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Documentador: Neide Domingues da Silva 
 
Doc. então...  nós vamos iniciar o projeto “Fala Goiana”... éh:: qual a sua idade... seu 
nome e idade? 
 
Inf. meu nome é L... eu tenho vinte anos... 
 
Doc. onde você mora? 
 
Inf. aqui em Goiânia mesmo... em Aparecida... desculpa... nasci em Goiânia... moro 
em Aparecida... 
 
Doc. ih::... de que você gosta e... de que não gosta aqui na sua cidade? 
 
Inf. eu gosto do jeito que o pessoal é... gentil... a maioria das/dos lugares que nós/ 
que eu vô pelo menos né... a gente sempre tem uma boa recepção... e o que eu não 
gosto... é... ( ) ((risos)) 
 
Doc. ahn?... éh::...  
 
Inf. péra um poquim...  
 
Doc. então eu vejo que você tem assim... um afeto né pela sua cidade... não tem a 
intenção de mudar daqui tão cedo... 
 
Inf. o que eu não gosto é que falta muito::... 
Doc.   [emprego?... 
Inf. também... além do emprego... o que tá faltando aqui é um pouco mais de 
interesse dos nossos governantes né... -- porque aí o transporte apesar de em algumas 
partes sê bom... não é em todos... eu tenho que pegá ônibus... ficar DUAS horas da 
minha casa pra vir pru campus... então é essa parte que eu NÃO gosto em Goiânia... 
mas eu gosto daqui muito... eu falo muito bem... e aconselho todo mundo a vir visitar... 
sô apaixonada pela cidade... 
 
Doc. ih::... assim... aqui em Goiânia... você já passou por alguma situação de... perigo 
como um assalto... ou um acidente? 
 
Inf. não... sempre quando eu passei... já tinha acontecido... um acidente... teve algum 
assalto... que aconteceu foi roubo né... que aí alguém pegou alguma coisa da minha 
bolsa sem eu perceber então... foi diretamente arriscada a minha vida... 
 
Doc. em que contexto que foi esse roubo? 
 
Inf. pra entrar dentro do ônibus... ((risos))  
Doc.  [na bolsa? 



Inf. na bolsa... e outra vez foi... por aqui... na faculdade mesmo... quando eu tava 
chegando... quando eu dei falta... meu celular já não estava comigo mais... então... 
perigo mesmo... eu não enfrentei... 
 
Doc. risco de morte não? 
 
Inf. não diretamente... se eu tivesse visto... quem sabe reagido... poderia ter tido né... 
mas como eu não vi... então... perigo mesmo não teve... 
 
Doc. ih assim... você falou que os locais que você frequenta você convive com 
pessoas gentis né? 
Inf. unhun... 
Doc. e que locais são esses? 
Inf. bom... eu venho aqui pra faculdade... também tem a paróquia...onde eu 
trabalhei... e nessa paróquia tem várias comunidades... e cada comunidade que eu vou 
tem pessoas que me recebem bem... 
Doc. outros lugares... 
Inf. que eu vou...uhn... é nos ônibus mesmo... que até no momento do embarque né 
de entrar no ônibus... os motoristas na maioria das vezes... são gentis... cumprimento 
eles... eles me cumprimentam também... e às vezes...as pessoas que estão dentro do 
próprio ônibus... às vezes começam a reclamar de alguma coisa... mas nesse reclama de 
alguma coisa...já cede o lugar pra outra... é gentil de alguma forma... 
 
Doc. aí... você já começou... éh... faculdade? 
 
Inf. unhum... já... tô quase terminando...  
 
Doc. Qual? 
 
Inf. tô no sétimo período de Letras... 
 
Doc. éh... então... em sua opinião... por que a violência aumenta no mundo todo? 
 
Inf. falta de respeito... acho que essa é a principal coisa... a falta de respeito com o 
outro... que se você é educado... sempre preocupa com a outra pessoa... você não vai 
fazer nada... 
 
Doc. éh:: em relação ao lazer... que tipo de lazer você aprecia? 
 
Inf. gosto de ir ao cinema... gosto de... passear... ir pra lugares traquilos e que tenham 
água...pra nadar... 
 
Doc. que cidades goianas você já visitou... e qual você prefere? 
 
Inf. já visitei...goianas né?... 
 
Doc. ou fora de Goiás... 
 
Inf. já fui a Caldas... Anápolis... Goiás Velho... Brasília... São Paulo... gosto muito de 
Caldas e São Paulo... se eu pudesse voltar... eu voltaria... mais vezes... 



 
Doc. aí... e o que que te marcou em cada uma delas? 
 
Inf. cada uma delas... São Paulo foram as praias... a emoção de ver a praia... pela 
primeira vez... pela segunda vez... em Caldas o/as piscinas e as pessoas que eu fui com 
um grupo de amigos... aí lá pelo menos o grupo de amigos que moram lá também me 
apresentaram os vizinhos... e todos eles receberam a gente muito bem... então acho que 
as duas coisas... as pessoas e o local... as piscinas e a praia... praia não... rios né que tem 
lá... 
 
Doc. Goiás foi visita turística ou histórica? 
 
Inf. foi mais turística... nós fo/ah conheci Chapada dos Veadeiros também...foi muito 
interessante...lá é um lugar bonito... mas não digo que foi uma das melhores porque a 
gente teve que caminhar demais...pra chegar... nos lugares... 
Doc.  [cansativo né? 
Inf. é... é muito cansativo... 
 
Doc. éh... em relação à fala do goiano... você percebe alguma diferente em relação à 
fala de Goiás e de outros estados? 
 
Inf. só percebo diferente de outros estados... que quando chega alguém de fora... aí que 
a gente para pra pensar assim o jeito que nós estamos falando diferente... 
 
Doc. ah ta... percebe a diferença quando chega o diferente... 
 
Inf. ou então às vezes quando conversando com alguém que vem de fora... do 
interior::... que aí ele puxa mais o r... aí eu paro pra pensar... péra aí... eu puxo o r 
também...((risos)) 
Doc.   [será que eu puxo também?... por::ta...((risos)) 
 
Doc. em relação à fala... éh... você acha que tem um falar mais correto ou não há 
regras impostas? 
 
Inf. não há regras... na universidade é claro que aqui a gente encontra mais pessoas 
com... vontade... se policiando pra falar corretamente né... mais na rua não... na rua é 
muito difícil você encontrar assim alguém... 
Doc.  [com essa preocupação né? 
Inf. é... 
 
Doc. sua família costuma se reunir?... em que datas isso ocorre e qual o valor desses 
encontros? 
Inf. bom minha família costumava se reunir muito... geralmente nos aniversários da 
minha vó... Natal... Ano Novo... e em alguns aniversários... mas nos aniversários não 
conseguia reunir a família toda... mas no Natal e Ano Novo sim... aí... principalmente 
no natal...só que ta perdendo isso... os primos foram casando... 
 
Doc. sua vó é viva ainda? 
 



Inf. foram formando as famílias diferentes... e agora eles estão meio afastados... mas 
mesmo assim no Natal... pelo menos no Natal... eles vão pra minha casa ou pra casa da 
minha vó... 
 
Doc. ixi... no meu caso... depois que meu avós faleceram... praticamente... não tem 
mais assim... reuniões de família...sabe?... é triste isso... ((risos))... 
 
Doc. éh:: no trabalho...tem...no seu trabalho...agora cê tá trabalhando só aqui ((na 
cantina da faculdade de Letras)) né ou você trabalho noutro local? 
 
Inf. eu não trabalho aqui... 
 
Doc. não?... você vem só pra ajudar... então cê tá trabalhando ou ta só... 
 
Inf. não...  
Doc.  [tá só estudando? 
Inf. só tô dando aula particular só... 
 
Doc. você já ganhou algum prêmio em sorteio? ... loteria... rifa... bingo por exemplo... 
como foi essa experiência?... 
 
Inf. ganhei uma vez... que foi num bingo que a gente fez lá em casa no Natal... que 
eu ganhei um potinho... porta-treco...foi TÃO emocionante... eu nunca tinha ganhado 
nada na minha vida...inda mais... entre a família lá né... foi tão bom... fiquei brincando 
com todo mundo assim... “eu ganhei... eu ganhei... iuhu... 
Doc.  [foi marcante... 
Inf. foi... 
 
Doc. em relação à sua infância, que lembrança marcou a sua infância? 
 
Inf. uhm... é difícil lembrar... eu quase não lembro muito das coisas que aconteceu na 
minha infância... eu acho que eu dormi demais assim na minha infância... que aí eu não 
lembro muito... 
 
Doc. cê tem irmãos? 
 
Inf. tenho... uma irmã... eu lembro do dia que nós duas brincamos... nós duas mais as 
outras primas... 
Doc.  [não era de fazer muita arte né... 
Inf. não... arte nem tanto... mas bagunça a gente fazia... que parece que... a família 
resolveu tudo tê filho tudo junto né... 
Doc.  [tem tudo a mesma idade quase... 
Inf. tinha... era seis mulheres...((risos)) 
Doc.  [brincava de quê?... 
Inf. a gente brincava... tinha uns folhetos de missa... no quintal de casa era um 
quintal até grande... nós pregávamos numa parede... cada canto da parede... era tipo 
pique... nós tínhamos que correr e bater no folheto... 
Doc.  [ah que joia... 
Inf. isso foi legal... 
 



Doc. éh:: alguma história engraçada que aconteceu com você ou com alguém... do seu 
convívio... 
 
Inf. engraçada?... éh... tem uma história engraçada... minha falta de atenção... minha 
atenção é bem baixa... uma vez eu conheci três rapazes... um que morava perto da 
minha casa... um que era amigo da minha prima... e um que estudava na minha escola... 
aí com o passar do tempo eu olhei o rapaz na minha escola de novo... aí eu liguei... uai... 
esse aí é o amigo da minha prima... ((risos)) aí o outro primo meu que era amigo desse 
rapaz... tava ino embora... eu vim embora com ele... de repente... o rapaz entrou na 
casa... que era perto da minha... aí eu juntei né... uai... essas três pessoas são a mesma?... 
até hoje eu não acredito que eu conheci três pessoas e as três eram uma só...((risos))... 
até hoje... não foi engraçada mas é a que eu lembrei agora... 
 
Doc. o que você acha importante pra ser feliz?... o que é indispensável? 
 
Inf. estar bem consigo mesmo... porque não adianta a gente... 
Doc.  [agradar os outros... 
Inf. e a gente não ficar bem... o importante é a gente estar bem... se a gente estiver 
bem a gente pode até ajudar mais as pessoas... 
 
Doc. dinheiro não é tudo né mas ajuda... então se você ganhasse um grande prêmio... 
o que que seria sua primeira providência? 
 
Inf. eu ia reformar minha casa... que é um desejo da minha mãe que agora se tornou 
meu também... 
 
Doc. éh:: que tipo de filme e música você gosta? 
 
Inf. sou bem eclética... eu gosto de MUIta coisa... gosto de sertaneja... forró...gosto 
às vezes de funk...MPB... música clássica... eu posso falar assim que pelo menos uma 
música de cada eu gosto...filme?... eu gosto muito de filme de ação e romance...mas 
assisto os outros também... 
 
Doc. éh:: na televisão... o que que você costuma assistir? 
 
Inf. seriado... 
 
Doc. qual que cê gosta? 
 
Inf. CSI e Desaparecidos...éh:: descobri que tinha um éh:: Eleventh Hour... que 
sempre arrumava uma morte diferente... é muito louco... assisti a temporada de Prison 
Break... Sobrenatural... mas assim... eu quase não assisto televisão... mas o tempo que 
eu tô assistindo é mais pra ver seriado... 
Doc. Law and Order tem o mesmo perfil do CSI não é? 
 
Inf. unhum... quase... só que aí eles/ CSI é mais... com crime né... de pessoas que já 
morreu... Law and Order tá mostrando ante que a pessoa morra... 
 
Doc. agora a última pergunta... no Brasil... que mudança você considera assim... mais 
urgente no Brasil pra que haja mais justiça mais igualdade?... 



 
Inf. uhn... acho que nós poderíamos começar dando educação pro povo né... que 
apesar desse projeto que tá aí pra que todo mundo estude... mesmo assim essa educação 
tá sendo meio fraca... 
 
Doc. Brasil para Todos tá só no discurso né? 
 
Inf. éh... a gente/eles tão tentando mas não tá sendo eficiente... 
Doc.  [tá muito lento... 
Inf. eu já dei aula... no semestre passado... e no semestre passado eu tive que passar 
aluno que não era pra passar... que deviam ter ficado lá...mas como a gente tem que 
passar... acho que escola pública no Brasil tá muito precária...  
 
Doc. obrigada pela sua entrevista... 
 
Inf. foi um prazer... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


