
Dionísia 
mudou as coisas
de lugar

DIONÍSIA OLIVEIRA MACHADO

Dionísia
mudou
as coisas
de lugar

Dionísia
mudou
as coisas
de lugar

Dionísia Oliveira Machado

D
ionísia m

udou as coisas de lugar
D

ionísia Oliveira M
achado

Acho que a nossa vida é um rio sem fim 
que vai fazendo a volta, vai todo mundo se 
ajudando, todo mundo dando as mãos, vai 
se emendando, vira num tapete lindo, 
circular, onde tudo funciona! Hoje eu 
entendo muito bem isso. 

Sempre tive muita vontade de contar um 
livro de história com as mulheres. Um 
livrinho bem pequenininho. Pras mulhe-
res carregarem na bolsa. E que ele tenha 
um lung muito bom! Que quando a 
mulher abrir já se transformar em outra. 
Eu penso nisso todo dia.

Dionísia Oliveira Machado

Dionísia Oliveira Machado, 
71 anos, reside há vinte anos 
no Jardim Castelinho, Vila  
Augusta, em Viamão-RS. 
Criadora da Casa da Sopa e 
coordenadora do grupo de 
mulheres artesãs Flor de Lis.

Este livro traz minha trajetó-
ria de vida. 
Eu gostaria que servisse de 
ajuda a outras mulheres. Que 
outras mulheres pudessem 
ver a nossa história e também 
compartilhar. Que ajudasse 
outras pessoas a melhorar, 
principalmente a classe mais 
baixa e a classe negra, que é 
bastante discriminada – a 
gente ainda sofre muito disso. 
Que a gente pudesse estar 
ajudando outras pessoas, se 
ajudando também, melho-
rando cada vez mais. Aqui eu 
conto um pouco da minha 
vida. Sempre tive vontade de 
fazer este livro! Sempre dizia: 
um livrinho pequenininho, 
de bolsa, mas que eu consiga 
deixar para outras pessoas. 

Dionísia Oliveira Machado
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Ah, eu quero... 
escrever. Contar 

minha história, e de 
mais alguma mulher. 
Pra quando a mulher 
botar o livro na mão, 

ela se empoderar! Pra 
quando as mulheres 

pegarem no livro... 
acordar! Porque as 
mulheres dormem 

muito, sabe? Acordar. 
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Parte I
Eu vim

Naquele tempo
eu não me sentia.

Naquele tempo eu não tinha essa mente, 
nem esse poder que eu tenho agora. 
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Lavoura
Nasci na cidadezinha chamada Triunfo, 

uma cidade bem pequena. Meu pai era le-
nheiro, cortava mato. Eu trabalhava nessa 
fazenda há muitos anos. Me criei por lá brin-
cando, ajudando meu pai. Saí pequena de lá. 
Depois eu voltei, mas já era grande. Minha 
mãe se separou do meu pai e nos levou, eu e 
o Pedro. 

Quando a gente chegou em Porto Alegre, 
ela nos deu para uma família que morava no 
bairro Santa Rosa. Lá nós passamos muito 
trabalho. Tinha que andar na rua, andar na 
chuva pra poder arrumar alimento pra co-
mer. O pai não sabia onde nós andava. Foi um 
período da minha vida que eu passei muito 
trabalho, na minha infância. 

Quando meu cunhado encontrou nós, eu 
tinha quinze anos. Ele era do exército. Nun-
ca me esqueço. O caminhãozinho era aberto 
atrás, foi eu e meu irmão sentado ali com os 
milicos. Levou nós lá para o pai de volta. Nos-
sa outra irmã que foi dada com nós na época, 
nunca mais a gente teve contato. Nunca mais. 

A minha infância foi bem dolorosa, bem 
sacrificosa. Mas sempre tive essa coisa com 
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meu pai. Meu pai era tipo um lutador, que 
nós éramos entre dez. Na verdade, era o nos-
so pai que ficava com nós. Levava nós para a 
lavoura com ele, levava pra casa. Foi um pai e 
uma mãe pra nós. 

Passei muito, muito, muito mesmo! Muito 
trabalho eu passei. 

Depois... tive problemas de casamento que 
não deu certo, aí vim embora pra Porto Ale-
gre... e fiquei... vagando pelas ruas... 

A Dionísia de antes
Eu tinha muito medo. Porque quando a 

gente é maltratada, a gente tem muito medo. 
De tudo. 
Então, eu não fazia quase nada porque eu 

tinha muito medo. Que meu marido fosse me 
bater.

Era só ele falar alto pra mim, já cessava 
tudo. 

Porque naquele tempo eu não tinha auto-
nomia. 

Sempre digo que eu não existia ali.
Era muito esquisito aquilo. Eu tinha mui-

to medo de tudo.
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Mas hoje não. Hoje já me sinto empodera-
da pra certas coisas que me beneficiam, e que 
possam beneficiar as mulheres também. 

Mas aquela Dionísia de antes, bah…

Tive depressão.
Até ali eu nunca tinha bebido na minha 

vida. 
Nunca tinha bebido. Ali me deu um deses-

pero muito grande. Aí comecei…

Saída
Saí pra rua e não quis mais voltar pra casa. 
Comecei a beber… beber. Nunca usei dro-

ga, graças a Deus. Mas comecei a beber, me 
atirei… Aí virei mendiga! 

Quando meus filhos iam atrás de mim, 
eu me escondia. Quando eu via que eles iam 
me achar, eu me escondia. Mas me encontra-
ram. Fiquei internada no Hospital Espírita 
por oito meses. Depois eu fui pra rua de novo. 
Não quis mais voltar pra casa. Foi por opção 
minha. Não quis mais voltar.

Na verdade tomei esta decisão de ir pra rua 
por impulso porque eu queria me libertar.



16

Eu queria me libertar. 
Eu sentia que para mim conseguir me li-

bertar eu tinha que sair dali. Para mim era 
muito oprimido aquilo. E foi verdade, depois 
que eu tomei essa decisão que eu comecei a 
me ajeitar. 

Porque não é só eu.
Todas as mulheres que passam pelos 

maus-tratos têm essa coisa de ter medo.
Muitas não falam. 
A gente não fala.
Eu era uma pessoa que não falava nem 

para a minha sogra o que acontecia comigo. 
Porque a gente tem medo. Mas depois que se 
toma liberdade, a gente mesmo pede socorro 
pra gente mesmo. Começa a ter outra visão. 

Antigamente, eu tinha medo de me cuidar. 
Hoje não. Se eu sinto alguma coisa, eu vou no 
médico. Se fico sabendo que eu tenho algum 
direito, vou procurar. Procuro pra mim e pro-
curo também para as outras mulheres. Pode 
ver por onde eu vou: hoje eu levei a Isabel pra 
marcar dentista, porque quero ajudar a arru-
mar a boquinha dela. 

Mas aquela Dionísia de antes era muito 
estranha mesmo.
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Pela rua
Eu tinha um tino! Eu andava pela rua. Eu 

juntava meus lixos, vendia, fazia aquela coisa 
toda. Mas quando era sábado eu ia lá ver eles. 
Todo o sábado eu ia. Pegava o ônibus na rodo-
viária e ia lá ver meus filhos. Depois voltava. 
Daí conheci o Fernando. Logo em seguida os 
guris disseram: “Bom mãe, já que tu não quer 
ir embora… Tu não quer, mas tu tem que ir 
para algum lugar. Então, a gente vai ajudar 
o Fernando a comprar um terreninho lá no 
Castelinho. A senhora vai embora pra lá. Mas 
daí a senhora sai da rua, mãe!”.

Aí eu vim pra cá. Mas foi barra!
Mas eu já tava cansada.

Dois anos 
Pra mim foi tudo muito rápido.
Quando eu vim pra cá para o Castelinho, 

eu bebia ainda. Bastante. E quando fazia um 
mês que eu tava aqui, inventei essa sopa. Logo 
fui conhecer o Centro Budista. Num dia, o 
Lama tava passando, eu tava embaixo das ár-
vores, e ele disse pra mim entrar. Tinha ido 



18

com umas mulheres pra fazer aqueles fuxico 
e bordados, que faziam lá antigamente. Foi 
nessa época que eu comecei a ter outros pen-
samentos. 

Na verdade, eu era uma pessoa muito tris-
te. Muito triste. Vivia só trabalhando, traba-
lhando, trabalhando, trabalhando. Meu ma-
rido era uma pessoa que não parava quase, 
vivia mais nas estradas. Quando chegava, era 
uma pessoa muito seca. 

Quando eu descobri isso, eu senti mais 
força ainda. Mesmo com tudo de errado que 
aconteceu comigo. Mesmo com tudo que eu 
vim a passar esses dois anos pela rua, eu não 
me arrependo. 

Se hoje precisasse fazer de novo, faria de 
novo! 

Tudo o que eu passei pra mim conseguir a 
liberdade. Eu faria tudo de novo. Não me ar-
rependo de nada que aconteceu. Única coisa 
que eu me arrependo mesmo da minha vida 
do passado foi de ter bebido um dia. Porque, 
se eu não tivesse bebido, hoje eu era o dobro 
da pessoa que eu fui ontem. Estraguei meta-
de da minha saúde... Às vezes reflito bastante 
sobre isso. Se bem que agora não tem mais 
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conserto, importante é daqui pra frente. Mas 
disso me arrependo bastante, de um dia ter 
bebido.

Um encontro
Tu sabe que na rua… Até costumo rir quan-

do eu falo... Na rua, com todos os trabalhos 
que eu passava, eu era feliz. Porque ali tu é 
mais livre. Tu é livre! Eu catava meu lixo, fazia 
a minha comida a hora que eu queria. Quan-
do queria dormir eu ia dormir, quando tinha 
um lugar pra tomar um banho, eu tomava... 
Também nunca me envolvi com droga na rua. 
A única coisa que eu fazia era tomar minha 
bebidinha. Mas nunca me envolvi com dro-
gas, com homens na rua, não. Era uma Dio-
nísia sozinha. Era eu e meu carrinho e meu 
cachorrinho. Foi muito bom aquele período, 
porque ali me fez ver muito – porque na rua 
tu vê de tudo. Tem o que é bom, tem o que é 
ruim. Tu tem que aprender a usar tua mente. 
É que nem eu sempre costumo dizer: “Quan-
do eu andava pela rua, eu acho que eu já tava 
me encontrando”. Foi a maneira que eu tive, 
acho, de me encontrar. Se não tivesse aconte-
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cido aquilo comigo, até hoje eu ia tá passan-
do trabalho lá na minha cidade do interior. 
Talvez eu nem existisse mais. No interior a 
maioria das mulheres não existe.  

Então, não foi muito ruim pra mim ter ido 
pra rua. Foi ruim pelo sofrimento dos meus 
filhos, que viviam atrás de mim, que vinham 
me buscar e eu não queria voltar. 

Castelinho
Quando viemos pra cá não tinha nada. 

Mas nada mesmo! Nós tínhamos só uma ca-
minha que veio da rua, e um banquinho. E 
era isso. Não tinha mais nada mesmo! Meus 
filhos juntaram dinheiro, pagaram terreno 
para o homem, me trouxeram, e me largaram 
aqui.

Fiquei ali numa pecinha que nós tínha-
mos, e fiquei assim meio… Era uma pecinha, 
acho, do tamanho dessa mesa que tenho aqui. 
Fiquei assim: bah!… 

Quando cheguei aqui ainda bebia. Aí de 
manhã eu saí pra dar uma olhada, e vi que era 
tudo ruim de acesso de juntar lixo. Aí um dia 
peguei um saco e fui para o centro de Viamão! 



21

Eu ia de a pé pra lá. Depois um dia pensei pra 
mim: “Eu não vou mais… eu não vou mais an-
dar. Vou ficar em casa”. 

Só que eu não sabia fazer nada. Sempre 
trabalhei muito na roça. Comecei a costurar 
umas roupas velhas em casa. 

Fuxicos e bordados
Daí nesse dia passou por ali um grupo de 

mulheres que iam no Centro Budista, dizen-
do que iam fazer fuxico: “Vamos lá, vai ter um 
curso de fuxico”. E eu debruçada na minha ja-
nelinha. Pensei na minha cabeça: “Bah! Acho 
que elas vão lá pra brigar… eu vou junto com 
elas”. 

Totalmente fora de mim!
Fui junto com elas. Mas não fui pensando 

que era nada daquilo.
Chegando lá, começamos a fazer o tal de 

fuxico. Bah... eu perturbei muito. Tudo eu 
queria, tudo eu queria. Tudo quanto era re-
talho. A ganância da rua, né? Eu queria guar-
dar, parecia que ia me faltar. 

Na primeira vez que eu fui fazer as ofi-
cinas de artesanato, era muito compulsiva. 



22

Tudo que eu via eu queria, tudo quanto era 
pedaço de retalho. Fazia almofadas e queria 
vender pra ter dinheiro. Eu queria vender. 
Só que eu não sabia fazer. Como é que tu vai 
vender alguma coisa que tu não sabe fazer? O 
produto tem que ter qualidade, tem que ficar 
bem. E eu não. Eu fazia as almofadas, tu pas-
sava a mão e caía todas as pedrarias. Mas eu 
queria vender. E a Dona Léo falava pra mim, 
mas eu ficava braba com a Dona Léo, ficava 
enlouquecida com ela. Aquilo foi um tempo. 
Um tempo. 

Das minhas práticas de cura
Uma vez eu vendi duas almofadas. Para 

uma mulher no bairro Stella Maris. Até hoje 
ela é minha freguesa, compra tapete de mim. 
Quando ela pegou aquelas almofadas tava 
tudo bonitinho de pedraria que eu tinha co-
locado com cola superbonder. Mas na época o 
certo era ter costurado, pedraria tem que cos-
turar. A mulher passou a mão na almofada e 
caíram todas as bolinhas. Aquilo me deu uma 
tamanha vergonha. Todas as pedrinhas que 
tinham em cima da almofada caíram, por-
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que estavam mal coladas! Trouxe de volta pra 
casa, costurei tudo e depois entreguei pra ela. 

Ali eu tive um pouco de lucidez. Comecei a 
ver a coisa diferente. 

Comecei a vir por conta própria na ofici-
na. E a fazer as almofadas. E fazer bem. 

Tapete de retalho
Com o tempo, a maioria das mulheres que 

vinham na oficina foram saindo, foram sain-
do, foram saindo. E eu fui ficando, fui fican-
do, fui ficando. Aprendi a fazer o tapete de 
retalho. Aquele tapete me ajudou muito. Eu 
amo fazer ele! Porque ele me ajudou muito. 

Eu costumo dizer que ele foi uma das mi-
nhas práticas de cura. 

Um certo dia, eu tava deitada de noite e 
pensei: “Eu posso usar este tapete pra mim 
ficar bem”. Como o Fernando trabalhava de 
noite, eu bebia muito de noite. Comecei a fa-
zer o tapete bem colorido. Fazia de noite, que 
era pra mim me entreter. Amanhecia fazen-
do, sentada em cima de uma tarimba que eu 
tinha. Eu me escorava e ficava fazendo. Bom 
que assim eu não tinha tempo de pensar em 
nada de beber. Fui diminuindo.
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Bebi bastante ainda. Mas fui diminuindo, 
diminuindo, até conseguir parar. 

Eu queria ficar bem
Logo em seguida fui trabalhar na casa do 

Lama Samten. 
Depois dali, é claro que eu tive minhas 

recaídas. Tive várias recaídas. Uma vez até 
fiquei com medo. “Ai, eu não vou mais be-
ber”. Mas quando chegava o final de semana, 
eu pensava: “Ai, eu vou tomar só um golinho 
de cerveja”. Bobagem! No outro dia eu tinha 
aquela depressão: chorava e chorava. Ah, por-
que eu queria ficar bem. Mas eu caía de novo! 

Abri minha janela
 Um dia, por incrível que pareça – naque-

le tempo era a janelinha de madeira que nós 
tinha aqui – eu abri a janela de manhã. Tava 
muito triste naquele dia. “Ah, eu vou pra rua 
de novo. Vou ir morar na rua de novo”, pensei. 
“Não adianta, não melhoro…”.

Mas sabe quando vem uma coisa assim, 
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aquele “zooom”? Me lembrei do Lama, na ja-
nela. Me lembrei dele porque no dia anterior 
eu tinha tomado umas…

Tinha me acordado muito mal! Tu nunca 
passou por isso? Sabe, assim, quando tu quer 
entrar pra dentro de um poço e ficar ali, só 
tu? Não quer ver ninguém, porque tu tá mui-
to triste. Eu pensei... abri a  janela da minha 
casa… “Vou lá no Lama! Vou falar isso pro 
Lama agora”. E fui.

Disse pra ele assim:
– Seu Lama, eu vim aqui falar pro senhor 

isso que aconteceu: assim, assim, assim, as-
sim. E de manhã eu abri a janela e me deu 
uma tristeza. Chorei, chorei, chorei, chorei. 
Ah, Seu Lama! Acho que vou abandonar tudo 
porque não vou conseguir. Vou voltar pra 
rua de novo. Eu não vou conseguir. Não vai 
adiantar.

Ele disse assim pra mim: 
“Refaz os votos e segue.” 

Casa
Nunca mais eu bebi! Nunca mais.
Aí eu cheguei em casa... Muito estranho... 
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Cheguei em casa e pensei: 
“Eu vou limpar a minha casa.”
 Aí comecei a limpar a casa. 
Troquei as coisas de lugar, sabe? Troquei 

todas as coisas de lugar em casa.  
E o Fernando chegou! Do serviço. Ele fazia, 

e nós tomava junto. Ele fez um copão assim 
de caipira de abacaxi. Disse assim pra mim: 

– Ó minha véia, vamo tomá um…
– Não. Eu não vou tomar – disse pra 

ele.
– Ué, mas por quê?
– Não. Eu não vou tomar. Eu não quero 

mais.

Em todo lugar
Nunca mais. Nunca mais. Hoje já faz acho 

que uns... catorze anos (ou mais). E hoje pra 
mim é tranquilo. Vou a qualquer lugar – não 
preciso mais me esconder de nada – vou a 
qualquer lugar, ando de cabeça erguida na 
rua. Hoje eu penso bastante. Quando eu vejo 
uma mulher bêbada... eu tenho uma coisa. Eu 
tenho vontade de curar elas. Eu quero curar! 
Pra mim parece que elas tão doente! Eu quero 
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tirar aquilo delas.
Quando a gente tem os problemas assim, 

nem sempre as pessoas sabem como te aju-
dar! Porque um dinheiro tu não pode dar, 
porque a gente bebe.  Aí as pessoas não vão 
gastar contigo. Tu não pode ter nada, tu não 
pode ir a qualquer lugar. Tu é prisioneira 
daquilo! A gente é prisioneira. Então, isso eu 
entendo bem porque eu vivi isso! Então, é di-
ferente a coisa. 

De bem contigo mesma
O Fernando fica brabo comigo. Ele diz: “Eu 

não aguento quando essas mulher vem aqui 
tonta! Tu fica desse jeito, tu quer curar essas 
mulher! Fica rezando na volta delas, fica aju-
dando”.

Mas é que nem era comigo. Antes eu ficava 
braba com a Dona Léo. Mas depois eu comecei 
a ver o outro lado, que eu era incapaz mesmo, 
que eu tinha que me curar, senão eu não ia 
conseguir o que tenho hoje. Como é que eu ia 
ter uma casa assim? Essa cozinhazinha é uma 
cozinhazinha, mas eu comprei com o meu tra-
balho da feira! Eu comprei com meu trabalho 
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da feira. Eu comprei ela. A cama que eu tenho... 
Eu comprei uma cama pra mim. Coisas que 
antes eu não fazia, sabe? A gente se molda... Pra 
também ajudar os outros, a gente tem que es-
tar bem, senão não consegue. Tu tem que estar 
bem contigo pra ajudar os outros, senão como 
é que tu vai ajudar as outras pessoas? 

Escolhas
Eu sinto vergonha! Não faço mais isso, eu 

não bebo mais mesmo! Até as coisas que eu 
faço eu me cuido, porque eu acho que eu te-
nho que estar bem para os outros poder me 
seguir. Quero que eles me sigam bem! Pen-
sando coisas boas, fazendo coisas boas! Então, 
eu evito. Quando tem festa na associação, não 
vou! Então, me convidam pra festa, que eu sei 
que a festa é de noite, eu não vou mais. Não 
vou. No começo o pessoal estranhava, porque 
eu era festeira. Agora se acostumaram comi-
go. Eu vou em aniversário de criança, quando 
me convidam de dia. Mas esse negócio de fes-
ta... não vou mais. Não vou mesmo. 
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Do coração da gente
Consegui parar. 
Nos alcoólatras anônimos não cheguei a ir. 

Fui me curando. Depois que fui para o Centro 
Budista, me senti muito bem, muito acolhida. 
Ali foi muito bom para mim. Sempre que eu 
tava triste, ia pra lá, me sentava e ficava. 

Quando eu tinha minhas recaídas, eu ia 
pra lá – porque não tem coisa pior do que 
ter uma recaída. Por isso que a gente tem que 
se vigiar, se cuidar muito. A gente tem que 
cuidar muito da gente! Do coração da gente. 
Tudo. Porque qualquer motivo de a gente re-
cair é pior do que quando tu bebe dia a dia. 
A vergonha que tu sentia quando tu bebia 
normal, quando tu para e que tu tem uma re-
caída, tu sente três vezes o dobro daquilo. É 
horrível. Tu fica numa depressão que tu en-
tra pra dentro. É muito triste! Eu sei por mim. 
Graças a Deus, agora eu tô forte. Agora acho 
que não tem mais porquê. 
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Parte II
Eu cheguei
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Passado
Às vezes eu tô em casa e nem acredito que 

eu sou eu mesma. Às vezes eu não acredito 
que eu sou eu! 

Pra ti ter uma ideia: um dia desses, eu fui 
mexer numas fotos que eu não queria mais 
ver. Então, eu tinha posto num lugar bem 
guardado. Guardei aquelas fotos ali. Aquelas 
fotos eram de quando eu tava bem no pico 
do alcoolismo, e que eu cheguei no Centro 
Budista. Cheguei muito... do avesso. Cheguei 
malita mesmo! Com problema de alcoolismo, 
muito braba, só queria brigar com os outros. 
Assim, pra te falar bem a verdade, quando tu 
não tem mais expectativa de vida, sabe? Pra 
mim tudo era tudo. Mas depois aquilo foi me-
lhorando. 

De noite
Sabe aqueles tapetes que se faz só de amar-

rar os macramê? É um tapete que tu faz todo 
amarrado, que é de tira de pano, de roupa? 
Como disse antes, eu comecei a produzir es-
ses tapetes de noite. Quando o Fernando che-
gava, eu ainda tava sentada na cama fazendo 
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o tapete. Por isso, eu tenho pra mim que o ar-
tesanato também é uma terapia pra ti. Porque 
tu pode até ver: tu conta a tua vida no artesa-
nato! Quando tu tá triste, o artesanato não sai 
bem. Se tu tiver triste, tu vai fazer ele confor-
me tá a tua tristeza. Mas se tu tá feliz, tu faz 
coisas lindas! Eu sei por mim. Mas quando eu 
tô triste, também faço alguma coisa. E quan-
do eu tô bem, também faço. Porque quando 
tu tá triste, tu tá fazendo, e daí tu vê como tu 
tá. Tu mesmo te enxerga. 

Espelhos
Quando tu começar a melhorar, tu mesmo 

vê como é que tu tá. Então, tu sabe que o ar-
tesanato ficou assim por causa que tu não tá 
bem. Tudo o que fizer, tu tem que estar bem. 
Pra dar o teu melhor, e pra fazer o teu melhor.  
E pra ti também poder fazer que outras pes-
soas se espelhem tem que fazer o melhor de 
ti. Quem é que vai querer ser tu, se tu tá toda 
torta? Toda errada? Ninguém vai querer ser. 
Mas se tu tá bem, é óbvio que alguém vai que-
rer se espelhar em ti. Mesmo que seja um. Vai 
querer se espelhar em ti. Meu pensar é esse.
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Crianças
Tinha um lugar que eu tomava sopa todos 

os dias.
A gente ia lá com uma canequinha de leite 

e eles enchiam. Esse lugar é no bairro Sabará. 
Quando eu andava nas ruas juntando 

meus lixos, num dia vinte e quatro de dezem-
bro – e isso que eu tô te falando, minha filha, 
aconteceu comigo – eu tava sentada na es-
quina no Sabará. Tem uma praça que tem um 
círculo redondo e uns bancos meio arredon-
dados. Eu me sentei lá: chorando, chorando, 
chorando. Um desespero de choro! 

Eu conversei com Deus. 
“Olha, Deus, se o Senhor ajudar meus fi-

lhos pra mim sair da rua, eu vou dedicar meu 
tempo. Quando eu tiver um teto digno de mo-
rar, uma casa, eu vou me dedicar a ajudar as 
crianças. Não sei como, mas eu vou ajudar 
as crianças. Ajudar as crianças com comida, 
com alguma coisa.”

Mas eu não tinha condições nem pra mim. 
Nem onde morar eu tinha. 

Dei uns passos pra frente, e uma mulher 
me deu uns tickets.

Sabe o tempo que davam aqueles tickets 
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de refeição?
Ela me deu uns três talões e um sacolão 

enorme de rancho. Disse assim pra mim:
“Eu não gostaria que tu gastasse o dinhei-

ro com bebida.”
E eu fiz exatamente o que ela me falou. En-

trei no mercado, – sou muito vaidosa, gosto 
muito de creme, perfume – comprei sabone-
te, pasta de dente. Nem em casa eu tinha, mas 
comprei isso tudo. No mercado eu troquei 
aqueles tickets por dinheiro. Daquele dinhei-
ro, eu dei, na época, duzentos cruzeiros – eu 
acho que era cruzeiro – para ajudar os meus 
filhos a comprar meu terreno. 

Depois que aconteceu isso na rua, demo-
rou uma semana e apareceram meus filhos 
querendo ver um campo pra mim. Dei aqui 
esse dinheiro. 

Casa da Sopa
Então, a minha ideia da sopa surgiu disso: 

da rua, do pedido que eu fiz pra melhorar.
E melhorei bastante. Para as crianças, en-

quanto eu tiver condições e estiver em pé. 
Condições financeiras eu não tenho. Eu 
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tenho a minha boa vontade.
Na verdade, quem sustenta a Casa da Sopa 

são os doadores de muitos lugares, que a 
gente não sabe quem são. Mas eu tenho essa 
disposição, essa vontade de fazer. Bancar eu 
não posso, mas de fazer eu faço. Enquanto 
eu existir eu quero fazer isso. Também estou 
com esse vínculo com as mulheres, porque 
elas também merecem essa coisa. 

Eu comecei fazendo numa lata de quero-
sene. 

Depois a Dona Léo me ajudou me colocan-
do na “Rede do Bem”: consegui duas panelas, 
caneco, tudo que nós temos até hoje foi de lá. 
Comecei a fazer a sopa. Antigamente eu fazia 
numa lata. Depois foram botando na inter-
net, foi crescendo… Mas a maioria do pessoal 
achava que eu era louca. 

“Não. Tu é louca, isso não vai dar certo…”
Faz dezessete anos que eu tô aqui! 
Dezessete anos que é servido alimento 

para eles todos os dias. 
Agora eu tava lá na Associação de Mora-

dores. As gurias estavam terminando ainda. 
Terminaram e foram embora. Todos os dias 
tem esse alimento pra eles.
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Ataliba Machado
Hoje penso que tudo que meu pai fez por 

mim e meus irmãos deu um bom resultado 
nas nossas vidas. Tem dias que eu ainda me 
lembro de meu pai e choro. Porque ele foi 
muito presente na minha vida. Meu pai era 
uma pessoa que podia ter um pedacinho de 
terra assim que ele fazia uma horta! Ele era 
muito de plantar! 

Quando eu tive esse problema de alcoolis-
mo e fui pra rua, meu pai era vivo ainda. Meu 
pai era vivo, ele morava lá fora. Volta e meia 
ele vinha atrás de mim com meus filhos para 
levar eu pra casa. Eu não queria ir mesmo... Aí 
ele veio comigo. Eu morava num barraquinho 
pequenininho. E ele veio. Ficou uma semana 
comigo. Mas já tava bem velhinho. Tinha no-
venta e nove anos. Sentou para tomar café... e 
foi embora assim… 

Um pouco dessa coisa de ajudar o próxi-
mo eu criei com meu pai. Que ele era muito 
assim. Podia ter um pouquinho de café, ele 
dividia. Tudo ele dividia. Dividia tudo com os 
outros. Isso eu tenho certeza que foi dele que 
eu desenvolvi esse negócio de ajudar o pró-
ximo. 
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Tristezas e alegrias
Eu não sabia trocar um idoso. Eu tive que 

aprender, porque eu tenho dois idosos pra 
trocar dentro de casa. Então, tive que virar 
enfermeira da noite pro dia. Agora eu tô mais 
tranquila, mas quando eles tavam bem mal 
mesmo, eu botei duas camas num quarto 
(agora eu separei de novo). Eu ficava no meio, 
numa cadeira, cuidando dos dois. No final 
de semana, quando minhas gurias não estão 
trabalhando, elas vêm pra fazer a faxina na 
casa, fazer o mais grosso, pra cuidar da casa. 
Ainda no meio tempo eu faço a comida pras 
crianças na “Sopa”. As gurias servem, e quem 
cozinha sou eu sempre. Nunca a sopa parou 
por causa disso. Nunca parou. Eu sempre dei 
um jeito de fazer. Também é outra coisa que 
te dá vida! Porque... pô! Tu tá passando por 
todo aquele trabalho, mas tu também tá fa-
zendo comida pra deixar um monte de crian-
ça feliz! E aquilo vai gerando coisa boa pra ti, 
sabe? Porque de um lado tu tem a tristeza, do 
outro tu tem a alegria. Eu não queria que ti-
vesse passando por isso, mas aprendi rápido. 
Oscilei que era meu dever de fazer aquilo e… 
aprendi a cuidar deles. Não pretendo colocar 
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eles em lugar nenhum. O meu velho, ele se 
aposentou num dia e ficou doente no outro. 

Elô
Eu e a Elô somos muito amigas. A gente se 

conhece há uns dezesseis anos, desde que eu 
cheguei aqui a gente se tornou muito amiga. 
A gente tem muitas vidas junto, porque agora 
o Fernando e a Cema ficaram doentes, e o ir-
mão da Elô também, tá sendo alimentado só 
pela sonda. Quando ela tá em casa eu ajudo 
ela, e ela me ajuda. A gente se reveza. Se ela 
precisa de mim eu vou lá, e se ela precisa... 
a gente se troca! Então, se ela tá precisando 
uma coisa, e ela não tem, ela pega lá em casa. 
Ela precisa de uma seringa, ela pega lá em 
casa. Aí eu preciso, vou lá na casa dela e pego.  
A gente tem uma história de vida assim.

Passagem
Na minha família foi assim: meu pai mor-

reu comigo, a mãe morreu comigo. 
Eu cuidei da mãe até o final. Ela ficou mui-

to doente, eu cuidei dela até ela partir.
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Meu irmão veio me visitar aqui. Morreu 
aqui em casa. Meu irmão do coração, meu 
irmão querido! Veio jantar comigo, ficamos 
até duas e meia caminhando dentro de casa, 
conversando, eu e ele. E aí a porta tava aber-
ta, entrou um passarinho de noite dentro da 
minha casa. Um passarinho entrou e voou 
toda a casa e foi embora.  Daí eu disse: “Que 
estranho esse passarinho a essa hora”. E ele: 
“É, né, mana” – disse pra mim. Daí se deitou 
e continuamos conversando. Ele disse assim 
pra mim: “Bah, Dionísia! Sou muito feliz con-
tigo! Sou muito feliz! Essa pessoa boa que tu 
te tornou! Por isso, quando eu morrer quero 
morrer perto de ti. Daí pelo menos eu ganho 
um abraço”.

Foi muito triste. Muito triste mesmo. En-
tão, praticamente todos meus membros que-
ridos morreram nas minhas mãos. 

São coisas que a gente tem que se prepa-
rar, tem que tá preparado pras coisas... pra 
gente partir. Isso eu cuido todo dia. Sempre 
nas minhas práticas eu já penso: “Quando 
eu fazer minha passagem, que eu faça bem, 
que eu não gere sofrimento”. Saber que assim 
como tu veio, tu vai. Tem que cuidar muito, 
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que na terra, quando tu for fazer tua partida, 
que tu esteja bem.  Isso é o que a gente tem 
que cuidar, pra gente ter uma vida melhor. 
Ou quando a gente voltar, a gente voltar me-
lhor. Que a gente possa voltar, isso que a gen-
te tem que cuidar. Com medo, ou sem medo, a 
gente vai morrer igual. Que nem eu: quantas 
coisas aconteceram comigo? 

Ser mãe
Lá pra fora, no interior, eu tinha que tra-

balhar e levar meus filhos junto. Porque ti-
nha que trabalhar! Não podia ter um serviço 
de carteira assinada, porque o serviço que eu 
arrumava tinha que ser por perto, bicos e coi-
sa, porque eu tinha que levar eles junto co-
migo. Qual é a firma que ia me aceitar com 
eles? Não tinha. Então, é totalmente diferen-
te. Creio eu que só nessa parte que encontrei 
muita dificuldade. 

De quem tive mais apoio foi do meu pai. 
Meu pai sim. O pai ia sempre me ajudar. 
Quando eu ia levar no médico, ele ia junto. 
Vivia colhendo chá pra fazer para as crianças. 

Sobre educar e criar foi bem tranquilo. 
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Bem tranquilo mesmo. Eles cresceram e são 
muito carinhosos até hoje. São muito família, 
são muito familiar. Aonde vai, tá junto sem-
pre com a família.

A gente se ajuda
Não perdi meus filhos pra droga, graças! 

Isso já é uma grande coisa. Porque eu me se-
parei, e deixei eles pra trás. Mas já eram tudo 
grande! A mais nova tinha treze pra catorze.

Hoje tenho uma alegria de ver meus seis 
filhos resgatados, todo mundo bem. Nossa fa-
mília teve desunida no tempo em que eu es-
tive na rua, mas agora estão todos bem, traba-
lhando... meus netos, as minhas netas. Tenho 
uma neta que se formou em administração. 
Sabe que para o negro fazer faculdade é bem 
difícil, né? E ela fez faculdade. Agora ela tá 
fazendo faculdade de direito. Os outros netos 
estão todos bem, estudando. Os mais velhos 
já trabalham. 

Uma vez por mês reúno minha família 
toda e a gente senta e fala de como está, de 
como tá sentindo, de como o outro tá se sen-
tindo. A gente senta. A gente nunca teve isso, 



44

agora a gente tem. Quem tá com mais proble-
ma, a gente ajuda, com carinho e conversa. Se 
tem que fazer uma coisa na casa, a gente vai 
lá e faz junto. A gente tem esta habilidade. 

Quando o Fernando ficou doente eu vi o 
quanto… o quanto de... de compaixão que 
meus filhos tinham, de coisas boas que tinha 
neles que eu não sabia! Porque quando o Fer-
nando ficou doente, eu disse: 

“Bah! Agora deu! Vou ficar sozinha. Ele 
não é pai dos guris. Os guris não vão querer 
cuidar dele.”

 Foi diferente! Foi muito diferente! Eles as-
sumiram! Um que trabalhava tal hora trocava 
com o outro. Eles só não me deixaram ir lá no 
hospital. Disseram: “Mãe, como tá muito for-
te isso do corona vírus, e a gente quer cuidar 
da senhora. A gente vai te deixar em casa”.

O tempo que o Fernando ficou no hospital 
foi todo com eles. Quando ele voltou, tinha 
que fazer algumas melhorias na casa. Eles 
correram, vieram todos e fizeram. Minha 
filha mais velha tá vindo cozinhar comida 
vegetariana para o Fernando. Eu só aqueço. 
Quando minha filha Jaciara tá em casa, ela 
que cuida da alimentação dele. Tipo carinho! 
Amanhã cedo meus filhos tão aí. Eles folgam 
e já vem aí. Um dá banho, o outro muda, o ou-
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tro leva para o sol, outro… sabe? Eles têm um 
carinho muito grande pelo Fernando, eles 
acham que, de alguma forma, o Fernando 
também me ajudou. De alguma forma ele me 
ajudou. Ele foi uma pessoa sempre boa pra 
nós, boa pra nós, boa para os nossos filhos. 
Ele corria pra fazer coisas, era como se fosse 
um pai pra eles.

De dia
Eu me levanto todos os dias às quatro ho-

ras da manhã. Eu boto o celular pra despertar.
Antes de vir pro banheiro, tomar meu ba-

nho, fazer minha higiene, eu vou meditar um 
pouquinho. Todos os dias eu faço isso agora. 
Medito meia hora. Depois que eu medito a 
meia hora (às vezes eu fico um pouquinho 
mais), tomo banho, depois eu tomo minha 
medicação da diabete e do coração. Logo em 
seguida já faço um chá pra mim tomar – que 
não tomo mais café. Faço um chá e tomo. Aí 
vou colocar os panelões no fogo, eu boto o fei-
jão das crianças no fogo… abro a Casa da Sopa. 

Aqui trabalham na Casa da Sopa a Jaciara, 
Patrícia, Elô, Vera, Isabel, Gisele Sabrina e a 
Jéssica. 
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Também faço umas visitas. Quando tem 
mulher acamada, a gente vê fralda, cadeira de 
roda, vê o leite. E vou visitar. Amanhã é o dia 
de visita da Elô. É por rua. Tem o dia de ir na 
Vila Parreira.  Hoje tem um jantar no Clube 
dos Casados, em Viamão, destinado à doação 
de alimentos para a Casa da Sopa. Só que a 
entidade tem que ficar lá pra recolher o ali-
mento. Vai eu e a Vera, e mais um senhor que 
carrega nós, e a gente vai ficar até o final. Nós 
vamos ficar fazendo tricô. Temos que fazer o 
que foi combinado. Responsabilidade, né? Eu 
vou pra lá às sete e meia e vou voltar a uma 
hora da manhã. 

Cestas
– Dona Dionísia, hoje é a sua última con-

sulta desse ano e eu queria lhe dar uma coi-
sa – disse meu médico – Queria dar alguma 
coisa pra senhora. Vou lhe dar um dinheiro 
pra senhora comprar roupa, comprar um cal-
çado.

 Aí eu olhei pra ele e ri: 
– Dr. Mário, o senhor quer me dar um cal-

çado porque eu venho no médico de chinelo? 
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Mas é eu que gosto de vir de chinelo. Eu não 
sou acostumada a andar de sapato. É difícil…

Aí ele deu uma risada. 
– Não, véia – ele me chama de véia – Não. 

Era só pra te dar mesmo. E se tu fosse ganhar 
um dinheiro, tu escolheria o dinheiro pra ti 
ou doaria pra alguém?

Eu disse: 
– Eu doaria. E como tá o ano dessa epide-

mia grande, eu gostaria que desse tudo em 
comida para as pessoas.

Ele me deu. Doou pra nós setenta cestas 
básicas. Um dia ele chegou lá em casa com as 
cestas. A gente distribuiu e fotografou. 

O presente
Uma vez eu trabalhava na casa do Lama 

Samten. Quando trabalhei com ele eu ainda 
era toda errada. Se fosse hoje, eu nunca mais 
tinha saído da casa dele. Era toda errada. Era 
complicado. Ainda tomava uns goles… toma-
va uns goles mesmo! 

Um dia eu cheguei atrasada. Eu já vinha 
chegando atrasada. Eu tinha horário pra 
cumprir, só que eu não sabia o que era ter 
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horário, porque eu nunca tive essas coisas, 
nunca… nunca tive esses compromissos. Tra-
balhava na roça assim, pra criar meus filhos. 
Mas nunca tive essas coisas de horário, assim 
dessas coisas. 

Aí o que aconteceu naquele dia ali parece 
que fez ó: um zupt! Um fuuuuups! Parece que 
derramou água pra tudo que foi lado na mi-
nha mente. E pro bem.

Cheguei atrasada, e eu louca de medo pen-
sei: “Agora eu vou perder meu servicinho, que 
eu tô ganhando um dinheirinho”. 

Quando eu cheguei, ele tava se arruman-
do. Ele foi lá dentro e voltou. 

– Bah, Dionísia, tô a horas pra te dar um 
presente.

 Aí eu disse:
– É?
E ele disse: 
– Ahrãn! Dionísia, vou te dar um relógio 

de presente que era da minha mãe.  
Me deu um relógio e um mala, que eu te-

nho até hoje. Eu amo meu mala! 
– Pra ti ver a hora. É bom a gente ter um 

relógio, né?
Então, quer dizer que, pra não me falar 
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nada, ele me deu um relógio. Se tu tem um 
relógio, quer jeito melhor de ensinar? Não foi 
com grito, nem com xingamento. 

A partir dali, despertei. São pequenas coi-
sas. São pequenas coisas que me ajudaram, 
que me fizeram ser outra pessoa. Ainda bem 
que hoje eu sou outra pessoa, porque senão 
como é que eu ia tá cuidando do meu velho, 
ia tá cuidando da minha irmã? 

Pequenas coisas que se tornam coisas 
grandes na tua vida. Que muda a tua vida. Às 
vezes tu tá numa caixinha assim. Já tá presa. 
Tu não consegue sair daquilo dali. Às vezes 
uma simples palavrinha assim: tipssss! Abre 
tua mente. Às vezes tu fica numa confusão 
com a tua mente, que tu oscila: um lado é isso, 
outro lado é aquilo. Tu fica assim. Como se tu 
tivesse presa numa coisa! E aí daqui a pouco, 
se tu faz alguma coisa para o bem, aquilo ali 
flui.
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Parte III
Mulheres
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Comecei a cuidar de mim
Quando eu andava na rua, pra mim eu não 

existia mesmo. No momento que eu anda-
va na rua, com aquele carrinho juntando as 
coisas, foi um período que parece que eu não 
existia. Pra ser bem sincera comigo, comigo 
mesma, eu acho que comecei a viver mesmo 
depois que eu vim para o Castelinho. Que eu 
comecei viver, eu comecei a entender mais as 
coisas, eu comecei a ficar melhor, a cuidar de 
mim. 

Foco
Hoje eu cuido muito de mim. Até então 

pra ti estar bem, tu tem que cuidar de ti. Hoje 
tudo que é melhor pra mim eu faço. Uns anos 
atrás eu estudei um pouquinho e aprendi 
algumas coisas no colégio. Eu já tava conse-
guindo bem. Aprendi a ler os ônibus. Só que 
daí eu parei! Eu fiquei doente, na verdade. 
Mas agora eu tô com essa força de novo. Tô 
sentindo necessidade disso. Quero aprender 
a ler, até pra mim fazer um trabalho melhor 
com as mulheres. 

O meu foco sempre foi mulher e criança. 
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Mas eu quero ter um trabalho muito pleno 
ainda com as mulheres. Tô com esse sonho 
de montar uma padaria pra elas. Vai ser uma 
padaria comunitária. Vai ser uma padaria co-
munitária que elas vão se sustentar, tirar di-
nheiro pra comprar as coisas delas, pra elas 
fazer melhorias pra elas. Já tô conseguindo, 
a metade dos maquinários já tenho. Os ma-
quinários pra começar já tenho. Tenho as 
máquinas de fazer os pães, tenho os fornos. 
Antes da pandemia tinha a roda de conversa 
das mulheres que acontecia às quintas-feiras. 
A gente se reunia, fazia um pouco de trabalho 
e conversava. Cada uma conta um pouco o 
que passou naquela semana. Já é um começo. 
Alguma coisa com as mulheres.

Contar essa história
Eu tenho muita vontade de contar um li-

vro de história com as mulheres. Eu tenho 
muita vontade. Até já sei como ele vai ser! 
Vai ser um livrinho bem pequenininho. Das 
mulheres carregarem na bolsa. Vai ser com 
poucas coisas – tu vai ver como antes da ve-
lha morrer vai acontecer isso! E esse livro eu 
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quero que ele tenha um lung muito bom! Que 
quando a mulher abrir já se transformar em 
outra! Eu penso nisso todo dia!

Ah, eu quero... escrever. Contar minha his-
tória, e de mais alguma mulher. Pra quando 
a mulher botar o livro na mão, ela se empo-
derar! Pra quando as mulheres pegarem no 
livro... acordar! Porque as mulheres dormem 
muito, sabe? Acordar. 

Agora tá ficando muito mais pior. Tá acon-
tecendo cada coisa com as mulheres que a 
gente fica impressionado. Agora criaram até 
esse feminicídio aí que falam. Uma coisa por 
demais. Então, a gente tem que lutar bem. 
Cortar. Um livro pra elas… pra deixar nas 
bibliotecas que tem hoje. Meu pensamento 
é esse: que seja uma coisa que as mulheres 
olhem e que possam se preencher.

Existir como mulher
Hoje eu me deparo assim comigo: se eu tive 

condições de mudar minha vida, qualquer 
mulher tem. Meu Deus, eu andava jogada… Se 
eu consegui chegar até aqui… E tu precisa de 
alguém pra te ajudar! Precisa de alguém pra 
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te ajudar, pra falar, pra te acordar. Pra ti po-
der te manifestar de alguma coisa. Porque às 
vezes eu fico perguntando: “Meu Deus, onde 
é que eu tava naquele tempo?”. Eu não existia 
naquele tempo. Eu não tava existindo. Acho 
que, se hoje eu precisasse catar lixo pra so-
breviver, eu faria a mesma coisa. Eu não me 
arrependo de ter feito isso, de jeito nenhum! 
Eu não me arrependo disso. Porque as pes-
soas que tão ali catando as coisas tão traba-
lhando. É um trabalho como qualquer outro 
trabalho. O que eu penso é que teria que ter 
mais projetos para as mulheres, oficinas, 
coisas que ocupassem a cabeça delas. E uma 
pessoa que tivesse sempre repescando elas, 
que foi o processo que aconteceu comigo. Eu 
fui repescada e reciclada várias vezes. Porque 
me levantavam e daqui a pouco eu: pum! Mas 
sempre tive alguém que, sendo uma palavra 
ou outra, nem que fosse pra me dar uma… eu 
voltava a si. 

Que eu penso que o nosso país tá tão... as 
mulheres sendo muito judiada. E hoje em dia 
as mulheres têm tudo pra não ser… 
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Emprego
A Casa da Sopa, por todos esses anos que 

ela tá aqui, conseguiu resgatar um mundo. Eu 
sou assim: não gosto de prender as mulheres 
aqui. Eu gosto que elas venham pra cá. Que 
elas fiquem bem, arrumem um serviço, e vão 
trabalhar! Então, várias mulheres que passa-
ram por nós, hoje a gente não tem mais aque-
le grupo que a gente tinha antes, porque estão 
todas bem. Umas trabalham na Cootravipa. 
Fiz aquele contato com a Cootravipa: empre-
guei vinte mulheres aqui de dentro. Vinha 
um ônibus e pegava elas. Agora o ônibus não 
vem mais, elas vão sozinhas. Tem umas até 
que já se aposentaram pela Cootravipa. Teve 
muitas coisas boas que aconteceram nesses 
anos todos de peregrinação da Casa da Sopa. 
Teve muitas coisas boas!  A metade das pes-
soas não sabem! A metade das pessoas não 
sabem da nossa vida direito. Não sabem! E 
às vezes as pessoas quando veem julgam só 
ruim. Por isso que eu digo para as gurias: “A 
gente ter o mínimo de cuidado pra não acon-
tecer coisas ruins aqui, que é para as pessoas 
não ter o que comentar. Que eles vão vendo o 
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lado bom. Quando eles ver o lado ruim, que 
seja por muita necessidade”.

Roseli
Na frente do posto médico, no centro de 

Viamão, tem uma mulher que fica na praça. 
Ela fica com um monte de outros lá, eles cui-
dam carro. Cada vez que eu ia no médico ali, 
eu via ela. E aí ficava, ficava, ficava. Aí um dia 
eu levei uma sacola de roupa pra ela e umas 
maquiagens pra ela. Aí conversei com ela, 
conversei. Ela chorou, chorou, chorou… Rose-
li é o nome dela. Eu disse: “Roseli, eu sou lá da 
Casa da Sopa, quando tu quiser ir lá pra gente 
conversar… tu pode ir lá em casa, tu pode pas-
sar o dia”.

Ensinei ela a ir. Agora ela tá vindo lá em 
casa. Hoje a Roseli ficou lá com as gurias, e 
tá melhorando, sabe? Está indo no CAPS. Eu 
fui com ela o primeiro dia, e agora ela tá indo 
sozinha. Eu tenho uma pessoa que trabalha 
no CAPS, que a gente é amiga, num tempo 
que eu andei indo lá. Acho que é uma coisa 
que não tem explicação, acho que muitas mu-
lheres tão atiradas por falta de oportunidade. 
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Claro que a gente também é culpado dos atos 
que acontecem com a gente. Mas se tiver uma 
pessoa pra te estender a mão, vai ficar melhor. 
Não precisa ser pra te dar isso, te dar aquilo. A 
gente pode ajudar também com palavra. Hoje 
eu aprendi que com palavra a gente pode aju-
dar as pessoas. As pessoas dizem: “Ah, não é 
só de dar coisas para as pessoas que a gente 
consegue ajudar”. A gente consegue também 
ajudar as pessoas com as palavras da gente, 
com o gesto da gente, ou ser um espelho para 
aquela pessoa poder ter um “Olha, eu vou”. 

Verônica
Sabe, eu gosto daquele perfume de rosas. 

Aí hoje de manhã a Verônica foi lá em casa, 
uma mulher que eu ajudei muito. Eu conhe-
ci a Verônica quase que nem eu assim. Muito 
bonita ela. Dizia pra ela:

– Ai, Verônica! Deixa de beber, Verônica! 
Por causa de teus filhinhos.

– Ai, é só hoje, tia. Mas eu vou parar – ela 
dizia.

Ela morava ali perto de mim. Depois ela 
trocou a casa e foi pra rua de baixo. E olha! Eu 
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bati com a Verônica! Bati, bati, bati. Ela me-
lhorou. Um dia eu fui lá e ela tava melhor. 

Outro dia ela foi na minha casa e disse: 
– Tia, a senhora me ajuda e me ensina a 

fazer as massas que a senhora faz?
– Ensino.
Ensinei a fazer as massas salgadas, e agora 

ela tá trabalhando pra ela mesma. Vende em 
casa alguns salgados de encomenda. Vende 
Avon e Natura. Não bebe mais também. Ela 
faz pouco. Faz dois anos. Não bebe mesmo, 
porque a gente vai lá. 

Hoje de manhã ela chegou lá em casa… Ah, 
é muito bom isso, sabe? Não é bom pelo pro-
blema, mas é bom tu saber que aquela pessoa 
naquele momento se lembrou de ti... Ela che-
gou lá em casa de manhã, trouxe perfume de 
laranjeira que eu gosto, uma colônia de laran-
jeira. Disse assim pra mim: 

– Ai, mãe. Hoje eu tava tão triste que eu 
vim conversar contigo. – ela me chama de 
mãe. Eu disse:

 – Que foi, Verônica? 
– Eu tô com uns problemas, umas coisas. 

Mas não é nada grave. 
Aí ela chorou, chorou. Tomamos um chi-
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marrão. Dei uma cesta básica pra ela, que a 
gente tava com bastante. Fui lá pra dentro de 
casa arrumar, ela nem sabia. Daí eu vim com 
a cesta, e ela falou:

– Mas como é que tu sabia meu problema? 
Meu problema era esse mesmo. 

Eu achei tão engraçado, sabe? Ela disse:
 – Mas a senhora sabia? Mas meu proble-

ma era esse mesmo. 
Bah, hoje eu tava assim! Eu disse pra Ve-

rônica:
 – Ah, eu acho que os passarinhos me fa-

laram.
Então isso é bom. A pessoa sabe que na-

quele momento que ela tá precisando, tem 
aquela pessoa do outro lado que vai ajudar. 
Assim a gente já interfere nessa coisa, que 
nem o Lama diz, da sanga. Porque se a pes-
soa vai pensar em fazer um mote pra outro 
lado, a pessoa já foi segura por ali, porque ela 
já resolveu o problema dela. Muitas vezes é 
isso que gera a bebida. Porque daí tu não tem 
nada pra dar pro teu filho, tu tá com aquela 
ideia, aí tu já passa num lugar, aí alguém… aí 
já deu! Então, hoje me lembrei muito disso, 
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pensando isso que o mestre fala pra gente, 
dessa ponte, essa sanga que existe por tudo 
quanto é lugar. A Verônica chegou ali com o 
problema dela. E alguém tinha me levado a 
cesta pra dar pra alguém –  já tava ali espe-
rando. E era o problema que ela tinha.  Então, 
já ficou tudo resolvido, ela foi pra casa dela. 
Hoje eu e Seu Valter passamos lá pra largar 
uns chuchus – uma pessoa largou bastante 
chuchu pra nós – e ela tava lá fazendo as coi-
sinhas dela. Essas coisas.

Isabel
Deus o livre, a Isabel! A Isabel hoje é meu 

tudo. Eu amo a Isabel! Porque na situação que 
eu vi a Isabel e que eu vejo a Isabel hoje, sinto 
que nem eu quando cheguei aqui, sabe? Por 
exemplo, quando eu apareci aqui no Centro 
Budista, a maioria das pessoas não acreditava 
que eu ia melhorar mesmo. Porque do jeito 
que eu tava quem é que ia acreditar em mim? 
As pessoas não acreditavam que eu ia melho-
rar. Porque se nem eu acreditava que eu ia 
melhorar, como é que os outros iam acreditar 
em mim? Se eu mesma não acreditava que 
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eu podia melhorar? Mas as palavras, as coi-
sas que aconteceram comigo aqui, foram só 
coisas boas que me fizeram mudar. Só coisas 
boas que aconteceram. 

Tem gente que diz que é bobagem isso, 
diz pra mim “Tu é louca”. Não. Eu não acho 
assim. Tipo eu, agora nesse momento. Se eu 
tô bem, não precisa que a pessoa me ajude. 
Porque eu tô bem. Mas nós precisamos aju-
dar outra pessoa pra ficar igual a nós. Se nós 
estamos bem, tem que passar essa felicidade 
pra outras também. Por opção delas ficarem 
bem, e a gente também ficar bem. A partir do 
momento que a gente vê uma mulher bem, 
a gente também fica bem. Temos que cuidar 
umas às outras. Se cuidar, se curar. Aí dizem: 
“Ai, tu botou na tua cabeça. Tu não é Deus pra 
curar os outros!”. Não. Não tô dizendo que eu 
vou curar. Tô dizendo que eu vou ajudar essa 
pessoa a ficar bem. 

A mulher precisa ser acolhida
 Ah, eu tenho na mente que o alcoolismo 

é doença sim. É doença sim porque é uma 
coisa muito forte, só quem bebe é que sabe. 
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É uma coisa devastadora, pra ti conseguir 
parar mesmo precisa de cuidado. E depois tu 
precisa de cuidado contigo mesma. Porque 
vem assim pra mim: “Ah, ex”. Não. Quem já 
bebeu não é ex-alcoólatra, é alcoólatra sem-
pre. Então, tu tem que te cuidar. Estar sempre 
curada, sempre procurando te curar, pra ficar 
bem. Pra poder ficar bem, tu tem que ter essa 
coisa de se cuidar, porque senão tu fraqueja. 
Tem pessoas que não conseguem sair mais, 
porque não tem ajuda. 

E eu vou te dizer, minha filha, é mais fácil 
um homem parar de beber do que uma mu-
lher.  Muito mais fácil do que uma mulher. 
Porque a gente quando está bebendo, já tá 
com depressão, já tá depressiva... não tem ex-
pectativa de parar! A mulher precisa ser aco-
lhida pra parar. 

Casa Lilás
Eu acho muito importante esse projeto da 

Casa Lilás que tem em Viamão. É muito bom 
o projeto que recolhe só mulheres com pro-
blemas de maus-tratos, e com alcoolismo. E 
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tão lá... se curando.
Eu amo ir na Casa Lilás! Amo, amo! Faço 

tapete com as mulheres. Agora a gente tá ten-
do a roda de conversa: a gente conversa, elas 
contam um pouco, eu falo um pouco de mim, 
elas falam um pouco. É bem legal! Esse tapete 
tá sendo feito pra lá! Eu quero dar um presen-
te pra elas. Então, tô querendo fazer um ta-
pete que tem significado, sabe? Tô querendo 
fazer ele ficar redondo. Eu nunca fiz, mas eu 
tô moldando ele, pra botar no centro da roda. 
Eu fiz uma mandala bem bonita de tecido. Fiz 
com elas. Agora tô fazendo molde desse aqui 
porque aquelas mulheres que tão lá precisam 
muito! Muito mesmo! Umas mulheres bem 
sofridas que estão lá.

Grupo de mulheres
Enquanto eu existir aqui eu vou continuar 

lutando pelas mulheres. Continuar sempre 
fazendo alguma coisa por elas, pela melhoria 
delas. Penso tudo. Já tá acontecendo, mas vai 
acontecer muito mais ainda. A gente já tá en-
tre quatro mulheres que bebiam e não bebem 
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mais. Tem eu, a Elô, a Vera, e a Isabel. Já tá se 
formando alguma coisa.

Eu pretendo expandir mais ainda, pu-
xar mais mulheres para o nosso lado. Puxar 
mais mulheres que fiquem fortes. Quem sabe 
amanhã, ou depois, a gente possa sair por aí 
contando a nossa história e resgatando mu-
lheres? Esse sonho. Ficar bem. Hoje já somos 
quatro. Já dá pra gente passar alguma men-
sagem para outras mulheres. Daqui a pouco, 
quando a gente vê, tá num grupo maior. Pode 
se unir, pode sair, conversar com outras mu-
lheres. 

Meu objetivo agora é esse.

Um livro de bolsa
Gostaria que no meu livro tivesse a minha 

trajetória de vida. 
Desde que eu saí da rua, quando eu con-

segui começar a me libertar e ficar bem. Eu 
gostaria que servisse de ajuda a outras mu-
lheres. Que outras mulheres pudessem ver a 
nossa história e também compartilhar. Que 
ajudasse outras pessoas a melhorar, princi-
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palmente a classe mais baixa e a classe negra, 
que é bastante discriminada ainda – a gente 
ainda sofre muito disso. Que a gente pudes-
se estar ajudando outras pessoas, se ajudan-
do também, melhorando cada vez mais. Que 
contasse um pouco da minha vida. Eu gos-
taria de antes de eu partir eu fazer… Sempre 
tive vontade de fazer este livro! Sempre dizia: 
um livrinho pequenininho, pode ser um livro 
pequenininho, de bolsa, mas que eu consiga 
deixar aquilo para outras pessoas. 

Parar e ver
Hoje eu me vejo como uma pessoa que não 

precisa de nada. Eu tenho paz, eu tenho tran-
quilidade, eu aprendi a ser tranquila. Às ve-
zes acontece de tomar umas barretadas. Mas 
na hora eu paro, respiro. Hoje penso muito 
em tudo que eu vou fazer. Eu vejo assim: pri-
meiro eu dou uma freada, paro e penso pra 
ver como eu posso fazer aquilo melhor. Para 
nunca fazer o pior, que eu faça o melhor. Às 
vezes eu sento e vou... ver. 
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Portas abertas
Eu me sinto repescada. Na verdade, eu 

sinto que fui repescada pelo Centro Budis-
ta, isso eu tenho na minha mente bem claro. 
Porque tem uma coisa de bom ali, não tem 
discriminação das pessoas. Assim as pessoas 
têm um pouco mais de facilidade em voltar 
pra sociedade. Ali, elas têm chance e oportu-
nidade de voltar. Porque na maioria dos lu-
gares, quando tu bebe, tu chega e eles não te 
aceitam. Dependendo da roupa, eles não te 
aceitam. Dependendo do estado que tu tá, tu 
não entra nem na frente do estacionamento. 
E ali não. Bah, eu cansei de chegar no Centro 
Budista assim, ahh... bem desinclinada, sabe? 
Mas no mesmo momento que eu chegava lá 
eu me sentia feliz, mesmo que eu não tivesse 
adequada pra estar naquele lugar! Mas eu me 
sentia feliz porque nunca ninguém chegou e 
falou “Ah vai, vai!”. Já passei muito por isso 
na rua! Mas ali eu nunca tive esse problema. 
Também tem uma coisa de bom ali que ensi-
na muito bem a tratar o ser humano de igual 
pra igual. Não tem essas diferenças. Quando 
a gente é repescada, a gente tem que passar 
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isso para os outros. É como se fosse uma re-
ciclagem na tua vida. Tu vai jogando, vai ti-
rando o que não presta, e vai botando o que é 
bom. Custa! Porque quando a gente tá na rua, 
a gente tá todo errado. Todo desconcertado. 

Dignidade
Na rua, tu é como se fosse um quebra-ca-

beça desmontado. Quando tu quer te mol-
dar de novo, tu tem que ser moldada. Então, 
tu tem que encaixar perna, braço, essas coi-
sas, pra ti conseguir te tornar uma pessoa de 
novo. E isso não é eu que te falo, mas várias 
pessoas que já conversei já me falaram isso. 

Na rua... Eu cansei de pensar na rua assim: 
“Como eu vou me consertar de novo?”. 

Eu tinha vontade de me consertar. Mas eu 
pensava assim: “Como eu vou me consertar? 
Não vou ter mais conserto”. Mas quando eu 
cheguei ali, encontrei conserto. Vi que a gen-
te tinha conserto dessa coisa. Hoje faço isso 
com as outras pessoas. 

Tudo que posso aprender quero apren-
der. Mas não quero aprender pra mim, quero 
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aprender pra poder passar adiante, pra poder 
fazer as pessoas melhorar. É muito gratifican-
te depois tu poder ver esse negócio de tu ficar 
bem pra poder ajudar os outros. Saber que vá-
rias pessoas te ajudaram naquele momento. 
Que quando a gente tá nesse mundão perdido 
aí, as pessoas não acreditam em ti. Tu perde a 
confiança, tu perde o respeito, tu perde tudo. 
Tu perde tudo, tudo, tudo. Fica sem nada, fica 
zerada. Aí depois, até tu conseguir aquilo de 
novo… Hoje não. Hoje em qualquer lugar que 
eu vou, graças a Deus, as portas se abrem pra 
mim. Não saio tanto porque não quero. Hoje 
as pessoas têm outra visão comigo também. É 
uma coisa boa que aconteceu na minha vida. 
Eu sempre costumo dizer, às vezes eu digo 
para meus filhos: “Aprendi a andar, caminhar 
e engatinhar depois que eu conheci o Centro 
Budista”. Porque ali eu me encontrei.

Meu trajeto era esse
Eu sempre tinha um monte de medo que 

xingassem as crianças. Quando os adultos 
vêm aqui, que eles tão brabo, tão xingando, 
tão brabo. Claro que a gente enfrenta essas 
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coisas. Eu tento conversar de outra forma, 
não revido com a mesma agressão. Eu tento 
um jeito de acalmar, chegar e conversar com 
eles. Quando eu vejo que não dá, digo “Ah, en-
tão tá bom! Então amanhã, tá filha? Tu vem 
aqui que eu converso contigo. Amanhã tu vol-
ta. Ah, se tu não puder vir, eu vou lá na tua 
casa”.

Porque... eu sei por mim. Geralmente as-
sim, sempre os lugares que eu ia e procurava 
alguma coisa, sempre tu era xingada, tu era 
escorraçada. 

Quando tu mora na rua é isso mesmo. As 
pessoas te xingam, te tratam de qualquer jei-
to, porque tu é um morador de rua, tu é um 
maloqueiro. Mas na verdade, as pessoas não 
sabem a que ponto tá teu coração. Como tá. 

 Tu vê: eu saí de Montenegro, e vim. De-
sembarquei na rodoviária e vim pra Protásio, 
porque eu tinha um cunhado e um sobrinho 
que moravam lá, minha irmã já era falecida. 
Ali da Protásio, eu continuei vindo. Sempre. 
Nunca saí da Protásio. Vim, passei pelo Ins-
tituto Caminho do Meio, vim parar do lado! 
Eu sempre falo: era pra cá que era pra me re-
cuperar, pra ficar bem. Meu trajeto era esse!
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E aqui eu me curei. Aqui eu parei de be-
ber... 

Visão
Hoje eu sei o que é ser uma cidadã, ser 

uma pessoa. Sei os direitos que eu posso ter, 
sei os direitos que eu não posso ter também. 
Sei como tratar as pessoas, sei como as pesso-
as têm que me tratar também. É tudo diferen-
te. Nunca precisei ser xingada pra isso! Sei de 
muitas coisas erradas que eu fiz. Fiz mesmo. 
Hoje eu admito. 

Mudança
O prédio esse que vai ficar pronto agora, 

pra mim ele é um mimo, uma coisa muito es-
pecial! Vejo as mulheres tomando conta dele. 
Que eu precise ir lá tipo de manhã, de tarde, 
mas que elas guardem e consigam tocar o pré-
dio sozinhas, cuidar, fazer manutenção, essas 
coisas. Meu pensamento agora é ir formando 
elas pra quando eu partir. Que elas tomem 
conta daquilo. Saber que elas já tão seguras de 
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ter aquilo ali. Porque foi uma coisa com mui-
ta luta. Muitos anos de pensamento, de dei-
tar, sonhar….sabe? Sonhar, botar na cabeça e 
tu saber que era difícil daquilo se concretizar. 
Eu sonhava com aquele prédio, do jeito que 
ele é! Porque a arquiteta que desenhou, eu fa-
lei pra ela como ia ser. Essa tarefa de ver as 
pessoas fazer bom proveito dele. Que a gente 
possa ter muitas oficinas de bordado, de pão. 
Tudo que for de arte a gente levar pra lá, pra 
ser uma coisa bem aproveitada mesmo! 

Meu objetivo é deixar as mulheres ter 
aquela obrigação todos os dias: de saber que 
tem que cuidar, que tem que zelar, que tem 
que arrumar..  Por isso, quando ficar pronto o 
prédio, eu pretendo ir apenas quando abrir e 
quando fechar. Deixar elas seguirem. Sempre 
falo pra Jaciara que eu gostaria que, a partir 
do momento que eu fechar os olhos, que ela 
tome conta, assuma com todas as gurias que 
têm, e que continue a fazer o mesmo trabalho 
que eu fazia.
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Novo nascimento
para a Casa da Sopa 
Eu sempre digo: o prédio não é da Dioní-

sia, o prédio é da comunidade fazer, instruir... 
a única coisa que não pode ser feita no prédio 
vai ser tipo festa, de baile, essas coisas… isso aí 
não vou gostar muito se acontecer. É de toda a 
comunidade. Eu não devo ter orgulho porque 
eu consegui aquele prédio. Não. Eu devo fi-
car muito faceira, mas de outra forma. Saber 
que as pessoas vão ficar felizes, que as pesso-
as vão ter um lugar pra serem acolhidas, que 
nem elas foram sempre acolhidas pela Casa 
da Sopa. E hoje elas vão ter um espaço maior 
para serem acolhidas. Um espaço que, quan-
do eu partir, elas vão poder dar continuação. 
Porque a Casa da Sopa hoje já é bem reconhe-
cida. Tem bastante pessoas que se empenham 
em ajudar. Então, é só fazer o trabalho bem 
feito. Não vai faltar quem queira estender a 
mão pra ajudar. Então, elas têm que dar pros-
seguimento igual como agora. 

Essa epidemia foi um dos maiores desa-
fios da minha vida! Quando começou a epi-
demia tava todo mundo passando dificulda-
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des, muita fome… Nós não. A gente conseguiu 
se manter, conseguiu ajudar as famílias igual 
a gente ajudava, do mesmo jeito. A Casa da 
Sopa não fechou na epidemia. 

Como eu sempre falo – quando eu faço as 
minhas entrevistas – quando a gente anda 
no caminho certo, as coisas dão certo. Quan-
do a gente tá errado, as coisas começam a 
dar errado. Daí tudo que vier atrás de nós, 
vai vir errado. A partir do momento que tu 
pega uma direção, as coisas atravessam junto 
contigo o rio. Não tem desvio, elas vão junto. 
Isso é muito importante as pessoas saberem, 
e as meninas também que tão lá – que pra 
mim elas são umas meninas, eu tenho seten-
ta anos. Elas são umas meninas, e agora elas 
tiveram um bebê, que é a Casa da Sopa. Elas 
tiveram um bebê, que nasceu delas, pra elas. 
Basta elas ter a sabedoria... pra seguir. 
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Mensagens
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Vera
Eu vim 
Em Viamão, eu morava no Passo Dorneles. 

Fui despejada de uma área que eu ganhei de 
um vereador em época de eleição. Ele disse 
que era uma sobra de terreno. Morei vinte 
anos ali. Depois apareceu o dono do terreno e 
me pediu. Eu não tinha como sair. Entraram 
com uma ordem e me despejaram. 

Quando eu vim parar aqui no Castelinho 
com meu neto e com meu marido, eu não ti-
nha casa. Dormia no chão lá no mato, passei 
muito trabalho. Sempre me tratei com ervas, 
com chás caseiros, que a gente é de família 
de indígena. A primeira noite eu tive que dor-
mir no chão, sem poder limpar nada porque 
antes não tinha casa lá onde eu tô morando. 
No outro dia a gente passou a limpar e a fazer 
uma pecinha.

Quando cheguei aqui, eu já tava em de-
pressão porque eu perdi a minha mãe e o 
meu filho no mesmo ano, com a diferença de 
seis meses. Eu caminhava pelas ruas, eu fugia 
de casa, saía pra faixa a caminhar. 

Um vizinho perguntou se eu gostaria de 
conhecer uma pessoa, que eu fosse me entre-
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ter com criança, e ajudar essa pessoa. Para me 
entreter, pra ver se eu saía dessa depressão. 
Eu disse: “Pode ser!”. Então, ele me levou à 
Dionísia pra me apresentar, e explicou pra ela 
qual era o problema que eu tinha. E eu gostei 
dela. Fiquei de vir aqui no outro dia. No outro 
dia ele me trouxe. Fiquei aqui até hoje.

Casa da Sopa
Eu fui melhorando porque eu me dediquei 

bastante às crianças e à Casa da Sopa. Vinha 
de manhã e só ia embora um pouquinho an-
tes da noite.

Nós fazia curso, fazia sabão, cursinho de 
artesanato. Tudo que vinha aí nós fazia cur-
sinho com as mulheres. Bastante amizade. 
Comecei a arrumar as vizinhas aqui pra me 
ajudar. Vinha uma: “Dona Vera, quer uma 
ajuda?”. “Eu quero!”. Aí vinha uma num dia 
ajudar, noutra semana vinha outra. “Posso vir 
amanhã?”. “Pode. Pode vir me ajudar”. Que 
era bastante criança! Tem dias que a gente 
não dava conta, botava as duas mesas e tinha 
que ficar as crianças sentadinhas esperando 
aquela remessa comer, para trocar. Às vezes 
não tinha prato que chegasse, tinha prato, 
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mas não era bastante o suficiente. Aí uma me 
ajudava, uma ficava lavando louça pra nós 
trocar, e eu servindo, e nós trocando. Era bas-
tante serviço, era bastante criança. Bastan-
te mesmo. E a Dionísia no começo era bem 
pobrezinha. Era não, a gente é. Ela fazia sopa 
em lata, depois foi ganhando panela, devaga-
rinho. Foi tudo com muita dificuldade, mui-
ta mesmo. Aqui não era assim, com piso. Era 
tudo chão, era muito barro no inverno. Era 
as crianças todas sujas, era nós tudo por bar-
ro. Foi com muito sacrifício que a Dionísia 
conseguiu espichando uma peça, outra peça. 
Olha, foi sofrido isso pra chegar até aqui.

Aprendizados e sonhos
O que eu gosto bastante que nós fizemos é 

do artesanato. Eu adoro. E depois de dar a co-
midinha para as crianças, é o artesanato. Mas 
em primeiro lugar a comida para as crian-
ças. Porque às vezes eu venho cedo, eu chego 
cedo. Às vezes desço por lá, venho vindo, e já 
tem criança lá na ponta acordada. Aí uns me 
vê e corre na rua: “Tia Vera, eu vou lhe levar!”. 
Me pegam pela mão e me trazem até aqui. 
Me trazem! Aí vem aqui e a Dionísia já diz: 
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“A Vera e os filhos”. Quando chega aqui, um 
deles já olha pra cozinha. A Dionísia diz: “Já 
tomou café, meu filho?”. “Não”. A gente já dá 
uma bolachinha, dá um cafezinho, ou se tem 
pão aqui dentro, já dá pãozinho. E assim eles 
vão ficando. Quer dizer, às vezes cedo eles já 
tão de pé – as crianças – por quê? Porque não 
tem um café, um pãozinho pra comer. Eles 
vêm aqui na Dionísia pedir: se ela tem pão, se 
ela tem bolacha pra dar. Quando eu venho, eu 
venho cedo. Passo o dia aqui.

Na minha casa tiveram paciência de me 
ajudar. Meu neto dizia pra mim: “Pode sair, 
vó. Pode ir, vó”. Sabiam que eu vinha aqui, me 
traziam. Se meu neto ia trabalhar, vinha um 
vizinho me trazer até um pedaço, até a esqui-
na. Às vezes a Dionísia ia me encontrar no 
meio do caminho até um pedaço, para eu não 
vir sozinha. A irmã dela, às vezes, ia me bus-
car lá perto de casa. Que nós se revezava. Uma 
ligava pra outra: “Fulana, vem me ajudar”. “Tô 
indo”. Que a gente quer vir cedo pra pôr as 
panelas no fogo, pra meio-dia ficar pronta a 
comidinha. 

Às vezes, vinha cem, cento e poucas crian-
ças. Depois foi diminuindo. Depois as crian-
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ças mandavam perguntar se podia vir a mãe 
ou o pai ou a tia. A gente dizia que sim. Como 
a Dionísia disse: “Vera, é uma casa aberta ao 
público”. Sim, então tá. Pode vir. Vinham as 
mães – as crianças já comiam – vinha um ir-
mão que é grande. 

Eu já vi as gurias crescer e casar, e aí já 
tem os filhinhos. Tudo aqui. Depois já trazem 
os filhos aqui. Foram tudo crescendo. Tenho 
muita gratidão. Eu consegui sair da minha 
depressão aqui,  me apeguei muito com as 
crianças. Comecei a trabalhar, as crianças me 
pedem as coisas, e a gente vai dando: é roupi-
nha, é calçado, outros repetem a comida. 

Para a amiga Dionísia
O que eu tenho pra dizer da Dionísia é que 

sou muito grata a ela. Muito mesmo! Quero 
bem a ela como uma irmã! Uma irmã mesmo! 
Ela que me tirou da minha depressão. Bah! 
Senão eu nem sei o que teria feito. Porque eu 
andava fazendo loucura aí na rua.  Eles cor-
rendo atrás de mim, eu fugia deles. Graças a 
Deus, comecei a vir pra cá, e não parei mais. 
Parei agora por causa da pandemia. Fazem 
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muitos anos que eu trabalho com ela. Quase 
quinze anos. 

Vera Lúcia Fernandes Padilha, 65 anos.
Mora há quinze anos no Castelinho. Nasceu em La-
goa Vermelha - RS. 
Veio com a família para Porto Alegre ainda criança.

Jéssica
Eu vim 
Eu vim pra cá no comecinho. O pai tinha 

uma barraca de lona, aí nós seis dormia na-
quela barraca e cozinhava no fogão, no chão 
da rua. Antes nós morava de aluguel e o pai 
ficou desempregado. Então, falaram pra ele 
que tinha essa invasão, e a gente veio pra cá. 
A gente morava na Santa Isabel. O pai alugava 
uma casa do patrão dele, aí o patrão foi em-
bora e falou para o pai que ele não podia mais 
ficar ali. Foi um senhor que comentou na pa-
rada de ônibus que tinha uma invasão nova. 
Aí a gente veio. O pai falou que era o único 
lugar que a gente tinha pra ficar. 

Vai fazer uns quatro ou cinco anos, desde 
que eu vim morar aqui do lado dela. Daí que 
comecei a participar. Vinha quando era pe-
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quena, a gente pegava comida. Mas nunca de 
participar, de ajudar, mas sempre pegava co-
mida e ia embora. A tia doava os ranchos de 
verdura que ela ganhava, a gente pegava e ia 
embora. Depois que eu comecei a morar aqui 
do lado, sim. Comecei a frequentar, ajudar a 
tia descascar legumes, essas coisas. 

Casa da Sopa
Eu venho cedo: sete horas, sete e meia. Eu 

não sirvo comida. Eu só ajudo a montar a co-
mida no fogão. Eu ajudo a tia na parte da saú-
de dela, eu meço a diabete da tia, a pressão. 
Quando ela tá muito ruim eu fico de acom-
panhante, ajudo o tio Fernando, dou banho, 
coisas assim.  Eu e a Isabel ajudamos a picar 
verduras para as outras gurias servir. É uma 
equipe dividida assim: uma ajuda a picar, e a 
outra ajuda a servir.

Aprendizados e sonhos
No artesanato, eu fico na parte da costura, 

na máquina de costurar, de cortar os panos. É 
uma equipe também no corte e costura.

Falei pra tia, esses dias, que eu queria 
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aprender a montar roupa e cortar, costurar o 
jeito delas: camiseta, essas calças. De montar. 
Eu tava até pesquisando na internet o jeito de 
fazer, de cortar.  Esse era meu sonho de fazer.

Para a tia Dionísia 
O que acho emocionante é do fato da tia 

ter vários problemas – ela tá com problema de 
saúde, tem o tio que tá com problema de saúde 
também – e ela não perder a vontade de ajudar 
o próximo. Isso aí sim, isso aí sim. Quando eu 
tô triste, abatida, aí vejo que tem gente que tá 
com mais problema que eu, que nunca desiste. 
Isso aí, sim: eu fico bem. Não deixo me abater 
com a inspiração dela, que ela faz assim com as 
crianças. Pra ela nunca desistir. Pelo menos eu 
penso assim. Dela não desistir fácil. Ela sem-
pre tem aquela força de vontade de ajudar o 
próximo, de ajudar as crianças. Ou quando não 
tem as coisas, ela vai lá e pega do armário dela: 
“Vamo fazer comida igual”. Isso incentiva.

Jéssica Samara Freitas Vidal, 27 anos 
Mora há dezoito anos no Castelinho. Nasceu em San-
tana do Livramento - RS. 
Veio ainda criança com a família para Viamão.
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Patrícia
Eu vim

Eu comecei na Casa da Sopa com oito 
anos. Vinha eu e meus irmãos. Almoçava e 
ia pra escola. Sempre assim. Vinha nas festi-
nhas, aproveitei muito. Esse meu momento 
que eu vinha pra cá, me sentia muito bem. 
Até meus quinze anos. Depois que eu fui em-
bora do Castelinho, eu voltei. Vi que a minha 
mãe tava aqui ajudando, meu pai também. 
Ela perguntou se eu queria ajudar a Casa da 
Sopa. Eu falei que sim. Faz três anos e pouco 
que eu ajudo. Eu gosto de tá aqui, de ajudar, 
de poder apoiar em alguma coisa, me sentir 
útil porque eu gosto. Agora no momento não, 
porque eu tô gestante, aí com essa pandemia 
a gente tem que ficar um pouco afastada.

Casa da Sopa
Adoro ajudar as crianças, fazer sopa para 

elas. Ajudar a tia aqui é uma coisa muito boa, 
que faz a gente se sentir bem. Todo mundo 
aqui ajuda ela. É muito bom tá perto dela, 
ela ajuda a gente. Muitas vezes ela me aju-
dou quando eu precisei ali na minha casa, eu 
e minha família, minha filha também. É um 
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carinho muito grande que ela tem por todo 
mundo aqui no Castelinho. Ela não ajuda 
uma ou duas famílias, ela ajuda a comuni-
dade toda. Sempre quando ela precisa a co-
munidade toda vem aqui, sempre vem um 
e outro, perguntando, pedindo ajuda. Como 
ela pode, ela tá sempre disposta a ajudar todo 
mundo. 

É difícil uma pessoa abrir a porta da casa 
pra fazer o que ela faz. Abrir pra ajudar as 
crianças. É uma responsabilidade muito 
grande que a gente tem que ter na vida pra 
decidir fazer: “Ai, hoje eu vou ajudar as crian-
ças e continuar assim durante…”. O quê? Uns 
dezoito anos ajudando as crianças aqui da 
comunidade. Ela abrir a casa para as crian-
ças, elas vir aqui, pedem ajuda, sempre rece-
bem ajuda. É uma coisa que pouca gente faria 
mesmo. Se tivesse mais gente assim disposta 
a ajudar as pessoas hoje em dia, acho que o 
mundo seria bem melhor.

Aprendizados e sonhos
Sei fazer crochê, aquelas coisas que a tia 

faz... os tapetes, né? Ela me ensina. A gente 
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decora os vidros. Ela ensina, a gente aprende 
aqui. Eu gosto de artesanato. Eu gosto, a gente 
interage. 

Mas olha, eu amo criança. Amo estar com 
essas crianças. Quando eu dava aula aqui, eu 
me sentia muito amada por eles. Sempre ta-
vam comigo. Eles me chamavam de professo-
ra Pati. Eu dava aula pra eles no que eles pe-
diam, ajudava no tema. Dava café da manhã, 
e eles iam pra casa. Depois vinham buscar a 
sopinha deles. 

Esse prédio novo que tá saindo é um so-
nho! É que nem o seu João Cândido disse, “É 
um sonho que está se tornando realidade”. 
Eu fico muito feliz. Se Deus quiser, mais pra 
frente, eu quero fazer parte. Pode ser como 
professora, pode ser pra limpar, pode ser pra 
cozinhar. Mas eu quero fazer parte deste so-
nho sim. Gosto de estar com as crianças e dar 
aula, de ensinar, de ajudar no que eu posso. 
Adoro isso. Adoro eles perguntando “O que 
é isso?”, “Ai, tia. Me ajuda”. Eu amo a parte 
da aula. Esse projeto que eles tão fazendo é 
muito bom. Só por poder estar ali e eles fa-
lando: “Ô tia, isso, ô tia, aquilo”. Pode ser a tia 
da limpeza, pode ser a tia cozinheira, pode ser 



93

o que for, mas é bom que eu vou fazer parte 
desse sonho também. É maravilhoso, é muito 
bom saber que eles tão construindo o sonho 
da tia. O sonho que tá se tornando realidade, 
que eles tão apoiando, e tá todo mundo junto.

Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever 
tudo, a minha vida. Quando eu tô sozinha, 
gosto de escrever. Escrever o que acontece, e 
o que eu acho que deveria acontecer. Eu falo 
muito com Deus por escrita.

Para a tia Dionísia
Quando vem doação de rancho, essas coi-

sas – tem muita gente que faz doação – a tia 
faz fila para as pessoas pegarem suas cestas 
e levarem pra casa. Acho que a melhor coi-
sa que tem é a alegria das famílias pegando e 
levando para suas casas. Eu, principalmente, 
ficava muito feliz quando pegava minha ces-
tinha e levava pra minha casa. Sabia que já 
tinha ali a comida, o arroz e o feijão ali pron-
tinho pra mim almoçar, pra jantar, eu e meu 
esposo. Meu esposo trabalha, mas é que como 
eu ajudava aqui... a cestinha já ajuda. 

Ajuda muito! Por saber que minha mãe 
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nunca tá desamparada… que a tia tá sempre 
ajudando a minha mãe. Quando necessi-
ta ela vem aqui, e a tia tá sempre disposta a 
ajudar a minha mãe e o meu pai. Saber que, 
no tempo que eu fiquei fora daqui, a tia foi 
o apoio deles, porque quando eu voltei eu vi 
que eles estavam agarrados nela. Sei que ela 
nunca desamparou eles, que ela sempre teve 
com eles. Isso daí é uma coisa que sempre me 
tranquilizou muito, de saber que eles nunca 
tiveram sozinhos quando eu não tava aqui. 
Por ela ajudar, apoiar meu pai e minha mãe, é 
uma coisa maravilhosa pra mim, como filha. 
É muito bom saber que ela vai estar sempre aí 
com meu pai e minha mãe. Ela é uma mulher 
muito boa, que sempre ajuda no que a gente 
precisa. Tem obstáculos às vezes, mas a gente 
tá sempre aí.

Patrícia dos Santos Mesquita, 25 anos. 
Mora há dezoito anos entre o Castelinho e sua cidade 
natal, Porto Alegre - RS. 
Filha da Isabel.
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Isabel
Eu vim 
Eu me dou bem com todo mundo. 
Quando eu perdi meu pai, eu perdi a me-

mória, entendeu? Eu me sinto mal sem mãe, 
sem pai.  Olha, se não fosse a tia me ajudar, 
eu não sei o que seria da minha vida. Meu pai 
e minha mãe morreram bem novinhos. Eu fi-
quei no mundo. Morava na casa de uma tia, 
morava na casa de outra, morava na casa de 
minhas irmãs. Um atrás do outro. 

Casa da Sopa
Todo dia de manhã, às oito horas, eu tô ali 

ajudando ela. “Deus o livre se a Isabel for em-
bora dali!”, a tia fica doentinha. Eu não deixo 
ela fazer muita força. Aí eu faço as coisas pra 
Dionísia. De manhã eu vou, faço umas coisi-
nhas, limpo a casa, ajudo ela a fazer comida, 
ajudo a cuidar de Seu Fernando. Assim, quan-
do ela sai, eu fico cuidando dele. Eu vou me 
dando com Deus e todo mundo. Todo mun-
do gosta de mim. A Dionísia gosta muito de 
mim, ela se preocupa muito comigo, de como 
é que tá a minha saúde. 
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Aprendizados e sonhos
Com a tia Dionísia, ajudo ela a fazer tape-

te, tricô. Eu faço mais é tapete, estudar. 
Eu queria aprender a estudar. Ainda não 

chegou a vez de aprender a ler. Meu nome eu 
sei… A tia também queria estudar. A Cema 
queria aprender a escrever. Quer aprender 
a fazer o nome dela. A Cema não caminha 
quase direito, eu tenho que tá ajudando ela: 
levar em Viamão pra receber, levar no mer-
cado pra comprar as coisas dela. Porque se-
não ela cai. Eu que seguro ela e tudo. Daí a 
tia não pode tá correndo, porque já tem seu 
Fernando doente, e ela já é quase doente 
também. Então, a tia não pode ficar corren-
do com a irmã dela em tudo que é lugar em 
Viamão. Levo no mercado, no dentista, as-
sim vai indo. Por isso que eu faço amizade 
com todo mundo. É muito bom. A tia tava 
precisando. E bastante. 

Para a tia Dionísia
Agora, graças a Deus, mudou bastante a mi-

nha vida. A tia me ajuda, a tia me dá bastante 
força. É muito bom. Agora tô bem com meu 
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marido. Meu marido tá ali ajudando a fazer 
o prédio.

Seloci Isabel dos Santos, 49 anos
Mora há dezoito anos no Castelinho. Nasceu em Ca-
pão Alto - SC. 
Veio para Porto Alegre ainda jovem, com dois filhos.

Jaciara
Eu vim
Vim de Montenegro para cá quando meu 

filho era pequeno, por necessidades. Aqui se-
ria melhor criá-lo. 

Casa da Sopa
Esse trabalho que ela faz aqui no Caste-

linho é lindo. Vi muitas pessoas passarem 
por aqui: crianças, adultos, jovens, idosos. De 
tudo um pouco. Ela acolhe eles como filhos. 

Aprendizados e sonhos
A Casa da Sopa tem muita história bacana, 

e creio que teremos muitas ainda. 
 A mãe também tem uma história gigante 
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de superação. Quem vê ela hoje não imagina 
o que já trilhou até aqui. 

Para minha mãe Dionísia
Minha mãe é uma mulher incrível. Nes-

se mundo ainda não vi igual. Fez e faz tudo 
que pode por nós. Uma mãezona, uma amiga, 
uma vó nota mil!

 É com muito orgulho, muito carinho e 
muito amor, que falo dessa mãe que Deus me 
presenteou. Eu te amo.

Jaciara Machado da Costa, 31 anos.
Mora há doze anos no Castelinho. Nasceu em Nova 
Santa Rita - RS.
Filha da Dionísia.
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Fazendo o livro com Dionísia

Ângela
Escuta transformadora
Em 2018, enquanto participava de um cur-

so de jornalismo cultural, convidei Dionísia 
para me conceder uma entrevista a fim de es-
crever seu perfil enquanto liderança da Casa 
da Sopa no Jardim Castelinho. A partir dessa 
primeira escuta – foram quatro entrevistas 
naquele ano – encontrei uma mulher que se 
preocupava e queria colaborar na emancipa-
ção de outras mulheres. Foi nessa época que 
se revelou o sonho de escrever este livro. 

Vendo que o conteúdo das entrevistas ul-
trapassava em muito a primeira ideia de tra-
çar apenas um perfil, arquivei as gravações 
para que um dia pudessem ser aproveitadas 
em sua plenitude. Esse momento se concre-
tizou a partir de 2020 com a Lei Aldir Blanc, 
através da Prefeitura Municipal de Viamão, 
quando pudemos inscrever um projeto pro-
pondo a confecção deste livro. 

O grupo de artesãs Flor de Lis, coordena-
do por Dionísia, estava impedido de comer-
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cializar seus trabalhos durante a pandemia 
de Covid-19, consequentemente não obtinha 
daí recursos para sobreviver e para investir 
na aquisição de insumos. Facilitei a inscri-
ção no edital lançado pela prefeitura para 
que a Dionísia e o grupo de mulheres artesãs 
pudessem receber o benefício dessa lei de 
emergência cultural. Ofereci meu trabalho de 
forma totalmente voluntária, sem custos ao 
grupo, e coloquei-me à disposição para escre-
vê-lo junto à Dionísia, por ela não estar alfa-
betizada até então.

Retomamos as entrevistas a partir de ja-
neiro de 2021 e, devido à pandemia, os en-
contros aconteceram em sua maior parte no 
segundo semestre. 

Como Dionísia participou da escrita
Para colher um depoimento de história 

oral é necessário que haja um processo de 
sensibilização, uma vinculação entre as duas 
pessoas, entre quem escuta e quem fala. En-
tre quem tem a intenção de provocar a fala do 
outro; e aquele que será provocado para que 
se sinta à vontade e desafiado a falar, sentin-
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do-se bem recebido. No caso da Dionísia, ela 
já tinha essa disposição quando sentamos a 
primeira vez para fazer aquela entrevista so-
bre o perfil. Descobri uma pessoa que estava 
muito interessada em contar, revelando-se 
uma grande observadora e pensadora sobre 
o que lhe acontecia. Desta forma, participou 
ativamente do processo de escrita.

O texto desse livro preservou o relato oral 
de Dionísia, na sua fala original. Ocorreram 
leves edições a fim de possibilitar o entendi-
mento do sentido de algumas frases. Depois 
de ouvir e transcrever as entrevistas, precisei 
estudar, olhar para aquele todo de histórias e 
escolher uma linha de tempo para seguir. 

Durante esse período fui lendo para ela. 
Assim, pôde ouvir a si mesma através da es-
cuta do seu depoimento escrito. Após a orga-
nização do livro em capítulos, afinamos o que 
poderia ou não permanecer no texto, quais 
pontos que definiriam essa história, que da-
riam a linha pra seguir encadeando os fatos, 
constituindo o núcleo do que ela queria con-
tar.
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Mensagens de mulheres
do grupo Flor de Lis
Dionísia disse que, além de escrever sua 

própria história, queria escrever um livro 
com as mulheres. Daí surgiram as mensagens 
daquelas que quiseram colocar as suas im-
pressões e suas vivências nesses anos partici-
pando do grupo de artesãs e da Casa da Sopa.

A relação dessas mulheres com a Dionísia 
vem de uma vinculação afetiva que se deu 
através da aproximação pela Casa da Sopa, 
seja por terem encontrado ali um apoio para 
si servindo à comunidade, seja por terem sido 
crianças que cresceram se beneficiando, ten-
do na Dionísia uma tia, que algumas também 
chamam de mãe. Uma amiga.

Mão Negra
As imagens contidas no livro expressam a 

motivação do grupo que é o trabalho manu-
al: o bordado, a tapeçaria, o crochê. Uma das 
práticas de cura relatada pela Dionísia era te-
cer seu tapete de retalho sozinha à noite. Essa 
prática lhe trouxe tanto benefício emocional 
que segue repassando-a aos grupos que visita. 
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Também é fazendo artesanato que as mulhe-
res têm o momento de fala e escuta entre si. 

O convite à artista e bordadeira Mitti Men-
donça, para que contribuísse através de seus 
desenhos bordados à mão, vem desta apro-
ximação com o trabalho que é desenvolvido 
pelo grupo com esse aspecto de vida da Dio-
nísia, onde o artesanato tem um lugar muito 
especial de autorreconstrução.

Agradecimento
A cada encontro, a cada escuta com a Dio-

nísia e também com as mulheres que partici-
param deste projeto, fui sentindo-me muito 
recompensada e fortificada. Aprendi mais so-
bre mim mesma conhecendo suas histórias. 

Ângela Ariadne Hofmann, 52 anos.
Mora há dez anos na Vila Augusta.
Nasceu em Esteio - RS.
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Grupo de mulheres
artesãs Flor de Lis
O grupo de mulheres artesãs Flor de Lis 

reúne-se na Casa da Sopa, na Vila Castelinho.  
Idealizado e coordenado por Dionísia, o 

grupo atua há mais de dez anos produzindo 
tapeçaria, macramê, fuxico, corte e costura de 
bolsas em tecido, além de feitio de velas arte-
sanais, na sua maioria a partir de materiais 
reciclados. 

A Casa da Sopa
A Casa da Sopa é um coletivo liderado por 

Dionísia Machado, que agrega apoiadores 
desde o ano de 2006 para oferecer refeições 
a crianças e jovens no Jardim Castelinho, em 
Viamão-RS. 
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O presente livro é produto do projeto cultural 
“Artesãs das palavras, das nossas histórias”, con-
templado no edital da Lei Federal de Emergência 

Cultural “Aldir Blanc”, através da Prefeitura de 
Viamão, em 2020.  Além da versão impressa, o 

livro está disponível em formato digital.
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Retrato de Dionísia

Desenho: Beto Campos
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Acho que a nossa vida é um rio sem fim 
que vai fazendo a volta, vai todo mundo se 
ajudando, todo mundo dando as mãos, vai 
se emendando, vira num tapete lindo, 
circular, onde tudo funciona! Hoje eu 
entendo muito bem isso. 

Sempre tive muita vontade de contar um 
livro de história com as mulheres. Um 
livrinho bem pequenininho. Pras mulhe-
res carregarem na bolsa. E que ele tenha 
um lung muito bom! Que quando a 
mulher abrir já se transformar em outra. 
Eu penso nisso todo dia.

Dionísia Oliveira Machado

Dionísia Oliveira Machado, 
71 anos, reside há vinte anos 
no Jardim Castelinho, Vila  
Augusta, em Viamão-RS. 
Criadora da Casa da Sopa e 
coordenadora do grupo de 
mulheres artesãs Flor de Lis.

Este livro traz minha trajetó-
ria de vida. 
Eu gostaria que servisse de 
ajuda a outras mulheres. Que 
outras mulheres pudessem 
ver a nossa história e também 
compartilhar. Que ajudasse 
outras pessoas a melhorar, 
principalmente a classe mais 
baixa e a classe negra, que é 
bastante discriminada – a 
gente ainda sofre muito disso. 
Que a gente pudesse estar 
ajudando outras pessoas, se 
ajudando também, melho-
rando cada vez mais. Aqui eu 
conto um pouco da minha 
vida. Sempre tive vontade de 
fazer este livro! Sempre dizia: 
um livrinho pequenininho, 
de bolsa, mas que eu consiga 
deixar para outras pessoas. 

Dionísia Oliveira Machado




