velho, e tem 2 irmãos, não é isso? 
H4- Hum, hum. 
P- Deixa eu... então aqui, aqui é o seu pai, qual é o nome do 
seu pai? 
H4- F. 
P- E ele tem quantos anos mesmo, 60? 
H4- 63. 
P- Nome da sua mãe? 
H4- E.. 
P- E.. Ela tem? 
H4- 63 também. 
P- Quantos anos de casamento? 
M4- Você tem 29, 33, né? 
H4- Tem uns 33, 34, por aí. 
P- Tem só esse casamento, seus pais têm algum casamento 
anterior? 
H4- Não.  
P- Não? E. Bom, aqui é você  Então, nós temos aqui, 
quantos anos de união, você falou 3, vamos colocar 4, né? 
Você falou, né? É verdade. 
H4- De casamento é, mas, juntos, a gente tá há 12. 
P- É, mas, eu vou deixar como casamento, tudo bem? 
M4- Desde de que a gente passou à morar juntos. 
P- Sim, tá? Aqui tem um irmão seu de quantos anos? 
H4- Um de 9. 
P- Não, esse aqui, o primeiro que vem antes... 
H4- Tem 25. 
P- Casado? 
H4- Não, solteiro. 
P- E aqui o pequeno ele é adotivo, né? 
H4- Isso. 
P- Deixa eu fazer aqui a marcação para adotivo. Isso aqui é 
um genograma, tá? Cada um tem um símbolo que é para 
quem ler saber o que significa. Ele tem 10, 9? 
H4- 9. 
P- Vocês estão casados, aqui o nome do seu pai? 
M4- G. 
P- Quantos anos? 
M4- Ele nasceu em 47, 50 e... 
P- Você falou para mim... 
H4- 59. 
M4- 59. 
M4- 59, isso, 3 anos de diferença, tá certo. 
P- A sua mãe? 
M4- H.. 
P- Quantos anos de casamento? 
M4- Eles casaram 3 de 73 quanto dá? 
H4- 73 dá 39. 
M4- Não! 
H4- Não, 29. 
P- 29? 
M4- 29. Não, 29 eu tenho de idade? 
P- Se você tem 29? 
M4- 31? Eles, eles se casaram em 73. 
H4- 73, ah não, dá 20 e... 

M4- 32. 
H4- 30 e..., 33. 
M4- 33. Fizeram em janeiro, 33. Dia 3 de janeiro. 
P- Tá, essa aqui é a casada primeira... 
M4- Tamo (sic) em conta ruim, né? .. 
H4- É. 
P- A primeira casa qual o nome? 
M4- M.. 
P- Quantos anos?  
M4- 31. 
P- E esse aqui? 
M4- O 
P- Quantos anos? 
M4- Acho que 40. 
P- E aqui é casada, né? A É. 
M4- É. com K. 
P- Essa primeira irmã sua tem filho pelo o que eu 
entendi, né? 
M4- Tem, um menino. 
P- Ele tem 32 ela tem 28, né? Não é isso? Tem um 
menininho de quanto? 
M4- 6. 
P- Anos? 
M4- É. 
P- Tá, ela tá casada há quanto tempo? 
H4- 6 .. 
P- Ela casou grávida? 
M4- Casou. 
H4- Foi. 
P- Então, é 6 mesmo. 
M4- É, ela casou em julho e ele nasceu em janeiro. 
M4- É. 
P- Aqui não tem filho, aqui não tem filho, aqui não tem 
filho. Então, vamos tentar conhecer um pouquinho 
dessas relações, né? Então, vamos começar por ele, 
então?  
M4- Pode fazer uma união alí entre a E. e a H. São 
melhores amigas a minha mãe e a mãe dele. 
P- É mesmo? Tem uma boa relação? 
M4- Infelizmente, sim. 
P- Por que infelizmente, me explica. 
M4- Porque aí querem dar “teco” em tudo. Quando eu 
ligo para mamãe: “Mãe, aconteceu isso, isso e isso”, aí, 
a mãe do A. já liga para o An.: “A você nem me contou 
que aconteceu isso, isso e isso, a H. que me contou!” 
M4- Na época do casamento, foi... 
P- Por que? 
M4- Elas que decidiram tudo! 
P- É mesmo, vocês só foram para igreja? 
M4- Só fomos para igreja. 
P- É mesmo. 
H4- É, por esse lado... 
M4- Sim, por esse lado foi bom, mas, aí, foi tudo do 
gosto delas, né? Elas que fizeram tudo. 
H4- Ah, não... não exagera! 
P- Mas, isso, essa amizade, nasceu por acusa dos filhos, 
ou tinha uma amizade anterior? 
M4- Como a minha mãe é guia, ela leva grupos para 
fora, ela conheceu o An, a mãe e o M, que viajaram 
junto com ela. 
P- E aí, ficou amiga... 
M4- E aí, desde então, ficou muito amiga dela. 
P- Então, ela é amiga primeiro, antes de vocês... 
H4- Isso. 
M4- E depois a gente... 
P- E depois, anos depois, a H. e a E., porque também a 
cidade é pequena, né? 
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M4- É, elas se conheceram antes da gente começar... 
P- Antes de vocês... 
M4- É. Quando você fez 15 anos, foi isso? Quando você 
viajou para os Estados Unidos?  
H4- É, foi um pouquinho antes, foi 16, com 16 anos. 
M4- É.  
P- E, bom, elas então, são amigas de bom contato e o que... 
eu perguntaria assim, elas exercem alguma influência sobre 
a vida de vocês? Vocês sentem isso com uma interferência 
ou não? Às vezes, não é só financeira né? 
M4- Não, já exerceu negativamente, né? 
H4 - Já exerceu mais, né? 
M4- E aí, a gente combinou que a gente não ia contar nada 
para elas antes de combinar: “Eu vou falar hoje à noite tal 
coisa para minha mãe”, porque senão, uma ligava para 
outra... 
H4 - Fazia um inferno.. 
M4- E ficava de que eu não tinha ligado para minha mãe, e 
ele não tinha ligado para dele, aí, ficava uma briguinha, 
entendeu? Então... 
P- Tinha ciúmes, assim, você acha? 
M4- Talvez. Acho que mais a mãe dele ciúmes.  
H4- Ah, as duas... ah.... 
P- Por que você diz não? 
H4- Porque não, a mãe dela é super ciumenta, também. 
M4- Ele é o filhinho da mãe dele. 
P- E o filhinho... 
M4- Da mãe... 
P- Preferido? 
M4- É. 
P- É? 
M4- Não, a mãe dela, também, gosta sempre de saber as 
coisas na frente. 
P- Então, vamos ver os dois lados, um pouco como você a 
sogra, deixar continuar daí, vamos fazer isso? 
M4- Hum, hum. 
P- Depois você fala do”filhinho da mamãe”. Vamos falar 
das sogras, então. Como é que você enxerga a sua sogra, 
como é que você vê a relação dela com ela e com você? 
H4- Eu adoro a minha sogra. 
P- Isso é para ficar no gravador? 
M4 - Não, é verdade! 
H4- Não, isso é para... eu adoro a minha sogra... 
M4-Acho que se ele não casasse comigo, ele casava com a 
minha mãe. 
P- É mesmo? 
H4- É, eu gosto muito dela, e assim, eu acho que pelo fato 
de agente se dar tão bem, de vez em quando a gente... 
M4- Tem liberdade demais, eles brigam... 
H4- Tem liberdade demais e a gente acaba discutindo por... 
por falar coisas que acham, né? 
P- Ham. 
H4- Mas, ele é fantástica. Eu adoro ela. E acho que a, o 
relacionamento da H. com a, com a T., é, é muito legal, 
muito bom. 
P- O que você estava querendo dizer nesse momento 
anterior que você falou que, da sogra aí, como é que é? Que 
você discordou, alguma coisa da sogra.  
H4- Ah sim, não, é que ela, é assim, na verdade a H., ela 
gosta de, ela quer ser a primeira a saber das coisas, né? 
M4- É, assim como a sua mãe! 
P- Vamos escutar, é o opinião dele, né? Você acha que é a 
primeira a saber das coisas... 
H4- Quer saber, a primeira a saber das coisas, é, ela fica 
sentida quando a gente, gente, deixa de falar alguma coisa 
para ela. 
P- Ela quer tá apar de tudo, é isso? 

H4- Ele quer tá apar de tudo, ela já se meteu muito na 
nossa vida, mas, hoje em dia, eu acho que por conta até 
da liberdade que eu tenho com ela, das discussões que a 
gente já teve, acho que ela se, ela se limita um pouco 
mais, até mesmo, porque, a T., também, já chegou a 
conversar com ela e dizer para ela: “Mãe, a senhora tá se 
metendo demais...”, deu uma segurada e tudo. E ela, 
inclusive, botou a mão na consciência e disse: “Não, é 
verdade! Eu estou, eu estou me metendo...” 
M4- É porque na verdade, a minha mãe ele quer... 
H4- Ela quer ajudar! 
M4- Ele quer ajudar muito, não é por maldade... 
M4- Ela tá querendo ajudar, por exemplo, quando ele 
vem para cá e fica lá em casa, dessa última vez o An. 
ficou meio chateado com ela, porque, ela quer ajudar 
tanto, como a gente passa o dia na rua, ela quer ajudar, 
arrumar a casa... o An. tem um lençol que ele gosta lá e 
ele pá, trocou o botou o lençol na nossa cama que ele 
gosta. Minha mãe viu o lençol e foi lá e tirou e botou um 
que ela gosta . 
H4- Eu tinha acabado de colocar o lençol. 
M4- Aí ele chegou à noite e disse: “Cadê o lençol que eu 
botei aqui?”, eu falei: “Ah, acho que foi a mamãe que 
trocou, porque eu não troquei...”, “Não é possível, a sua 
mãe já tá se metendo...”. Aí, eu fui lá com a minha mãe: 
“Mãe, a senhora tirou o lençol?”, “Tirei”, “O An. gosta 
mais daquele lençol” aí, ela pediu desculpa, foi lá 
destrocou... 
H4- A, aí, conta... depois que ela, ela falou isso... 
M4- Aí, ela não se mete mais nisso... 
H4- É, e depois, e inclusive, depois que aconteceu isso, a 
gente sentou uma hora à noite, e conversou e falou: 
“olha...”... 
M4 - O K. se aborreceu muito com a mamãe. 
H4- Nós falamos que ela, que ela tinha se metido tudo e 
ela disse; “Realmente, eu me meto muito e tal..., vou 
tentar, não fazer mais”, mas, ela não faz por maldade... 
M4- Mas, é dela, ela não consegue. 
H4- Ela tem que ficar só segurando e lembrando ela de 
vez em quando. 
P- E nisso também tem questão de dinheiro, nesse 
sentido? Se deixar, ela poder querer dar e se vocês 
pararem... 
M4- Ah, se deixar, ela quer. 
H4- É, todos eles são assim. 
P- Se deixar ela quer? 
M4- Quando a gente sai ela não quer que a gente pague 
nada, ela tá em casa, ela quer fazer supermercado, ela 
quer pagar a menina que trabalha lá em casa, ele quer... 

H4- Hoje, eu nem discuto mais. Quando ela começa à... 
M4 - Ele acha bom: “Isso, paga mesmo!”. 
H4- “Ah, paga vai, paga... tá querendo então...”  
P- Você já encara de um outro jeito? 
H4- É, eu já encaro de outro jeito.... 
M4- Não adianta. 
H4- Não, e o dia que eu não quiser mesmo, eu digo para 
ela: “olha, H., pára, não te mete mais!”, acabou, ela não 
faz.  
P- E, teu pai? 
M4- O meu pai é o oposto da minha mãe, não se mete 
em nada... 

H4- É, ele não se mete em nada. 
M4- Se deixar, meu pai passa um dia do seu lado sem 
falar um “a”. 
P- Ele é mais quieto? 
M4- Muito. 
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H4- É. 
P- Como você se dá com ele? 
H4- Eu meu dou muito bem com ele. A gente conversa 
muito, sempre que a gente tá do lado, a gente conversa 
muito, agora, não tenho a mesma intimidade que eu tenho 
com a mãe, com a mãe dela. 
P- Por que? 
H4- Ela é mais expansiva, a H. é muito mais... 
M4 - Meu pai é muito fechado... 
H4- Ele é muito fechado, mas, assim, eu converso, a gente 
conversa muito, inclusive, quando a gente tomou a decisão 
de eu parar de trabalhar, eu liguei, conversei com ele tudo. 
Só que sempre que eu preciso falar alguma coisa, um pouco 
mais delicada para ele, eu fico mais nervoso.  
P- É? 
H4- Porque eu tenho menos intimidade com ele... 
M4- Eu acho que ele tem mais respeito pelo meu pai. 
H4- É.  
M4- Do que pela minha mãe, pela minha mãe ele já tem 
uma amizade mesmo. 
H4- É, intimidade... 
M4- E pelo papai não, é mais, ainda, respeito. 
P- E esse ponto da vida de vocês, de deixar, né? Que, não é 
deixar, de trabalhar, você tá trabalhando, deixar de fazer 
um papel de um trabalhador que vai numa empresa e volta 
com o dinheiro no fim do mês para se tornar um mestrando, 
como você acha que foi aceito por essa família dela? 
Vamos falar em todos os sentidos os verbais e as 
comunicações não verbais que você posa ter sentido. 

H4- Tá. Não verbal, até não senti nada, não senti nem um, 
uma reação por parte deles que reprovasse essa decisão que 
a gente tomou. É, do ponto de vista formal, eles 
manifestaram todo apoio, sempre, e pai dela, como ele é 
doutor... 
M4 - Eu acho que foi bem mais recebido do lado da minha 
família do que do lado da dele. 
P- Ah, é? 
H4- Não, nem teve uma diferença, T.. 
M4- Não, a sua mãe falou: “Ah, o que vão falar, a T. não 
vai sobrecarregar a T....”. 
H4- Ah sim, é... é... a minha mãe ficou mais preocupada. 
M4- Tanto que ele ficou um medo de ficar para o pai dele, 
só contou agora, mês passado. 
H4- Eu não fiquei com medo T. a questão é outra... 
M4- É. 
H4- A questão é outra... 
P- O que  é? Para ela, ela viu assim, para você? 
H4- Não, não é. É porque lá em casa, o meu pai é 
alcoólatra, ele estava sem beber há um tempo, eu não 
queria contar para o, não queria chegar com essa notícia 
para ele, para não causar um problema que pudesse 
descontrolá-lo e, fazê-lo beber da maneira que não deve. 
Então, foi por conta disse que eu não falei nada para o 
papai e, inclusive, foi uma conversa que eu tive com a 
minha mãe e a gente tomou a decisão de não falar, 
enquanto eu não falasse cara à cara... 
P- Cara à cara. 
H4- Com ele. 
P- Para sua mãe, como foi? 
H4- A minha mãe ficou preocupada se a gente, se eu, se a 
T.não ficaria sobrecarregada, minha mãe ficou preocupada 
em relação ao plano de saúde, que eu tinha um plano de 
saúde bom na empresa. É, ficou..., mas, nesse sentido,  da 
nossa segurança aqui, né? Se, se com o fato de eu ter saído 
da empresa, se aquilo de certa forma poderia deixar a gente 
inseguro, do ponto de vista de saúde, financeiro e tal. Mas, 

depois que ela viu, realmente, que não tinha problema 
nenhum, ela parou. 
P- Eu queria tirar uma dúvida. Fazer um mestrado e 
trabalhar, ninguém nunca te questionou sobre isso? Por 
que, você não faz os dois? Alguém te questionou? 
H4- No momento que eu comuniquei... 
M4- Quando você passou no mestrado... 
H4- Quando eu comuniquei à todos a saída, eu 
justifiquei o porquê eu estava saindo da empresa. Na 
verdade houve um, uma, uma discussão com o meu 
chefe lá. Uma relação que já estava esgotada já faz 
algum tempo e, cujo mestrado, a minha 
indisponibilidade por conta do mestrado, foi o estopim 
para que eu pedisse para sair da empresa.  
M4- Ele começou à pedir que o An viajasse por 20 dias 
e tal, e o An falou que não podia. 
H4- Eu não queria, eu não queria, eu já estava 
descontente em relação à empresa, então. E essa 
situação, com todo esse contexto, dentro da empresa, foi 
passado para eles no momento que eu, que eu 
comuniquei a elas, né? Então, eles não questionaram... 
P- Compreenderam? 
H4- Compreenderam perfeitamente. E, em relação ao 
pai dela, acho que ele compreendeu melhor porque 
como ele vem da vida acadêmica, ele dá muito valor 
para isso. É, eu disse para ele: “O G., pô...” contei toda a 
história e disse: “É, a USP tem convênio com o MIT e 
tudo e eu estava pensando em fazer doutorado em MIT”, 
ele deu o maior apoio, ele disse: “Pôxa, mas, o MIT é a 
melhor escola de engenharia que existe”, enfim, ele, ele 
adora, ele vê isso, diz: “isso é fantástico! Adoro ver eles 
fazendo isso!”, pelo menos, ele passa essa idéia para 
gente. 
P- E a sua sogra? 
H4- Ah, para minha sogra e para minha família, o que 
interessa é a decisão que a gente tomou. 
P- Ok. 
H4- Se foi uma decisão tomada de uma maneira calma, 
de uma maneira tranqüila, e uma decisão que não vai 
trazer nenhum mal para gente, que a gente ache que não 
vai trazer nenhum mal para gente, eles apóiam sem 
questionar. 
P- Ok, então, agora, eu pensei em você com a sogra, em 
você com o sogro, agora me conta um pouquinho de 
você com seus pais, né? 
H4- Hum, hum. 
P- Como é que é essa relação, tudo bem, a gente pode 
falar? 
H4- Tudo bem, sem problema nenhum. 
P- Com o seu pai, se você não quiser falar alguma coisa, 
você fica à vontade. 
H4- Não, para mim, não tem problema nenhum. 
P- Então, você com seus pais, você é o primeiro filho, 
né? Vem de uma família do Pará, enfim, tem uma 
diferença muito grande de idade com este último então, 
me conta um pouco dessa família... 
H4- Hum, hum, tá. Eu, assim, acho que até os meus 13, 
14 anos, eu tinha uma relação muito boa com o meu pai. 
Adorava sentar com ele, conversar com ele, deitar na 
cama com ele para ficar conversando, e, depois de um 
tempo, quando a doença dele se agravou, acabou 
mudando um pouco isso daí. Mudou muito na verdade. 
Ele foi se afastando muito da gente, de mim e do meu 
irmão do meio, e a gente, eu e meu irmão, a gente 
acabou, se aproximando mais da nossa mãe. 
P- Só perguntar,então, que ano que, você tinha quantos 
anos quando você sabe que ele... 
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H4- Nossa, eu acho que eu tinha 14, 15 anos. 
M4- Menos. 
H4- Não, foi, o distanciamento começou a partir dessa 
época. 
P- Mas, ele começou à beber quando você tinha? 
H4- O meu pai já bebe há muito tempo. Mas, piorou, 
realmente, quando a gente tinha 15, quando eu tinha 15 
anos. 
P- Ok. 
H4- Tá? 
P- Na adolescência, né? 
H4- Na adolescência, isso.  
P- De vocês dois. 
H4- Isso. 
P- E isso, proporcionou um distanciamento. 
P- Mais uma ligação aqui. 
H4- Isso. 
P- Vocês se uniram, os 3?(mãe ele e o irmão do meio) 
H4- Nós, nos unimos. Que a gente precisava, na verdade a 
minha mãe... 
P- Ele não estava, né?   (o adotivo) 
H4- Não, não, não tinha, não estava. 
P- A minha mãe buscava forças na gente, mais em mim, 
porque eu já era um pouco mais velho, para gente, lidar 
com a situação, né? Chegou uma época que o papai estava, 
que era, era complicado, então, ele saia para beber, aí, tinha 
que ir lá buscar ele, ou, então, tinha situação dentro do 
prédio, que ele caia, enfim. Era uma coisa muito... 
M4- Posso fazer um adendo, posso me meter? 
P- Pode. 
M4- Eu acho até, pela situação do pai dele ser assim, que 
ele compensava de outra forma o filho dando dinheiro. Era 
uma forma, tipo, de, entre aspas, comprar ele. 
H4- É, é verdade, é verdade. 
M4- Por toda vergonha que ele passava antes, ele 
compensava no A. assim, dando coisa para ele, pagando as 
coisas para ele, mais ou menos, por isso.  

H4- O papai assim, nunca ele, ele teve, ele trabalhou muito, 
meu pai trabalhou muito, desde novo, a farmácia que é dele 
agora, era do meu avô, então, papai comprou a farmácia, 
trabalhando, ele foi lá e comprou. Ele sempre trabalhou 
muito, ele nunca, assim, não teve uma relação muito 
próxima com a gente, eu gostava muito de conversar, eu 
tinha um, um relacionamento legal quando ele estava em 
casa que era de 9 da noite até 10, 11 horas da noite, mais ou 
menos. Nos outros dias, os outros horários, todo dia, ele 
saia muito cedo e voltava muito tarde. Mas, sempre gostei, 
sempre conversava muito com ele, a gente tinha, sempre, 
uma relação muito aberta, muito franca. Mas, aí, por conta 
desse relacionamento, aí, a gente se aproximou mais, alí, 
nós 3, mamãe, eu e o M., até com o papai, que a gente 
conseguiu fazer com que o papai saísse para fazer um 
tratamento, em Vassouras, no Rio de Janeiro. 
P- Ele saiu do alcoolismo? 
H4- É, ele voltou bem, mas, teve recaída, voltou à beber, 
nessa época, inclusive, que ele foi para Vassouras, foi 
quando eu viajei com  a mãe dela para os Estados Unidos. 
Eu, a mamãe e o M. viajamos para os Estados Unidos 
porque... 
P - Foi um passeio turístico? 
H4- Foi um passeio turístico.. 
P-Tá. 
H4- Meu pai estava lá em Vassouras: “Não, vamos sair um 
pouquinho, aqui tal...”. 
P- Vamos sair... 
M4- Mas, quando vocês voltaram ele já estava em Belém. 

H4- Não, ele ainda não estava em Belém, ele voltou em 
julho, quando terminou o tratamento, passou 6 meses em 
Vassouras. É, que mais? Mas, aí, ele teve uma recaída... 
Continuou a beber, e a gente, sempre, cada vez mais, 
unidos, aí, meu irmão, crescendo mais um pouco, que 
ele pôde dar mais uma ajuda. Aí, há uns 6 anos atrás, 
mais ou menos, papai teve um problema de câncer na 
garganta.Veio para cá para São Paulo, e foi aí que meu 
irmão do meio, entrou mesmo para, para lidar com meu 
pai, que ele passou 45 dias, acho aqui com o papai 
cuidando mesmo dele, depois, nesse pós-cirúrgico. 
P- Ele é médico, esse seu irmão? 
H4- Não, meu irmão ele é da área... 
M4 – Teu irmão ...ele esqueceu da adoção do T... 
...(irmão adotivo) 
P- Já vamos chegar lá. 
M4- O T. passou antes disso é antes 
P- É antes? 
M4- É, foi antes do câncer do seu pai... 
H4- Ah, é, mas, a gente pode falar depois do T.. 
P- A gente volta aqui. 
H4- Ele é da área da saúde, farmacêutico.  
P- Farmacêutico, tá. Ele está fazendo a pós, né? 
H4- Tá. 
P- Aí, o T., entra aqui. 
H4- Ele entra... 
P- Você está dizendo aqui, em que momento da vida da 
família? 
H4- Ele entrou um ano antes, mais ou menos, do papai 
ter o problema do câncer da garganta. 
P- Um ano antes? 
H4- Isso. 
P- Tá, por que foi feito isso?  
H4- Porque, foi o seguinte, o papai, lá na farmácia, ele 
via muita coisa, né? O pai é do tipo, entrava lá para pedir 
dinheiro com uma criança no colo... 
M4- É F. o nome dele. 
H4- Então, o papai começou à ficar, é, incomodado com 
aquela situação, né? 
M4- O pai dele era feirante, né? 
H4- O pai dele não era nada... 
M4- Era feirante, tanto que ele ficava catando comida no 
chão. 
H4- Aí, papai começou à ficar incomodado com aquela 
situação e até que um dia ele virou para o pai do T. e 
disse assim: “Deixa eu levar ele lá para casa, vou dar um 
banho tudo, cuidar dele e, amanhã, eu trago ele para ti”. 
Aí, o pai meio assim, né? “Tá bom vai”, veio o T., a foi 
que a gente conheceu, papai, eu estava lá na 
Universidade, né? Aí, a mamãe me ligou: “Olha, vem 
aqui que tem um negócio aqui!”. 
P- Quanto tempo ele tinha. 
H4- Tinha... 
M4- Ainda não tinha um ano. 
H4- 9 meses, tinha 9 meses. 
M4- É, a tia E., também, me ligou para eu ir ver ele lá. 
H4- É, aí, foi todo mundo lá vê. 
M4- Ele tinha o cabelo bem aqui, assim. 
H4- É .Aí, foi fantástico. porque a gente começou, a 
gente... 
M4 - Ai, passou à vir mais para sua casa do que ficar 
com o pai.... Não tinha registro. 
H4- É, desde o primeiro dia a gente já, já ficou muito 
ligado à ele, né? E no dia seguinte a mamãe até chorou, 
o, tipo, veio aqui, comeu, tomou banho, tudo, vai voltar, 
o que vai ser dessa criança, mas, tudo bem. Só que 
começou à vir com mais freqüência, papai começou à 



                                                                                                                                                                                            Anexos   212

fazer com que ele viesse com mais freqüência lá para casa, 
o menino. Até que um, que ele passava a semana toda em 
casa e o final de semana com o pai... 
M4- Botaram ele em creche, tudo...  
H4- Botaram ele em creche... 
M4- Registram ele. 
H4- Registrou. 
M4- O pai queria, o pai de verdade dele, queria que 
registrasse o T.no nome do pai e da mãe do A. 
H4- É. 
P- E ficou como? 
M4- Não, aí, o pai do A falou: “Não, você é o pai, você vai 
lá e registra” a mãe abandonou ele porque a mãe se 
drogava. 
P- E registrou como? 
H4- Registrou com.... 
M4-  Ele sendo o pai mesmo. 
H4- Com ele sendo o pai. 
M4- O F. pai lá registrou, botou até o nome da mãe. 
H4- Botou. 
M4- Eu vi o registro dele. 
P- Depois passou para adoção? 
H4- É, depois... 
M4- É, porque daí, mataram o pai dele. 
H4- É... é assim, como ele ficava mais final de semana em 
casa, final de semana com o pai, chegou num determinado 
final de semana, não sei porque, o papai disse: “Não, deixa 
ele ficar com a gente nesse final de semana”... 
M4- Foi porque, o seu pai tinha dado dinheiro para o pai 
dele reformar a casa para levar o T.. E ele estava de favor 
na casa da irmã. 
H4- Eu não me lembro disso... 
M4- É, foi isso com certeza.  
M4- E ele estava de favor na casa da irmã dele, que é tia do 
T. só que aí, a tia do T. começou à beber com o amante... 
H4- É, não, mas, péra aí, não foi por isso que o papai pegou 
a criança, por algum motivo o papai... 
M4- Não, ele ficou esse final de semana porque ele estava 
de favor na casa da irmã, ele não estava em casa. 
H4- Não, o papai pediu para trocar. O papai pediu para 
trocar, ele disse... 
M4- Eu acho que foi por isso. 
H4- O papai pediu para trocar, ele disse: “olha, deixa...” 
M4- Nós batizamos ele, o pai verdadeiro pediu que nós 
fossemos o padrinho, nós fomos lá e batizamos. 
H4- “deixa que a gente, deixa ele ficar aqui nesse final de 
semana, no outro final de semana tu leva”, inverteu. E, 
nesse final de semana, que o..., que o papai pediu para 
inverter, o pai dele foi assassinado na casa da irmã numa 
briga com o cara que, que, que tinha um caso com a irmã. 
M4- Ele foi defender a irmã. 
H4- O cara começou à bater na irmã, ele foi defender a 
irmã, o cara puxou uma faca e matou no sábado. Eu, meu 
irmão e o papai, a gente foi reconhecer o corpo no 
domingo.  
P- E aí, o T. foi adotado por vocês? 
H4- Aí, foi a parti daí que o T. foi adotado, né? Foi meio 
que uma briga com a família, né? Só com a irmã do cara 
porque a mulher já queria o dinheiro, né? Mas, aí, o papai 
conseguiu e acabamos, é, ele ficou, nós ficamos com a 
guarda. A mamãe e o papai ficaram com a guarda do T. até 
a... acho que agora... 
M4- Tinha um período para ficar com a guarda e depois, 
eles conseguiram adoção, agora, já tem a adoção. 
H4  – É, tinha um período para se adaptar e agora eles já 
conseguiram a adoção. 
P- Já é adotado? 

M4- Já, por isso que ele faz acompanhamento. 
P- É, entendi. E a mãe também, por que fugiu ? 
H4- Por causa do problema do papai. 
P- Tá, então, péra aí, o T., ele entra num momento antes 
do câncer? 
H4- Um ano mais ou mesmo. 
M4- Um pouco antes. 
P- Um ano antes, né? Demora quanto tempo esse 
processo até a adoção? 
 H4- Ah, isso foi... 
M4- Ah, ele foi adotado há pouco tempo... 
H4- Foi há pouco tempo que a gente conseguiu fechar o 
Processo... 
P- Quer dizer que teve a morte desse rapaz, tudo isso foi 
no mesmo ano do câncer? 
H4- Foi no mesmo ano... 
M4- Foi um pouco antes, não foi? 
H4- Um pouco antes. 
P- Um pouco antes? 
M4- Mas, é, a mãe do An., antes o T. vir para família, 
ela sofria de, não era uma depressão, né? 
H4- Era síndrome do pânico. 
M4- Ela se aposentou e aí, ela vivia, não tinha ânimo 
para sair de casa, não tinha... 
P- Foi a síndrome mesmo? 
H4- É, ela teve síndrome do pânico. 
M4- Era, ela teve síndrome do pânico, também. E não 
queria sair da casa, vivia mal. E aí, depois que o T. foi 
para lá, ela mudou completamente. 
H4- Mudou mesmo. 
M4- Na verdade a família do An. inteira mudou, tanto 
que quando o pai veio para cá operar, ele ficou aqui uns 
6 meses, não foi? E passou o tempo do aniversário dele 
aqui, ele não queria que os meninos viessem, o An. e o 
M., ele pediu de aniversário que o T. fosse para lá. 
H4- Não, não, não... 
M4- Foi, é que ele não gosta de saber . 
H4- Não foi isso, a T. ela... 
P- Então, explica. 
M4- Mas, aí, até, também, deixa eu só fazer uma 
colocação antes rápida: antes de adotarem o T., o pai e a 
mãe chamaram o An. e o M., perguntando se eles se 
incomodavam de o T. vir a ser adotado, porque aí, ele 
iria entrar, ter direito à tudo. 

P- Pelos direitos, é. 
M4- E os dois, numa boa disseram que quem tinha que 
decidir isso era o pai e a mãe e não... 
H4- Nunca tivemos problema nenhum. 
M4- É, não.  
P- Certo. 
M4- Esse menino foi a alegria da casa. 
H4- Não, foi assim, eu fui passar o aniversário do papai, 
vim passar o aniversário do papai aqui em São Paulo 
com ele, a mamãe estava aqui. E, eu queria, fazer a 
surpresa de levar o T., de trazer o T. para cá, para passar 
o aniversário junto com ele sem ele saber. Queria que 
fosse uma surpresa. Só que o T. não era, nem estava sob 
a nossa guarda, nem era adotado, então, era um 
problema viajar com ele... 
P- É. 
M4- E ele, é, é negro, então... 
H4- Ele é negro. 
M4- Então, não tinha como passar como filho do A., né? 
H4- Foi, foi assim, foi uma luta até que a gente 
conseguiu um amigo do pai do O, que é advogado e 
trabalha no juizado de menores que emitiu uma certidão 
para eu viajar exclusivamente nesse período com o T. 
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para cá para São Paulo. Foi uma surpresa, não que o papai 
quisesse. 
M4- Queria sim. 
H4- Ele queria, claro, mas, ele não sabia. 
M4 - Tanto que ele estava no aeroporto e ele vibrou quando 
viu o T. 
H4- Mas, ele não sabia. 
M4- Ele não fala, mas... 
H4- Ele não sabia que o T. vinha. 
P- Quem não fala mais? 
H4- O meu pai. 
M4- Porque teve que tirar a língua, teve que tirar um monte 
de coisas. 
H4- Foi a base da língua... 
M4- Quer dizer, ele fala, mas, tem que fechar a 
traqueotomia e só entende quem convive com ele, né? A 
gente entende, mas, não é tudo! 
P- Isso, nós estamos falando de quantos anos, então, que 
vocês tem esse problema do câncer do seu pai? 
H4- Faz uns 6 anos. 
M4- Quem melhor entende o pai do An. 
H4 e M4- É o T.. 
P- É o T.? 
H4- Ham, ham... 
M4- É o T. quem melhor entende. E quem é o mais 
companheiro do pai dele é o T.. 
H4- É o T.. 
P- Só uma coisa, e como ficou seu pai e seu mãe, o T. , teve 
o alcoolismo e etc, como fica essa relação pai e mãe? 
H4- Hoje em dia eu diria que eles são mais amigos do que 
um casal. Um amigo que briga, que discorda de idéias, do 
que um casal propriamente dito. 
P- Então, quer dizer, não tem intimidade, você acha que 
não tem nada disso, que são dois amigos que moram 
juntos? 
H4- Eu acho, eu acho, mesmo porque, já aconteceram 
outras situações. 
P- Ok. E ele é provedor principal? 
H4- É, o negócio dele, ele parou totalmente de... 
P- Tudo bem, ela não tem realmente nada, ela tem uma 
dependência econômica dele? 
H4 - Ela é aposentada. Não, ela tem... 
Todos falam junto. 
M4- Não ela tem a aposentadoria dela...  
P- Ela pode viver sozinha se ela quiser? 
H4- Pode. 
M4- Hoje quem vai para farmácia é ela.  
P- Entendi. E, o T. pode ter ajudado essa relação ficar...? 
H4- Sim. Eles são não estão separados,  
M4- Por causa do T.. 
H4- Só não aconteceu uma coisa pior, por causa do T. 
M4- É, ele é a alegria da casa. 
P- Não que não pode... é, agora sim, você se dá bem eles 
dois? Você tem uma boa relação?  
H4- Ah, muito bem.  
P- Tranqüilo. Esses dois, como é que ficou, assim, ele trio 
aqui, ficou em relação ao seu pai como, já entendi que, eu 
nem vou incluir o T aqui, né? Porque o T.. 
H4- É o queridinho de todos.Eu e a minha mãe a gente vê 
que o papai é uma pessoa que precisa de ajuda e precisa da 
gente. Ele tem que, ele precisa da gente para, para ter o 
resto da vida dele, para conseguir viver o resto da vida dele. 
Não tem como o papai viver sozinho, não tem como ele 
sair da nossa família por conta de todo o problema que ele 
passa. Bem ou mal a gente precisa dar esse suporte, mesmo 
que não queira, a gente precisa dar esse suporte. O meu 
irmão, do meio, M., ele, como ele tá aí, há um ano e meio 

fora de casa, ele passou um ano no Canadá, ele mudou 
muito a forma dele de pensar, então, em julho agora ele 
passou por 45, 50 dias lá em Belém e tentou trazer ele 
para casa, essa é nova forma de pensar. E foi combatido, 
né? Porque ele queria afastar o papai de casa por conta 
de todo o problema, né?  
P- Ah, tá, ah, tá. 
H4- E, só que a gente foi conversando, a mamãe foi 
conversar com o M., a própria namorada conversou com 
ele, e acabou fazendo com que essa situação mudasse, 
que ele refletisse um pouco e visse que o papai precisa 
da nossa ajuda. 
M4- Ele estava muito radical. 
H4- é, ele tá muito radical. 
M4- Muito rebelde. 
P- Agora, voltando, assim, eu quero tentar fechar um 
pouquinho o teu quadro, assim, o dinheiro, né? 
H4- Sim. 
P- O dinheiro como ela havia falado, você acha que ele 
serviu para compensar esses anos de bebida, mesmo, 
você sente que foi assim?  

H4- Não sei dizer se é por causa do problema da bebida, 
especificamente, mas, talvez, por conta da ausência dele. 
P- Ausência. Pela ausência, né? 
H4- Pela ausência. 
P- Ausência. Sua mãe se acha que também pensa assim? 
H4- Eu acho. 
P- Seu irmão também? 
H4- Também, todos pensamos assim. Eu digo, eu afirmo 
isso porque a gente conversou já sobre isso. Nós 
chegamos a conclusão que o papai sempre deu tudo para 
gente, numa forma de compensar a ausência.  
P- E você acha que compensou? 
H4- Não, né?  
M4- Na época sim, né? Agora. 
H4 - Não, a gente, sempre pensou em combater o 
problema, o problema sempre foi uma prioridade na 
nossa vida. Só que chegou num determinado ponto, que 
a gente já tinha lançado mão de todos os recursos, era 
uma coisa que sempre dependeu exclusivamente dele. 
P- É, é verdade. Hoje ele tá fora da bebida? 
H4- Hoje tá, 40 dias mais ou menos sem beber. 
P-  Como que esse casal vê você? Como eles te 
recebem? 
M4- Muito bem.  
P- Como é que você se sente com eles? 
M4- Muito, muito bem. 
P- E essa questão, e isso...como é que você vê? 
M4- Eles sempre me receberam muito bem.  
P- Você se sente incluída? 
M4- A mãe do An., colocando que eu era filha, sempre, 
sempre, sempre. Muito bem, mesmo porque, o An., é 
para mãe, é o filho queridinho. Para o pai era o M., né? 
Não sei agora depois... 
P- Você acha isso? 
M4- Depois mudou para o T.. Não, isso é, isso é o que 
eles deixam claro.  
P- Entendi. 
M4- Eles falam entre eles. 
P- É? 
M4- É. Eles falam inclusive, o M. quando liga lá do 
Canadá, ele atualmente mora lá no Canadá, o M., ele 
diz: “Ah, o filhinho querido já tá aí...”, então, isso é bem 
aberto. Até o T. mesmo diz, olha, chegou o seu filhinho 
querido, é bem explícito isso... 
H4- É uma brincadeira... não... 
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M4- Na verdade eu acho que é porque o An. sempre foi o 
braço direito dela, entendeu? 
P- Ela apoiava bastante então. 
M4 - O An. com 16, 17 anos tinha que resolver problema 
de adulto, tanto que o An. tinha cabelo branco quando era 
mais novo, muito mais do que ele tem hoje. Ele era... 
H4- Mas agora, eu já não tenho cabelo. 
M4- Ele agora cai nem tem cabelo. 
P- Assumiu muitas responsabilidades? 
M4- Muitas, muitas, muitas, muitas mesmo. O que o M. 
não assumiu nada. 
P- Mesmo financeiras? Também, você acha que você 
assumiu? 
H4- Não, não... 
M4- Não, é... 
P- Mais do cotidiano? 
H4- Do cotidiano. 
M4- É porque o financeiro, mesmo o pai tando (sic) longe, 
a farmácia sempre... 

P- estava alí. 
M4- Por exemplo, conta, mandava conta direto para 
farmácia eles nem viam o dinheiro, a farmácia que pagava 
tudo. 

P- Entendi. 
M4- Entendeu? Mas, sempre fui muito bem recebida.  
P- E como é que você conseguiu casar com o queridinho da 
mamãe? 
M4- Porque eu acho que ela gostou de mim também . Na 
verdade quando a gente briga, ela me defende, também, né? 
E quando a gente briga, mamãe defende o An., então.. 
P- Ah! 
M4- Acaba tendo uma troca. Teve uma época que o An. 
andou meio que aprontando, aí... 
H4- Aprontando, vai começar... 
M4- Eu descobri, não, só vou falar isso, e a única que foi 
em defesa do An. foi a mamãe. A própria mãe dele foi 
contra ele. 
P- Sim. 
M4- E a mamãe não, sempre defendendo ele. 
P- Então, quer dizer assim, que os pais dele tem um apoio, 
lhe dão um apoio bom, você é bem vinda aqui, tem um 
fluxo bom aqui e desse lado também. Quando ele 
comentou, ele comentou que ele tem mais facilidade com a 
Dona H. do que o seu G., pelo jeito que eles são. Tem 
algum que você se sinta mais tranqüila, mais...? 
M4- Com a mãe também. 
P- Com a mãe? 
M4- Eu conheci o An. o pai dele estava para tratamento. 
P- Ah, é? 
M4- Quando eu conheci o An., ele estava em Belém, estava 
fazendo tratamento, depois ó que eu fui apresentada, mas, 
desde o primeiro dia que eu fui apresentada, ele sempre me 
tratou muito bem. Mas, como ele tem também, essas 
recaídas, então, a gente não, eu não tenho muito contato 
com ele não. Mas o pouco que eu tenho, eu noto que, que, 
ele é sempre muito franco, eu acho que ele gosta de mim. 
Todas às vezes que eu vou lá, ele demonstra isso. 
P- Entendi. 
M4- Tem umas pessoas que a gente vê que ele não gosta e 
não faz questão de agradar nada e comigo, acho que é 
diferente. 
P- Então, com a dona E. é um pouco mais tranqüilo e ele 
não é ruim, mas, talvez, um pouco mais, 
comparativamente... 
M4- É, apesar dela, de eu não ser uma boa nora, ela é uma 
boa sogra. 

P- Por que você não é uma boa nora? 
M4- Porque eu não ligo muito para eles, não tenho 
tempo, na verdade, eu chego em casa 22:30, 23:00, e ela 
reclama muito isso para o A. que eu não ligo, que eu 
não..., né?  
P- Mas, a gente deixa isso para depois. Agora, aqui, a T, 
em relação a mãe e o pai. 
M4- Muito bem. 
P- Tem sido uma impressão boa, uma sensação, uma 
atmosfera boa...? 
M4- São o meu porto seguro, os dois. Se eu sou hoje o 
que eu sou, é devido à eles. Sempre me deram apoio em 
tudo, tudo, tudo. Se eu disser: “Ó, eu acho que se eu me 
jogar daqui eu vou cair de cabeça e não vou morrer”, 
eles vão me alertar que eu vou morrer e tal, tal, tal, mas, 
se eu disser: “Não pai, eu acho que não vou, deixa eu 
ir”, eles vão dizer: “Vá!”, entendeu? Eles sempre me 
mostram os lados positivos, tentam me orientar de tudo, 
mas, sempre tão alí, para me dar o suporte se eu for fazer 
alguma besteira. 
P- Você sente, então, um porto seguro. E tem algum dos 
dois que você se dá melhor? 
M4- Não, eu acho que eu tenho uma abertura maior com 
a minha mãe, mas, uma admiração maior pelo meu pai. 
P- Você parece mais com que? 
M4- Com a minha mãe. 
P- Fisicamente? Jeito? 
M4- Fisicamente, não sei, acho que eu sou uma mistura. 
P- E o jeito? 
M4- Tem gente que diz que a É. é a cara do papai, eu 
sou a cara da É., mas, aí, eu sou a cara da mamãe, então, 
eu acho que eu pareço um pouco com os dois. 
P- E como jeito você se acha próxima...? 
M4- À minha mãe. 
P- À sua mãe? 
M4- É, porque o meu pai é muito fechado. 
P- Ele é fechado? 
M4- È. 
P- E você com a M. e com a...? 
M4- Com a É.? Quando eu era criança, eu brigava muito 
com a É., de tapa mesmo. 
P- Sim. 
M4- Com a M. já não. Porque o nosso, eu pareço muito 
com a É... 
P- Ham. 
M4- Meu gosto é muito parecido com o da É., a gente 
brigava por isso. A M. não, sempre foi muito calma, 
muito estudiosa... 
P- E no decorrer do tempo como que ficou a relação?. 
M4- Muito boa, as duas também são...A M. para mim, é 
a criatura mais inteligente que tem na face da terra. 
P- Você tem uma boa relação com ela e o marido 
também? 
M4- Tenho, também, muito boa. 
H4- Mas... 
P- Mas? 
H4- Com a M. você admira muito a cabeça da M., mas... 
M4- É, é a criatura mais inteligente que eu acho na face 
da terra .. 
P- E por que, o que é mais? 
M4- Mas, eu acho que ela anda dando umas cabeçadas 
aí. 
P- Hum, tá tendo alguns conflitos? 
M4- É... 
H4- Ela é mais inteligente, mas, ele é burra, sabe? Sabe 
como é? 
P- Você é sincero, né?  
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M4- É, mas, é isso aí, dessa vez que eu voltei de Belém, 
agora, eu vi que, fiquei triste com o que eu vi. Como ela 
anda tratando assim a, quem cria o filho dela é a minha 
mãe, ela não interfere, entendeu? 
P- Não interfere? 
M4- Não. 
P- Bom, nós não vamos adentrar nisso por não ser a 
temática. 
M4 É porque não tem muito a ver, né?  
P- E você com ela fica bem, agora, vocês tão mais 
conectadas aqui em São Paulo, tão tendo uma rede mais... 
M4 -Nós sempre, nós 3, sempre fomos muito ligadas, as 
três, a gente sempre dormiu no mesmo quarto, em Belém, a 
gente não tinha cada uma o seu quarto, então, a gente 
sempre foi muito unidas. Conversava toda noite, tinha uma 
união muito grande. E aqui, também. 
P- Vocês  sentem que têm o mesmo nível econômico, 
próximo, diferente?  
M4- Não, a da M.é bem maior... 
P- Ham? Por conta dela? 
M4- Por conta dela.  
P- Do trabalho dela? 
M4- Sim. 
P- E, depois? 
M4- Sinceramente, eu não sei o da É.. Eu acho que a 
mamãe manda dinheiro para ela, mas, também, não me 
meto nisso, até por conta do K. que ele é muito fechado. 
P- É, e você se dá com o K. 
M4- Dou. 
P- Bem, mal?  
M4- Me dou bem com ele. A gente briga um pouquinho, 
mas, eu me dou bem. 
P- É normal. 
M4- É, por causa do jeito dele que é meio instável, mas, a 
gente diz na cara dele mesmo. 
H4- É. 
M4- Que ele é instável e ele sabe que ele é. 
P- É? 
M4- Ele agora tá bom, daqui á pouco já tá emburrado, e...  
P- Entendi. 
M4- É, e ele e a É.brigam muito, então... 
P- Entendi. E aqui o nível econômico é próximo? 
H4- Meu e do meu irmão? 
P- É. 
M4- Não. 
H4- É... 
P- Que é, como é que fica aqui? 
M4- O M. não, eu acho... 
H4- É, o M., não tem nada . 
Casal fala junto. 
M4- O M., ele faz doutorado no Chile, mas, faz um Fellow 
no Canadá. 
H4- Ele é estudante. 
P- E ele é então, dependente? 
M4- Sim, porque o doutorado dele é pago... 
P- Mas, ele depende do seu pai? É isso que eu estou 
perguntando. 
H4- Depende.    
M4- Sim. 
H4- Não, eu acho que quando ele tá no Canadá não, 
porque, por causa da, da bolsa do Fellow, acho que ele se 
mantêm com a bolsa do Fellow. 
M4- É, a gente na verdade não sabe, mas, não... 
H4- Mas, ele sempre foi estudante. Ele nunca trabalhou, 
nunca teve, nunca fez reserva... 
P- Você é o único que se soltou financeiramente dessa 
família? 

H4- Acho que por enquanto, sim. 
P- É? E aqui, você sente que você, sua irmã e o seu 
trabalho...? 
M4- A M.desde cedo, ela passou no concurso com 17 
anos, ele teve que ser emancipada para abrir conta, essas 
coisas. E com 17 anos ela ganhava próximo ao papai. 
P- Já, então? E, então, quer dizer que aqui, há uma 
independência econômica das 3 filhas... 
M4 Da É.não sei, eu acho, não sei, eu acho que eles 
ainda mandam dinheiro, meu, desde que a gente passou 
à morar juntos... 
P- Desde de o casamento?  
M4- Que a gente começou à morar juntos. 
H4- É, a gente não pega nada. 
P- bem terminamos por aqui, obrigada. 
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Viver em uma sociedade capitalista remete-nos ao consumo e à vontade de possuir, que é

constantemente instigada por meio da mídia e da própria sociedade. Cobiçamos a todo o momento

coisas novas que aparecem no mercado.

“O dinheiro compra tudo”, e parece ser é bom tê-lo à mão, colaborando para satisfazer

as necessidades emocionais. Transmitimos os modos culturais, regionais, familiares de consumir.

Em jornais e revistas procuramos entre outras fontes místicas, como o horóscopo, a parte

que fala sobre dinheiro. Qual será nossa sorte hoje? Seremos bem-sucedidos no amor, no trabalho,

e também no dinheiro?

Dinheiro traz felicidade?

Para este trabalho, reunimos por meio de pesquisa on-line algumas curiosidades da cultura

popular brasileira que mostram a esperança e a crença na sorte e na felicidade explicitadas no

desejo de posse.

O imaginário das pessoas é povoado de sonhos e esperanças de um dia ter dinheiro...

Essa constatação é claramente expressa nas “simpatias” realizadas na virada do ano ou no dia-a-

dia para tentar facilitar as coisas, “dar um jeitinho”.

O termo “simpatia”, segundo Ferreira (1999) significa “ritual posto em prática, ou objeto

supersticiosamente usado para prevenir ou curar uma enfermidade ou mal-estar” (p. 1856).

Fazem-se “simpatias” para alcançar sorte no amor, no trabalho, para ter fartura e dinheiro

o ano todo, receitas consideradas indispensáveis para a felicidade. A seguir, listamos algumas delas.

Simpatias para que não falte dinheiro

Jamais faltará dinheiro:

Junte 28 grãos de milho e 12 moedas. Nos quatro principais cantos de sua casa, em cada

um, coloque sete grãos de milho e três moedas. Não permita que ninguém mexa nos grãos de milho

e nas moedas.

Jamais faltará dinheiro:

Você vai precisar de uma moeda, de um pedaço de pano vermelho e de uma fita bem

amarela. Numa manhã de sol, embrulhe a moeda no pano vermelho e amarre com a fita amarela.

Vá para um lugar onde possa ficar ao sol e onde ninguém possa vê-lo (a). Erga o pacotinho com a

moeda na mão direita, em direção ao sol, e diga: “Meu talismã poderoso, que recebe energia que
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vem do sol e que me trará, por toda a vida, muito dinheiro em negócios e em jogos”. E mantenha

sempre esse talismã num dos bolsos de sua roupa.

Multiplicar o dinheiro:

Num jardim muito florido, atire sete moedas do menor valor possível. Em seguida, diga

em voz alta: “crianças invisíveis, estou oferecendo-lhes estas moedinhas e quero, em troca delas,

milhões de moedas de maior valor”.

Ganhar dinheiro e obter lucros:

Em noite de lua cheia, pegue a nota de dinheiro de maior valor que você tiver no bolso ou

na carteira. Segurando essa nota pelas extremidades, com as duas mãos, “mostre-a” à lua e diga:

“lua cheia que viajas para o Oriente, quando voltares traga-me bastante desta semente”. Repita

essa frase três vezes, dando três estalos na nota a cada repetição

Simpatias envolvendo dinheiro e negócios:

Para nunca faltar dinheiro:

Coloque três moedas no fundo de um saleiro. Nunca deixe faltar sal em cima das moedas.

Dinheiro na mão o resto da vida.

Para nunca perder o dinheiro:

Pegue três moedinhas e três balas, ou três docinhos. Jogue as balas e as moedinhas num

jardim, oferecendo-as a Cosme e Damião, desejando que nunca mais perca dinheiro.

Para que não tenha prejuízos:

Antes de sair de casa, pela manhã, pegue um raminho de arruda e passe-o no peito em

cruz, por três vezes, na pele do peito.

Para ganhar mais dinheiro:

Pegue um chaveiro que contenha todas as chaves da casa e friccione-o durante dez minutos.

Em seguida coloque as chaves uma a uma sobre a mesa de refeições, em forma de cruz e reze um

Pai-Nosso. A simpatia deve ser realizada às 12 horas.

Para que seu dinheiro renda:

Para que seu dinheiro renda, se multiplique, proceda desta forma: toda vez que receber o

pagamento (se for um trabalhador assalariado) ou por qualquer outra espécie (se for um profissional

independente), guarde uma moedinha dentro de um pote de barro. Quando completar o período de
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13 meses, dê as moedas para uma casa de caridade, ou para a primeira pobre com crianças que

encontrar pela rua.

Para conseguir dinheiro rapidamente:

Vá a um riacho que tenha boa correnteza e ponha na água uma nota de qualquer valor.

Depois, corra para um ponto mais abaixo e entre na água, onde deverá ficar esperando a nota

chegar, dizendo: “que o dinheiro de que eu preciso venha a mim o mais depressa que puder”.

Quando apanhar a nota trazida pela correnteza, leve-a até uma igreja e deposite-a aos pés de uma

imagem de Santo Onofre.

Para ganhar um aumento de salário:

Se você acha que está ganhando pouco, e quer um aumento de salário, faça assim: pegue

um pouco de fermento e ponha dentro de um prato de barro, firmando o pensamento e dizendo

para si mesmo: “assim como esse fermento faz crescer o pão, também fará crescer o meu salário”.

Para ganhar na loteria:

Arrume uma estrela-do-mar pequena; num dia de sexta-feira, ao meio-dia, coloque-a no

bolso direito e no mesmo horário faça o seu jogo ou compre um bilhete de loteria. À meia-noite do

mesmo dia troque-a de bolso e reze o Pai-Nosso.

Para atrair o dinheiro:

Faça um defumador com algumas folhas de louro, acrescente um punhado de açúcar e um

punhadinho de erva-doce e diga: “dinheiro e fartura” enquanto defuma a casa de trás para frente, ou

seja, dos fundos da casa para a frente.

Para se afastar da miséria:

Todo ano, na passagem do ano, à meia-noite, escreva num pedaço de papel a palavra

“miséria”, coloque o papel sobre uma chapa de ferro ou qualquer outro recipiente de metal, despeje

vinagre, álcool e coloque sete pedrinhas de sal grosso ao redor. Em seguida, ateie fogo ao álcool e

fique de costas até queimar tudo. Como o álcool é altamente inflamável, tome todas as precauções

com seu recipiente, principalmente se ele for de plástico. Não se esqueça de repetir esta simpatia

por pelo menos sete anos, e assim ficará longe da miséria.

Para ter dinheiro o ano todo:

Coloque uma romã dentro de um saquinho de pano de cor vermelha e ofereça aos Três

Reis Magos. A seguir, coloque-a atrás da porta da sala. Faça esta simpatia no dia dos Reis Magos,
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6 de janeiro.

Para ter dinheiro o ano todo:

Procure um formigueiro grande, pegue 21 moedas e vá jogando-as, uma a uma, na direção

aonde as formigas trazem sua carga, até colocar a última na boca do formigueiro. Este é um ritual

chamados pequenos animais.

Para ganhar sempre:

No primeiro dia de lua nova, pegue uma moeda de qualquer valor e coloque-a dentro de

uma xícara grande e nova com um pouco de açúcar. Deixe a xícara ao sereno. No dia seguinte,

passe a moeda e o açúcar para uma xícara pequena, também nova. Depois, coloque a pequena

dentro da grande. No terceiro dia, ore com bastante fé e depois coloque a moeda dentro de sua

carteira, deixando-a lá até conseguir o que deseja.

Para enriquecer:

Na primeira semana de cada mês, durante todo o ano, procure fazer esta simpatia: num

guardanapo de papel, coloque duas colheres de arroz feito no dia e três folhas de arruda. Embrulhe

e guarde esse pacotinho na geladeira, por três dias. Ao final desse prazo, jogue o pacote num

jardim.

Para conseguir dinheiro extra:

Num prato de louça branco, acenda uma vela e derrame um pouco de mel. Coloque o

prato num canto da casa, onde ninguém consiga vê-lo. Esta simpatia deve ser feita numa segunda-

feira de lua crescente.

Para conseguir dinheiro rápido:

Para ter dinheiro rapidamente, ao acordar, esquente um litro de água com um copo de

arroz cru. Depois, coe reserve a água. Tome um banho demorado e se enxágüe com essa água,

derramando-a do pescoço para baixo. Em seguida, vista uma roupa branca e lavada. O dinheiro

aparecerá em pouco tempo, por meio de um trabalho extra ou pagamento de dívida.

Para atrair dinheiro para sua casa

Na fase da lua crescente, compre uma espiga de milho madura (a maior que encontrar).

Vire a palha sem quebrar e amarre com três fitas de cetim: uma verde, uma amarela e outra dourada.

Faça um pedido às divindades da fartura e pendure a espiga na porta de entrada da casa, do lado

de dentro.
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Ao final, dirija uma prece a seu anjo protetor. Repita o ritual a cada um dos quatro dias subseqüentes.

Para chamar dinheiro

Durante as primeiras doze horas de lua nova, segure firmemente uma cédula (dinheiro) em

direção à posição onde se encontra o sol no momento e, profira com bastante fé, três vezes, este

texto: “lua nova, lua nova, muitas vezes crescente, quando passares por São Vicente, traga para

mim milhares desta semente.” Pode não trazer a riqueza sonhada, mas nunca há de faltar dinheiro

em seu bolso. Apesar de a lua nova não ser visível, pois permanece imersa na própria sombra, é

fácil saber sua localização: ela estará muito próxima do sol. Portanto, quando for lua nova, direcione

a cédula em direção ao sol, já que a lua (invisível) também estará por perto.

Para sempre ter dinheiro na carteira

Durante o primeiro dia de lua nova, coloque uma moeda de qualquer valor juntamente

com um pouco de açúcar em uma xícara (chá) e deixe pernoitando ao relento. Pela manhã, transfira

o conteúdo da xícara para uma outra menor (café) e posicione a vasilha pequena dentro da grande.

Quando a noite chegar, leve as xícaras, sempre justapostas, para mais uma sessão de sereno. Na

manhã seguinte, faça uma prece com bastante devoção, em seguida, limpe a moeda, coloque-a em

sua carteira e jamais a retire de lá.

Para nunca faltar dinheiro

Esterilize uma moeda de qualquer valor e coloque-a numa chaleira que seja utilizada

normalmente na cozinha de sua casa. Mantenha o “vil metal” sempre dentro do recipiente e toda

vez que a água entrar em ebulição um ruído característico será ouvido. Sempre que ouvir esse som,

saiba que ele estará chamando mais dinheiro para a sua casa! Aproveite o ruidoso momento para

mentalizar milhares de cédulas e moedas chovendo sobre e em torno de sua casa.

Para não faltar dinheiro em sua carteira

Material necessário: três grãos de milho de galinha; três moedas de qualquer valor;um

pedaço de pano branco pequeno. Com o pano, faça um saquinho, coloque tudo dentro dele e

feche-o. Coloque este saquinho em sua carteira.

Para conseguir guardar dinheiro

Material necessário: uma lata pequena com tampa; uma xícara de farinha de trigo; uma

colher de sobremesa de fermento; água; uma nota de R$1,00; uma moeda antiga. Misture a farinha

com o fermento, e vá colocando água até formar uma massa. Deixe descansar por meia hora. No
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fundo da lata, coloque a nota e a moeda e por cima a massa já crescida; tampe a lata e deixe em sua

casa por três dias.Após esse período, coloque-a num jardim. Enquanto estiver preparando a simpatia,

faça o seu pedido.

Para receber de volta o dinheiro que emprestou

Material necessário: três notas de R$1,00; três pedaços de papel branco com o tamanho

da nota. Escreva nos três pedaços de papel o nome de quem está lhe devendo. Pegue uma nota e

um papel e faça um rolinho, fazendo a mesma coisa com as outras notas e os papéis. Deixe em sua

gaveta de roupas por três dias; após esse período, ao sair de casa, leve os pacotes: as notas, dê

para três pessoas carentes, e os papéis, coloque num jardim.

Para nunca faltar dinheiro

Coloque três moedas no fundo de um saleiro. Nunca deixe faltar sal em cima das

moedas. Dinheiro na mão o resto da vida.

Para ter sorte com dinheiro

Pegue uma nota de qualquer valor e na fase da lua nova, segure-a com a frente voltada

para lua, dizendo: “salve lua nova. Quando voltares trazei-me sua semente.” Reze um Pai-Nosso e

uma Ave-Maria e jamais use a cédula.

Para ter saúde e dinheiro o ano todo:

Para ter paz, saúde, aumentar o dinheiro e preservar a harmonia no lar o ano todo, vale a

simpatia das três rosas brancas. Pegue três rosas brancas e coloque-as em um vaso virgem branco

ou de vidro transparente. Coloque dentro dele seis moedas, uma cebolinha, água e deixe ficar assim

durante sete dias. Depois dos sete dias, troque a água, tire a cebolinha e troque as rosas. Só deixe

ficar as moedas. Essa prática deve ser repetida de sete em sete dias, de preferência às sextas-

feiras, o ano todo.

Para nunca faltar dinheiro:

Compre um lenço e na noite de 31 de dezembro, exatamente na hora da passagem do ano

novo, molhe-o e coloque-o para secar. Antes de o sol nascer, recolha o lenço e amarre dentro dele

alguns níqueis. Só abra esse embrulho na meia-noite do próximo 31 de dezembro. Daí para frente,

nunca mais há de faltar dinheiro.  

Superstições

1. Não passe o Ano Novo com os bolsos vazios.
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2. Coma doze uvas verdes, à meia-noite do Ano Novo, para ter dinheiro em todos os meses do

ano.

3. Guarde em lugar seguro, para ninguém achar, a tampa de uma garrafa de champagne que tenha

feito muito barulho, usada na festa de Ano Novo: isso chama dinheiro.

4. Defume a casa, na véspera do Ano Novo, com um defumador feito com carvão, xerém e açúcar.

Além de chamar sorte e dinheiro, tira, também, o azar do ano velho.

5. No dia de Reis (6 de janeiro), coloque três caroços de romã dentro da carteira, para ter dinheiro

durante o Ano Novo.

Encontramos uma conotação negativa para o dinheiro, retratada por meio dos provérbios

que enriquecem nossa cultura popular. Conforme Ferreira (1999), a palavra “provérbio” significa:

“máxima ou sentença de caráter prático e popular, comum a todo um grupo social, expressa

em forma sucinta e geralmente rica em imagens; adágio, ditado, anexim, exemplo, refrão,

refrém, rifrão” (p. 1657).

A quem do seu foi mau despenseiro, não fies o teu dinheiro.

Amigo verdadeiro vale mais do que dinheiro.

Calças brancas em janeiro, sinal de pouco dinheiro.

Com a mulher e o dinheiro, não zombes, companheiro.

Dinheiro compra pão, mas não compra gratidão.

Dinheiro e santidade, a metade da metade.

Dinheiro emprestado anda mal parado.

Dinheiro emprestaste, inimigo criaste.

Dinheiro esquecido, nem é pago nem agradecido.

Dinheiro não traz felicidade.

Na casa onde há dinheiro deve haver um só caixeiro.

Quando chove em agosto, não metas teu dinheiro em mosto.

Quem não tem dinheiro não tem vícios.

Sapato branco em janeiro é sinal de pouco dinheiro.

Seda em janeiro, ou fantasia ou falta de dinheiro.

Tempo é dinheiro.

Duro com duro, não faz bom muro.
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O dinheiro cala a verdade.

O dinheiro cega a razão.

O dinheiro compra pão, mas não compra gratidão.

O dinheiro do avarento duas vezes vai à feira.

O dinheiro é a raiz de todo o mal.

O dinheiro é o nervo da guerra.

O dinheiro não dá felicidade.

Dinheiro e saúde só têm valor depois que se perdem.

Dinheiro emprestaste, inimigo ganhaste.

Dinheiro mal ganho, água o deu, água o levou.

Mas há também provérbios que retratam a função positiva do dinheiro na vida das pessoas:

Dinheiro chama dinheiro

Dinheiro compra tudo.

Dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro.

O dinheiro abre todas as portas.

O dinheiro deve ser como azeite: por onde passar, untar.

O dinheiro é a medida de todas as coisas.

O dinheiro é bom de gastar e mau de ganhar.

O dinheiro é bom servidor e mau amo.

O dinheiro é chocalheiro.

O dinheiro é como o tempo: para quem o perde, sempre basta.

O dinheiro é como o tempo: tem assaz quem não o desperdiça.

O dinheiro é redondo para circular.

O dinheiro é redondo para correr mais depressa.

O dinheiro é redondo para rodar.

O dinheiro é um bom escravo e um mau senhor.

O dinheiro faz o homem inteiro.

O dinheiro faz o mar chão.

O dinheiro fez-se para se contar.

O dinheiro foi feito para se gastar.

O dinheiro governa o mundo.
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Dinheiro também é tema de letras de algumas músicas populares que seguem tratando de

amor, relacionamentos, situações de convivência entre as pessoas, entre outras.

Esta canção, do compositor Tim Maia, mostra o sentimento de amor em detrimento ao

desejo de possuir dinheiro:

Não quero dinheiro

Vou pedir pra você ficar

Vou pedir pra você voltar

Eu te amo

Eu te quero bem

Vou pedir pra você me amar

Vou pedir pra você gostar

Eu te amo

Eu te adoro, meu amor!

A semana inteira fiquei esperando

Pra te ver sorrindo

Pra te ver cantando

Quando a gente ama não pensa em dinheiro

Só se quer amar

Se quer amar

Se quer amar

De jeito maneira

Não quero dinheiro

Quero amor sincero

Isso que eu espero

Digo ao mundo inteiro

Espero para ver se você vem

Não te troco nessa vida por ninguém

Eu te amo!

Eu te quero bem

Acontece que na vida a gente tem

Que ser feliz por ser amado por alguém

Eu te amo
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Eu te adoro, meu amor!

Não te troco nessa vida por ninguém

Eu te amo!

Eu te quero bem

Acontece que na vida a gente tem

Que ser feliz por ser amado por alguém

Eu te amo

Eu te adoro, meu amor!

Não quero dinheiro

Eu só quero amar!

Espero para ver se você vem

Não te troco nessa vida por ninguém

Eu te amo!

Eu te quero bem

Acontece que na vida a gente tem

Que ser feliz por ser amado por alguém

Eu te amo

Eu te adoro, meu amor!

Martinho da Vila nos mostra que o importante não é ter dinheiro, mas ter a viola para cantar.

Prá que dinheiro

Dinheiro, pra que dinheiro

Se ela não me dá bola

Em casa de batuqueiro

Só quem fala alto é viola

Venha depressa, correndo pro samba

Porque o samba já vai terminar

Afinal logo a sua viola

E canta samba até o sol raiar

Mas, dinheiro, pra que dinheiro...

Eu era um cara muito solitário

Não tinha mina pra me namorar

Depois que eu comprei uma viola

Arranjo nega de qualquer lugar
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Dinheiro, pra que dinheiro...

Nem quis reclamar

Mas, se levarem

A minha viola, não me segura

Porque eu vou brigar

Dinheiro, pra que dinheiro ...

Pára depressa com essa viola

Porque o samba já vai terminar

Eu vou depressa correndo pra casa

Pegar a marmita para ir trabalhar

Dinheiro, pra que dinheiro....

A marchinha de carnaval composta por Ivan Ferreira, Homero Ferreira, Glauco Ferreira

em 1959 retrata a alegria e a folia do carnaval misturadas ao tema dinheiro.

Ei, você aí!

Me dá um dinheiro aí!

Me dá um dinheiro aí

Não vai dar?

Não vai dar não?

Você vai ver a grande confusão

Que eu vou fazer bebendo até cair

Me dá me dá me dá, ô!

Me dá um dinheiro aí

Na música de Para Paulinho da Viola, ter dinheiro representa apenas ter ilusão, que,

quando se perde e traz de volta a realidade, só deixa o engano e a solidão.

Pecado capital

Dinheiro na mão é vendaval

É vendaval

Na vida de um sonhador

De um sonhador

Quanta gente aí se engana
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E cai da cama com toda ilusão que sonhou

E a grandeza se desfaz

Quando a solidão é mais

Alguém já falou

Mas é preciso viver

E viver não é brincadeira não

Quando o jeito é se virar

Cada um trata de si

Irmão desconhece irmão

E aí, dinheiro na mão é vendaval

Dinheiro na mão é solução

E solidão

E aí, dinheiro na mão é vendaval

Dinheiro na mão é solução

E solidão

Dinheiro na mão é vendaval

É vendaval

Na vida de um sonhador

De um sonhador

Quanta gente aí se engana

E cai da cama com toda ilusão que sonhou

E a grandeza se desfaz

Quando a solidão é mais

Alguém já falou

Mas é preciso viver

E viver não é brincadeira não

Quando o jeito é se virar

Cada um trata de si

Irmão desconhece irmão

E aí, dinheiro na mão é vendaval

Dinheiro na mão é solução

E solidão
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E solidão

E aí, dinheiro na mão é vendaval

Dinheiro na mão é solução

E solidão

Um dos aspectos mais importantes a serem observados sobre o tema dinheiro é como

ele aparece mencionado nos textos religiosos. Na Bíblia, há várias passagens em que o dinheiro

assume a função de norteador da vida das pessoas para manter, entre outras coisas, as tradições e

a cultura. Aparece também, no sentido de justiça, tendo como referência a Lei de Talião: “olho por

olho, dente por dente” .

Êxodo 22:17 - Se o pai dela inteiramente recusar dar-lha, pagará ele em dinheiro o que for o dote

das virgens.

Levítico 25:37 - Não lhe darás teu dinheiro a juros, nem os teus víveres por lucro.

Deuteronômio 23:19 -Do teu irmão não exigirás juros; nem de dinheiro, nem de comida, nem de

qualquer outra coisa que se empresta a juros.

II Reis 12:16  - Mas o dinheiro das ofertas pela culpa, e o dinheiro das ofertas pelo pecado, não

se trazia à casa do Senhor; era para os sacerdotes.

II Reis 23:35 - E Jeoiaquim deu a Faraó a prata e o ouro; porém impôs à terra uma taxa, para

fornecer esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. Exigiu do povo da terra, de cada um segundo

a sua avaliação, prata e ouro, para o dar a Faraó-Neco.

Salmos 15:5 - Que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente.

Aquele que assim procede nunca será abalado.

Eclesiastes 5:10 - Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro; nem o que ama a riqueza se

fartará do ganho; também isso é vaidade.

Timóteo 6:10 - Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça alguns se

desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.

Outro fato importante foi a classificação dos pecados, elaborada no século XIV pela

Igreja. Os pecados foram selecionados e classificados como pecados capitais, merecedores de

condenação, e pecados perdoáveis sem a necessidade de confissão.
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Segundo a Wikipédia, a enciclopédia livre (on-line): “os sete pecados capitais são uma

classificação de vícios usada nos primeiros ensinamentos do cristianismo para educar e proteger

os seguidores crentes, de forma a compreender e controlar os instintos básicos”. São eles:

arrogância; inveja; ira; preguiça; avareza; gula; luxúria

A avareza, conforme a Wikipédia, significa “apego sórdido, uma vontade exagerada de

possuir qualquer coisa. Mais caracteristicamente é um desejo descontrolado, uma cobiça por

bens materiais e por dinheiro, ganância. Mas existe também a avareza por informação ou

por indivíduos, por exemplo”.

O oposto da avareza é a generosidade. Do latim liberalis, a generosidade compõe a lista

das sete virtudes que se opõem aos sete pecados capitais para servir de salvação aos pecadores.

São elas: castidade, generosidade, temperança, diligência, paciência, caridade, humildade.

Também, na culinária encontramos referências ao dinheiro, por exemplo, em uma receita

que retrata o desejo de prosperidade e de amor para as pessoas que compartilham do “bolo da

fortuna”. Fortuna é uma palavra de origem latina que significa sorte.

Bolo da Fortuna

A origem deste fermento é de Jerusalém. Logo que você receber, aumentará a sua situação

financeira , de acordo com sua necessidade. A vasilha na qual irá guardá-lo tem que ser de vidro

aberto e grande, pois o que você está recebendo irá crescer.

Primeiro dia: uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, uma xícara de açucar.

Segundo dia: uma xícara de farinha de trigo.

Terceiro dia: divida a massa em quatro partes iguais, distribua para três pessoas de quem
você gosta.

Com a quarta parte, faça o bolo da fortuna: misture uma xícara de farinha de trigo, meia

xícara de óleo, uma xícara de açúcar, três gemas, uma xícara de uvas passas sem sementes, uma

colher de sopa de fermento em pó, três claras em neve. Coloque em uma fôrma untada e enfarinhada

e em forno moderado. Retire da fôrma e polvilhe com açúcar e canela. O primeiro pedaço deve ser

oferecido à pessoa que lhe deu o fermento e o restante a amigos e parentes.

Você não poderá comer de seu bolo.
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