
ATIVIDADE FORMATIVA: 

ELABORE UM GENOGRAMA DA FAMÍLIA DE ARIOVALDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES À 

SEGUIR: 

A Família: 

Ariovaldo (Valdo) Carpaccio Rondelli, 62 anos, é de uma família de origem 

italiana, seus pais Adelmo Rondelli e Ângela Carpacio Rondelli tiveram três 

filhos (Antônio, 64; Ariovaldo 62, e Diógenes 56), e duas filhas (Antônia, 60; e 

Camila, 58). Todos os irmãos e irmãs de Ariovaldo são casados, e pequenos 

agricultores, morando na região de Santa Fé. 

Adelmo Rondelli era hipertenso e diabético, e faleceu de acidente na lavoura, 

quando o trator em que trabalhava tombou. Angela Rondelli faleceu de câncer 

de pulmão. Era tabagista. 

Marilda Pessegueiro Tupi, 59 anos, é filha de Casemiro Tupi e Lindaura 

Pessegueiro Tupi, migrantes da região da fronteira para Santa Fé. Casemiro e 

Lindaura casaram cedo e tiveram nove filhos: Marilda (59), Mateus (57), Rute 

(55), Adão (54), Eraldo (53), Rodrigo (53), Sergio (52), Eva (50), Marina (49). E 

dois abortos espontâneos: um antes de Rute e outro depois de Sergio. Eraldo e 

Rodrigo são gêmeos. Idênticos. Casemiro Tupi teve um AVC aos 45 anos, 

quando se descobriu hipertenso. Ficou com sequelas graves, paresia à 

esquerda e dificuldade para falar e deglutir. Marilda como filha mais velha era 

quem ajudava no cuidado com o pai. Lindaura Pessegueiro Tupi ainda vive em 

companhia da filha Marina. 

Ariovaldo e Marilda se conheceram numa quermesse de São João. 

Namoraram e casaram em seis meses. Logo depois Casemiro Tupi faleceu. O 

casal tem quatro filhos: Claudio (28a), Marta (27a), Tarcísio (25a) e Hebe 

(24a). 

Claudio é casado com Laura (25a), tem um casal de filhos (Ana, 3a e Luiza, 1ª) 

e trabalha na contabilidade da fábrica de joias; Marta esta separada de Rafael 

(32), e tem 1 filho (Rafael,4a). Tarcísio, trabalha no comercio, é casado com 

Mônica (25a) e tem um filho (Carlo, 1a), Hebe é manicure durante o dia e à 

noite é caixa na pizzaria, e namora Ediclei (26a), usuário de maconha. 

O relacionamento do casal não apresenta problemas. Marilda não tem simpatia 

pela nora Laura, Claudio já teve problemas com álcool, e esta em abstinência. 

Hebe, desde a adolescência tem conflitos com o pai por não aceitar as regras 

da casa e com as restrições do pai a suas escolhas de namoro. 

Em geral, se reúnem aos domingos para almoço de família, onde as 

divergências afloram. 

O contexto: 



A família mora no Bairro Velha Guabiroba, em casa de mista, sendo um chalé 

de madeira com área ampliada de alvenaria, com alpendre, com três quartos, 

sala, cozinha e banheiro. A casa tem um pátio onde plantam algumas verduras 

e hortaliças e criam galinhas. Tem um cachorro de guarda chamado Bugre. 

Nos fundos do pátio tem um galpão/garagem.  Ariovaldo é católico, devoto de 

Santa Terezinha, e agora que esta restrito a casa recebe a visita de pessoal da 

igreja regularmente.  

Depois do acidente, sente ressentimento com a empresa, pois depois de ferido 

e incapacitado não recebeu apoio senão os garantidos pela legislação. As  

vezes tem vontade de acionar a justiça. 

Tem recebido poucas visitas dos filhos e netos. Os almoços de domingo são 

cada vez mais esparsos. 

 


