
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 
I –  Dados Gerais 
1.1 Inquérito nº:03 
1.2 Cassete nº: 03 
1.3 Lado: A e B 
1.4 Duração: 60’ 
1.5 Data: 29/07/03 
1.6 Local de inquérito: Casa do Visinho  
1.7 Tipo de inquérito1:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.8 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.9 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
2. Sexo: Feminino 
3. Naturalidade: Itapuranga - GO 
4. Domicílio: Vila Agnel – Bairro João Francisco – Goiás - GO 
5. Residência anteriores:  Goiânia (2 anos) 
6. Está em Goiás desde:  02 anos de idade 
7. Formação escolar: 3ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: doméstica 
9. Idade: 28 anos  
10:Local de trabalho: Trabalha em um a residência – de frente a Saneago 
11. Tempo de serviço: desde os 12 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho: Areião, loja... 
13. Outras atividades: Artesã (faz panelas de barro) 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico:  baixo 
16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 
17. Naturalidade da mãe: Goiás - GO 
18. Naturalidade do cônjuge: Itaberaí - GO 
19. Ocupação do pai: guarda-noturno 
20: Ocupação da mãe: artesã 
21. Ocupação do cônjuge: pedreiro 
22. Nº de filhos: 03 filhos 
23. Filhos adotivos:  
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 ( x ) nulo 
 
 
 
Doc.  Cê tem quantos anos? 
 
Inf.  Tem vinte e oito  
 
Doc.  Vinte e oito? Cê tá/qui em Goiáis desde quando? 
 
Inf.  Desde idade de dois ano… 
 
Doc.  Dois anos? 
 
Inf.  É… quando eu vim pra cá eu tavava com dois anos 
 
Doc.  Cê nasceu onde im… 
 
Inf.  No município de Tapuranga 
 
Doc.  Tapuranga? 
                                                 
1 DID – Diálogo entre informante e documentador 
  D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador 



 
Inf. É… 
 
Doc.  Bom qu/é perto né? 
 
Inf.  É… pertim ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) É… pois é… sobre seu nascimento::: né… cê lembra? aliás lembrá cê num vai né ((risos))… mais seus 

pais contaram como que foi o… o dia do seu nascime:::nto… o que que teve de especial? Como que você…? 
 
Inf.  Não… no dia do meu nascimento… minha mãe ganhava normal né? I… minha vó qu/era partera né? dela… teve 

um… foi bom 
 
Doc.  Você nasceu de dia ou de noite? 
 
Inf.  De dia… acho que foi a tarde… qu/eu nasci a tarde 
 
Doc.  Ah::: certo… na fazenda ô tava na cidade? 
 
Inf.  É… na fazenda… na fazenda… que minha mãe morava na fazenda né? 
 
Doc.  É… no município de Tapuranga? 
 
Inf.  É… no município de Tapuranga 
 
Doc.  Sei… aí… seu nome é S… tem… tem algum motivo especial por que você tem esse nome… quem colocô esse 

nome em você? 
Inf.  Foi minha mãe né… minha mãe que colocô né? ela e meu pai… escolheram… e… achô bonito… surgiu assim do 

nada… ela::: disse que num sabe como que ela pensô assim ah::: é S… nem sei como qu/ela… ela disse que num 
viu:::… num… surgiu… nome assim… aí ela colocô no meu nome S. 

 
Doc.  (  ) Bonito o nome… eu acho… achei  
 
Inf. É… 
 
Doc.  E quando cê era pequena né? aqui… no João Francisco… que brincadera vocêis faziam… com quem vocêis 

bricava? 
 
Inf.  Toda vida a gente moramo aqui né? na vila Guiné… eu sempre junto com minha família né? as… as minha tia… a 

gente sempre foi muito primo né… aí tudo pequeno… bricava de… escondê:::…otra hora de era de rodinha… 
ciranda… brincava de fazê cunziadinha… que::: ali tinha um pasto ali… aí juntava as menina e ia brincá de fazê 
cunziadinha… buneca… era o tempo todo lá brincano… quando era pequeno…  

 
Doc.  I nessas brincaderas teve algum fato assim… especial? 
 
Inf.  Sim… nóis gos… nóis era muito artero né?… nóis subia em árvore… subia assim 
 
Doc.  Todo menino é::: ((risos)) 
 
Inf.  Subino nas coisas assim né… aí um dia… é… era até… um dia de eleição… minha mãe dexô nóis i… brincá pra… 

qu/ela ia saí… aí eu fui balançá menino… balançá na… na trave assim… dum barranco da… duma casa da minha 
tia… tinha um barranco… a gente pulava assim… fui balançá… caí… quebrei meu braço… 

 
Doc.  Quebrô o braço? 
 
Inf.  Quebrei o braço… balançano 
 
Doc.  Aí::: como que foi é… todo mundo ficô…  
 



Inf.  Todo mundo ficô apavorado né… qu/eu fiquei muito ruim chorei demais… num sabia que/tinha contecido… as 
meninada tudo garrô gritá:::… minha ficô pavoradinha… que… machuquei né? Nossa Senhora dor mais triste que 
tem… ai::: credo… 

 
Doc.  Aí como que… conti… é… é… levaram você tudo… 
 
Inf.  É… aí minha pegô i eu cheguei em casa… minha mãe… cê… sempre assim… quando eu era mais… era mais… 

esse tempo assim… o povo num preocupava muito levá no médico né? aí minha pegô infachô… pois um bucado 
de::: remédio… erva santa Maria… aí infachô meu braço né? aí foi ficano… aí quando inchô demais… ela viu que 
num era só… tinha machucado… aí ela pegô i levô no hospital… aí injerçô meu braço  

 
Doc.  Sei… mais é::: do… foi de carro até lá? 
 
Inf.  Não… foi de a pé… nóis foi de a pé 
 
Doc.  Já tinha passado alguns dias né? 
Inf.  Já foi no otro dia né? Minha mãe levô… 
 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Aí… passô remédio… ai credo… é horríve  
 
Doc.  ((risos)) pois é i::: ne… nesse tempo assim… i:::… i arte assim com outros meninos… é… que cêis… que outro 

menino tenha machucado… nunca teve caso assim não? 
 
Inf. Nã:::o… eu que sempre era a desastrada né?  
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Eu morria de medo assim… de saí né? qu/eu tinha medo demais de saí… um dia  eu peguei saí… brincando mais 

minha irmã e um primo meu… e ele virô o olho sabe? aí eu saí correno… saí correno… e num vi o arame na frente 
não… passei o… assim correno e mandei isso aqui ó na garganta… no arame 

 
Doc.  Tem a marca né? 
 
Inf.  Pois é… quase que… que furô… minha mãe ficô loquinha… saía sangue ta::nto… mais tanto sangue… minha mãe 

pensô qui:::… eu ia ficá até sem falá sabe? aí… mais num teve nada não… só um corte por lugar muito coisa né?… 
ficô cum medo mais num teve nada não… nem foi no médico tamém… tomei só… 

 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Remédio casero… ela passô remédio só… teve perigo não 
 
Doc.  Então cê brincô muito né… na infância? 
 
Inf.  Nossa… nóis brincava demais… que era muito menino né? nóis acho qu/era uns… deis menino ô mais… aí uma 

hora um batia num… outra hora batia no outro… era uma bagunça… mais logo passava tava brincano denovo 
((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) Tá certo… e aí foi crescendo… é… começô a namorá:::? 
 
Inf.  É foi cresce:::no… sim…namorá nóis num namorô mui:::to rápido não né? que::: nóis era sim mei vergonhosa 

quais num saía né? aí logo… primero foi trabalhá… eu mais minha irmã come… começô a trabalhá muito cedo… 
eu comecei a trabalhá eu tava com uns… deis ano quando eu comecei a trabaiá né? aí eu trabalhei de babá por um 
tempo… aí depois qu/eu fui trabaiano assim de doméstica… mais… namorá… num… num namor… namorô muito 
cedo não… com treze anos qu/eu comecei a namorá… 

 
Doc.  Hum hum… e teve muitos namorados não? 
 
Inf. Não… num tive muitos não… num tive tempo assim de namorá muito não… logo… 
 



Doc.  Mais teve um que marcô mais do que outros? 
 
Inf  Teve… teve sim… qu/eu namorei um rapais… é quase um ano né? aí eu gostava muito dele… aí::: té que um dia 

eu… nóis dois brigô… aí peguei e… nesse dia… no dia mesmo que nóis brigô eu conheci esse… que é meu 
marido agora né? aí a gente encontrô… ele ficava mim oiano… sim nasceu aquela paixão né? aí a gente começô… 
eu terminei com o outro rapais… nóis começô a namorá… aí::: namorô um ano e pôco até nóis casá…  

 
Doc.  Cêis se conheceram aonde? 
 
Inf.  Foi… eu tava na ca… casa da minha madrinha ali… aí ele tava de frente… e tinha um bar né… e ele tava lá no 

bar… aí nóis começô lá… aí à noite… eu peguei… e minha madrinha… tinha ido na casa da minha madrinha pra 
nóis saí né? aí nóis foi num… numa festa… num churrasco… aí conheci ele lá no churrasco… nóis se 
apresentaram um pro outro né? aí des desse dia… ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) namoraram… aí cê namorô quanto tempo? 
 
Inf.  Namorei com ele um ano… fiquei namorano com ele um ano… um ano e uns meis assim… aí nóis pegô i:::… foi 

morá junto né? que… eu num tinha idade pra casá né? qu/eu tava só com quinze ano 
 
Doc.  Quinze anos? 
 
Inf.  Quinze ano eu tinha… aí nóis ficô morano junto uns tempo depois… nóis casô… depois eu tive minha família 

todinha… que nóis casô  
 
Doc.  ((risos)) é… tá certo né? 
 
Inf.  É… 
 
Doc.  I:::… aí logo… logo depois veio… vieram os filhos? 
 
Inf.  É…  
 
Doc.  Parece que cê tem treis filhos? 
 
Inf. Tem treis filhos 
 
Doc.  ( )  
 
Inf.  Aí logo veio os… 
 
Doc.  Mais aí… qual a experiência… assim… de ser mãe… é…  
 
Inf. Foi muito boa né? que sim… eu… eu na minha primera gravideis eu queria um homim… meu sonho era tivesse 

um homim né? i::: veio um homim… graças a Deus veio sadio… só porque assim… quando eu fui pra ganhá ele 
eu… sofri muito sabe? que::: num dava parto normal e os médico mim dexô sofreno dema:::is da conta… nossa 
senhora pensei qu/eu fosse morrê…  aí quando eles viu qu/eu tava ruim mesmo… qu/eu não dava conta de tê 
normal que::: feis a cesariana ni/mim… aí ele nasceu na falta de oxigênio né? aí levô ele pro balão… mais aí correu 
tudo bem depois… logo ele ficô bão  

 
Doc.  Sei… e ele nasceu onde? 
 
Inf.  Lá no hospital Bom Pastor… nasceu lá… ( ) fiquei se:::is dias passano mal… seis dias… ia lá voltava… ia lá 

voltava… por fim eu… fiquei queta lá… num tinha força nem pra andá… num comia… não andava…  
 
Doc.  Eles liberaram você? 
 
Inf.  É…  
 
Doc.  E deixaram a criança lá? 
 



Inf.  Não… num… é num chegô a ficá lá não assim que a gen… quando eu ganhei ele né? ficô lá dois… treis dia… aí… 
só ficô dum dia pro outro meu menino no… lá… mais logo ele ficô bão… passô da hora de nascê né? …passô da 
hora de nascê… i::: teve que ficá um pouco  

 
Doc.  Hum hum  
 
Inf.  Mais aí… correu tudo bem graças a Deus… foi só um susto… 
 
Doc.  E os outros… as outras crianças? 
 
Inf.  As outras foi:::… foi bem… as otras duas foi bem… da… do… essa minha do mei… eu::: passei mal… passei 

mal… i té… minha irmã tava grávida também né? aí… ela tava aqui em Goiáis… nóis dua foi pro… pro hospital 
junto… quela correria… nóis duas ganhô nenê no mesmo dia… quase na mesma hora… eu ganhei a minha 
menina::: sete e… seis e pouco… e ela ganhô o dela sete horas… diferença pôca sabe… aí foi::: bem… a caçulinha 
também 

 
Doc.  Cesariana também? 
 
Inf.  Foi cesariana… a caçula também foi… um… nossa senhora… ( ) se todos fosse igual ela… fui… fui pro hospital 

andano… não senti dor… só senti assim… assim… sabia que tava no dia né? aí num senti dor… fui lá no 
médico… ele falô não tá… tá no meis certo… então vamo tirá qu/eu ia… operá né? de ligadura… aí::: eu fui 
fiquei… ganhei ela… só num vim/bora sozinha porque eu num dava conta de carregá as mochila… as mala… fui 
bem… foi bão demais ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Se todos fossem assim…  podia:: ( ) mais foi bem… graças a Deus… correu tudo bem…  
 
Doc.  E a experiência de sê mãe… deve ser jóia né? 
 
Inf.  É maravilhosa… 
 
Doc.  No primero deve… deve estranhá um pôco né? 
 
Inf.  É… no primero assim… eu acordava dinoite com menino chorano… queria dormi… e menino chorano… mãe 

qu/eu vô jogá esse menino fora ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  E minha mãe falava… que qué isso… cê tem que tê paciênça… e::: nossa mais o menino chorava… ele tinha cólica 

demais…falava mais meu Deus do céu… aí logo passô os treis meis… ele num ficô bãozim… num teve nada/ssim 
né? aí sarô… mais… é ótimo sê mãe é maravilhoso 

 
Doc.  E seu marido sempre… 
   [ 
Inf.  Sempre junto  
 
Doc.  Ju:::nto né? 
 
Inf.  Sempre junto… qu/ele sempre trabalha de dia né? sê… é um ótimo pai… a menina tava chorano… chamava ele… 

ele via… oiava menino… nunca::: dexô eu sozinha não 
 
Doc.  Isso é bom né… é… assim… tem um… todo… a gente… todos nós assim tem um momento que a gente::: acha 

que vai morrê né? tem… tem um… tem dificuldades que a gente enfrenta que acha que num vai dá conta de superá 
 
Inf.  É…  
 
Doc.   né? ô… sê gela o corpo todo… dento… vê um…  um cara que tá no mato e vê ali um animal perigoso… cê fica 

com medo… ô… ô…um carro que de repente saí da estrada… do asfalto e você a… tem medo daquilo né? 
 
Inf.  É… pois é  



 
Doc.  Cê já enfrentô algum momento assim… é… que cê achô que ia morrê… mais de repente cê segura…  
 
Inf.  Sim… teve um dia qu/eu ia levá meu menino sabe… pra … pra Goiânia… aí nóis tava parado assim… té conteceu 

foi  aqui dento de Goiáis mesmo… nóis tava lá i… quando é fé vei um carro sabe? e BAteu no carro que nóis dois 
tava dentro… a mulhé só desceu só um poquim pá pegá um… papel na casa da mãe dela né? menino do céu… 
mais que susto… e… eu tinha… tava ensinano meu menino a colocá o cinto né? porque ele falô ô mãe hora que 
nóis saí daqui nóis tem que colocá o cinto… aí eu fui mostrá pra ele… quando eu vi assim… aquilo… falei 
assim… meu Deus do céu… nóis saiu rastano o carro assim ó… na… dento da cidade… imagina se fosse fora da 
cidade… que que num tinha dado…  

 
Doc.  Nossa…  
 
Inf.  Ah::: eu fiquei desesperada… num dava conta de tirá… já tinha abotoado o cinto dele… não dava conta de dirá o 

cinto dele… fiquei apavorada… mais apavorada mesmo… achei que nóis dois ia morrê naquela hora assim… aí 
quando… assim o susto foi tão grande… que té num foi… assim… o carro passô raspano assim… o carro assim… 
levano a porta dele sabe? mais num… num teve nada… nóis num machucô… nóis… Nossa Senhora depois que 
passô pensei assim nossa… foi… foi um trisco pra morrê 

 
Doc.  Mais aí quem tava dentro era você… 
 
Inf.  Eu e meu menino… nóis tava no banco de trais  
 
Doc.  Mais aí o que ficô resolvido depois… as pessoas pararam… 
 
Inf.  Parô né… aí… era até o rapais que trabalha aqui no… no Gegê sabe… no Ra… no motorista de lá… aí nóis 

parô:::… ficô… porque nóis num teve nem jeito de… de viajá… porque quebrô o retrovisô né… nem teve jeito… 
aí teve que amarrá ele… mais o cara… ele parô… conversô… ela gente boa… num foi foi pô querê dele… era o 
caso que… nele vim… subi… ssim… tava num… ele tava na som… na sombra né… aí quando ele saiu assim… o 
sol… aí acho que a cabeça dele atrapaiô né? e lá era estreitim a rua… ele saiu rapano tudo… o carro 

 
Doc.  Num deu pra vê direito… 
 
Inf.  Num deu… acho que num foi culpa dele porquê::: pessoa tá apressado qué fazê as coisa rápida né? nem presta 

atenção… mais passô:::… cabô o susto… tomei uma água ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Ah:::  Nossa Senhora… mais é difícil 
 
Doc.  Mais teve outros momentos ô foi só esse que cê lembra? 
 
Inf.  Não… só esse… num tem… 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Agora… assim… depois qu/eu… assim… agora esses tempo… eu tive probrema no estomâgo né? tinha dia qu/eu 

vomitava tanto… mais tanto… qu/eu pensava qu/eu ia morrê… i::: tomano remédio… tomano remédio… juntano 
só remédio casero né… qu/eu tomava… qu/eu num gos… num sô muito chegada de i em hospital… casá médico 
não… num gosto muito bem não… aí::: eu peguei… tudo qu/eu comia eu passava mal… passava mal… foi só 
esmagreceno… esmagreceno… aí té que um dia eu… falei assim ah::: num guento mais essa vida… prefiro morrê 
do que ficá sentido essa dô… uma dor terríve… que dá no estomâgo da gente… aí fui no médico… fiz os exame 
tudim… deu qu/eu tava com gastrite… e era nervosa  

 
Doc.  Ah::: 
 
Inf.  Aí tacava tudo né? NOSSA Senhora 
 
Doc.  Se você fica preocupada com alguma coisa? 
 



Inf. É… aí danava tudo… aí feis tratamento… num miorei assim… compretamente não… mais em vista do qu/eu 
tava… hoje em dia eu tô melhor 

 
Doc.  Na verdade tem que melhorar é… as preocupações né? 
 
Inf.  É… pio 
 
Doc.  Quanto mais você melhora…  
 
Inf.  É… por que aí… a preocupação nunca acaba né? direto preocupada com alguma coisa… Nossa Senhora… qu/eu 

eu assim… direto eu muito preocupada qu/eu tenho um irmão né? que tem probrema de dismaio direto 
assu:::stano… direto… liga pra mim… qu/ele tá no hospital ruim… otra hora liga qu/ele caiu da bicicleta… ah::: 
direto esse sofrimento sabe? 

 
Doc.  Como que é… como que foi isso? ele é…  
 
Inf. Ele tava com idade assim de uns deis ano… que começô a dá esse probrema nele… aí ele dismaia… o médico fala 

que num é pelipecia… é falta de oxigênio no cérebro…qu/ele passô de hora de nascê né… aí nasceu… nasceu foi 
os PÉ primero 

 
Doc.  Ah::: 
 
Inf.  Aí demorô nascê… já nasceu e… diz que… causô tudo isso… quando ele era pequininim ele passava mal… mais 

num ficava desmaiado sabe? e agora não… ele desmaia… tá andano assim… ele passa mal assim… desmaia… 
machuca… corta… é… que:::le… sabe… e só eu pra ajudá minha mãe… que… fica do lado da minha mãe é só eu 
né? 

 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Aí eu fico sempre preocupada… durmo preocupada com ele… acordo preocupada… quando ele tá quetim dentro 

de casa… num… fico sossegada… mais quando ele saí… porque tem dia ele tem… ele se manda pra rua… aí 
pega… i::: a gente fica Nossa Senhora… aí é hora qu/eu passo mais mal…  

 
Doc.  Ele tem quantos anos? 
 
Inf.  Ele tem vinte e quatro ano 
 
Doc.  Vinte e quatro? Cêis são quantos irmãos? 
 
Inf.  Nós somos seis…  
 
Doc.  Mais que mora com sua mãe…  
 
Inf.  É que mora com minha mãe é só quatro…  
 
Doc.  Ah::: 
 
Inf.  Quatro filho… não… trêis agora… mora com ela… que um casado né? 
 
Doc.  Mais você é que… é que olha mais por esse irmão porque? Por que você tá sempre junto? 
 
Inf.  É… porque eu tô sempre junto assim da minha mãe né? eu moro aqui na…  
 
Doc.  Que cê tem mais afinidade com ele num sei 
 
Inf.  É::: nóis assim… assim nóis num temo muito sabe? porque eu que… praticamente… eu minha irmã… foi mãe e 

pai deles… dos quatro irmão sabe? que meu pai saiu cedo de casa né? e minha mãe ficô… ficô grávida do caçula… 
nóis praticamente eu que sô mãe dele… aí a gente fica sempre preocupada… minha mãe é assim mais queta… num 
tem num tem ânimo pra agi com as coisa sabe? aí… Nossa Senhora… direto… ele… passa mal… aí minha mãe 
fica DOIda… minha mãe também tem probrema de pressão alta né? E eu que tô sempre RENte com ela… os 
outros num é assim… muito… ligado não… num importa muito nesse ponto não 



 
Doc.  Sei… e seu pai? 
Inf. Assim… meu pai ele… saiu de casa eu tava com oito anos… quando meu pai saiu de casa 
 
Doc.  Ele separô da sua mãe? 
 
Inf.  Separô…ele rumô uma mulhé né… i virô um inferno na vida da minha mãe essa mulhé… aí té que me… minha 

mãe infezô um dia… aí mim chamô… vamo levá a rôpa do seu pai lá… qu/ele ia carregano as rôpa ela nem via 
qu/ele tinh… tava carregano as rôpa né? quand/é fé chegava… ele brigava com mulhé… chegava… batia na 
porta… ela ia atendê… olhá ( ) tinha corrido dexado a mala dele lá na porta… aí um dia minha mãe falô assim… 
chamô eu e minha irmã… vem cá cêis duas… eu fui… aí minha falô assim… vamo lá levá as rôpa do seu pai… 
num quero ele mais não… aí eu sempre lá né? qu/eu achava… qu/eu achei bão… qu/ele foi embora… assim 
porque… ele bebia… aí chegava agressivo com minha mãe… eu tinha medo dele batê nela sabe? teve uma veis 
qu/ele deu um murro no nariz dela… saiu sangue… eu lembro como se fosse hoje 

 
Doc.  Nossa… 
 
Inf.  Saiu sangue demais da conta… aí eu achei té bão ele tê ido embora… aí ela vamo lá… aí falei então vamo… i 

minha irmã vamo… falei pra ela… vô di jeito nenhum qu/ela… toda vida foi o dodói do meu pai sabe? do lado 
dele… Nossa Senhora… adora ele… aí minha mãe falô assim… vamo minha… aí minha mãe queria batê nela… 
falei não vamo só nóis duas memo… aí chegô lá minha mãe caçô um… aqui em casa… ela caçô um álcool num 
acho… aí ela achô uma pinga… mais a pinga já tava véia né? falô chega lá cê JOGA essa ropa no chão e TACA 
fogo ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Aí cheguei lá…cheguei lá… peguei joguei… foi tudo na cacheta sabe? 
 
Doc.  Lá onde? 
 
Inf.  Na casa da muié… que em cima qui… qui pra cima da praça ( ) ela morava… aí peguei essa rôpa joguei… assim 

no chão assim… quando eu joguei a rôpa no chão… as janela… as porta… tudo ficô cheia de gente oiano sabe? 
ficô oiano… aí minha mãe falô asssim… joga a pinga… aí joguei a pinga… aí ela falô assim risca o fosfo… 
quando eu fui riscano assim… qu/eu cheguei assim meu pai chegô lá de dento assim… CÊ TÁ loca menina e chutô 
a rôpa… aí nem pegô… nem pegô sabe? nem pegô fogo na rôpa… aí ela falô que droga… era pra quemá tudo… 
queria vê que… ele comprá tudo… aí num… queimô…as rôpa dele não… aí n/otro dia cedo tamém… desceu aí 
pra baxo foi pro rii lavá rôpa…  tudo chei de lama… qu/eu joguei em cima da lama sabe? ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Ai:::… aí ele Nossa Senhora… como cê fais uma coisa dessa ca minha… com minha rôpa… minha mãe pegô falô 

assim… era pra tê quemado tu:::do… té hoje minha mãe não conversa com meu pai … meu pai Nossa Senhora… 
sabe… foi daques pai… o pió pai do mundo 

 
Doc.  Ele não foi bom pra vocês? 
 
Inf.  Não… não foi bão pra nóis… toda vida… minha mã:::e sofre… desde quando ele foi embora assim… antes dele 

arrumá essa muié… maravilha… minha mãe disse qu/ele era um ó:::timo pai… eu lembro muito pôco né? oito 
ano… cê tem um… cê lembra muito pôco… antes dele conhecê ela… minha mãe disse qu/ele era um ó:::timo 
marido… um ótimo pai sabe? aí depois foi bagunçano tudo… mais aí ele sai:::u de ca:::as… ele trabalhava no hotel 
Vila Boa… ele trabalhô mui:::tos ano no hotel Vila Boa… mentia po povo lá… que minha mãe tinha uma vida boa 
sabe? que tinha tudo tento de casa… que minha mãe tinha uma vida bo:::a… minha mãe num ti:::nha… aí depois 
qu/ele largô minha mãe ficô grávida do caçula sabe? ele saiu de casa… ele saiu… minha mãe num tava grávida 
não… aí ele ficô visitano ela de veis em quando né? ela engravidô desse… desse… do rapais… ele tem dezoito ano 
agora… aí::: ele::: pegô i::: SAIU… ficô pra lá… aí minha mãe pegô i::: falô assim já qu/ele num qué… qué ficá::: 
qué ficá mentino… então vamo cabá com isso tudo né? aí pegô… es ficô lá… aí mentia po povo que minha mãe 
tinha vida boa… minha mãe nunca teve vida boa/ssim… aí::: ele saiu… minha mãe ficô… muito ruim da 
pressão… que quando ele engravidô ela ficô muito ruim da pressão né? vivia no médico… aí eu mais minha irmã 
dire:::to com esses irmão… cuidano deles ne? que minha irmã é mais véia qu/eu dois ano… mais já sabia cuidá de 
casa né?… cuidá… aí ele num queria ajudá minha mãe em nada… num queria… disse que o fii num era DEle… 
que num queria… minha mãe falô… tá bem… aí um dia:::… tinha dia cedo assim… a gente levantava… num tinha 



nadi:::nha pra colocá na boca… nem um colino pra escová os dente… nem o sal… cê queria um sal pra colocá na 
boca num tinha… que na ca… na casa da minha mãe num tinha na:::da que nóis num morreu de fome… que tinha 
as tia que morava perto né? ficava com dó e ajudava… ésa assim… tamém é… num pudia ajudá… fazê uma 
compra… ajudá mantê né? porque era pobre tamém né? 

 
Doc.  É… 
 
Inf.  Aí elas fazia o que pudia… aí um dia minha mãe… pegô i… com… falei assim ó mãe tô cansada dessa vida já… 

todo dia levantá num tê nada… meus irmão chorano de fome… vô dá um jeito nesse trem… vô conversá… vô 
conversá com o gerente lá no hotel… minha mãe falô assim… ah num dianta não… ele num vai… num vai oiá por 
isso não… falei vai… aí minha irmã… chamei minha irmã… nóis duas foi… aí chegô lá:::… ele num… nóis 
conversô com uma muié lá… e a muié… nóis é fia do… do Euler que trabalha aqui… só qu/ele num tá… ele… 
nóis qué conversá com o ele… com o gerente… aí dexô nóis conversá com ele… sabe? aí nóis expricô tudi:::m pra 
ele… ele falô… num acredito… aí nóis… criança cê já viu… num escuta né? falô assim cê fala pra sua mãe vim 
cá… se ela num pudé vim cá hoje… ela vem amanhã… aí nóis vei/bora… aí minha mãe… falei ó mãe o gerente 
que conversá com a senhora… ele qué conversá com a senhora qu/ele num acreditô em nóis não… aí minha mãe 
pegô i::: n/outro dia se mandô e foi lá… nóis foi junto… chegô lá mandô chamá meu pai lá na cozinha… meu pai 
era cozinhero  

 
Doc.  Todo mundo de olho? 
 
Inf.  É… ó sua filha chegô aqui ontem contano isso… contano aquilo… não qu/essa menina tá ficano lôca… num sei ( ) 

que num mandei as coisa ainda mais vô mandá:::… aí::: o coisa falô assim… ó cê pode man… cê pode mandá o 
dinhero pra ela… não dinhero eu num posso… mais amanhã eu mando a compra… aí ele falô assim… mais quem 
tá… num tem nada pra comê em casa vai esperá até amanhã? tem que mandá… não ele falô dep:::ois da amanhã 
que n/outro dia ele ia pra Goiânia fazê um curso lá… aí o homem falô assim não mais cê tem que comprá é hoje… 
não mais hora qu/eu saí daqui num dá tempo… aí minha mãe falô não… eu espero… s/ele mandá eu espero… aí 
ele falô então tá eu vô mandá… aí quando foi… aí… falô meu pai… conversô com meu pai… pagô o maior sabão 
pr/ele ele saiu… aí::: quando foi n/outro dia… passô um dia no outro… ele mandô a compra… mandô a compra… 
aí::: o… o gerente lá do hotel passô uns dia mandô chamá minha mãe dinovo lá… minha mãe foi… chegô lá… 
menino mais ele comprô tanto trem pra minha mãe… mais tanto trem… mandô uma compra… com a compra que 
meu pai feis nóis passô mais de treis meis… era saco e saco de trem… foi poco não… naquele tempo vinha era no 
saco né… macarrão… esses trem assim tudo vinha no saco… batata nó mais mandô trem de mais num tinha coisa 
melhó do mundo… cê num tinha… num via aquilo né? 

 
Doc.  É…  
 
Inf.  Passano falta das coisa… a… mais foi ótimo… aí deis disso… minha mãe ganhô menino… ganhô meu irmão… o 

caçula… aí::: ele mexeu na justiça e colocô ele na justiça… aí ele num dava pensão…  
 
Doc.  Quem mexeu…? 
 
Inf.  Meu pai  
 
Doc.  Mais quem colocô ele na justiça? 
 
Inf.  Minha mãe  
 
Doc.  Ah tá… 
 
Inf.  Aí minha mãe… levô… conversô… aí ficô mexeno muito tempo e num conseguia té que um dia… num sei quem 

indicô um… o Norival Santomé sabe? 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Aí indicô pra ela… ela foi nele… qu/ele conseguiu arrumá… pra ela… ela parece que recebia quare::nta… 

quarenta por cento parece… do… do salário dele sabe? dos filho… aí foi miorano… aí nó… ela foi pegano saúde 
né… nóis cresceu… ajudô ela… nóis trabaiava… ajudava ela… o dinhero meu mais minha irmã era tudo pra 
casa… nóis num gastava com nada… num comprava rôpa… num comprava sapa::to… aí minha mãe recrama:::va 
direto assim que num tinha:::… assim como mantê nóis na escola sabe? quando chegava no final assim… pra 
comprá os material… mandava as lista… nóis num levava… nunca levô… eu nu:::nca minha mãe… comprá… 



comprô… um foi assim na ( )… comprava meus material tudim de aula… nem meu nem da minha irmã de 
ninguém… nóis estudava… mais nóis estudô eu… estudei esse tempo todo mais na TEIma sabe? porque… 

 
Doc.  Persistência sua né? 
 
Inf.  É… pois é… que num tinha como minha mãe comprá os material… como qu/ela ia comprá? que num tinha 

dinhero… mal dava pra comê… aí::: ficô lá… nóis foi estudano… até que um dia eu falei assim ai nem tô 
cansada… num vô estudá mais não… até a tercera série já tinha cansado…  ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Tinha cansado… 
 
Doc.  Foi por causa da dificuldade também né? 
 
Inf.  Pois é… trabaia:::va… e num… num dava conta de comprá meus trem… as muchila né… qu/eu  queria… que via 

as criança tudo:::… cas coisa né? e num podia comprá… é… foi… aí foi difícil mais foi superano tudo… agora 
ah::: falei assim… ah::: não vô… trabaiá… parei de estudá … aí parei… falei vô só trabaiá… minha mãe num 
queria qu/eu saísse da aula não… falei ah::: não num quero estudá não… num gosto de estudá… num quero… aí 
fui só tirano nota ruim… nota ruim… nota ruim… até qu/eu saí… falei não um dia eu volto… aí::: nunca mai 
voltei estudá::: mais… trabaiá… trabaiei todo… todo tempo… aí cê vê a dificuldade da vida… falei… ah::: não vô 
casá… vô casá… acho… comecei a namorá com esse rapais né? gostei muito… nóis gostava muito um do outro 
né? aí nóis… pegô i::: casô… foi morá junto… falei assim ah::: agora vô tê uma vida melhor né? Ah::: aí vei os 
fii… vem as dificuldade do mesmo jeito ((risos)) aí sê tem trabaiá pr/ocê… num qué vê seu fii… sem as coisa 
dento de casa né? cê qué… qué ajudá… qu/eu toda vida gostei de trabaiá… de comprá minhas coisa… nunca falei 
assim pro meu marido… me dá::: um dinhero aí… qu/eu tô precisano comprá aquilo… sempre quando ele vê… eu 
já comprei… porque eu num peço… igual eu falo pra ele… cê cuida das coisa dento de casa… que::: o qu/eu dé 
conta eu compro… pro meus fii eu compro… num ganho bem não mais… assim… a gente ganha… paga as 
prestação né? vai comprano os poquim… ganha um do de um jeito… outro… outro dá uma coisa… é… vai 
viveno…  

 
Doc.  É… cê é lutadora né… pelo jeito? 
 
Inf.  Não… i::: cê vê… eu trabalho… eu trabalho de… diarista… né assim doméstica…eu trabalho… aí chego em 

casa… liso as vazia pra minha mãe… aí… qu/eu num tempo pra fazê mais… eu fazia né? mais agora eu num tenho 
tempo né? porque… a peça tem um… a hora certa de cê terminá ela né?  

 
Doc.  A peça… a panela de barro? 
 
Inf.  A vazia é… num pode… cê… fazê ela hoje… e dexá ela assim… começa n/outro dia… eu chego do serviço… 

ajudo minha mãe… cuido de casa… cuido de fii… Nossa Senhora é uma luta feia… mais vai ino… sempre eu liso 
assim… eu liso pra minha mãe… ela fais as peça pra mim né… reparte ela fais… aí ela mim dá um… uns pôco de 
vazia… ela fais metade pra ela… fais metade pra mim… quando dá pra fazê um… um tanto bão… ela fais… 
quando num dá ela fais mais pôco… mais tá mim ajudano né?  

 
Doc.  É… 
 
Inf.  Ela… tá mim ajudano aí sempre ela assim pára de fazê… eu… eu aju… eu pego peça das minha tia em troca 

d/outras peças… aliso né? e ganho as peça… e ponho pra vendê… e assim vai ino… lutá tem que lutá num pode 
desisti nunca  né?  

 
Doc.  Pode não… você realmente trabalha muito mesmo 
 
Inf.  Trabalho… trabalho… tem dia/ssim eu penso assim ai::: tô estressada… num quero… num quero mexê com mais 

nada…quero ficá queta  
 
Doc.  Mais cê tem espírito de independente pelo qu/eu observei né? 
 
Inf. No:::ssa eu sô assim… eu… eu se eu quero um trem eu luto por aquilo… porque toda vida… ó porque assim… tem 

muita gente qu/eu vejo assim… tem mãe falano assim ó cê tem que ajudá seu fii… pra ele num robá… pra ele num 
fazê isso… tem que ensiná ele dento de casa… mais cê vai… se vê com sofrimento… hoje em dia é assim… cê… 



ocê ajuda seu fii sê malandro… porque cê pensa que tá ajudano… pr/ele sê uma coisa boa… cê num sabe se tá 
fazeno bem ô se tá fazeno mal… igual assim eu tenho meu fii… eu tiro assim por mim… se ele qué uma calça… 
ele mim pede… eu corro e compro… mesmo quando não pudé… não tenho corage de falá não pra ele… aí se ele 
qué outro trem eu vô e faço pra ele… aí cê tá pensano assim não cê tá ajuDANO ele… talvez cê tá… num tá 
ajudano…num sei… 

 
Doc.  Aí num tem limite né? 
 
Inf.  Num tem limite  
 
Doc.  Quando chegá o momento ele pedi uma coisa que cê num tem 
 
Inf. Pois é… mais é assim… uma coisa assim… qu/eu vejo assim… minha mãe num pôde dá pro meus irmão… minha 

mãe num pôde dá pra nóis… 
 
Doc.  Aí você num qué… 
 
Inf.  Eu num quero qu/eles passa por aquilo qu/eu passei… meus irmão passô né? aí… eu faço assim… mais agora duns 

tempo pra cá… as coisa tá tão difícil que falei assim… minha mãe mim deu consei… ó Sidinéia cê tem que dá… 
dá as coisa pro Leonardo  quando cê pudé… pô seus fii quando cê pudé… que cê fica se matano pra dá as coisa pra 
eles… i::: eles tem que sabê… cê tem que tê um limite… se hoje cê tem… cê dá… se amanhã cê falá que num 
tem… com/é que vai sê… com/é que cê vai sabê como ele vai reagí… então agora… agora ele tem doze ano sabe? 
já tô puxano 

 
Doc.  O mais velho? 
 
Inf. É… já tô puxano ele… sempre ele pede um trem… eu vô explico pra ele… ó num posso te dá… que tá assim 

apertado… mais assim que pudé eu te dô… aí eu faço… agora assim tá mais faci pra mim porque… eu pego bolsa 
escola deles né? dos dois… aí um meis eu compro um trem pra um… pago… aí depois eu vô compro pro outro… 
vô::: repartino que tem meis eu pego… pego os trinta né? tem meis eu pego quarenta e cinco… que acho que… já 
ajuda né… um dinherim que tá ajudano… compro os material deles… assim deles…  

 
Doc.  ( ) cê tem mais um né? 
 
Inf.  Eu tenho… são treis né? 
 
Doc.  Ham ham 
 
Inf.  Todos treis estão na escola… tem um de doze… a menina de deis… e a outra de seis… tudo tá na escola já… tudo 

dano despesa de escola assim… mais igual eu falo… Nossa Senhora é bão demais… meus fii graças a Deus é 
sadii… num tem négoço ficá::: preocupano com hospital… é… a minha… a minha… a minha caçulinha já ajuda a 
outra arrumá casa… quando eu chego do serviço… elas tá até arrumano casa… ah::: e a outra gosta que a::: que a 
Nataniele… que a caçulinha… gosta… a Natállia gosta qu/ela obedece ela… como se ela fosse a mãe… hora qu/eu 
saí ela é a mãe ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Tem dia eu chego é uma recramação… e tem dia eu chego tô cansada…né? que cê sai de casa de manhã… cê num 

SENta no serviço… cê num tem o prazê de sentá… cê senta n/hora de comê… já saí mastigano pra lavá vazia… 
fazê alguma coisa pr/ocê vim/bora né? 

Doc.  É… 
 
Inf. Aí eu chego em casa tô tão cansada… minha caçulinha qué falá alguma coisa né? da escola… aí ela mãe hoje 

senhora tá estressada? ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) ela fala… 
 
Inf. Ela fala desse jeitim… mãe hoje senhora tá estressada? aí eu falo porque… não porque se a senhora tivé… se a 

senhora não tivé estressada eu quero contá um negóço pra senhora… aí falô assim… não minha fia… mamãe 
nunca tá estressada pra escutá ocê falá… pode falá… aí ela fala… mais morre de medo assim deu tá… qu/eu chego 
tem dia… 



 
Doc.  Tem dia que você chega… 
 
Inf.  Tô baruiano… baruiano… num gosto de… se eu vê algum trem fora do lugar eu já bri:::go… aí… é… tá cansada e 

minino num… num entende né? aí tem dia eu falo assim… ah tá tudo pequeno… minha mãe direto fala assim ó… 
cê tem que ensiná a Natália arrumá a casa… fazê as coisa direitim…ah::: eu falo assim… mais ela tá muito 
pequena… pa trabaiá… qu/eu num quero que meus menino dexa de estudá::: igual eu fiz pra… pra trabaiá… num 
quero de jeito nenhum…  

 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Tenho medo de saí pra rua… num gosto qu/es saí pra rua… qu/eu tenho medo de…saí pra rua… igual meu 

menino… mãe deixa eu saí pra vendê picolé… vendê alguma coisa… eu falo assim… Leonardo eu confii n/ocê… 
eu te… eu confii… porque… s/eu falá que num confii tô mentino… mais ocê sai lá na frente cê vai encontrá uma 
pessoa… que te lude… eu tenho medo da pessoa… fazê a coisa errada e jogá a culpa n/ocê… que hoje em dia 
tá/ssim né? a pessoa… 

 
Doc.  Tem que tomá::: cuidado… 
 
Inf.  Nossa Senhora… a pessoa que fais as coisa… e joga nas criança né? põe as criança pra fazê porque:::… mais faci 

né? 
 
Doc. Hum hum 
 
Inf.  E eu tenho… morro de medo… sempre eu falo pra ele… que não:::… que enquanto tivé… ele tivé estudano e que 

tivé dano… ele assim… meu dinhero tivé ajudano ele… eu num quero qu/ele trabalha não… hora qu/ele tivé uns 
quatorze ano… já tá mais adulto… cabeça mais feita né? 

 
Doc.  É… 
 
Inf.  Aí::: té que pode… Nossa Senhora… e ele gosta de trabalhá… qué trabaiá… ó quando ele ganha um dinhero… 

Nossa Senhora… 
 
Doc.  Acha bom né? 
 
Inf.  Acha bom… mais eu num quero qu/ele comece a trabalhá cedo assim não… 
 
Doc.  E cê num tem muito contato com seu pai mais não? 
Inf.  Não… vejo assim ele de veis em quando… mais num… mesma coisa que tivesse veno uma pessoa estranha sabe? 

converso com ele mais num é assim… 
 
Doc.  Sofreram muito né? 
 
Inf.  Num é coisa/ssim… que a gente conversa… fala assim… ah::: adorei qu/eu vi meu pai hoje num… não pra mim se 

eu num vê ele meu dia fica melhó ainda  
 
Doc.  É? 
 
Inf.  É… sim eu… assim eu… minha mãe… foi minha mãe e meu pai… tudo qu/eu posso fazê… se ela falá/sim pra 

mim… Sidinéia fais isso pra mim… na hora num tem esse negócio assim de… ah::: mãe num posso tô cansada… 
de jeito nenhum… faço tudo qu/ela pede… e:::… sô a favô dela em tudo sabe? ajudo ela em tudo… qu/ela precisá 
eu ajudo… mais meu pai não… sempre eu falo assim… quando… se meu pai chegá a falecê… num quero nem í 
lá… nem que mim avisa 

 
Doc.  Cê tem mágoa ? 
 
Inf.  Tem mágoa… assim… minha mãe… as pessoa qu/eu converso… fala assim pra mim assim… qu/eu tenho que:::… 

tenho que… abri meu coração sabe?… chegá nele… conversá::: pedi perdão pelas coisas qu/eu já fiz… mais eu 
mim sinto assim… ele que tem que mim pedi perdão… e não eu pedi perdão pra ele… i::: esse…esse assim… 
machuca a gente né? porque eu sei qu/ele é meu pai né? mais assim… as coisa qu/ele feis… qu/ele fais assim num 



mim agrada não sabe? eu num… então eu… igual eu falo… num desejo nada de mal pra ele mais… ele pra lá e eu 
pra cá…  

 
Doc.  É muito dolorido num é… isso?  
 
Inf.  É… No:::ssa… é demais da conta… qu/eu penso assim… largô da minha mãe… ele num largô os fii… que… que 

nóis num pediu pra vim no mundo né? Ele tinha que pensá assim não lar… não quero a mulhé… mais os fii vô 
ajudá::: né? Meu pai nunca vei na minha casa…  

 
Doc.  Não? 
 
Inf.  Nu:::nca… meu pai… quando eu morava lá em Goiânia… uma veis ele falô que ia… nunca foi… mais porque num 

vai? porque eu num gosto da mulhé dele… que s/eu aceitasse a mulhé dele…ele té… talvez té ia… e levava ela… 
mais eu num… eu num gosto dela… nóis duas num conversa… então ele num coisa não… agora minha irmã já 
conversa com e::la… ele tem duas filhas com a:::… com essa mulhé… qu/é irmã por parte de pai né? ( )  

 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Eu converso com elas… tamém num tenho mágoa delas não… porque…  
 
Doc.  São irmãs né? 
 
Inf.  É… são irmãs… ela num pediu tamém né? num pediu pra vim no mundo… e num imprica tamém… num fala nada 

né? aí quando tem uma pessoa assim que qu/é sê melhor do que a gente… que tá morano… mais não… elas pra 
lá… e eu pra cá…quando conve:::rsa… faço aniversário dos meus menino… convido elas… sempre uma vem a 
outra num vem… de veis im quando tá/ssim… converso com elas na rua… mais… tem muita intimidade também 
não  

 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Elas pra lá e eu pra cá 
 
Doc. E… e quanto ao estudo… cê tem vontade de voltá a estudá ou não? 
 
Inf. Tem… tenho vontade… até falei que agora quando voltasse as férias… acabasse as férias né? eu ia voltá a 

estudá… mais eu penso assim…  eu num estudei… agora vô estudá… agora tá tudo mais complicado tem fii… 
tem… trabaiá…aí eu chego de noite… chega de tardizinha tô cansada… tem que fazê janta pros fii… aí vô 
trabaiá… no:::as vô estudá… aí sabe… eu tenho medo de voltá e num dá conta… mais eu tenho vontade de voltá… 
pelo menos assim… dá fazê até a oitava série… sabe? 

 
Doc.   Hum hum 
 
Inf.  Já::: andá um poquim adiante… ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) seria bom né? cê voltá com o apoio do seu… do seu esposo? 
 
Inf.  Pois é:::… ele num… ele falô pra mim s/eu voltá estudá… ele dá maió apoio sabe? cuida dos menino de noite… 

mais eu fico pensano… tem medo e voltá e pará de novo… ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Que estudá é bão né? 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  Aí meu menino fica assim… ai mãe… senhora vai voltá até a Nataniele já tá quase alcançano a senhora… que 

minha caçulinha já fais… já vai fazê o segundo ano… o ano que vem né? ela já tá na primera série… aí ele fica ( ) 
((risos)) mais num sei vamo vê… té::: pensá mais s/eu vô voltá ou não… eu tenho vontade assim fazê… estudá e 
fazê um curso assim pra mim… tê um serviço melhor de cartera assinada… que… quan… a gente num sabe o dia 
de amanhã né? talveis cê pode machucá num tem que trabaiá… que meu serviço é assim… se eu tô trabaiano eu tô 
recebeno… s/eu parei num recebo… então assim… cê tano de cartera assinada… é uma segurança né? 



 
Doc.  Que você tem né? 
 
Inf.  Pois é… eu tenho vontade por causa disso… fazê um cu:::rso… é entrá num serviço assim… pra ganhá… pra fixá 

minha cartera… aí eu tenho vontade… mais vamo vê… o que que… o que Deus tá preparano pra mim 
 
Doc.  Mais você é muito esforçada né? 
 
Inf.  Pois é… assim… a gente tenta assim… tem dia assim eu desanimo sabe? fala assim ai::: tem tanta gente que num 

trabaia tem as coisa… tem tudo… ganha… mais eu num quero ganhá… num quero suó dos outros… eu quero o 
meu né? fico pensando assim… ó meu Deus porque o senhor num… num mim dá… num mim dá saúde assim 
suficiente… pra mim trabaiá até memo… ô se não ganhá um dinherim assim… mais… qu/eu posso dá uma vida 
melhó pro meus fii… sabe… fico pensano… mais igual eu falo… suó dos outro cê num… cê tem que pensá no 
seu… no seu dinhero… nada de vivê nas custas dos otros né? porque:::… 

 
Doc.  É…  
 
Inf.  Que… tem gente que num temm corage de trabaiá i::: pensa que as coisa é faci… e num é não… 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Gente que::: esperdiça as coisa… mais sempre esperdiçano é o suó dos outros… sempre minha mãe fala…  minha 

mãe fala assim pro meus irmãos assim… cêis tem que trabaiá… cêis num pode ficá comeno o suó dos otros não… 
é pecado… 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Desse jeitim minha mãe fala… e é… eu acho qu/é mesmo… cê:::… cê tano trabaiano… igual assim… assim 

quando a gente tem muita coisa… assim fartura… você pensa assim ah::: vô fazê tudo… vô… coisá né? fazê… 
num pensa assim… que amanhã cê pode até faltá né? num é econômico as coisa… qu/eu já fui assim um dia… 
quando eu via muita coisa eu fazia qu/ele tanto de cumê… qu/ele tanto de arrois… aí… num… num queria 
aproveitá… jogava fora… hoje não… hoje eu sô::: 

 
Doc.  Hoje cê já é bem diferente… 
 
Inf.  É… já sô… já sô compretamente diferente… se ocê esperdiçá… amanhã cê num tem né? então cê tem que fazê 

assim… num é sê ridica mais também num pode liberá muito né? que senão… caba faltano  
 
Doc.  Experiência de vida vai ensinano isso pra gente né? 
 
Inf.  É… pois é… ah::: eu sim… eu gosto… eu gosto de…  de trabaiá e tê meu dinhero… mantê minhas coisa… num 

gosto nada dos/outro… eu sô uma pessoa assim que… num gosta de ficá pedino as coisa os/oto… se alguém vê 
qu/eu mereço alguma coisa… quisé mim dá tudo bem… mais ficá pedino… chorano… ah::: qu/eu trabaio qu/eu 
num ganho isso… qu/eu num tem aquilo… tudo qu/eu tenho lá em casa… é meu suó meu e do meu marido… nóis 
dois trabaia compra junto… eu num tinha nada… qu/eu vivia com a mala na cabeça… quando assim que ganhei 
meu menino… eu num tava… eu… quando eu engravidei dele eu mudei daqui né? aí fiquei dois ano lá em 
Goiânia… aí… peguei… quando eu vim ganhá minha menina… meu marido pisisô tirá os trem do barracão que a 
muié queria lá… aí passô pra casa da minha sogra… aí uma… um meis eu tava lá… um meis eu tava na casa da 
minha mãe… vinha e voltava né? um dia eu falei QUE::: eu num vô ficá na mala na cabeça não… meu fii vai 
crescê desce… parecendo cigano… dum lado pro outro… que::: né? modo de dizê… num quero ficá assim não… 
quero tê::: minha::: minha casinha aí… vim pra Goiás… eu mais marido vei né? já tinha a segunda… o segundo 
filho… aí nóis vei… minha mãe falô assim… ó Sidinéia… eu num posso… eu num posso de ajudá… com otras 
coisa… mais se o cê quisé contruí um… um barracão aí pr/ocê morá… pode construí… falei pode mãe…  pode… 
aí um dia minha mãe falô assim ah:::… eu peguei falei assim… dô conta não mãe… nunca que dá… nóis tá pagano 
aluguel… com/é que vai construí pagano aluguel… menino pequeno… ela falô ó vem cá pra casa… eu dô esses 
dois cômodo pr/ocêis morá até construí o barracão… aí nóis (  ) pra dentro da casa da minha mãe… 

Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Aí::: dia umas vazia né? vendia as vazia… meu marido foi comprano os trem… as vazia… as vazia de barro pro 

viajante né? paga na hora e paga mais… aí::: comprei os tijolo e meu padrim ajudô também… mim deu as… mim 



deu as teia… aí nóis pegô e construiu o barracão… dois cômodo… aí::: pensava assim gente do céu… que o povo 
falava assim…que o ano… que o mundo ia acabá né? que assim… que num tem memo… e o medo? 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Quando… quando foi chegano dois mil assim… ai::: falava pra minha mãe… num vô construí não… o mundo vai 

acabá… todo mundo fala qu/o mundo vai acabá… e eu vô… num vô construí de jeito nenhum… e minha mãe larga 
de sê boba menina… Deus num desceu pra falá pra ninguém… quando… nem quando nem a hora… nem o ano… 
porque os outro qué sabê… e eu qu/esse medo… qu/esse medo… aí falei assim mais… aí um dia eu tava 
construino falei assim Meu Deus do céu… já tava grávida da minha caçulinha… foi im… nove:::nta… noventa e 
seis… qu/ela nasceu… qu/eu construí os dois cômodo… 

 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Aí::: eu falava assim… gente do céu… e as minha fia… tudo pequena… e eu vô construí… minha casa… vô gastá 

dinhero atoa… que o mundo vai acabá… e ficava imaginando sabe? que jeito que o mundo ia acabá… e aquele 
medo sabe? falei gente do céu que bombera é essa… que bobera assim… na mesma hora cê já pensava né? aí 
cabava/quilo… aí animava… trabaiava mais pra ajudá… aí té que nóis construiu esse… esse barra:::cão… depois 
nóis trabaiô mais… eu ajudei meu marido… nóis construiu mais dois cômodo e o banhero… ficô c/a casa grande… 
aí o mundo tá aí ainda… o sol brilhano… 

 
Doc.  Já pensô s/ele tivesse… 
 
Inf.  Pois é… já pensô? Se eu num tivesse::: é… pensado não… pensá positivo né? não vamo construí:::… vivê… 

porque… cê num pode pensá… eu sentia muito medo sabe? que o povo ficava falano assim… ah::: que o mundo 
vai acabá… que tá chegando dois mil… de dois mil… mil chegará… dois mil num passará… Nossa Senhora… eu 
vivia… teve um dia eu falei… mãe do céu parece que o céu tá tão preto… e tá tão baxim… MÃE vem cá pra 
senhora vê ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Chamei minha mãe pra vê sabe? e minha mãe fala… não Sidinéia cê tem que tratá… cê tá ficano doente… 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. E naquele medo assim… e depois eu peguei… falei assim… ah:::… se tivé que acabá… Deus mim dá um bom 

lugá… qu/eu num vô ficá com medo mais não… agora eu num tem medo mais não… assim… meus trem eu 
preocupo assim… depois qu/eu morrê vivê em pais né? na eternidade em pais… 

 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Que assim… eu num… que até assim… eu num faço mal pra ninguém… num desejo mal pra ninguém né? 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  Cumpro com minha obrigação… assim… penso assim… a gente tem que tê fé em Deus né? 
 
Doc.  É… E você é de qual religião? 
 
Inf.  Eu sô católica 
 
Doc.  Católica? Freqüenta… não? 
 
Inf.  Freqüento… assim… muito não… mais… vô assim na Missa… gosto mais de í na missa assim dia de domingo 

sabe? na… de manhã… num gosto de saí de noite na missa não… gosto de í de manhã… 
 
Doc.  Hum… aí cê leva os meninos? 
 
Inf.  Levo… sempre vai comigo é a Natália… que os outro tá dormino… ( ) pra mim í de noite… pra mim num de 

manhã… s/eu quisé levá eles tem que sê de noite… aí tem veis eu vô a noite na igreja… mais eu vô mais de manhã 
 



Doc.  Bão que quando cê construiu é… sua casa… seu… seu marido é pedreiro né? Ele já… 
 
Inf.  É… é pedrero… já… ele nem precisô pagá né? 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  E tamém teve muita ajuda… que tem muito amigo né? 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  Que trabalha assim… ixi ajudô e foi muito… tinha dia de domingo assim… eles pegava de manhã cedo assim… ia 

até de noite… trabaiano… cada um né? ajudano 
 
Doc.  Bom demais… seu marido tem o mesmo pique que você? 
 
Inf.  É… ele é assim… trabalhadô… mais num é qu/eles assim preocupa:::do não sabe… de… saí atraís… ficá doido 

não 
 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Eu já fico… cutano… Nossa Senhora… tem dias qu/ele num tá trabaiano… fica dormino até mais tarde… eu 

acorda… passarim que num deve nada pra ninguém já bateu asa vuô a mui:::to tempo ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Ele diis assim… o Meu Deus do Céu… nóis… sorte minha qu/ele é muito calmo sabe?… qu/eu sô assim… 

nervo:::sa… 
 
Doc.  Sei 
 
Inf. ( ) eu mal penso… eu nem penso… já falo… talveis eu arrependo do qu/eu falei… mais já falei já… quando eu 

vejo já falei… e ele é pacensoso dema:::is  da conta… ele é muito calmo… minha sorte é essa ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) mais é bom que vai equilibrando  
 
Inf.  Pois é… aí… ele é… paciesoso demais da conta  
 
Doc.  ((risos))… i::: sobre Goiás… cê gosta de morá aqui em Goiás? 
 
Inf.  Gosto… ah::: eu adoro Goiáis 
 
Doc.  É? 
 
Inf. Assim… tá ficano muito perigoso né? agora… que 
 
Doc.  Ultimamente né? 
 
Inf.  Nossa Senhora… porque de primero cê podia saí qualquer hora da noite… saí de madrugada… agora cê… tem 

medo de í ali em cima assim ó de noite… medo d/ocê nem voltá pra casa… tanto malandrim que tá teno 
 
Doc.  I::: então assassinando pessoas né? 
 
Inf. Pois é… Nossa… tá uma coisa… Nossa Senhora… coisa mais esquisita do mundo… que de primero não:::… de 

primero cê podia dormi na praça lá que cê num precisava ficá nem com medo né? 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  Eu já saí muito assim de madrugada… de noite… pra í no hospital… agora eu num tenho corage… se fô pra mim í 

lá em cima sozinha eu num vô… e de primero não… eu saía qualquer hora da noite… precisô de mim… tava eu 
junto… agora… fico pensano… Nossa Senhora será… cê anda na rua… qu/es bebaiada… aquelas turma de 
menino pequeninim tudo… quereno ro… te robá… né? Ave Maria… bateno… Nossa Senhora… igual esses dia 



memo… eu fui lá na pecuária… tava sentada lá assim… quando é fé… num prazim de nada… juntô uns trinta… 
esses pivetim… um bateno n/outro de pau… e quela bagunça… Meu Deus do céu… nunca tinha visto aquilo… 
falei assim… logo aqui dento… quando é fé surgiu quele tanto de puliça… i::: cê fica morreno de medo… que aqui 
era muito calmo né? 

 
Doc.  Era muito calmo… eu num sei o que tá aconteceno 
 
Inf. Pois é… eu acho que o povo pensa assim não virô::: cidade histórica… patrimônio… tem muto dinhero… tá::: 

perdeno dinhero… todo mundo… e todo mundo qué robá:::… qué fazê maldade… a nem… esses tempo mesmo… 
pegaram meu primo… e tomo o dinhero dele 

 
 
Doc.  Sério? 
 
Inf.  Deu um chute nele… tava vino da rua… já era um… já era tarde assim da noite sabe? pegô o dinhero dele… esses 

tempo pra trais pegô meu tii… bateu no meu tii… quase matô meu tii 
 
Doc.  Credo… uai? 
 
Inf.  Que meu tii ele morava aqui… morô::: muitos ano aqui…depois ele mudô pra Anápolis… aí ele vei cá vendê  casa 

dele… e ele gostava de bebê né? acho qu/ele saiu falano… comentano… p/otro que ia vendê a casa… e alguém 
escutô… juntô meu fii… pegô ele… levô ele pro mato ali ó… mais bateu tanto nele… jogô uma pedra nele assim 
ó… furô… furô a testa dele… virô aquele buraco i::: ele só chegô… ele só ficô vivo porque ele desmaiô… e ele… 
o home… pensaram que tinha matado ele… 

 
Doc.  No:::ssa… 
 
Inf.  Se não ele num tinha… pensô que tinha matado né? saiu… aí comentaram lá no… lá em cima… no… no ponto de 

táxi lá… e os povo escutô né? um comentano com o outro assim… ele tá morto… desse jeitim… ele tá morto… só 
falô assim… aí depois que a pessoa escutô e falô pra nóis né? aí falô assim… ah só pode sê ele… aí minha tia ia 
mexê com i na delegacia dá parte né? num vô dá parte que pode ficá pió… 

 
Doc.  Que robaram né? 
 
Inf.  num robô que num tinha dinhero… acho que bateu n/ele  que pen… que de certo ele falô né? que tinha vendido a 

casa… aí es pensô que tava com dinhero… aí num tava com dinhero… pensô… capais vô matá ele então né? que 
mim… que enganô nóis… aí num… não mais foi horrível… Nossa Senhora… eu tô com medo… fora de 
brincadera… eu num tinha medo aqui de Goiás não… mais agora eu tô teno medo…  

 
Doc.  Sei… cuidá bastante dos filhos né? 
 
Inf.  É… pois é… Nossa Senhora… que se es saí assim na rua… se durante o dia assim até não… tem mais… a gente 

tem mais confiança né? que tem… gente que a gente conhece na rua… mais de noite não… de noite eu tenho medo 
de saí… que é muito perigoso 

 
Doc.  E as panelas de barro… como que… como que é o processo pra fazê a pane:::la? 
 
Inf.  Eu num sabia fazê panela né? e minha mãe… ah::: vamo aprendê Sidinéia… mãe do céu num dô conta de mexê 

com isso não… difici demais… mais assim a gente que… minha mãe sempre fala… tem que aprendê… num é 
torno não… mais cê vai fazê… a::: nóis… pega o barro… tem a forma né a panela tem a forma 

 
Doc.  Mais como que cêis consegue o barro? 
 
Inf.  Vem lá do artesanato… o Frei Marcos que::: arruma né? que nóis levamo vazia pra lá né? aí ele pega o barro no 

ma… no barrero… põe ele pa curti lá depois ele ( ) o barro e trais pra gente já moído… no ponto de fazê a panela 
né? 

 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Que se for pra mexê… tem que tê a maromba e nóis num tem… aí lá memo… aí a gente vai levano as peça pra 

lá… e já paga o barro… com o dinhe… saí o dinhero aí vai pagano o barro que ele troxe né? 



Doc.  Ah::: vocêis pagam pelo barro? 
 
Inf.  Paga o barro… paga o barro… aí::: a gente pega e fais as panela… 
 
Doc.  Pois é… mais aí é… amassa ele como é que é? 
 
Inf. Não… ele já vam amassado né? que na maromba já passa ele… na máquina lá vem moidim   
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf. Pra nóis… pra nóis ele já vem muidim… aí::: nóis só:::… põe ele na mesa… amassa ele né? passa uma… uma 

garrafa… a gente passa uma garrafa nele pra alisá ele 
 
Doc.  Tipo abrindo uma massa? 
 
Inf.  É… tipo abrino uma massa… aí põe… na forma aí::: espera ela ficá mei durinha… vira a forma tira ela… aí cê 

apara a emenda… tira aquele pedaço né? que fica… num fica certim… imenda passa sabugo… passa colo…  
 
Doc.  Pra num rachá né? 
 
Inf.  É… pra num rachá e vai fazeno… tudo na mão… manual 
 
Doc.  Sei… aí tem o… algum instrumento que fais… a panela rodá… ô tudo… tudo manual mesmo? 
 
Inf. Tudo na mão… vai passano sabugo aí vai virano ela… aí::: depois cê passa a… a sola na bera dela pr/ela ficá 

lisinha… depois passa… rapa ela cum… cum cuité né? i::: pra terminá pra a oreia passa sabugo pra pregá  
 
Doc.  E aí contorna 
 
Inf.  É… pra pregá nela… assim… quem vê assim… igual a gente que fais né? tem costume de fazê acha até faci… 

mais pra quem… quando a gente vai aprendê:::… dá trabalho… 
 
Doc.  ( )  
 
Inf. Eu tem muitas peça qu/eu num sei fazê… 
 
Doc.  Pois é… mais de:::pois que… que tá pronto… é… vai… tem de colocá no forno? 
 
Inf. É tem que alisá elas né?  
 
Doc.  Alisa? 
 
Inf. Aí põe… ela fica pronta… aí ela endurece… não muito dura… aí num ponto assim que cê vê que dá pra passá a 

predra… corrê a pedra… aí sê pega móia ela dinovo… 
 
Doc.  A pedra é pra que? 
 
Inf.  Pra::: pr/ela ficá lisa…  
 
Doc.  Ah::: 
 
Inf.  Tem a pedra de alisá…uma pedra li:::sinha… a gente pega no rii… aí a gente vai lixano a panela até:::  ela ficá 

lisinha… aí mais pô fim ela fica boa… facim da gente alisá a panela… aí::: pega e lixa… a gente móia a vazia… 
passa a pedra nela… aí guarda ela… as panela… aí ela seca fica branquinha… sequinha sabe… aí depois que põe 
ela no forno… pra… pra queimá… 

 
Doc.  Aí vocês tem o forno… os fornos aqui? 
 
Inf.  Tem… tem o forno… na casa da minha tia nóis… 
 
Doc.  E lenha vocês buscam também ô não? 



 
Inf.  Não sempre compra né? agora assim quando tem um… as pessoa que co… que mexe com construção… aí dá os… 

as madera né? aí a gente pega… mais sempre compra de carrocero… tem os carrocero que vende né? que junta a 
lenha pra vendê… é difícil que… ficá berano aquele forno ali queimano… que Nossa Senhora cê sapeca todo pa 
mexê com a… aquele forno… que cê tem que tê o ponto certo né? nóis coloca ela a vazia no forno de manhã… vai 
ela… até a noite… lá p/elas seis hora que começa pô fogo mesmo sabe? durante o dia é só quele foguim… só pra í 
aqueceno 

 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Aí a noite que… põe ela… põe pra queimá… 
 
Doc.  E num estoura não? 
 
Inf.  Tem… quando o barro assim… tem muita pedra aí estora… mais quando o barro é bão num estora não…  
 
Doc. Ah::: 
 
Inf.  Ultimamente até que tá seno… minha mãe teve uma feis que colocô vazia no forno quando ela foi tirá… acho que 

sobrô uma deis peça pra ela… resto estorô tudo…  
 
Doc.  Todo trabalho perdido 
 [ 
Inf.  No:::ssa Senhora… eu falei num acredito numa coisa dessa… minha mãe falava ah num vô mexê c/essas vazia 

mais de jeito nenhum… 
 
0Doc.  Todo jeito tem que passá pelo forno? 
 
Inf.  Todo jeito 
 
Doc.  Num existe panela sem… 
 
Inf. Não… que se num pô ela no forno… não tem como cê usá ela né? qu/ela derrete… e se num queimá ela… ela 

derrete… porque ela fica vermelhinha daquele jeito … depois que queima… quando ela é… quando ela é crua… 
pra gente queimá ela… ela é assim mei marela  

 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Ela num é vermeinha  
 
Doc.  Mais parece qu/eles tão fazeno agora modelo de panela diferente… tem a vermelhinha né? e uma mais PREta… cê 

já viu 
 
Inf.  Aquela é porque cura ela né? 
 
Doc.  Como assim? 
 
Inf.  Pra í direto pro fogo… que essas vermeinha que a gente… a gente fais… ela num pode i direto no fogo… no 

forno… cê tem que passá um óleo nela por fora… por dentro e pô água… e dexâ fervê algumas horas sabe? 
 
Doc.  Ham ham 
 
Inf.  Alguns minutos… que cê já pegá ela e pô direto no forno ela estora… ela num… num guenta… aí sempre cê tem 

que fazê fritá um toicim… ô se não colocá matega e dexá ela fervê algum tempo… aqui não… quando eu vô pegá 
va… é… mexê… quando eu quero uma panela… eu ponho ela já direto no fogo… na fornaia não estora… 

 
Doc.  Não? 
 
Inf. Não… não estora 
 
Doc.  Pois é… essa preta cê falô que usa a… a? 



 
Inf. Cê passa o óleo nela e já cura ela né? já queima ela… cê queima ela… depois cê volta ela no fogo de novo 

curano… 
 
Doc.  Curá é queimá? 
 
Inf.  É… queimá dinovo… passa o óleo nela por dentro e por fora… põe ela dento de forno dinovo e queima dinovo… 

só que é mais rápido né? num é demorada é mais rápido… 
 
Doc.  Cêis fazem das duas não? 
 
Inf. Não… agora minha tia ali tá fazeno… mais minha mãe nunca feis assim não… minha mãe num feis não… só 

quando a pessoa qué né… que tem gente que incumenda já qué ela curada… mais outros não 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Que ela curada é mais cara né? 
 
Doc. É MUITO trabalhoso né? 
 
Inf. No… é trabaioso Nossa Senhora 
 
Doc.  E compensa financeiramente? 
 
Inf.  É uma ajuda né? Fala assim que DÁ dinhero… num dá dinhero assim não… mais é uma ajuda assim… pr/ocê 

comprá alguma coisa né? assim… pra ca:::sa… num dá dinhero assim não… 
 
Doc.  Mais pelo trabalho que dá… o preço qu/ela é vendida num é… 
 
Inf.  É muito pôco… 
 
Doc.  É pouco né? 
 
Inf.  É pôco… que cê fais… cê fica fazeno ó… pr/ocê fazê uma peça… pro exempro cê fais umas cinco peça por dia 

só… 
 
Doc.  Cinco por dia? 
 
Inf. É… e quando tá choveno cê num fais nem isso… porque o barro fica mole né? num tem jeito de terminá a peça 

com o barro muito mole… qu/ele esmonheca tudim… mais… é… num dá dinhero muito não… 
 
Doc. Pois é… aí junta… o…o… por exemplo as panela de uma semana e todas vão pro forno juntas? 
 [ 
Inf. Vai 
 
Doc. Ô… ô… vai… fais cinco hoje queima… 
 
Inf.  Não… põe até umas… trinta peça duma veis… no forno 
 
Doc.  Trinta peça? 
 
Inf.  É… tem veis té mais né? se a peça num fô muito grande… cabe até mais… aí coloca uma… depois coloca outra… 

vai arrumano direitim pra elas num quebrá né? porque… quando tá… quando tá assim moiado é perigoso rancá 
tampo na bera né? que põe esa de bruço… aí tampa com cacto de teia… por cima dela do forno… pra::: aí quando 
o cacto tá BEM vermei memo soltano fogo pra tudo quanto é lugá assim na vazia assim… aí tá bão…  

 
Doc.  Nossa… 
 
Inf.  Tem que sabê até o ponto… senão… ô senão ela queima demais… ou senão ela num queima…  
 
Doc.  Sua mãe já deve tá acostumada né? 



 
Inf. Tá… 
 
Doc.  Mais pra ela que tem… cê falô qu/ela tem problema de pressão né? 
 
Inf.  Tem… pressão alta 
 
Doc.  Mexê com fogo né? num é bom? 
 
Inf.  É… é um perigo… é perigoso… mais agora assim… ela também teve:::… esses tempo pra trais ela saiu uma 

mancha no nariis sabe? aí toda veis qu/ela passava a mão saía um… saía sangue… e voltava a casquinha preta… eu 
mã:::e senhora tem que í no médico… isso é perigoso 

 [ 
Doc.  Tem que olhá 
 
Inf. Até que um dia ela foi… aí ela foi… feis os exame tudim… deu câncer de pele… só porque sarô::: né? 
 
Doc. ( )  
 
Inf.  É… ela cuidô rápido e sarô…  
 
Doc.  É justamente o fogo né? 
 
Inf.  É… aí::: ela contô pra… pro médico lá qual era o serviço dela né? ele falô assim que s/ela não mexê… não… não 

pegá com ele é melhor ainda… mais com/é que fais tem que mexê… num tem quem fais pra ela né? sempre 
quando ela vai pô vazia no fogo eu peço meu marido pra queimá pra ela 

 
Doc.  Sei… 
 
Inf. Que na hora de dia ela fica cuidano… de noite hora de::: que o fogo é mais quente… aí::: ela pega… ele pega e 

cuida pra ela… que é perigoso demais  quem teve isso né? do… doença assim na pele é perigoso 
 
Doc.  É perigoso 
 
Inf.  E o fogo cê num guenta… tem que chegá assim bem pertim pr/ocê jogá a lenha lá dentro e fogo tá:::… num sei 

nem como ela quenta… eu num guento ficá perto… falo mãe eu não vô… eu não vô fazê panela 
 
Doc.  E ela tem que idade? 
 
Inf. Ela tem quarenta e sete ano… e tem que vê uns… ah::: já tem uns vinte ano qu/ela mexe com essas vazia 
 
Doc.  Vinte anos? 
 
Inf. Hum hum 
 
Doc.  Mais como já deu uma… uma primera veis seria bom ela olhá di novo né? 
 
Inf.  Pois é… e agora ela tá com uma firinha assim bem berano o olho… eu já tô com medo… eu falei pra esses dia… 

falei mãe senhora tem que í no médico dinovo… que ela ficô… ela feis…  
 
Doc.  ( )  
 
Inf.  É… qu/ela ficô fazeno tratamento mais de ano lá no Araújo Jorge né? que té que::: fais os exame tudim… as 

consulta… té que opera né? demora demais  
Doc. É… 
 
Inf.  Aí eu falei pra ela… senhora tem que í de novo… voltá no médico  
 
Doc.  É… você que cuidô dela até agora tem que orientá mesmo 
 



Inf. Pois é… Nossa Senhora eu morro de medo… ela e minha tia tudo já teve na pele… minha tia entrô até em 
depressão quando ela descobriu sabe? qu/ela tava… minha mãe não minha mãe foi mais forte…  

 
Doc.  E ela é branquinha assim? 
 
Inf.  Minha mãe? Não num é branquinha não… morena claro…  
 
Doc.  Ah::: 
 
Inf.  Difici demais Nossa Senhora… mais tem que trabalhá né? 
 
Doc.  Tem… 
 
Inf. Que se num trabalhá num ganha dinhero e é a… o único serviço qu/ela sabe fazê… que se fô pra ela… igual ela 

fala que se fô pra mim trabalhá na casa dos otro eu num dô conta… né? aí::: é o serviço qu/ela sabe fazê… mexê 
com esses fogo 

 
Doc. Hum hum 
 
Inf.  Mais vai ino…  
 
Doc.  Se compensasse né? bastante… 
 
Inf.  Pois é… e agora tá mais difícil pra ela né? por que… meu irmão fez dezoito anos… cortô a pensão né? agora ela 

num pega pensão mais… agora fica mais difici né? 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  Né? que 
 
Doc.  É um dinhero a menos né? 
 
Inf.  No:::ssa Senhora que era uma ajuda e tanto né? que::: ela recebia esse dinhero… bão que agora meu irmão tá 

trabalhano né? já ajuda ela 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  Mais tem o outro que num trabaiá… esse que tem trem… é só ele começa a trabaiá ele desmaia no serviço… num 

tem nem como trabaiá… e num consegue aposentá ele… que se conseguisse né? era mais fácil pra ajudá… ajudá 
ela  

 
Doc.  Tem que fazê uns exame né? uma perícia mesmo 
 
Inf. Pois é… 
 
Doc.  Pra consegui…  
 
Inf.  É… porque Nossa é difícil… tem que comprá remédio… tem que… igual mesmo… precisa arrumá os dente dele 

mesmo… tem tanta coisa Nossa Senhora e esse dinhero era uma ajuda boa… que ajudava muito ela… 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf. Mais…  
 
Doc.  Isso é verdade 
 
Inf.  Mais vai ino né? assim a vida né? um dia tá bão… um dia tá ruim 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Num pode desanimá não né? 



 
Doc.  Hum hum… mais gostei de conversá com você viu… cê tem muita história né? pra contá 
 
Inf.  Pois é… 
 
Doc.  Aí… mais… quando cê falô que trabalha fora… cê é diarista ô é? 
 
Inf.  É diarista… não eu trabalhei um tempo assim… todo meis… todo dia… o dia intero… agora eu sô diarista… agora 

eu trabaio em treis casa 
 
Doc.  Dá mais ou não? 
 
Inf. Assim… num dá… assim num dá mais né? porque cada um… cada um paga mais pôco que o outro né? que cê num 

vai todo dia 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  Eu vô um dia numa casa… dois na outra… dois na outra… dá pra mim tirá duzentos e trinta…  
 
Doc.  Menos de um salário né? 
 
Inf.  Menos de um salário… mais cê ficá só num é pió né? Qu/eu trabalhava só nesse… eu só ganhava oitenta lá… aí 

falei ah::: vô arrumá outro… que ganhá pôco desse jeito num tá compensano não 
 
Doc.  Mais tem gente que paga um salário… assina cartera né? 
 
Inf.  Pois é…  
 
Doc.  Seria bom cê arrumasse um desse 
 
Inf.  Mais… sabe porque… lá onde… eu num… num rumo de cartera assinada assim todo dia … que meus menino é 

muito pequeno né? sempre eu tenho que saí… levá no médico… tem que runião na escola… tem que tá na 
escola… tem que fazê alguma coisa… eu num tenho tempo… e quem paga um salário qué que cê fica ali das sete 
as sete quais… num dá tempo né? tem uns que cê… Nossa Senhora… quanto mais cê trabalha mais cê…  

 
Doc. Explora né? 
 
Inf. E eu já acho bom lá nesse serviço… meus patrão é ótimo sabe? nesse qu/eu tô lá… tem cinco ano… eu… como 

s/eu tivesse em casa… eu gosto muito deles… tem dia assim… eu penso em saí… minha mãe fala… ah::: cê ganha 
muito pôco… mais mim ajuda… direto mim dá as coisa… lembra dos meu fii…mim dá coisa pro meus fii né? 

 
Doc.  É… 
 
Inf.  Então… assim… a pessoa te agrada cê::: num… num qué saí… igual eu fisso… eu saio de lá vô trabaiá num… 

numa casa onde a pessoa num dá valor… qu/eu já trabalhei muitas casa que as pessoa num dá valor no seu serviço 
nem n/ocê… te vê como uma empregada memo… lá não… eu sô::: querida pelo marido… fii… ela… tudo mim 
trata bem… 

 
Doc.  Que ótimo né? 
 
Inf.  Mais eu num quero… num quero saí de lá de jeito nenhum… eu tenho até::: teve um dia eu… ano passado eu tirei 

férias minha prima ficô no meu lugá…e ela falô assim… Sidinéia se ocê quisé descansá um tempo… se ocê quisé 
dexá a ( ) no seu lugar… eu… eu num importo não… aí quando cê quisé vortá… eu dispenso ela e cê volta… falei 
assim… senhora num tá achamo bão meu serviço mais não Dona Margarida… senhora qué mandá eu im/bora… 
fiquei até com raiva né? ela não… aí minha prima falô precisa tê medo não comade… num vô tomá o serviço da 
senhora não… falei num vai memo… ((risos)) 

 
Doc. ((risos)) 
 
Inf. Qu/eu já acostumei lá…quando eu comecei a trabalhá lá minha menina… tava… a minha caçulinha tava com um 

ano e quatro meis…  



 
Doc.  Olha só… 
 
Inf. Pois é… gosto demais dela…Nossa Senhora ajudei ela cuidá da mãe dela  sabe? 
 
Doc.  Ham ham 
 
Inf. Aí eu::: assim… assim se eu arrumá um serviço assim… qu/eu vejo que compensa eu saio… mais enquanto tivé 

assim… num saio não… meus menino muito pequeno inda precisa muito de mim ainda 
 
Doc.  É… 
 
Inf. Lá eu entro oito horas… quando é… meio dia… uma hora… assim eu tô em casa… num tem tanto serviço… é 

rapidim eu rumo a casa e vem/bora e é todos serviço meu 
 
 


