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Stefânia chegara em casa exausta. Aquele dia de trabalho não havia sido fácil. 

Seus ombros estavam pesados, o corpo mole, as pernas pediam por descanso, a cabeça 

doía. Como se não bastasse ter trabalhado o dia todo sob uma pressão infernal, ainda 

tinha que cuidar da casa. Aliás, esse é o preço que a mulher de hoje paga por estar no 

mercado de trabalho, lutando por condições idênticas às do homem. O engraçado é que 

a igualdade pode estar sendo alcançada profissionalmente, mas o trabalho doméstico 

não é dividido. A maioria dos homens é inadimplente com a casa, ficando a cargo da 

mulher a jornada dupla de trabalho. 

Essa é a realidade de Stefânia. Organizar a bagunça: juntar as roupas a serem 

lavadas, os calçados espalhados pela casa, lavar a louça, limpar a geladeira, atender as 

crianças e, de quebra, preparar o jantar. E precisa ser pontual, pois o marido não gosta 

de esperar. Depois de todos alimentados e a casa em ordem ainda precisa ajudar as 

crianças com as tarefas escolares. O pai, coitado, está cansado, trabalhou o dia todo e 

precisa assistir ao futebol na televisão. 

Lá vai nossa lutadora, ensinar matemática, português e ciências. Dúvidas 

respondidas, tarefas acabadas, coloca todos na cama e, é claro, ainda precisa contar uma 

estória para dormirem. Com sua invejável paciência, injeta personagens no imaginário 

das crianças, que divagam por mundos e realidades diferentes, e ao terminar, todos 

adormecidos, dá um beijo em cada rosto e os cobre com o lençol. 

Ufa! Pode agora, finalmente, tomar seu banho e descansar. Entra no chuveiro e 

deixa a água morna escorrer pelos seus cabelos, ombros e corpo. Aquele momento é 

precioso, pois é só seu. Esquece do tempo e permanece ali por minutos, que parecem 

infindáveis, a sensação de relaxamento é maravilhosa. Abre os olhos e com os vidros 

todos embaçados, dá-se conta que o tempo passou sem ela perceber, desliga o chuveiro. 

Cai na cama exausta e apaga. 

Por alguns minutos, desliga-se do mundo terrestre e cai num sono profundo, sua 

mente está tão esgotada que barulho nenhum pode fazê-la sair do transe. Seu desejo 

inconsciente é de permanecer nesse estado por dias, oi quem sabe meses. Deseja que um 

“apagão” tomar conta de seu corpo e mente.  

Dorme por algum tempo, até ser acordada pelo cachorro para abrir a porta. 
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