
MARIA FILOMENAMONICA

A SOCIÓLOGA TAMBÉM É AVÓ
"EU NADA SABIA DA VIDA ÍNTIMA DA MINHA AVÓ,

ENQUANTO OS MEUS NETOS SABEM TUDO DA MINHA"



Maria Filomena
Mónica tem três

netos. Duas raparigas de

24 e 21 anos e um rapaz de

17 com quem aprendeu o

prazer do mimo.

As confissões da

socióloga sobre o papel

que lhe coube quando
tinha só 51 anos



FERNANDA CACHÃO TEXTO

"DESCOBRI
O PRAZER DE

MIMAR ALGUÉM"
Maria Filomena Mónica sobre o papel de avó de
duas raparigas de 24 e 21 anos e um rapaz de 17

s mensfilhosaindaviveramaiiifãn-
cia sob um regime odioso, embora
de pouco se terão apercebido. Os
meusnetos pensam queademocra-
ciarepresentativaéqualquer coisa
estabelecida, normal, eterna. Além
disso, viajam pelo planeta com um
à- vontade que não existia na altura
em que os meus filhos cresciam.
Nem tudo, é verdade, joga a seu fa-
vor, a começar na dificuldade de ar-
ranjarem uma casa" , diz Maria Filo-
mena Mónica sobre as diferenças
geracionais entre os dois filhos que
teve de um casamento comum co-
mandante piloto da aviação civil de

quem se divorciou e os netos que
agora tem. Investigadora emérita do
Instituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa, inimiga figadal
dos consensos, espírito livre, autora
de três dezenas e meia de livros sobre
Cesário Verde, Fontes Pereira de
Melo ou Eça, Portugal e a Europa, e

atésobresiprópria, nosprimeiros 33

anos de vida, em 'Bilhete de Identi-
dade' (2005) -uma obra memória -
lística que à época deu brado -, já ti-
nha escrito mas com parcimónia so-
bre os seus netos, pelo menos nas
crónicas da 'Domingo' , sempre que
o assunto ojustificou. Quase sempre
quando em causa estava o futuro da

geração em que se encaixam os
'seus': a primeira, de 24 anos, que
estáaviajarpela América Latina du-
rante três meses, depois de ter estu-
dado em Heidelberga (Alemanha) -
e que

"
quer ser jornalista" - ; a de 21

anos, "linda e preguiçosa, gosta de

moda"; e o rapaz de 17, um "ótimo
aluno". "Agora cada um já tem a sua
vida. Está tudo certo. "

Maria Filomena Mónica foi avó na
idade em que a jovem que já não se é

ainda pasma ante a perspetiva de es -
tar perto o que até então parecia tão

longe - tinha 51 anos: "Pensei que a

ideia da minha filha eraum comple-
to disparate. Claro que clame recor-
dou que, tendo eu engravidado aos 19

anos, não lhe podiapregar sermões."

Com a paga de direitos de
autor, fui com as duas netas
a Nova lorque. Fiz tudo em
grande, desde a limusine até
ao luxuoso hotel onde ficámos

Avó que é e a avó que teve
A filha do economista José António
Godinho Mónica, de Águas Belas, em
Ferreira do Zêzere, e de Maria Mar-
garida da Conceição Gonçalves de
Carvalho teve dois filhos muito jo-
vem. Entre a mãe que foi e a avó em
que se tornou existe um rio com
margens largas: "Quando tive dois

filhos, aliás em sequência rápida,
não tinha maturidade para os criar.
Além disso, já trabalhava e estava a

frequentar um curso superior. Es-

casseava-me o tempo para lhes fazer
festinhasnocabelo... Comosnetosé
tudo diferente. Gosto de estar com
eles, embora não tenha querido
abandonar a escrita. Não sou uma
avó galinha", explica quem apren-
deu com a segunda geração que lhe

apareceu "o prazer de mimar al-
guém" .

O prazer de olhar para os ne-
tos "a dormir no sofá- cama amarelo

que comprei para quando vinham cá

a casa passar fins de semana" .

Foi professora universitária - co-
meçou a ensinar um mês antes da

revolução de abril aquilo a que se

chamava, na altura, Ciências do
Trabalho - mas enquanto avó não

pratica a douta responsabilidade da
transmissão do conhecimento:
" Não penso que se possa ensinai' seja
o que for através da palavra. É pelo
exemplo que os valores fundamen-
tais são transmitidos. Não que eu

sejaum modelo, mas eles - as uvas



netas e um neto - sabem que sou

trabalhadora, que não me vergo
diante dos poderosos e que valorizo
a liberdade", refere quem lembra
ainda a ocasião, em 2011, quando le-
vou as duas mais velhas a Nova lor-
que. Viagem "paga com o dinheiro

que recebera como direitos de au-
tor". "Fiz tudo em grande, desde a
limusine que nos foi buscar ao aero-
porto até ao luxuoso hotel onde ficá-
mos. Embora já conhecesse a cida-
de, foi aprimeira vez que vesti apele
de turista. Vi a estátua da Liberdade,

a Grand Central Station e o Ground
Zero

.
Além das coisas que elas dese-

javam fazer, como uma ida à expo -

sição do Harry Potter" , conta.
A memória das suas próprias avós

deixou registada no livro 'Bilhetede
Identidade' - uma vestida de negro
em Águas Belas e a outra, a avó Ma-
ria, na Rua de São Mamede, em Lis-
boa, monopólio de todo o afeto.
Maria Filomena Mónica ainda guar-
da uma caixa de veludo carmim,
que dela recebeu quando tinha cin-
co anos de idade, e a caneta de ouro ,

comprada por aquela avó no ' Leitão'
- onde mandou gravar o nome da
neta e a data de nascimento - e que
Maria Filomena Mónica tantas vezes
levoupara a escola para pasmo das

colegas, apesar de estar proibida pe-
los pais. A avó Maria, "mulher lin-
díssima" , que afinal terá nascido em
1902 enão em 1904, como se cons-
tatou após a morte, no bilhete de
identidade dela, "era uma mulher
alegre, generosa e divertida".
"Como eu era sua afilhada, quando
ia a sua casa dava- me montes de

bolachas de baunilha, coisa que a

minha mãe não permitia." Entre
esta avó que lhe escrevia a 26 de ja-
neiro de 1976, em carta enviadapara
Cambridge, onde Maria Filomena
Mónica então residia - "diverte-te
sempre o que puderes pois terás

tempopara os aborrecimentos" -,e
a avó que agora é a diferença maior
está à sombra do segredo que anti-
gamente apartava as gerações: "Eu
nada sabia da vida íntima da minha
avó, enquanto os meus netos sabem
tudo da minha."

PERFIL DA AVÓ
Maria Filomena Mónica é uma dos

cronistas convidados da rubrica 'As

Escolhas' da 'Domingo'. Nasceu em

Lisboa em 1943, licenciou-se em

Filosofia pela Universidade de

Lisboa, em 1969, e fez o

doutoramento em Sociologia pela

Universidade de Oxford, em 1978.

Investigadora emérita do Instituto

de Ciências Sociais da Universidade

de Lisboa, escreveu na imprensa e

sobretudo mais de três dezenas e

meia de livros de cariz sociológico e

histórico, os últimos dos quais 'A

Sala de Aula' (2ol4), 'A Minha

Europa' (2015). 'Os Pobres' (2016) e

'Os Ricos' (2018), já publicados

depois do diagnóstico dó cancro de

que padece. Tem dois filhos, uma

jornalista e um publicitário, e para

aquilo que aqui se relaciona, três

netos -filhos da filha-, duas

raparigas de 23 e 22 anos e um

rapaz de 17.O Fotografada este mês em sua casa O Uma foto da avó com os

seus três netos em pequenos 6A socióloga com a neta mais velha


