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Pesquisa mostra jovens gaúchas como mulheres polivalentes, que se julgam aptas a conciliar a pressão no trabalho
com apego à família
A jovem Letícia Fogaça Becker dedica-se à vida proﬁssional, mas não se desliga da família – mora com os pais, numa
residência confortável no bairro Vila Ipiranga, projeta casamento e ﬁlhos brincando no jardim. Para o futuro próximo,
Letícia, que investe entre R$ 200 e R$ 300 por mês para se manter na moda, planeja cursos de pós-graduação.
A publicitária de 25 anos, que há dois meses abriu a Cinco Marias, empresa de propaganda digital com outras
quatro colegas, ajuda a compreender um estudo sobre o comportamento feminino divulgado ontem, em Porto Alegre.
Denominada Mulheres 2030, a pesquisa da Rohde & Carvalho alcançou 920 mulheres das classes A, B e C em 17
Estados. Os dados, ainda parciais, sugerem que gaúchas como Letícia gostam de estar na moda, buscam aperfeiçoamento, cobram-se mais no emprego, mas não estão dispostas a trocar a família pelo trabalho. Três em cada quatro
gaúchas se sentem pressionadas a serem bem-sucedidas.
– As gaúchas estão preocupadas com a beleza, com a proﬁssão, mas acham que podem conciliar com a vida
familiar. O que leva os gaúchos a trabalhar em outros lugares? Porque são trabalhadores, fazem várias coisas ao mesmo
tempo, são versáteis – analisa a psicóloga Suzana Carvalho, diretora da Rohde & Carvalho e uma das responsáveis pela
pesquisa.
Formada em Publicidade, Martina Scherrer, 23 anos, sócia de Letícia, convive com a pressão desde os 17 anos. Por
iniciativa própria, ela deixou a residência dos pais, na vizinha Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, para morar em Porto
Alegre – mais próximo da faculdade, dos amigos e, sobretudo, das oportunidades. Não se arrepende da escolha:
– Quis expandir a minha vida cultural e proﬁssional. Eu via mais oportunidades de emprego, de contatos, de amizades, de lazer em Porto Alegre. Não foi fácil no começo. Hoje, gostaria de ter mais tempo para o meu namorado, mas
ele entende que a prioridade, desde que abri a empresa, é a minha carreira.
O comportamento com seus parceiros é um capítulo à parte – e talvez macule a fama de recatada das gaúchas. De
acordo com as respostas, as mulheres nascidas no Rio Grande gostariam de praticar mais sexo e, atenção, traem: 39,4%
admitem a inﬁdelidade. Quase tanto quanto as paulistas (42%) e as cariocas (41,7%). Em 2007, outro levantamento feita
com 2.120 mulheres com idades entre 25 anos a 55 anos, havia constatado que 24% das porto-alegrenses ouvidas
traíam – o dobro da média nacional.
Na intepretação de da psicóloga Suzana Carvalho, as gaúchas têm “ânsia do mais”:
– Elas querem mais do parceiro, mais do chefe. Elas têm uma ânsia do mais. Quando atingem algo, aquilo é pouco.
Para psicóloga e psicoterapeuta Lúcia Pesca, a pesquisa reforça um perﬁl já identiﬁcado.
– A gaúcha está preocupada, em primeiro lugar, com os valores dela. Ela não diz em público, mas ela primeiro cuida
das unhas, do cabelo, para depois sair com o marido. No momento em que estiver bem com ela mesma, ela irradia esse
bem-estar.
Não é uma coisa egoísta.
Em relação à traição, Lúcia arrisca:
– É a valorização do prazer dela.
Os professores falam para a gente meter a cara no mercado desde o primeiro semestre da faculdade. Com o tempo,
a pressão só aumenta.
Damiana Lopes Porto, 22 anos
A faculdade é o momento para construirmos uma base, um caminho, para a vida proﬁssional. Tenho colegas que
estão no mercado e outros que não pensam em colocar a cara à tapa.
Telma Silvino Lambert, 21 anos
As mulheres se arrumam para serem vistas pelas outras mulheres, para se sentirem bem. E, também, para o namorado.
Por último, né? (risos)
Letícia Fogaça Becker, 25 anos
Nesta idade, nos vemos forçadas a decidir pela carreira. Quando a minha vida proﬁssional estiver mais estabilizada,
vou pensar em outras coisa.
Martina Scherrer, 23 anos
Tento cuidar da minha qualidade de vida junto com o trabalho. Uma coisa complementa a outra.
Bianca Smaniotto Netto, 23 anos

Analise atentamente as alterações propostas para a abaixo, retirada do texto:
“A jovem Letícia Fogaça Becker dedica-se à vida proﬁssional, mas não se desliga da família –
mora com os pais, numa residência confortável no bairro Vila Ipiranga, projeta casamento e
ﬁlhos brincando no jardim. Para o futuro próximo, Letícia, que investe entre R$ 200 e R$ 300 por
mês para se manter na moda, planeja cursos de pós-graduação”.
I.

A jovem Letícia Fogaça Becker dedica-se à vida proﬁssional, não se desligando da família –
morando com os pais, numa residência confortável no bairro Vila Ipiranga, projetando
casamento e brincando com os no jardim. Para o futuro próximo, Letícia, que investe entre R$
200 e R$ 300 por mês para se manter na moda, planeja cursos de pós-graduação.
II. A jovem Letícia Fogaça Becker dedica-se à vida proﬁssional, mas não se desliga da família:
tem residência ﬁxa com os pais, numa casa confortável no bairro Vila Ipiranga, projetos de
casamento e cria os ﬁlhos brincando no jardim. Para o futuro próximo, Letícia, que investe entre
R$ 200 e R$ 300 por mês para se manter na moda, planeja cursos de pós-graduação.
III. A jovem Letícia Fogaça Becker dedica-se à vida proﬁssional, mas não se desliga da família –
morando com os pais, numa residência confortável no bairro Vila Ipiranga, projeta casamento e
ﬁlhos brincando no jardim. Para o futuro próximo, Letícia, que investe entre R$ 200 e R$ 300 por
mês para se manter na moda, planeja cursos de pós-graduação.
Quais mantêm a correção gramatical e o sentido da frase original?
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I, II e III
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