A brasileira se sente infeliz
Eugênio Esber
A antropóloga Mirian Goldenberg detecta entre as mulheres de classe média um discurso de
vitimização que não leva em conta suas conquistas - além de alimentar uma fantasia infantil
sobre o homem provedor.

Apesar da cordialidade e da entonação suave, a santista naturalizada carioca Mirian
Goldenberg não foge da briga. Nem mesmo com quem acha que seu estilo não tem tanto a ver
com os cânones acadêmicos. Ex-militante de esquerda nos anos 70, Mirian dirigiu sua verve
crítica para as pesquisas sobre a cabeça da mulher brasileira, encarando temas como
infidelidade com uma linguagem despojada para os padrões de uma doutora em Antropologia
Social pela UFRJ.
A habilidade para se comunicar com um público heterogêneo faz de Mirian uma das estrelas do
circuito de palestrantes - além, é claro, de uma bibliografia que inclui títulos instigantes como
A Outra, Nu e Vestido, De perto Ninguém É Normal, Toda Mulher é meio Leila Diniz, Infiel:
Notas de uma Antropóloga e O Corpo como Capital. Nesta entrevista a AMANHÃ, Mirian traça
um paralelo intrigante entre brasileiras e alemãs, pesquisa que põe em cheque alguns valores
das mulheres do lado de cá do oceano. Não deixe de conferir, agora, trechos da entrevista que
não foram publicados na edição 253 de AMANHÃ - inclusive sobre a dificuldade que a brasileira
tem de envelhecer, tema do seu livro Coroas.
As brasileiras estão voltando para casa?
Não acho que elas estão voltando para casa. O que está acontecendo no Brasil e em países
como os Estados Unidos é que muitas mulheres estão voltando para cuidar da casa quando
seus maridos ganham muito bem - o suficiente para os dois viverem tranquilamente. A mulher
brasileira, diferentemente da mulher europeia, não abriu mão do seu papel de esposa e de
mãe. Ela quer casar, ter filhos, constituir uma família, papel que na Europa muitas mulheres
não desejam mais. Na Alemanha, por exemplo, 50% das mulheres não querem ter filhos. Elas
investem muito no trabalho. Aqui, no Brasil, as mulheres querem conciliar o trabalho com a
posição de mãe e esposa, o que é uma coisa muito complicada. A dificuldade de conciliar esses
dois fatores tem deixado as mulheres brasileiras um tanto frustradas, tanto como profissionais
quanto como esposas, mães e donas de casa.
A brasileira se impôs o desafio de ser uma supermulher?
A brasileira não faz o mesmo tipo de escolha de uma europeia. A alemã decide que ou fará
isso ou fará aquilo. É algo como "ou eu vou ser mãe e criar meus filhos" ou "eu vou investir
tudo na carreira". A brasileira, não. Ela quer isso e aquilo.

A consequência é uma insatisfação feminina muito grande por causa de uma dupla frustração.
Afinal, no mercado de trabalho elas não têm o mesmo prestígio, remuneração e poder dos
homens. E por outro lado não conseguem ser mães e esposas em tempo integral. Diante desse
quadro, algumas mulheres que podem exercer essa opção têm feito a seguinte avaliação: já
que eu não estou tão satisfeita assim no mercado de trabalho, eu vou optar por ser mãe e
esposa em tempo integral e depois eu sigo minha carreira. Mas eu não vejo um movimento tão
massivo assim nessa direção. Não a ponto de dizer que a volta para casa é uma tendência.
Pode até corresponder a um desejo feminino muito forte, mas não vejo isso efetivamente
acontecendo em grande escala. Porque não seria um comportamento muito aceitável.
Quem não aceitaria?
Nem os homens nem a sociedade em geral aceitam. Os homens brasileiros já não querem
bancar a casa sozinhos. Acabou aquele momento em que o homem era o único provedor e a
mulher podia ficar em casa cuidando dos filhos. Eles não querem mais esse tipo de relação. E a
própria sociedade cobra da mulher o trabalho remunerado. Há inclusive um certo estigma
pesando contra a mulher jovem que se dedica inteiramente à família. Nem mesmo as outras
mulheres aprovam... Por isso eu acho que só uma minoria das mulheres vai conseguir exercer
essa opção de voltar para casa. Agora, no plano do desejo, da idealização, esse sentimento é
muito forte.
Em que camada social esse desejo é mais forte?
Eu trabalho com mulheres das camadas médias. Minha pesquisa é com mulheres
universitárias, que já se constituíram profissionalmente, que têm uma posição no mercado e
que não vão parar de trabalhar, pois a independência econômica é importante para elas. Entre
elas, o desejo de ficar mais perto do marido, dos filhos, aparece, sim, nas pesquisas que tenho
feito. Existe uma certa fantasia, até meio infantil, do tipo "pode ser que eu encontre um
parceiro que ganhe muito bem e aí eu possa cuidar dos filhos, fazer o que eu gosto, trabalhar
em coisas em que eu não ganhe tão bem mas que me satisfaçam mais". Então ainda existe
entre as mulheres, aqui no Brasil, uma fantasia do homem provedor. Mas está mais no plano
da fantasia do que no plano da realidade das brasileiras de hoje.
Ainda que se trate de uma simples fantasia, não deixa de ser uma ruptura com um passado
recente, quando as mulheres se lançaram em massa ao mercado de trabalho e se tornaram
maioria em grande parte das empresas.
O que eu acho que existe é um certo paradoxo. As mulheres entraram com tudo no mercado
de trabalho, mas não em posições muito prestigiadas ou que lhes permitam ganham muito
bem. Elas estão em posições inferiores se compararmos com os homens. Claro, existem
mulheres executivas, mulheres muito bem-sucedidas. Mas são exceções. A grande maioria das
mulheres está em profissões de serviços, ou então como professoras primárias, enfermeiras,
atividades em que elas não ganham bem e nem são muito prestigiadas.
Na comparação com as alemãs, alvo de sua pesquisa, como se saem as mulheres brasileiras?
Acho que esta comparação é bem interessante porque opõe dois extremos. Lá, na Alemanha,
temos um tipo de mulher que valoriza a independência, a liberdade, a autonomia. Que pode ou
não se casar. Que pode ou não ter filhos - para elas, tanto faz. E aqui, no Brasil, encontramos
um tipo de mulher que investe muito na parceria amorosa, nos filhos, na família. Um dado
curioso é que a mulher brasileira nunca esteve tão bem, como agora, em termos de educação,
de trabalho, de qualidade de vida, de ser ouvida e respeitada. Só que, apesar deste bom
momento, nas minhas pesquisas entre mulheres da faixa dos 40 anos eu encontro um discurso
de vitimização. É o que eu chamo de miséria subjetiva.

O que é miséria subjetiva?
O discurso dessas mulheres gira em torno de duas questões: o homem (ou a falta dele) e a
decadência do corpo.O que é que essas mulheres me dizem? Primeiro, aparece um discurso
que é muito típico da mulher brasileira:"Falta homem no mercado", "os homens da minha
idade não querem mulheres da minha idade, querem uma mulher muito mais jovem", "quando
um homem se separa, imediatamente ele se casa, enquanto, para a mulher, é muito mais
difícil encontrar um parceiro que a respeite". Esse é o discurso centrado no homem. Já o
discurso feminino centrado na decadência do corpo traz muito fortemente percepções do tipo
"meu corpo já não é mais o mesmo", "eu me tornei invisível", "eu não me acho mais uma
mulher atraente", "não sou considerada uma mulher desejável". Esses dois discursos
aparecem com muita força. É um discurso de vitimização. Eu chamo este fenômeno de
"miséria subjetiva" porque, se você olhar para as conquistas da mulher que pratica esse
discurso, verá que ela tem dinheiro, tem independência, ela está se realizando, está bem
fisicamente. Mas ela não internaliza as conquistas objetivas como um poder... Já na Alemanha,
eu encontrei a mulher poderosa - subjetivamente e objetivamente.
A brasileira se sente mais infeliz do que realmente é?
Exatamente. Há um descompasso entre o poder objetivo que ela tem, e o sentimento subjetivo
de miséria que ela traz. E isso é cultural, é um problema da nossa cultura, que diz para as
nossas mulheres que se elas não tiverem um homem, se elas não estiverem jovens, se elas
não forem sexy, se elas não forem magras, se elas não tiverem filho, elas não têm valor
nenhum.
Se o corpo é um capital, como você sustenta em um de seus estudos, qual é o valor deste
ativo no mundo corporativo?
É muito grande, e não só para as mulheres. E você vê este fenômeno mesmo em profissões
em que o corpo não seria um grande capital, como na de professor universitário, que é a
minha atividade. O corpo não seria relevante, não deveria ser, mas é. As pessoas gordas, que
não pintam o cabelo, que se vestem "mal", são permanentemente desqualificadas,
desrespeitadas e deixam de conseguir alunos, convites para palestrar, parcerias... E tudo por
causa da aparência. Por quê? Porque aqui se associa uma pessoa que não cuida do seu corpo a
uma série de adjetivos negativos: diz-se que ela é preguiçosa, é desleixada. Uma mulher que
não pinta o cabelo, não faz as unhas, não se depila permanentemente, é vista no Brasil como
uma pessoa que não tem higiene. Na Alemanha, uma mulher não se depila, não pinta o
cabelo, não faz as unhas. É dificílimo você encontrar um cabeleireiro na Alemanha para fazer
escova. Aqui, se você não tem esses procedimentos que as mulheres brasileiras acham que
são mínimos, você é considerada uma pessoa sem higiene. Então, esse ativo, o corpo, não é
tão visível, ele não é dito, mas ele vale. Ninguém vai te dizer "eu não te convidei porque você
está gorda" ou porque "você não pinta o cabelo". Mas a pessoa não é convidada por isso.
No dia-a-dia do escritório, o corpo pode significar, ou pode custar, aquela sonhada promoção?
Isso mesmo. Tem até pesquisas nos EUA mostrando que as pessoas altas ganham mais. Que
os advogados que são mais altos e mais fortes têm salário superior ao dos baixinhos e
carecas. Então, não é só com a mulher. Só que isso não pode ser explicitado. É óbvio que você
ser inteligente, ter ideias, publicar mais, ao menos no meu meio, é algo mais importante do
que o corpo. Mas a aparência vale muito. Tenho certeza de que se eu não pintasse o cabelo, se
fosse gorda, os convites para palestras ou para falar na TV diminuiriam. Ainda que as minhas
ideias continuassem as mesmas...

O corpo, como capital, é um valor universal?
Não é universal. Eu diria que é muito uma tendência norte-americana e latina. Na Alemanha,
as mulheres são respeitadíssimas sem pintar o cabelo, vestindo roupas largas, não usando
salto alto e maquiagem. Porque elas são respeitadas pelas ideias, pela personalidade, pelo
charme, pelo carisma, e não pelo corpo. Até pega mal lá você investir demais no corpo. É
como se você estivesse ociosa, gastando com seu corpo um tempo em que você poderia estar
fazendo coisas muito mais importantes - estudando, trabalhando. A mulher que gasta muito
com roupa, que investe em botox, plástica, para ter uma aparência sexy, não é bem percebida
no mercado de trabalho. São valores opostos aos daqui.
Sob este viés europeu, a mulher muito vaidosa estaria desviando do foco realmente
importante...
Exatamente. É o oposto do que acontece por aqui. No Brasil, se você não faz botox... Eu até
brinco um pouco com esta nossa realidade de culto ao corpo no meu livro mais recente,
Coroas. Ali eu mostro como as pessoas reagem quando você chega aos 40 ou 50 e não faz
nenhum procedimento... Elas até estranham - mesmo você sendo uma professora
universitária, mesmo você sendo uma psicanalista.... É como se você fosse responsável pelo
seu envelhecimento. Você não estaria fazendo tudo o que poderia fazer para congelar sua
idade.
A mulher, neste caso, passa a ser vista como alguém que teria abandonado a si mesma,
perdido a autoestima?
É... A mulher estaria envelhecendo. E envelhecer é um estigma. Lá, na Alemanha, quando eu
mostro as imagens de nossas mulheres de 50, de 60 anos, eles vêem mulheres congeladas na
etapa dos 30. Porque todas aqui parecem ter 30. Mas esse congelamento, para eles, não é
algo positivo. Afina, você congela o seu corpo, mas você congela sua maturidade, você congela
sua experiência, você congela o seu comportamento. Quando você congela a sua imagem em
30, você não congela só seu corpo.
As brasileiras não sabem envelhecer?
Eu acho que elas têm muito mais dificuldade para envelhecer do que em se vê em outras
culturas. Nossa cultura valoriza muito um modelo de mulher jovem e, eu diria, até infantil....
Infantil em que sentido?
Infantil no sentido de ser uma mulher voltada para o olhar do outro. Voltada para o objetivo
de ser validada pelo olhar masculino. Não é uma mulher voltada para ela mesma, para o
objetivo de ela se dar valor. A mulher brasileira é permanentemente movida pela busca da
aprovação externa de um homem.
Ela busca a aprovação externa de um homem ou, predominantemente, de outras mulheres?
Dizem isso, não é? Que a mulher faz tudo para impressionar outra mulher.
Não é verdade?
Eu não vejo isso. Eu vejo que a mulher quer a aprovação, o desejo, o olhar do homem. Ela
quer se sentir desejável, ela quer se sentir sexy, ela quer se sentir seduzindo. E isso ela não
quer de uma mulher, ela quer de um homem.

No ambiente de uma empresa, neste país do culto ao corpo, os atributos físicos são de algum
modo usados para se avançar na carreira?
Não dá pra dizer que todas as mulheres são assim. Inclusive porque existe aquela mulher que
é um trator para competir e que não se distingue do homem. Esta não está seduzindo
ninguém. Está competindo, e quer ser respeitada, e quer ganhar mesmo.
Mas o perfil trator não representa a média, representa?
Pelo menos no universo de mulheres que eu pesquiso não representa a média, não. Eu não
pesquiso altas executivas, grandes empresárias. Eu pesquiso camadas médias - é a
professora, é a psicóloga, é a cientista social, é a pessoa que trabalha em banco. Nesse
universo que eu pesquiso, a brasileira se coloca como uma mulher que seduz e que quer
também privilégios por ser mulher. Então, não quer competir tão violentamente, foge da briga,
usa outros meios pra conseguir as coisas.
Inclusive usando esse ativo que é o corpo?
Exatamente. E nem sempre é o corpo sexy. Pode ser, também, o corpo infantilizado, aquele
corpo de menininha que não pode ser agredida, que tem que ser protegida. As mulheres... Eu
não gosto de dar exemplo, mas na TV você vê muito esse modelo de ser mulher.
É o discurso da fragilidade, da busca da proteção...
O discurso da fragilidade, da meiguice, que é um discurso que seduz, porque você acaba
tomando mais cuidado com essa mulher, porque senão você acha que vai quebrar, não é?
Então você vê aquele trator, mas você também vê essa mulher mais frágil, mais delicada, que
eu não vi na Alemanha.
Está-se comparando mulheres da mesma condição social?
Sim, mulheres da mesma condição social. As mulheres alemãs são muito fortes, muito
"poderosas". Elas não gostam do modelinho frágil. Não combina com a mulher alemã.
Esta avaliação se aplica ao plano político? O Brasil está tão preparado para governantes como
Dilma Rousseff e Yeda Crusius quanto a Alemanhã para líderes como Angela Merkel?
Eu acho que a situação é muito diferente. É óbvio que a Angela Merkel também sofre
discriminações. Como ocorre em qualquer lugar do mundo. Mas na Alemanha você tem uma
cultura mais igualitária entre homens e mulheres. Porque lá, durante a guerra, enquanto os
homens combatiam, as mulheres assumiram todas as posições masculinas. As mulheres não
precisavam dos homens. Então você tem já tem uma história de p elo menos 60 anos de
mulheres assumindo atividades masculinas.
Mesmo depois da guerra?
Sim, mesmo depois da guerra. Quando os homens voltaram, criou-se um problema, porque
elas não queriam abrir mão daquelas atividades que tiveram de assumir enquanto eles
estavam fora. Você vê que na Alemanha Oriental, hoje, me parece que 30% dos homens ficam
em casa, cuidando dois filhos, e as mulheres vão trabalhar. Elas não querem aceitam ficar em
casa cuidando dos filhos, elas querem trabalhar. O resultado, lá, é a existência de uma cultura
mais igualitária, de mulheres que já não precisam provar nada. Aqui nós temos que provar
permanentemente que podemos. Então é óbvio que o fato de ser mulher acrescenta um
problema. Os homens também têm que ser competentes e tal, e também são questionados,
mas a mulher tem que provar o tempo todo que pode...

Ela não é vista como uma igual. Ela tem que provar que é uma igual. E tudo isso com outros
agravantes, aqui no Brasil. Porque a Dilma teve que fazer plástica. A Yeda eu não sei. A Marta
Suplicy fez quantas plásticas? A Dona Marisa fez quantas plásticas?
Na lógica do marketing político, uma plástica pode melhorar a imagem da candidatura...
O marketing político investe uma enormidade na aparência. Eu não sei se as candidatura delas
ficariam comprometidas caso não fizessem plástica. Mas a expectativa é de que façam. Nesse
ambiente, a gente acaba cedendo. E quando a gente cede, acaba reforçando a cultura do
corpo. Então eu acho que aqui é mais complicado. Houve até uma pesquisa em que a primeira
pergunta era "por que você votaria numa mulher? Quais os requisitos?". E os homens
disseram: em primeiro lugar, ela tem que ser bonita. Claro, a Marina não fez esta concessão
(cirurgia plástica), a Heloísa Helena não fez.... Mas é muito complicado, no Brasil, porque aqui
a gente tem que provar o tempo todo nosso valor.
O valor do corpo...
O corpo é um capital. Se a gente não tiver esse corpo, nós temos mais dificuldade no mercado
de trabalho. Não só no mercado de trabalho, no mercado afetivo, no mercado sexual, no
mercado de amizades. E nós temos que investir, ainda, na família. Não podemos abrir mão
disso, porque, senão há um problema, há um fracasso, há um estigma. Uma mulher que não
tem um homem e vai entrar na política, a primeira coisa que se vai dizer a seu respeito é "Ah,
mas qual é o problema dela?"....
Se é solteira, há um problema.
Se é solteira, as pessoas perguntam: por quê? Qual o problema? A mesma coisa aconteceu
com o Kassab (Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo, reeleito em 2008), não é? Na
campanha, se invocou o estado civil dele. Quer dizer, se fosse casado e tivesse filhos, acabou
o problema, acabou o questionamento... Aqui no Brasil é assim: quando você não tem uma
família constituída, filhos, você é visto como um ser anormal, totalmente fora do desejável.
Ainda não é vista como uma escolha legítima a opção de não se casar e de não ter filhos. Em
outras culturas é legítimo, até desejável. Tanto é que o governo alemão, e agora até o italiano,
dão dinheiro para as mulheres que têm filhos. Dão uma mesada para uma mulher que tem
filhos.
Nas últimas décadas teve início uma verdadeira ocupação feminina nos escritórios. Nos mais
diferentes setores profissionais, a mulher se tornou maioria, inclusive rompendo tabus, como
na atividade policial. As suas pesquisas e observações indicam que este fenômeno vai-se
manter, se acentuar ou se inverter nos próximos anos?
Se olharmos para as últimas décadas, veremos que este avanço das mulheres foi maior em
profissões com salários cada vez menores e com menos prestígio material. O jornalismo, por
exemplo, era uma profissão completamente masculina e hoje é uma profissão muito feminina.
Mas veja a desvalorização da profissão e do salário dos jornalistas. Então, as mulheres
começaram a ocupar profissões que os homens não queriam: professora primária, enfermeira,
psicóloga... Todas profissões muito associadas ao próprio trabalho da mulher dentro de casa. A
entrada da mulher no mercado de trabalho foi por aí. Depois ela foi entrando em profissões
que estão sendo desprestigiadas em termos salariais como, por exemplo, o jornalismo, além
de atividades como a bancária, por exemplo. A mulher ocupou não somente postos de trabalho
em que ela ganha menos que o homem como profissões em que se ganha menos.

E o que dizer da presença das mulheres em profissões bem remuneradas?
As mulheres ainda estão muito pouco inseridas em profissões de alto prestígio. Você poderia
citar modelos, atrizes, apresentadoras de TV, em que corpo é mesmo um capital, e profissões
em que se ganha bem. Mas são poucas as profissões em que a mulher ganha mais do que o
homem. Quando acontece, é em atividades voltadas para o corpo, como modelo. Eu diria,
então, que nós estamos muito longe, ainda, de ocupar posições de poder e de prestígio.
Acredito, sim, que o caminho é esse. Mas desde que a mulher faça mais escolhas, e abra mão
até de alguns papéis que ela valoriza muito. Porque quando a brasileira começar a dizer "eu
quero, sim, ser diretora executiva da empresa tal", ela vai ter que fazer uma escolha diferente
do que ela faz hoje.
Como assim?
É interessante notar que, em Medicina, as mulheres entram na faculdade com média superior
à dos homens; durante toda faculdade elas têm médias superiores; e quando elas vão escolher
a profissão, o homem escolhe ser um neurocirurgião e a mulher escolhe pediatria,
dermatologia, anestesia. Então, eu acho que as escolhas da mulher ainda são muito em função
dos outros papéis que ela quer conciliar, e aí isso tem um custo muito alto pra carreira dela.
Então ela opta pela pediatria porque vai ter um horário mais tranqüilo, é um ramo menos
competitivo, que não exigirá dela comparecer a tantos congressos nem fazer três pósgraduações...
Aquela obsessão de conciliar a profissão com papéis de mãe, esposa, dona-de-casa...
É. A nossa cultura faz com que a mulher veja um problema em abrir mão de outros papéis
para realizar o sonho de ser, por exemplo, a neurocirurgiã número 1 do Brasil...
Já os homens podem ser tudo o que quiserem. Não precisam abrir mão de nada. Afinal, eles
têm apoio dentro de casa. Então, eu acho que, enquanto o valor da família, do casamento, dos
filhos, for tão fundamental para todas as mulheres - e isso é imposto culturalmente -, só raras
exceções, entre elas, vão chegar lá, profissionalmente. Mas será que elas querem chegara lá?
Eu acho que não. E isso eu vejo entre as jovens. Sou professora de meninas de 20 a 25 anos.
Elas não parecem dispostas a abrir mão de ter filhos, não vão abrir mão de se casar, de ter
família. Como vão chegar lá?
Você também desenvolveu estudos sobre infidelidade.
Meu livro, meu primeiro livro sobre esse tema se chama "A Outra". E dois anos atrás eu
publiquei um livro chamado Infiel. Depois de 20 anos de pesquisas, eu criei um conceito que
chamo de capital marital. Já que você está querendo falar de ativos, vamos lá. Eu,
comparando as brasileiras na faixa de 50 anos com as alemãs da mesma faixa etária, vi que
na Alemanha elas não falam de homens. Já do lado de cá, no Brasil, percebi que as mulheres
aparentemente mais satisfeitas e mais felizes são aquelas que têm um marido, pois o mercado
de maridos é escasso nesta faixa etária. Também notei que estas mulheres mais felizes, daqui,
reportam que o marido é totalmente dependente delas. Eles ligam várias vezes por dia, não
sabem fazer uma massa, não sabem encontrar nada dentro de casa. E na maioria das vezes o
marido é o principal provedor dentro de casa. Ele ganha muito mais do que ela. Então, elas
sem sentem duplamente poderosas: porque têm um marido, num mercado escasso, e porque
eles dependem totalmente delas. Daí minha conclusão de que, no Brasil, o corpo é um capital,
mas é um capital mas o marido é um capital mais valioso ainda.

Marido vale mais do que um belo corpo, mesmo?
Vale. Por quê? Porque mesmo as gordinhas que eu pesquisei se diziam felizes porque estavam
com um marido há 30 anos... E, por outro lado, as m ulheres mais bonitas, mais jovens, mais
bem-sucedidas que eu ouvi, me diziam ter inveja de outras mulheres nem tão bonitas ou bem
empregadas porque não tinham um marido. Não tinham esse capital. Lamentavam, dizendo
"eu nunca vou ter uma relação de 30 anos, porque já estou com 50".
E como fica a mulher que não tem o "capital marital"?
Percebi, nas minhas pesquisas, que quando uma mulher não tem o marido, que é o desejo
mais profundo em todas as entrevistadas, ela atribui valor ao fato de ter um homem. Se ela
não tem o capital marital, o amante também é um valor. Porque a pior coisa para uma mulher
nessa faixa etária é não ter um homem. É a pior situação. Mas se ela tem um homem ... ela o
considera fiel, porque é todo seu, e só está com a outra, com a esposa, por obrigação e por
acomodação. Ela acredita que ele não tem relação sexual com a esposa, que ele não ama a
esposa. Então, numa cultura em que ter um homem é um valor tão fundamental, para a
mulher brasileira se sentir valorizada até um amante é um capital. E ela E ela constrói o
mesmo tipo de discurso da esposa. "Ele é dependente de mim, ele precisa de mim, eu sou a
relação mais importante da vida dele." Então, esposas e amantes nesse ponto são muito
parecidas.
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