
Inquérito 1. Faixa etária 1. Sexo: feminino  

DADOS DA FALA GOIANA 

INF.1 – AF, 29 anos, EF completo , 10 mai 2011. 

meu nomi é AF... tenhu vinte i nove anus... nasci im Brasilia... 

ONdi morei até us quatru anus de ida::di... i mudei com a minha 

família pra Goiânia... di Brasília eu tenhu pocas lembranças eh:: 

me lembru di brincá com as filha/com a filha da minha 

maDRInha... mi lembru di brincá com minhas irmã::s... nu nossu 

quinTAU... eu mi lembru qui mia/a genti tinha uma casa...i qui 

meu PAi eh:: eu mi lembru da reforma da casa... eh:: mi lembru 

dus pedrerus trabalhandu... mi lembru du jardim ondi tinha um pé 

di jasmim qui eu adoRAva a flor... mi lembru qui eu vivia 

brincandu lá... mi lembru du pé di bananera nu fundu du nossu 

quinTAL qui minha mãe plantô uma bananera só pra mim... i:: 

não mi lembru pareci qui cada um dus meus irmãos tinha uma... 

eu achu qui era mais ou menus issu... ai eu mi lembru qui minha 

mãe plantô uma nu meiu das otras bananeras i falô qui aquela 

piquinininha era a minha...conformi a bananera foi crescendu eu 

também fui crescendu... ((tosse)) cheguei aus quatru anus di 

iDAdi meu pai vendeu nossa ca::sa i mudamus pra Goiânia... eh:: 

devidu algumas dificuldadis meu pai não pôdi compra otra casa 

prá nós aqui na cidadi... i fomus morá di aluguel...  moramus nu 

setor Pedro Ludovico ondi:: ah:: conheci:: us vizinhus lá i a genti 

brincava muitu com um vizinhu nossu... eu i us meus irmãos... eu 



sô a caçUla... meus irmãos mais velhus eh:: a genti tinha um/tinha 

barracão nu fundu da nossa casa ondi a genti fazia u clubinhu... aí 

eu naum sabia ((risos)) iscrevê ((risos)) i meus irmãos i aí   

mesmu assim mi colocavam pra brincá lá... e eu mi lembru qui 

era/azz/as minhas anotaçõis eram só rabiscus... ((risos)) Eu mi 

lembru qui meus irmãos ficavam rindu ((risos)) di mim... 

brincandu cumigu... mais mesmu assim eu sempri fui muitu 

interessada... eu via as minhas irmãs istudÁ::... eh principalmenti 

ingleis...((risos)) i aprendi algumas palavras... eh só di ouvi elas 

istudarem... mi lembru que eu i minha irmã a genti brincava di 

buneca... dançava as músicas da Xuxa...dançava as músicas da 

Mara... eu mi lembru qui us/u nossu vizinhu passava medu na 

genti falandu qui a nossa casa era má assombrada ((risos))... meu 

vizinhu Vinicius falava qui:: via eh::  pratus vuandu... faca 

vuandu... qui eli via:: via fantasma na nossa casa i eu i meus 

irmãos morríamus di medu di morá nessa casa...eh:: meu pAi ah:: 

começô a trabalhá em otru serviçu e tivemus qui mudá pru 

interior... moramus lá durani um anu i meio com/i/comecei a 

istudá nu interior... depois voltamus pra pra Goiania... ondi:: meus 

irmãos si formAram i eu terminei eh::eu fiz até a sétima séri...Fiz 

um cursu di/quandu fazia a sétima séri fiz um cursu di informática 

nu SENA::/nu SENAC... i um cursu di interrelações pessoais nu 

trabalhu. Ehh mais a minha vontadi desdi piquena era ser 

cabilerera... mexia nu cabelu das minhas bunecas... mexia nu 

cabelu da minha mãe... cortava u cabelo das minhas 



bunecas...fazi/pintava  as minhas bunecas...i eu ti/murria di 

vontadi di mexê com cabelu, falava pra minha mãe qui eu queria 

cortá cabelu... eu tinha vontadi di ser veterinária o cabilerera... 

infelizmenti veterinária eu não consegui sê talveiz um dia eu 

consiga... comecei a fazê um cursu di cabilereira, fiz u cursu di 

corti i isco::va... pela prefeitu::ra... i comecei a trabalhá::... eh:: 

usan/eh:: com as minhas amigas::... primero eu fazia o/arrumava u 

cabelu delas di gra::ça pra mim podê i treinandu até eu consiguii:: 

um aperfeiçuamentu... i daí foi... u tempu foi passan::du i as 

pessoas foram gostandu du meu traba::lhu... daí eu comecei a 

trabalhá com issu i a ganhá dinheiru com issu... eh mais eu 

ganhava dinhê/eu ganhu dinheru com aquilu qui eu gostu di 

fazê... eu... quandu::... uma veiz eu tinha uma amiga minha qui ela 

era muitu PObri... tinha poca condição finace::ra...i ela tinha si 

/sinTIa menosprezada pelus otru purqueela achava qui u cabelu 

dela era feiu... achava qui ela era muitu Feia... i qui ninguém 

olhava pra ela purque u cabelu dela era feiu... era mal cuida::du... 

quandu foi um dia... eu/eu fiQUEI comovida com u jeitu dela i eu 

falei assim“vô fazê uma transformação im você”... juntô eu i uns 

amigus meus compramus uns produtus  passamus nu cabelu dela 

cortei fiz um CORti... fiz uma mudança toTAL maquiei ela 

quandu ela si viu nu ispelhu ela começô a chorá... ela falô assim 

qui ninguém nunca na vida tinha conseguidu arrumá u cabelu dela 

comu e::u... i qui::ela tava si sintindu muitu bem... daí pra frenti 

ela começô si sinti uma moça/começôa si cuidá mais começô a si 



arrumá mais começô a si sinti melhor... i... ficô uma moça muitu 

mais bunita du qui ela já era... aí ela sim conseguiu inxergá qui 

ela poderi:a... um dia... qui ela poderia ser bunita... que ela não 

tava conseguidu inxergá a beleza qui ela tinha... i aquilu mi deu 

mais forças ainda pra podê fazê:: i continuá a trabalhá trabalhei 

em alguns salões di bele::za... mais eu larguei us meus istudos... 

parei na sétima sÉri... i... nessi meiu tempu... aus vin/vinti i quatru 

anus conheci u pai du meu filhu... ondi a genti namorô... logu eu 

ingraviDEI... i tivi qui pará... di trabalhá... devidu a gravideiz 

naum pudia mexê com us produtus químicus... i::... parei di 

trabalhá... resolvi pará di trabalhá pra cuidá um tempu du meu 

filhu... daí pra fren::ti... meu filhu cresceu voltei a istu/voltei a 

istudá... só qui:: era muitu complicadu purque eli ainda era bebê 

i:: amamentava in mim... i:: tava muitu complicadu di voltá a 

istudá... ((tosse)) intaum resolvi terminá meus istudus ((tosse)) 

eh:: fazê u provão du MEC ondi eu terminei a oitava SÉri pelu 

provão du MEC... continuei a trabalhá com/aí meu filhu cresceu 

fui trabalhá comu cabilerera di novu... i nessi meiu tempu ...e 

nessi meu tempu eh:: eu mi separei du pai deli...eh:: eu mi separei 

du pai deli i:: continuei co meu filhu  meu filhu/mo meu filhu 

moraqui mora cumigu... voltei a trabalhá::... montei um salão aqui 

em Goiania juntu com uma amiga minha... i nessi meiu tempu 

ingravidei da minha segunda filha... on::di::... na gravideiz da 

minha filha foi uma gravideiz um pouco conturbadueu tivi 

problemas di saúdi nu segundu meis eu já tivi sangramentu... 



eh::tivi pressão alta i tivi qui pará di trabalhá... i sempri com a 

vontadi di voltá a istudá:: mais naum consigu por causa qui eu 

tenhu us meus dois filhus... i:: naum tenhu condiçaum:: di::... di 

istudá com us dois piquenus... agora minha filha tá cum nov/ cum 

dois mesis di ida::di... ela ainda amamenta em mim nu momentu 

eu naum estou trabalhan::du mais eu isPEru qui:: a minha vida... 

eh:: eu consiga voltá a trabalhá nu meu salão qui eu consiga 

montá u meu salão di novu... qui eu consiga fazê/u melhó prus 

meus filhus consiga dá uma boa educação prus meus fi::lhus i qui 

eu queru trabalhá  bastan::ti pra mim podê consigui::tê uma vida 

melhó u qui foi a minha... queru dá uma vidaperf/ uma vida 

melhó i mais feliz para us meus filhus... u meu filhu hoji tá cum 

meu filhu mais velhu tá::/vai fazê cincu anus eli ta istudã::nu tá 

fazendu u jardim dois... eh:: i eu TAM QUEru qui u meu filhu 

jamais pari di istudá purque vai sê a Única rique::za qui eu vô 

podê dá pru meu filhu é us istudus pur isso eu istou fazendu... 

todu u sacriFIciu pra pôde eh::... fazê com quê eli saia bem na 

isCOla... mesmu com filhu/ma uma criança piquena minha filha 

ta cum dois mesis, tá amamentandu im mim é diFÍciu às vezes a 

genti conciliá tem tem qui leva pra iscola às vezis u tempu é curtu 

ela dependi muitu di mim::... amamenta in mim::... i:: eu tenhu 

qui insiná eli as tarefas di isco::la... não tá sendu FÁciu... 

((balbucio)) purque::... ela exigi (o) u tempu todu di mim tenhu 

qui cuidá dela i dus dois soZInha... ((tosse)) não... tá sendu muitu 

difíciu...((tosse)) mais eu istou mi esforçã::nu...e tô mi 



sacrifificanu ((balbucio)) pra qui elis venha a tê ((tosse)) um bom 

futuru pra qui eli venha istudá:: pra qui eli seja um bom alu::nu... 

pra qui eli tire boas notas i consuiga tê um futuru brilhanti... assim 

vo/não só pra eli mas também pra minha fi::lha... queru... podê 

dá... us istudus pra ela... queru qui ela istudi bem qui ela seji uma 

boa aluna... porque:: apesá d’eu tê paradu di istuDÁ na iscola eu 

sempri fui uma boa aluna eu sempri gostei di istudá:: sempri tirei 

boas NOtas... mais achei qui fosse melhó... i trabalhá du que 

istudá mais hoji eu mi arrependu dissu... purque não tenhu tempu 

pra istudá eu gostu muitu di LÊ... eu gostu muitu di...eu leiu livrus 

eu leiu jornais eu leiu revistas... eu gostu muitu di lê:: mais... 

tenhu vontadi di volta istudá... ((balbucio)) i a situação as minhas 

dificuldadis é muitu difíciu com dois filhus... ainda mais piquenus 

du jeitu qui elis são::... é muitu complicadu... intão essa é a minha 

vidaeu isperu qui:: u anu qui vem as coisas sejam diferenti i qu’eu 

já possa tá trabalhan::du... qui eu possa voltá a istudá... i:: eu 

queru é istu... meu sonho di vida é qui eu queru dá um BOM 

futuru para us meus filhus para qui elis não VEnham passar 

dificulDAdis qui elis não VEnham largá us istudus delis não 

venham largá us istudos delis pra elis poderem trabalhá 
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