
 

 

Dados do Trabalho 

Título do trabalho 
A resiliência de Dona Inácia: uma história de superação no caminho para a longevidade.  

Texto da obra 

Conhecemos Dona Inácia no ano de 2011, por meio de uma pesquisa realizada pelo Laboratório de 
Gerontologia – LAGER, da Universidade do Estado de Santa Catarina -UDESC, coordenado pela 
pesquisadora Dra. Giovana Zarpellon Mazo, que iniciava um estudo multidimensional com idosos 
centenários. Ao chegarmos pela primeira vez na casa de Dona Inácia, nos deparamos com uma pessoa 
carismática, forte e que ainda fazia a maior parte das atividades instrumentais da vida diária, como 
preparar refeições, costurar roupas à mão e varrer o pátio. A casa onde ela morava era muito precária, 
com goteiras, sem forro e o banheiro ficava longe da residência.  
Entre as conversas que faziam parte da entrevista, perguntamos como era seu sono e ela respondeu que 
quando chovia muito não conseguia dormir por causa das goteiras que caiam na sua cabeça. Ficamos 
sensibilizados pela sua história de vida e pelas circunstâncias em que se encontrava e, iniciamos uma 
campanha para reformar a casa de Dona Inácia. Nossa orientadora coordenou a campanha e toda equipe 
de pesquisadores se envolveu nesse trabalho, desde a divulgação até o mutirão para iniciar a troca do 
telhado da casa.  
Dona Inácia falava muito no desejo de ter um banheiro perto do seu quarto e, a partir disso, fizemos um 
apelo para que as pessoas do nosso convívio ajudassem a realizar o seu sonho. Margareth, a filha, teve 
autonomia para contratar um pedreiro e supervisionar a obra e, assim foi feita a reforma da cozinha, do 
quarto e também foi construído um banheiro, como a mesma desejava, ao lado do seu quarto. Acabamos 
essa parte e festejamos o aniversário de dona Inácia em 2013, quando ela completou 106 anos.  
Em função da metodologia da pesquisa, que exige um acompanhamento aos idosos e também pela 
amizade que nasceu entre nossa equipe, Dona Inácia e sua família, as visitas são realizadas 
frequentemente. Então para nossa surpresa, em março deste ano ao chegarmos à casa de Dona Inácia 
nos deparamos com uma nova obra. Uma casa com dois pisos estava sendo construída, uma nova 
construção que refletia a motivação daquela família em viver com mais conforto e que mostrava novas 
possibilidades para Dona Inácia, sua filha Margareth e seu neto Rafael. E o mais importante, é que eles 
se uniram e construíram mais essa parte da sua história com seu esforço, com sua dedicação e com a 
mesma fé que fez Dona Inácia acreditar em dias melhores durante seus 107 anos de vida. Para que o 
leitor compreenda o significado desses primeiros parágrafos, a seguir vou relatar a história de vida de 
Dona Inácia.  
Ela nasceu em Barracão, no Rio Grande do Sul, em 30 de julho de 1907 e sua mãe faleceu quando ela 
tinha apenas três dias de vida. Isso fez com que a imagem materna, representada pela madrasta, tenha 
se tornado obscura e amarga. Ao falar da infância, menciona rapidamente algumas coisas que lhe davam 
prazer, como subir em laranjeiras e pular corda. Entretanto, o que ficou registrado em sua memória foi o 
fato de com menos de cinco anos trabalhar muito para sua madrasta, lascando lenha, lavando roupas e 
fazendo serviço da casa, sem ao menos ser orientada para tais tarefas. O que ganhava em troca eram 
maus tratos e desprezo, lembrando que não tinha força para torcer roupas e isso incomodava sua 
madrasta, que pegava a roupa molhada e “dava na sua cara”.  
Na sua infância nunca soube o que era dormir dentro de casa, sua cama era na estrebaria, em um 
galpão, em cima de sacos de sementes e se cobria com um pedaço do couro. Quando as noites de 
inverno chegavam, ela se aquecia em uma casinha com fogo de chão e para matar a fome comia pinhão 
e milho verde crus. Ela comenta que ninguém lhe ensinou nada e com cinco anos ela não tinha voz para 
reclamar, desabafa que sofreu muito para se criar, passou frio, fome e nunca foi à escola.  
O sofrimento de Inácia parece ter fim quando uma família descobre que a pequena está sendo maltratada 
e a leva para casa como filha adotiva, no município de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina. É a 
família Chaves, que deu o sobrenome para Inácia e deste lar ela tem boas lembranças, aprendeu a 
trabalhar, recebeu amor e soube o que era ter uma família. Quando ficou moça, seu pai biológico a levou 



para trabalhar na lavoura, onde cortava cana-de-açúcar. O sofrimento continuava, sendo que muitas 
vezes pegava um pedaço de pano e procurava abrigo no mato para dormir, nas quatro estações do ano. 
Passou um tempo e ela voltou para a casa da família Chaves e com 25 anos casou-se, mudando-se para 
a cidade de Campos Novos, SC.  
Até essa fase da vida, Inácia mostra ser uma pessoa extremamente resiliente, pois consegue superar 
todas as adversidades e continua acreditando em dias melhores. No entanto não foi no seu casamento 
que ela encontrou a felicidade plena, suas noites eram tensas, pois o marido sempre chegava bêbado e a 
maltratava. Morava numa encosta de rio, longe de outras casas, sem rádio, sem acesso à informações. 
Para descansar dos dias árduos de trabalho na lavoura ela passou a dormir no porão da casa e, quando 
seus filhos nasceram os levava junto, para evitar ter que sair no meio da noite para fora de casa. Dona 
Inácia não lembra a época, mas fala que quando soube da morte de seu marido, que havia desaparecido, 
finalmente tranquilizou-se, pois naquele momento da sua vida encerrava uma fase de violência contra ela 
e seus filhos.  
Segue adiante, perde uma filha com apenas doze anos de idade que estudava para ser freira, em Caxias 
do Sul, e, agora sua preocupação relacionava-se ao cuidado dos outros seis filhos. Em 1976 duas de 
suas filhas saíram de Campos Novos para Florianópolis, onde alugaram uma casa e trouxeram Dona 
Inácia dois anos depois, neste bairro onde mora atualmente. Na capital, Dona Inácia trabalhou como 
jardineira, faxineira e lavadeira, mas nunca com carteira assinada. No seu curso de vida, fez muitos 
amigos, pois as pessoas admiravam sua força e coragem e depois dos 90 anos Dona Inácia parou de 
trabalhar, mas continuava recebendo ajuda das pessoas para as quais trabalhou, sendo que algumas 
continuam auxiliando até hoje.  
Dos sete filhos, duas estão vivas e uma delas, a Margareth, é sua cuidadora, amiga e companheira. 
Margareth é mãe de Rafael e os dois moram com Dona Inácia, dividindo alegrias como a conquista de 
Rafael quando ingressou ao Curso de Administração, que estará concluindo em 2015. Rafael sempre foi 
estimulado pela avó a estudar e conquistar uma vida digna, ele reconhece que aprendeu valores 
importantes com sua avó e com sua mãe, já que perdeu o pai muito cedo. Como Dona Inácia menciona, 
quer viver até que Deus lhe der força e não quer ficar na cama sem poder caminhar. Hoje sente-se 
protegida, está sossegada, não lhe falta nada, no entanto fica preocupada quando alguém da família 
adoece, especialmente sua filha Margareth e, quando isso acontece ela senta em um lugar e conversa 
com Jesus para pedir força.  
Neste contexto, onde o processo de envelhecimento em nosso país evidencia-se pelo crescimento do 
número de idosos e aumento da expectativa de vida, a história de dona Inácia demonstra que a família é 
uma instituição que deve ser fortalecida e que chegar aos 107 anos no convívio familiar possibilita novos 
ideais para continuar vivendo.  
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