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FUNDAMENTAL 

 

Inf.  Meu nome é A.P.S. nascí  im Goiânia dia 2 do/não dia 4/02/78...éh: : vou pulâ 

um trechim né... com: : treze anos eu fugí di casa... com catorze anos eu tive a  minha 

primeira minina  qui chama C. C. da S. uma gracinha de minina... ai passado dois anus 

eu tive a V. também uma gracinha de minina... aí  o casamento foi ficando mui: :to 

chatu meu maridu bebia dimais enjuado dimais eu tamém era enjuada dimais né... aí 

agente foi e si separô... aí eu fui morá lá no Balneário pertinho da casa da minha mãe... 

de aluguel... coitada  da  minha mãe ela pensô qui eu quiria estuda... mais estudá que era 

bom era necá... nois ia pa escola né... enquanto minha mãe ficava olhando as minina... e 

de lá sim  chegava na sexta-feira nois toma/fugia da escola até di muru nois já pulô pra 

ir pro barzim bebê cerveja... e não saiu da sexta série tamém foram dois anos desse 

jeito... até que eu conheci o pai do F. o W... aí pronto... aí qui  eu  larguei tudo foi escola 

i tudo logo engravidei: : e  agente foi morá juntu aí depois que nois fomos morá juntu eu 

saí du serviçu... 

 

Doc. Ana Paula é... como que foi essa/ a primeira experiência assim de ter sido mãe... 

de ter gerado um filho? Como que foi essa experiência? 

Inf. olha:: foi muito bom... mais... si fosse hoje eu não teria... na idade qui eu tive... 

porque eu não tive adolescência... eu não aproveitei nadinha o que as minhas filhas faz 

hoje eu não faço agora que eu tô fazendo depois de vElha nè... qui eu estou separada 

que eu faço o que elas faz/ fazia/faz hoje 

 

Doc. o quê assim.. por exemplo.. que você acha que você deixou de fazer... que você 

deixou de aproveitar? 

Inf. eu nunca passiei: : ... nunca fui pa escursão no tempo que eu tinha doze treze 

anos catorze... nunca fui de i pa clube porque nesse tempo eu tava casada... i  comu eu 

casei com homem mais ve: :lho... bem: :  mais velho do que eu... i ele só queria saber di 

bebê di barzim intão não mi levava também... porque não ficava bem... então assim eu 

dexei di aproveitá muita coisa, eu fugi da iscola tamém porque eu parei di istudá... então 

tudu tem seu tempu... ai quando eu voltei a estudá já não tinha graça mais... já não tive 

interesse mais por iscola. 

 



Doc e o seu segundo casamento que você tinha falado qual que foi a diferença... em 

relação ao seu esposo... a sua vida assim? 

Inf. ah foi totalmente diferente porque... eu amava ele demais né... era  aquele()/ 

nesse tempo eu era capaz de dar a minha vida por ele... mas foi tudo em vão tamém só 

me restou o Felipe... que é o meu benzim.. qui até então  até ele tinha um ano e seis 

meses mais ou menos que eu fui mi apegá cum ele porque antis  então eu não tinha 

aquele amOr di  mãe por ele 

 

Doc. mas por que assim... quê que você acha que aconteceu pra você ter tido essa 

falha em relação ao seu filho? 

Inf. eu acho que é porque quando antes de eu engravidar eu trabalhava... eu tinha até 

assim uma condição melhorzinha... ficava eu e as meninas tranqüila ai eu fui conheci o 

pai dele logo eu perdi o serviço... e ele não assim/uma pessoa que não tinha muita 

responsabilidade... tudo era em vão dele né... eu perdi muita coisa.. e também eu 

culpava na minha cabeça o F. era culpado por isso tudu 

 

Doc. e em relação ao amor com as  suas outras filhas... como que foi a sua relação 

com as duas e o com o  terceiro filho? 

Inf. uai... hoje tá  tudo igual... eu gosto dele todo igual mas não pode nem falá né si 

eu mostrá pra elas elas vai brigá comigo (risos) eu gostu mais do Felipe hoje eu tenho 

um amor muito grande por ele... por esse fato de eu ter rejeitadu quandu ele era 

pequenim   

 

Doc. e assim... você estava relatando a sua experiência né na escola sua segunda 

experiência na escola... como que foi então  essa experiência? 

Inf. uai estudá  mesmo nois não gostava né  nunca gostô... mais ia pa iscola fazia 

tarefa... mais di veiz em quando quando dava na sExta-fera minina... nois já chegó até 

pula muru pra ir pro barzim e a coitada da minha mãe ficava lá com as mininas 

coitada... esperan: : do  qui nois ia dá alguma coisa mais não deu na-da 

 

Doc. e nessas aventuras quem que era a sua companheira... tinha alguma amiga sua  

que estava sempre com você? 

 



Inf. tinha: : a E... e a E. té hoje é minha companheira só que tinha um fato 

engraçado... qui  quando eu conheci/ quando tava/ eu e a Elza era muito amiga... i ela 

fo: : i i namorava com o pai do meu filho e eu namorava com o amigo dele e nois 

resolvemó trocá:: aí  nessa troca quem dançó foi eu porque se eu tivesse ficadu com o 

amigo dele e ela com o W. ela tinha si virado pra lá né.. e:: nesse mesmo tempu eu 

conheci uma amiga dela... ela chama F...oh: : munhÉ sapatão sem-vergonha... no::ssa:... 

queria porque queria me namorá... daí eu pensei gente - - nesse tempo eu bebia muito- -  

olha si eu  saí cum essa mulher de fogo vai que eu faço esse trem e gosto desse 

negócio... de jeito: : nenhum... pois num é que tem uns deis anos e até hoje a mulhé mi 

liga... quereno saí cumigu 

 

Doc.  mais nunca passou de amizade entre você e ela? 

Inf. nunca passó e nem vai  passá...  agente não pode ser mal educado com as 

pessoas né e nem discriminá... mais do que ela gosta eu não gosto de jeito nenhum. 

 

Doc. e passado essa fase da escola... como que você conseguiu levar a sua vida? como 

que foi o percurso da sua vida depois que você teve essa segunda oportunidade na 

escola? 

Inf. (cum) essa segunda oportunidade serviu tamém pra muita coisa eu conhecí muita 

gente... muitas pessoas né...  e tamém não foi pa frente não aí deixa esse negócio de 

Iscola pra lá... aí eu fui i comecei a custurá pra seguí enfrente... aí veio a separação 

minha do pai do meu filho... qui nossa foi duido dimais: : porque eu amava ele dimais: : 

mais... nada dura para sempre... aí quando eu comecei a custurá eu conheci muita gente 

lá na  confecção eu aprendI...  porque eles mi deram uma oportunidade...eu aprendí a 

custurá trabalhei/trabalho em todas as máquinas e nisso tá ino até hoje... hoje eu faço 

facção em casa... a C... me ajuda a V... me ajuda o F. tamém me ajuda... apesar do bicaõ 

mais ele me ajuda ele é obrIGAdo a me ajuda 

 

Doc. e você já teve outros trabalhos... cê já teve outras profissões a não ser a de 

costureira? 

Inf. já: : já  trabalhei em residên: : cia né de secretária do lar... trabalhei di babá di 

idosa tamém... di babá di criança... mais Deus qui mi livre desses trem melhó custurà 

não tem outra 

 



Doc.  você teve alguma experiência engraçada nesses trabalhos com criança como  

babá... alguma viagem algum passeio que você fez durante esse  trabalho 

Inf. já: : nos fomos/ ia pa Goiás diretu... a veinha chama dona A. ela é engraçada 

dimais... ela tem noventa e trêis anos e é apaixonada pelu motorista... i  um dia nois 

fomu pa Goiás i essa veia incucó qui quiria que o motorista banhasse ela... dona A. mais 

comu que o motorista vai banhá a sinhora dona A. se ele botá a mão nas coisa da 

sinhora a sinhora vai vê a sinhora vai andá até pulanu... ela pegó e faló  pra mim mAis É 

mês: : mo fI: : a...   pois é... sora   dexa ele lavá a sinhora qui a sinhora vai vê só.. 

sinhora sara to-di-nha dessas pernada da sinhora 

 

 Doc. E com as crianças já teve algum fato engraçado... relevante?  

Inf. olha... engraçado não foi né... mais  foi diferenti... porque eu tenho meu filho e 

meu filho assim... ele já fez algumas perguntinhas sobre sexo mais nada dimais... mais 

isso aconteceu semana passada eu fui trabalhá com o mininu que eu tô/tava  olhano ele e 

ele tem assim seis anos ai ele começou  com as pergunta... primeiro  ele me perguntô se 

eu já tinha beijado na boca - -  agora pensa uma mulher que tem treis fí se ela não tiver 

beijado na boca né  - -  ai ele quiria i inda falô assim si você nunca beijô cê vai tê  qui 

mi bejà... eu falei meninu cê tà ficando doido... i ele tem um panim que ele vive com 

esse panim esfregando na cara babando tudo... então ele eu vou te vaciná eu falei agora 

pronto ele pegô o panim... melecô na boca dele... i queria passá na minha boca...mais  

num vai passá não mininu cê num tá doido ainda. 

 

Doc. você falou que você tem filhas né...qual que é a idade delas e como que você 

conversa com elas? como que é a sua relação com as suas filhas?  

Inf. olha a mais velha vai fazê dizoito anus agora... i nois duas é assim... agente tem 

eh:: a nossa diferença de idade é poca né como eu tive ele com treze/com catorze 

anos...ela tem/vai  fazê dezoito i eu vou faze trinta  e treis... i ela: : ela  é uma graça... 

como ela é engraçada... vire i mexe ela mi chama de velha i coisa i tal... mais agente 

conversa di tudo: :  tudo-tudo i é abErto porque eu acho  que mãe e filha tem qui se 

aberta... porque quando acontecé alguma coisa ela tá prontinha pra mi fala... porque eu 

sou amiga dela... mais nunca foi assim não já teve uns acontecimentos muito critico... já 

a segunda não... ela não conversa cum ninguém ela prefere fazê caras e bocas feia pro 

zoto 

 



Doc. mais você já tentou conversar com ela... com a segunda filha... pra saber o 

porquê de ela ser tão fechada? 

Inf.  já tentei... só porque ela não fala... ela parece um bichim du matu.. tanto qui  cê 

cumeça a querê cunversá cum ela ela já cumeça a  chorá... aí u como que cê vai 

cunversá com uma pessoa que te olha de cara feia e começa a  chora... i  o mais 

engraçadu é que eu não sei por quem ela puxô porque eu converso que nem o home da 

cobra e o pai dela tamém... e a minina é uma coi: : sa... agora o terceiro não ele cunversa 

dimais da conta tamém 

 

Doc – e com que é a sua relação com os pais? o pai do seu filho e das suas filhas?  

Inf. éh: : Agora nossa relação tá mais tranqüila... porque assim agente não tá tenu 

contatu... mais Até entÃo ano passado... agente tinha contatu mesmu separadu di veiz 

em quando agente si via... ai  rolava outras coisas mais... mais hoje não... hoje  agente tá 

até brigadu... porque eu resolvi cobrá a pensão dele ai ele brigô cumigu... mais tiranu 

issu ele me trata bem eu trato ele bem porque eu acho que não tem pricisão de brigá né 

 

Doc – e com o pai das suas filhas o seu primeiro marido. 

Inf. agora esse eu não gosto nem di vê a cara dele porque eu tenho uma rAiva dele 

tÃo grande... porque eu acho que ele robÔ a minha juventude robÔ a minha infância ele 

robÔ tudo... i  a única coisa que me dexô... foi as mininas... graças a deus são mininas 

boas eu gosto dimais da conta... mais si eu pudesse volta  atrás eu não teria/nÃo teria 

conhecido ele eu tinha riscadu ele da minha vida e eu tenho pavô di ver ele 

 

Doc. bom você falou de infância... de juventude... o quê que você acha que mais te 

marcou assim na sua infância... em relação aos seus pais... lugar que você morava... o  

quê que você acha que foi de mais importante pra você? 

Inf. como assim?... olha foi tudo de bom né... meu pai e a minha mãe são pessoas 

maravilhosas qui eu amo de paixão principalmente minha mãe... meu pai é mei 

carrancudão enjuado dimais...  mais minha mãe é Ótima... eu amu o lugâ qui eu nasci... 

qui eu nascí no Balneário qui até hoje minha mãe mora lá... então tudo marcô né... na 

vida da gente tudo marca 

 

Doc. e você tinha algum amigo na época da sua infância? como que era a sua escola, 

seus colegas de escola, quando você estudou? 



Inf. eu tinha minha amiga chamava T. e E.... di veiz em quando nois juntava e 

brigava uma com a outra né... porque amigo de escola é desse jeito né... mais a T. até 

hoje di veiz em quando eu vejo ela... e agente ia todos os dia pa escola e lá na iscola 

tinha a tia Nosídia tamém que era uma gracinha de professora todo mundo adorava ela... 

ichi eu amava minha tia Nosídia hoje ela já é falecida 

 

Doc. – e de perto da sua casa tinha algum amigo que foi mais especial pra você? 

Inf.  olha não teve... porque a única amiga que eu tinha era a T. porque eu não sou de 

muitas amizades  

 

Doc. e você contava as coisas que aconteciam com você? sobre seu primeiro 

namorado? essas coisas, assim, você se abria com ela ?  

Inf. me abria... nessi tempu eu já conhecia a outra/era a  D... hoje ela faleceu/ ela já é 

falecida... mais nesse tempo era com a D. ( ) quela é  irmã da E.... eu era muito amiga 

dela tamém nessi tempu quando agente começò a namora... inclusive até meu primero 

beijo foi com um vizim dela chamado o Luís uma gracinha de pessoa também i tudu eu 

contava pra ela 

 

Doc.  então você tinha intimidade com a D. ela era uma grande amiga sua...o quê que 

marcou na amizade de voceis duas, já que ela já é falecia... algum fato, alguma coisa 

que aconteceu que marcou?  

Inf. Olha agente não era de saí... mais ela era uma pessoa tão especial... tão boa... tão 

tranqüila qui a: :  pessoa dela assim... já era marcante sabi 

 

Doc. e os seus irmãos? Como que era a convivência de vocêis? 

Inf. eh... agora os imãos já é mei ploblema né... o primeiro é o C. qui é o mais velho 

uma pessoa tranqüila boazinha... o segundo era/é  o M. Oh: :  mInInU: :  chAto... nois 

rolava no chÃo... brigando porque ele era ejuado dimais nOssa gostava de baté na 

gente... nois que era menó... agora a P. e a R. era boazinha a P. di veiz em quando nois 

brigava a R. tamém... mais pra mim todo irmão briga... mais que agente mais brigô foi 

eu e o M. 

 

Doc. mas por quê?  o quê que ela fazia de concreto que você não gostava nas atitudes 

dele?  



Inf. porque a minha mãe trabalhava e ela achava que podia mandà na gente... i eu 

num gostu nunca gostei do zoto fica mandanu ni  mim... ele bAtia: : i o C. minha mãe 

mandava ele i buscà agente na casa do vizim ele vinhá i só pegava pelo dedim... o M. 

vinha e dava tApa na gente... e eu dava tapa nele tamém e a  minha mãe chegava e batia 

em nois dois 

 

 Doc. e na infância de voceis com os seus irmãos, teve alguma coisa, um fato que 

marcou voceis?  

Inf. olha eu não tô lembrada 

 

Doc. você já chegou a perder um ente querido?  um parente alguma pessoa muito 

próxima? 

Inf. já... perdi a minha avô... qui era uma pessoa boa apesar... qui ela tinha/ ela 

protegia muito uma prima minha sabe... oh minina enjuada... ruim nesse tempo minha 

mão morava/ minha mãe té hoje mora no mesmo lote só qui é tudo dividido hoje... nesse 

tempu minha vó morava na casa dela com a minha prima i agente não tinha tele visão... 

aí minha mãe pagava negia metade-metade sem tê televisão e lá tinha televisão... i ela   

agente ficava doidim pra cisti os dezem e ela não dexava... di ruin: :dade... porque 

agente ia lá e ia fazê  bagunça... agente ia lá e sentava no chão só pra vê os dezem e ela 

não dexava e ela era muito ruim e minha vó apoiava  as vezes minha vó man: : dava ela 

chingá nois tamém... mais tirando isso minha vó era uma pessoa boazinha... meu vô 

tamém é falecido mais é uma pessoa boa 

 

Doc. e hoje como que é a sua relação com a sua prima?  

Inf. Olha pa ti falá a verdade hoje quandu... agente fica sabendo nuticia dela porque 

ela tá no mundo ninguém qué porque ela é terrível... nossa ela é fofoqueira ela arruma 

um rolo danado... então  melhó do jeito que ela tá hoje agente não tem relação mais... 

não tem contato muito difícil. 

 

Doc. além dela, você teve outro primo que foi próximo a você, que foi seu amigo, que 

viveu junto com você na sua infância?  

Inf.  te: : vê... teve o Dudu... i  hoje agente não tem muito contato não mais di vez em 

quando agente si fala... o Dudu morava com a minha vó... porque a tia/minha tia teve ele 

i não tinha  marido i ela precisava de trabalhá... então  ela trabalhava i ficava com a 



outra filha dela no trabalhu i o Dudu ficava na minha vó ficava na creche... então agente  

sempre ficou junto... i o Dudu era um amor de pessoa até hoje ele é um amor de 

pessoa... então di vez em quando agente si fala... o Dudu era um primo muito legal  

 

Doc.  e vocês já chegaram a sair junto, a ir em festa, a viajar a fazer algum passeio 

juntos? 

Inf. olha deve te um  doze anos quando eu me separei eu ia pra casa dele todo final 

de semana lá agente ia pa festa quando não ia pa festa fazia churrasco lá na casa dele... 

poque morava ele e uns treis  amigos... pensa no tanto que era bão e assim... agente já 

curtiu muito... muito mesmo 

 

Doc. e você já chegou a ter algum relacionamento com algum primo ou com algum 

amigo dele... já que você estava solteira? 

Inf. olha aconteceu até engraçado né... a primeira vez que eu fui na casa do meu 

primo... ele tinha/ele tava em treis... i todos os  treis tava com uma mulhé... aí começó 

aquela confusão lá sabe... nossa aquilo eu achei o cumulo do absurdo... aí tá bom... aí 

quando clariou o  dia qui manheceu qui eu vi a cara de um deles eu fiquei encantada por 

ele... moreno bunitu... simpático... aí passado uns dois final de semana eu fui lá 

novamente... i não é de vê que eu fiquei com o mininu... aí agente namorô um tempão... 

aí o mininu sumiu eu juntei tamém... aí depois de uns dois anos passado que eu 

encontrei ele i agente namorô dinovo... i  hoje por mais engraçado hoje ele tá em 

Londres i ainda qué cunversá cumigo... eu falei agora pronto. 

 

Doc. mais ai voceis não continuaram a conversar depois que ele foi pra Londres?   

Inf. não ele só manda recado pela minha filha... mais agente vai voltá a conversá sim 

 

Doc. – você disse que tem duas filhas adolescentes... elas ficam com ciúmes pelo fato 

de você ser uma pessoa nova... namorar... como que elas agem em relação á isso?  

Inf. olha a mais nova até que não tem ciúmes não né... agora a mais velha não... a 

mais velha ficá com ciúmes não deu namorá mais das pessoas falá qui eu pareçu irmã 

dela... ela mOrre de raiva... inda ela fica ai quando cê ficá velhinha esses dias eu falei C. 

quando eu for ficá velhinha você também vai tá velhinha a nossa diferença é poquinha 

hoje pode parecer muito cê tá novinha mais a nossa diferença é pouca... ela tem ciúmes 



ela não gosta que o pessoal fala que eu pareçu  se  irmã dela... i nem gosta qui eu 

namore pense namorá rapaiz mais novo... mais eu também não gosto não 

 

Doc. já teve alguma vez que ela teve alguma crise de ciúmes... que esse ciúme já ficou 

mais exacerbado em relação a você?  

Inf. não... só um dia que aconteceu uma coisa engraçadinha que um namorado dela... 

o dia qui ele me viu eu tava até arrumadinha ele pegô i falou assim C. se eu tivesse 

conhecido a sua mãe antes eu ia namorâ era cum ela... ela ficou tiririca mais não passou 

disso também 

 

Doc. você falou que ela namora nè, como que foi a sua aceitação em relação a ela 

namorar? se você também ficou com ciúmes dela estar namorando?  

Inf. olha eu não sei ti explicá si é exatamente ciúmes mais não é muito bão não... qui 

uma coisa é você fala: : ... qua: : ndo  a minha filha crescê eu vou se liberal... vou deixa 

fazê isso vou dexã fazê aquilu... mais a hora que tÁ... na hora mes: : mo... é ruim né a 

pessoa fica na sua casa... fica lá naquela incebação mais a sua filha não é muito bão 

não... mais assim eu cunversu muitu cum ela... ah ela teve um namorado essis tempo 

atrás que eu fiz di tudo ela até fala que eu fiz lavagem celebral na cabeça dela porque eu 

fiz ela terminá com o mininu... mais tamém ele não gostava de trabalhá nem nada isso 

eu não quero pra minha filha de jeito nenhum né 

 

Doc. então você é uma mãe que conversa que tem um bom relacionamento com ela?  

Inf. olha eu tenho um relacionamento muito bom com a C.... cun: : versu ... mais 

também quando a minha conversa não tá dando resultado aí tem outras técnica né... aí 

quando a técnica não tá dá resultado aí eu brigu e do um tapas nela 

 

Doc. e você a incentiva a estudar, a ter uma profissão? Como que você conversa com 

ela em relação a isso? 

Inf. olha: :  hoje.. eu falu pra ela assim... si ela não estuda... si ela não tê pelo menos 

uma profissão que qui vai ser dela... porque eu já sou costureira pra mim ganhá um 

salarim mais ou menos eu tenho que trabalhà di madrugada até madrugada cê não tem 

discanso...  eu não quero isso pra elas eu quero qui ela tenha um serviço tranqüilo...  

pensa numa pessoa que fica dentro de uma casa sem vê ninguém...  mais eu já tô mais 

velha... agora ela novinha desse jeito eu quero... eu quero qui ela tenha um futuro bom 



bem melhor qui o meu... eu (inda fui pra falá) cum ela  assim pra elas... se voceis  quisé 

a vida que eu tem cêis faça o que eu fiz arruma filhos com esses homem vagabundo. 

 

Doc.  então você incentiva ela a estudar, a ter uma profissão, você explica tudo o que 

você viveu pra ela.  

Inf. olha explico... tanto que eu falo pra ela assim... você tem que aprendé a costurá 

pra você consegui pagá a faculdade... mais não pra ficá como costureira... a não se qui 

vai costurá pra vendé né... mais pra costurá pro outros não... eu quero qui ela faça isso 

pra ela pagá a faculdade dela proque dá pra pagá pra ela se alguém na vida porque si 

não fica o tempo inteiro o resto da vida como costureira. 

 

Doc. então você valoriza muito a questão do estudo,  

Inf. bastante...  porque sem estudo não é nada... aconteceu até um fato engraçado 

esses dias comigo e com ela... nois fomos fazê a inscrição do correio jovem aprendiz... 

agora se pensa uma  pessoa que estudo até a sexta série mUIto di: :  veiz: :  em quando 

eu escrevo meu nome... e a minina queria que eu preenchesse o formulário... minina eu 

dei um ataque de nervo como que eu vô preenchê si nem escevê meu nome direito fico 

doida a minina agora... depois ela  começo foi a  ri porque ela caiu em si 

 

Doc – você é tão nova... você não pensa em voltar a estudar... você não tem vontade?  

Inf. olha pensá eu pensu mais eu não tenho paciência de ficá numa sala de aula... que 

hoje... hoje  eu tô muito sem paciência... i como/ ai a noite nessa sala de aula tem muito 

mininu... muito mininu não... muita gente veia qui acha qui podi se igual criança... eles 

não fica queto eles não qué aprendé e fica atrapalhano... hoje eu não tenho paciência 

mais di i pra sala de aula mais eu preciso porque eu quero melhorá meu serviço... eu 

preciso pelo menos pra escrevê direito lê direito... porque eu não sei né... sei mais ou 

menos né  ano passado passei vergonha. 

 

Doc.-  é porque você viu que tem momentos que o estudo faz falta, você viu que pra 

preencher o formulário você precisava uma coisa tão simples... então você reconhece 

que estuda é muito bom?  

Inf. reconheço... dimais porque sem estudo agente não é nada... as vezes pra você 

começÁ a lê alguma coisinha cê não sabe o qui letra qui é cê confundi... tem certos 

momentu... qui eu vou pa escrevê meu nome e sai tudo petecado... gente  tô nem 



sabendu escrevê  meu nome mais... eu falo eu vou voltá a estuda... ai vem aquele 

negócio da preguiça ai eu falo ano qui vem eu volto i esse ano que vem só tá passando. 

 

Doc. você nunca procurou um supletivo, um EJA, alguma coisa que fosse diferente? 

Inf. olha ainda não... mais assim é aquele negócio... eu tô com preguiça mais eu vou 

procurá 

 

Doc.  então Ana Paula você futuramente tem planos de voltar a estudar?  

Inf.  tenho porque eu quero montá um negócio... í pra montá um negócio você tem 

que sabê escrevê direitim... tem que preenche  cheque... tem que sabê lê... si não cê vai 

se passada pra trás 

 

Doc. e além de montar um negócio, quais são seus planos pro futuro?  

Inf. olha... éh: :  eu não penso exatamente no futuro... só mesmo no presente 

 

Doc. assim mais o que você tem vontade de fazer além de aumentar  seu negócio... 

assim o que você tem vontade de fazer pra melhorar a vida das suas filhas... a sua vida 

própria? é nesse sentido que eu falo de futuro.  

Inf. Ah bom... eu pretendo assim peço sempre a Deus pra mim conseguí aumentá a 

minha casa... comprá um carro e inda brincu cum elas... ceis só me arruma neném 

depois qui eu tive com a minha vida controlada pra pode olhá meus netim em paz. 

 

Doc e sua vida hoje... já que voce falou tanto do seu passado... com está?  

Inf. hoje a minha vida melhorou cem por cento... porque eu já passei tanta coisa i 

hoje tá bem tranqüila... nossa tá muito tranqüila. 

 

Doc.  e você falou que tinha convivência com seu segundo esposo, e com o seu 

primeiro marido você tem contato? como é a sua relação com ele?  

Inf. olha com o primeiro marido eu não gosto muito di tê contatu cum ele  não 

porque eu não gosto nem de ver a cara dele que me faz mal... mais última vez que eu fui 

na casa dele/eu fui  lá na casa dele visitá ele lá  porque  ele tava doente né... cheguei: :  a 

pen: : sá: :  mais assim não pensá por livre espontânea vontade mais sobre pressão da 

minha filha em trazê ele pra morá na minha casa... porque ele tava muito doente... tava 



muito velho... mais depois qui eu vi ele aqui em casa e inda querendo a minha casa nois 

teve foi um pé de briga. 

 

Doc.  por quê voceis brigaram? você achou que ele tava interessado no seu imóvel? 

Inf. porque quando a gente si separô eu fiquei com a casa... mais ai ele pego e achô 

qui essa minha casa qui eu tenho hoje foi comprada com o dinheiro da outra casa e 

realmente não foi porque eu vendi minha casa i o dinheiro avoou... i eu não fiz nada 

cum ele... i essa casa até hoje eu pago prestação... ainda devo um monte di coisa dela 

mais ele achô qui eu tava com a vida tranqüila porque ele tinha me dexado a casa. 

 

Doc. então você teve bens do seu  primeiro casamento... como que  foi a separação? 

como que ela aconteceu? 

Inf.  uai separação aconteceu porque como eu casei muito nova com ele i ele já era 

muito velho... i também não isso.../nem não era porque ele era muito velho... mais  

porque ele gostava muito di bebê... ela já tava virando alcoólatra... i  eu tinha dizoito 

anus e ele tava com quarenta  oito anos.... não... não era quarenta e oito não... trinta e 

oito... porque ele é mais velho do que eu vinte anus... aí ele ia diretu pro butecu... não 

queria sabê di fazê as coisas mais... queria só bebê só bebê... aí foi ino ninguém guenta 

né... quem agüenta um homi cachaceiro dentro de casa... aí eu pidi pra gente si separà e 

ele não quis... porque ele não saia da casa de jeito nenhum falei não cê não vai sai não 

né... então eu vou te inciná ocê a separa... pedi novamente... aí teve um dia/ agora eu 

vou botá um chifre nele qui ele vai saí di casa pra larga de cê besta... i  foi ditu i certu... 

mais  só qui não foi uma traição consumada... di fato di i pra cama mais...  beijo é 

traição... pensamento é traição né ... aí foi onde agente se separo... aí depois qui nois  

separamos ainda ele foi lá na minha casa mi falá qui mi disculpava...  eu falei meu filho 

eu custei mi livrâ di você agora que eu me livrei eu vo pidi disculpa pro cê nUnca . 

 

Doc. então depois disso... vocês si separaram...i  você foi morar perto da sua mãe 

como você havia dito.  

Inf. foi... aí eu fiquei trinta dias na casa da minha mãe com as mininas até ele saí di 

casa... ai eu voltei pra minha casa ai como tava só eu e as mininas lá aí lá era um setor 

perigoso aí minha mãe achou por bem agente vir morar próximo da casa dela... aí essa 

história eu já contei né qui é  pra volta a  estudá né  coitada mais não voltou nada... ai 



agente morou lá  Balneário um tempu até agente vir pra cá...  aí eu vim pro Alto do 

Vale. 

 

Doc.  você já tinha morado sozinha, como que foi esse retorno pra casa dos seus pais? 

Inf. olha é diferente porque agente tem a casa da gente agente cê  é independente não 

tem que dá satisfação nada... foi uns trinta dias bem... mais... eu tenho uma coisa que eu 

acho que  toda pessoa que sai da casa do pai e da mãe você não deve volta mais... 

porque lá você sempre fala lá em casa... mais não é lá em casa mais é a casa da sua 

mãe... e é diferente 

 

Doc. e como que as suas filhas reagiram com a separação? como que foi a aceitação 

delas?  

Inf. a mais velha  ela era/ ela é mais grudada com o pai... então ela achô ruim di 

primeiro momentu ela chegô a falá qui a casa seria dela né  metade dela... qui  então ela 

ia levá o pai dela pra morá na metade dela... então até hoje ela tem um certu carinhu 

uma certa preocupação com o pai né... mais sobre assim sobre agente ter separado acho 

que foi a melhor coisa porque se não nois dois já tinha matado um ao outro... agora a 

mais nova: :  ela sim não fez muita diferença... tanto que hoje faz até dó di vê ela chegá 

perto do pai dela porque ela tem tipo receio um nojo do pai dela não gosta muito. 

 

Doc.  e com que foi pra elas deixarem a casa delas, as coisas que agente se apega, ao 

quarto? como que elas reagiram quando voceis saíram da casa de voceis e forma ficar 

trinta dias na casa da  sua mãe? 

Inf.  elas já tinham o custumi de ficá lá né como eu trabalhava e trazia elas cedo e 

buscava  a tarde as vezes elas dormia lá porque  tava chovendo... intão elas já tinha esse 

de ficá lá sempre... mais: :  quando foi... quando eu vendi a casa...  qui eu tivi qui morá 

di aluguel com elas... i aí depois eu engravidei do meu terceiro minino... aí assim veio a 

rejeição a criança porque ai eu parei de trabalhá... as coisas ficaram difícil i elas 

principalmente a mais nova até hoje eu acho qui ela não gosta muito do mais novo não 

 

Doc. mais você não acha que é ciúmes que ela sente dele...pelo fato de ela ter sido a 

caçulinha por muito tempo?  

Inf. eu acho qui seja ciúmes i um pouco de egoísmo também né... porque tudo eu 

fazia... mesmo separada morando de aluguel tudo eu fazia pras duas... saía com elas e 



coisa i tal... aí depois veio o F. i com a chegada do F. eu perdi o serviço aí a vida ficou 

mui: : to difícil... muito difícil mEsmo...   então hoje até: :  uma televisão ela não gosta 

tem que se do jeito que ela que  si não ela fecha a cara i não cunversa com ninguém...as  

vezes eu acho qui ela é muito egoísta 

 

Doc. e o seu filho, o F., como que ele reage ao egoísmo da sua segunda filha?  

Inf. olha ele as vezes ele xinga emburra aí eu cunverso com ele não F. asseste o qui 

ela qué depois ce assiste... agora essa semana... o... meu genro falô não eu vou levá o 

vídeo game... falei não o vídeo game não leva não deixa pra depois ai a Vi já fechou a 

cara... eu falei quê sabê duma coisa vou dexâ ele trazê o vídeo game... esse mininu 

trouxe o vídeo game i a minina passô o dia ínterim que ela não quis nem comÊ di tanta 

raiva... porque ela não gosta di vê o F. feliz... achu qui ela não gosta di ninguém achu a 

única pessoa qui ela gosta mesmo é da minha mãe e do meu pai. 

 

Doc. mais isso já foi conversado ou não? ou ela não se abre?   

Inf. olha ela é difícil di conversá porque cê cumeça a cunversá com ela quando ela 

não fecha a cara ela cmeça a chorá... então é uma coisa sem  não tem como falá as vezes 

cê fala assim V. cê faz isso pra mim... ela té qui faiz mais cê ela demorá um pouquim... 

qui nem  hoje ela foi lá pro Balneário pra resolvê umas coisas dela mais ela volta cuma 

cara tão ruim... eu já cheguei a levar ela na psicóloga mais cumeço a melhorá ela já 

desistiu num que i... mais então é uma situação muito difícil qui eu não sei nem que qui  

eu façu cum ela... mais quando  tá só eu e ela aqui ela é um doce de pessoa... até 

cunversa ri mais a hora que tá o F... qualqué coisinha que ele faz é mutivo de implicação 

 

Doc.  então é ciúmes mesmo o que ele sente?  

Inf. Provável: : né ... é qué a casa i a mãe só pra ela né... porque quando eu separei 

ela dormia cumigo... em cima do meu braço e hoje não acontece isso mais né. 

 

Doc.  e assim você estava falando de separação, como que foi a sua segunda 

separação? como que o F. reagiu a essa separação?  

Inf. Uai o F. ficou assim... ele cumeçó a dá trabalho na creche... porque ele ficô uma 

criança pertubada... nois dois foi lá/ foram chamados lá na creche pra conversar com a 

diretora a diretora deu uma cumida de rabo nus dois né... porque não poderia tê dexado 



a nossa vida interferir na vidinha na cabecinha da criança... ele ficô bem perturbado... 

mais hoje inda  falu ce qué qui seu pai mora com agente di novo ele fala qui não 

 

Doc.  mais ele fala o motivo? Porque que ele não quer que o pai mora com você?  

Inf. porque o pai dele é duro de agüenta... enjuado dimais cobra tudo... tudo dele tem 

que se na hora i no momento qui ele qué... e ai de quem não fazê 

 

Doc. mais ele tem uma relação próxima com o pai? o pai o pega nos finais de semana 

para passear?  

Inf. não... o pai dele nunca veio aqui em casa pra pegá ele... eles se vêem todo final 

de semana mais é porque ele vai vê a avó... mais tem uns quinze dias como ele não qué i 

eu não obrigo mais ele i então... daqui uns dias nem vê mais. 

 

Doc. mais ele tem um bom relacionamento com a família do lado paterno dele? 

Inf. tirano o pai dele o resto de todo mundu... ele gosta di todo mundu mais é porque 

o pai dele não deu um carim não deu atenção na hora certa né...  só qué manda 

 

Doc – e você já conversou com o F sobre isso, sobre essa questão do pai dele? 

Inf. já... já cunversei sim... o dia qui eu cunversei com ele foi o dia que me cortô o 

coração... foi na virada do ano deve tê uns quatro anos atrais... ele era pequeninim... i 

ele pego a bicicleta do meu subrim e foi anda de bicicleta ralou o rosto todinho... aí um 

dia antes o pai dele queria vim qui em casa i eu não quis qui ele viesse di noite né... aí 

no outro dia o mininu foi e machucô... i  o pai dele não quis vim... i ele chorano 

querendo que o pai dele viesse vê ele queria vê o pai por  tudo quanto é manera aí ele 

não quis vim...aí  ele veio mi  aparecê aqui depois de uns cinco dias ai nesse dia eu falei 

F. você não precisa ficar preocupado não porque você não tá perdendo nada não quem 

ta perdendo é o seu pai... porque você tem mUIitas pessoas que gostam de você... i  o 

seu pai.... só tem você... i  ele num  tá te dando atenção no momentu certo... ele vai vê 

daqui mais um tempu qui o amor qui ele não te deu vai fazer falta no futuro é pra ele 

meu filho...  porque tem mUItas pessoas que te ama 

 

Doc.  nesse dia então ele chorou muito e você ficou muito chateada com isso tudo.  

Inf. nossa eu fiquei chateada dimais porque você vê uma criança de quatro anos 

chorando por causa do pai e o sem-vergonha do pai dele não quis vim porque eu não 



quis dormi com ele... porque sempre ele vinha aqui na minha casa não pra vê o F. sim 

pra mi vê... aí a partir do (momento) o dia qui eu não quis... qui eu não queria... qui eu 

não aceitava qui ele viesse aí ele me provocava sobre isso... ai... ele não dexava di vê o 

mininu... não pagava pensão  no dia certu... mais graças da Deus passo né... hoje ele/ 

fala meu pai né...mais nunca fala eu vô na casa do meu pai ele fala não... eu vô na casa 

da minha vó... eu vô na casa do meu ti D... porque ele gosta muito de D. o D. gosta 

muito dele mais... padrim pai... tá nem ai pra ele não eu achu que amor mesmo ele não 

tem nem um pouquim...  por ele porque nunca teve amor pelo mininu né 

 

Doc.  e o pai dele tem outra família? ele já construiu outra família?  

Inf. já: :ele tem uma mulhé e um mininim i o mininim dele deve tá um ano e seis 

meses sete meses  mais ou menos... mais como diz aquele lá é... o futuro dele é ser igual 

ao F. mesmo um abandonado na vida sem pai. 

 

Doc. e o F. ficou com ciúmes quando o irmão nasceu?  

Inf. não... eu acho assim... qui ele ia ficá cum ciúmes assim si fosse meu né... se o 

nenezim fosse meu filho porque eu inda brinquei com ah  F. cê não precisa ficá 

preocupado não porque... da barriga da mamãe não vai tê outro filho você vai se  

sempre meu caçulinha sempre o meu benzim... não importa quantos anos você tenha 

você sempre vai ser meu caçulinha... e ele nem fala no mininu nem nada  

 

Doc. mais eles têm contato? Eles se vêem?  

Inf. Vê: :  vê direto... porque  o pai dele mora próximo a casa da vó dele então eles se 

vê direto... porque eu acho qui isso ele tem qui si vê mesmo porque eles são irmãos né... 

si o pai não què... num dá carinho né porque  vê eles si vê... mais num tem carinhu... 

num tem aquele afeto di pai com filho... di fala ai eu vô joga bola... ai eu vô pegá meu 

filho pra passiá mais eles se vê direto 

 

Doc. e você acha que isso faz falta na vida do F? apesar de ele ser muito novo e não 

falar você acha que isso faz falta pra ele?  

Inf. uai lógico qui faz quem qui não senti falta do carinho do pai... quem não senti 

falta do carinho da mãe... as vezes você tá tão triste quando você vê o pai ou a mãe cê 

fica tão alegre imagina uma criança de nove anos... hoje... eu inda pensu assim mesmo 

pelo pai dele não tê o carinho mais inda eu não... eu não  quero mi afastá dele... não 



quero qui ele si afasta dele porque du mundo qui tá hoje eu vou precisar dele como pai i 

dum jeito ou di outro o F. respeita muito o pai dele 

 

Doc. o F. foi o primeiro filho dele?  

Inf. foi... ele foi o primeiro filho... aí depois di seis anos qui ele foi tê outro mininu 

 

Doc.- e nem assim pelo fato de ser sido o primeiro filho...nem quando ele era 

nenenzinho... você não via um carinho do pai pro F?  

Inf. olha carinho que ele... qui  eu acho assim qui ele teve cum ele... só até o fato de 

tê uns dois anos... enquanto  agente  tava morando juntu... a partir do momentu qui ele 

cumeçô caiu na safadeza na malandragem ai cabô... cabô aquele afeto... aquele carinho 

com o mininu 

 

Doc. então quando você estava casada com ele tinha outros relacionamentos? 

Inf.  ele tinha vários relacionamentos...  porque até mintí sobre serviçu qui ele ia fazê 

hora extra ele...i não ia nada sabe... então teve muitos muitos problemas. 

 

Doc – então você acha que esses problemas atrapalharam na questão da afetividade 

entre vocês três?  

Inf. atrapalhou e muito... tanto que aí depois... quando ele cunheceu um pessoal né... 

aqui no recanto do bosque... aí foi onde ele cumeçó já cumeçó a saí... ia pra casa desse 

pessoal direto ai no começo ele levava o F. porque ele era pequeninim ai depois ele já 

paró di levá porque ele tava com relacionamento com uma das pessoas dessa casa... i 

nisso foram muito tempo... muito tempo... foram dois anos ele dentro da minha casa... i 

com relacionamento com essa pessoa. 

 

Doc. e  nunca aconteceu... nunca teve um fato que o F. presenciou ou que ele chegou 

a te falar alguma coisa?  

Inf. não porque o F. mesmo qui ele  era pequenininho... mais ele nunca foi de 

comentá nada  o que acontecia na casa da vó dele ele nunca comentó nem o que 

acontecia aqui em casa ele nunca comentó então o que ele via... ele ficava pra ele... 

nunca comentó nada comigo 

 



Doc. então, você acha que ele é uma criança bem discreta, que soube si relacionar 

bem nas duas famílias?  

Inf. olha... não só como soube como sabe atÉ: : hoje: : porque há um tempo atrás 

depois que a raiva passa eu e o pai dele tornou tipo um namorado a iscundida mesmo 

ele casado... aí simplismente ele vinha aqui pra casa i eu sempre  falava F. cê nunca fala 

lá na casa da sua vò e nem na casa do seu pai que o seu pai vai po quarto cumigu i ele 

nunca falo... ele finge que não vê que nunca viu...i  qui num sabi di nada 

 

Doc.  e quando as pessoas perguntam pra ele o quê que ele fala?  

Inf. que a minha i  o meu pai não cunversa...  só cunversa quando ela qué dinhero 

 

Doc. e hoje... assim... como que está a sua vida? você tem outro relacionamento? 

Inf.  olha hoje graças a Deus passô essa fase né... agente teve uma discussão ai po 

causa di pensão...ai então agente resolveu pra cabá memo... porque voltá agente não 

volta mesmo porque homem safado só presta pra... certas coisas outras coisa não  então 

agente resolveu pará com isso... aí hoje eu conheci uma pessoa legal... tô cum ela   

quem sabe pro futuro agente não cazi... mais hoje eu tô muito bem. 

 

Doc. mais assim ...antes você tinha esperança de voltar com ele com o seu segundo 

esposo... hoje não?  

Inf. não eu nunca tive esperança de voltá com ele... eu sempre amava/amei ele 

muito... mais voltá cum ele não... porque ele me fez perdê muita coisa... mais é aquele 

negocio o amor e o ódio anda lado a lado eu tinha uma atração tÃo forte por ele... mais 

ao mesmo tempo eu já tive vontade de matá ele... mais falá não eu quEro ele eu quEro 

morá com ele novamente nunca: :... tanto qui agente si separo... ele nunca me largó eu 

qui mandei ele embora porque se fosse por ele eu tava da vida  do jeitim que agente tava 

sempre... ele na minha cAsa e com as outras na rua...  mais até hoje assim... eu sintu um 

afetu por ele até hoje mais é aquele negóciu num dá... num tem jeito. 

 

Doc. você sente um afeto né então ... mais você sabe que foi uma relação  muito 

conturbada.... muito difícil pra você  

Inf. nossa foi muito: :  difícil: :  mesmo... eu perdí muita coisa com esse 

relacionamento... muito mesmo... então ele é uma pessoa que mi marcô dimais... tanto 

qui tem cinco anos qui agente é separado... di casa...  deve ter uns quatro anos e meio 



mais ou menos que agente tá separado di corpu...  mais: :  i nesse período todo que eu tô 

separada eu nunca me interessei por ninguém... apesar di eu tive namoradu e tudo mais 

mais fala ah eu to amano...  ah eu quero casá nunca tive vontade di casa... i  acho que 

nem tenho né mais não de esperança dele voltá cumigu porque isso não existe porque eu 

sei que o que hoje o que eu tenho hoje foi tudo graças a Deus a essa separação puque  si 

não eu não tinha nada: :  tava no buraco 

 

Doc. então assim, apesar de você ter sofrido nessa relação você cresceu com pessoa? 

Inf. nossa cresci muito... né criscí... i  pru  outro lado também né... porque  eu mi 

tornei uma pessoa fria... acho que até meu sentimento foi imbora com essa separação... 

hoje eu não tenho/agora sim... agora cum essa pessoa qui eu to hoje não... eu tenho 

interesse e uma pessoa tranqüila calma né... mais antes não... eu não tinha interesse né 

como diz o ditado eu queria homem só pra discansá... aliviá meu corpo i prontu 

 

Doc. como assim... como  que é essa pessoa fria?  

Inf. Eh: : ... porque meu sentimento... tava cum ele ainda... eu quiria ele mais eu 

nunca quis ele pra voltá pra minha casa... então as vezes eu saía... as vezes...  é você 

querê/ é tipo você tá cum cede você vai bebe uma água... i joga o copo fora... não tem 

interesse naquele copo mais porque ele não te serve mais... então acaba que você/ acaba 

você usando as pessoas porque você não tem sentimento mais 

 

Doc. a falta de sentimento pelo fato de você ter sofrido e ainda ter um sentimento por 

ele 

Inf. eh: :  porque eu fui muito enganada...  ele mi traiu di todas as maneiras que  uma 

pessoa pode traí a outra... ele me traiu: :  eu vendi a minha casa eu ajudei ele mUito... 

ele era um homem que quase não trabalhava... ele arrumava um serviçu num mÁximo 

qui ele ficava era dois treis meses...  saía i num  pegava dinhero ninhum... até mi robá 

ele mi robô...  isso aí falá na malandragem com munhesada: :  então tudo você cê cansa 

de tanto apanha da vida... você já  fica tipo gato escaldadu né... você tem medo di tudo 

né... então as vezes o medo faz você num te  nem interesse... você tem interesse só 

sexual i pronto cabo... aí a  hora qui  a pessoa cumeça a querê alguma coisa mais séria 

você já cumeça ... não pera aí chega né 

 

Doc. e nesse tempo você tinha apoio de alguém? da sua família?  



Inf. nossa tive muito apoio graças da Deus eu tenho pai mãe tem irmãos porque si 

não fosse...  eu tinha ficado loca... loca-loca... eu acho qui ainda fiquei loca por um bom 

tempo né...  porque eu já tive/desejei dImais que ele morresse... já cheguei tacá as coisas 

nele... mais ao mesmo tempo qui eu fazia isso eu quiria ele pra mim eu queria tê ele... 

não ele morá qui mais eu quiria ele pra mim...  como um objeto é meu e pronto cabô...  

não mi interessava 

 

Doc. e da família dele... por parte da família dele alguém te apoiou em especial?  

Inf. olha a minha sogra/minha ex-sogra e o meu ex-sogro sempre ficaram do meu 

lado... sabendo porque...  ele sempre/ele  viu os defeitos dele né... tanto qui ele fala até 

hoje qui eu sou uma mulher muito boa... uma mulher  muito esforçada... qui eu mereço 

ter uma pessoa boa do meu lado 

 

Doc. então...pelo menos a família dele te apoiava e sabia e reconhecia os erros dele.  

Inf. Issu: :  ai sempre agente teve contatu... sempre ela vinha procurava... a gente 

conversava né... só que agora: :  como eu tenho/até um tempo atrás ela chamava de 

minha sogra/di minha nora i eu falei não D. I. eu não sou sua nora mais não... agora eu 

sou só a mãe du seu netu... não: :  você é da família... só porque agora: :  como ele tem 

essa outra mulhé i como ele dexô di pagá a pensão... i eu peguei i levei ele na justiça e 

ele teve que virá um dinheiro rapidim...  aí eu já deixei di se a  nora dela... ai ela já tá 

assim... tem mais de um mês ou mais que agente não si fala... mais também não faz falta 

não 

 

Doc.  então você acha que ela ficou chateada por você ter levado o filho dela na 

justiça?  

Inf. ficô... uai quem não ficá né... ainda eu aproveitei a situação i desci a lenha né... 

poque culpada é ela também porque ela não deu educação como deveria de dá... tê 

botadu o filhu pra trabalhá... porque ele veio trabalhá depois: :  que agente cumeçó a 

namorá... então dexô aqueles home ficá du jeito qui qué... mais também até hoje ela 

sustenta bem dizer a casa com o pai dele né... então ela já deu mau exemplo... ela já dá 

mau exemplo pros filhos poque ela só teve filho homi... num insinó nenhum a trabalhá... 

num insinô nenhum a ser responsável com as coisas aí quem vai gosta né di iscutá isso 

que culpada é  ela 

 



Doc.  mais ela nunca te procurou pra conversar com você sobre esse assunto? 

Inf. da pensão? 

Doc. Isso 

Inf. não: : ela nunca me nunca perguntó nada né...  aí: :  ela veiu perguntá depois qui 

ele veiu aqui im casa e eu falei pra ele qui eu tinha entradu com o pedidu di execução di 

pensão... só porque o bichu é tÃo: :  sortU: : du qui a adivogada simplesmente... eu  abri 

o processu e ela arquivô sem dá entrada ninhuma  poque si  não o infiliz tinha ido pa 

cadeia... mais todo jeito já resolveu ele já pagô pelo menos a metade do qui ele tava mi 

devenu 

 

Doc. e como que foi a reação dele quando ele soube que você tinha levado ele na 

justiça?  

Inf. olha ele ficô paradu mi olhanu...  aí eu já aproveitei e já falei um mon: : te di 

coisa pra ele... qui já tava ingasgada tinha tempu... aí... nesse dia ele me tratô normal 

mais o... dIa qui ele veio trazê o dinhero pra mim aqui em casa... acho que si ele pudesse 

me dá um tiro ele mi dava... poque ele jogô o dinheiro em cima da máquina qui ele não 

quis nem pega /nem passá pra minha mão i ainda falô que era pra mim dá entrada.../abri 

conta nu bancu qui ele num quiria nem vê a minha cara... eu falei gente só por causa 

duma pensão ein 

 

Doc. e o seu filho soube disso? desse fato da pensão? 

Inf. eu deixo o F. sempre a par de tudo... i explicu pra ele o porquê... porque eu acho 

assim... como ele já tá com nove anus ele é criança mais intendi i  ele sabe que eu 

trabalhu...i  eu cumeçu a trabalhá tem dia quatro horas da manhã vou trabalhá até meia-

noite pra sustentá a casa sozinha... eu susten...  eu não tenho marido eu não tem 

pensão... eu não tem nada... e o pai dele já tinha dEis meses que ele não me dava nAda... 

eu falei pro F.... oh F. mamãe vai entrá cum o pedidu di pensão... pro seu pai me ajudá 

porque ele é obrigado a me ajudá... porque cArinhu não tem como obrigá ninguém dá 

carinhu pra um filho né... mais você pOde obrigá ele a sustentá porque ele é obrigadu a 

sustentá... porque ele tá sustentando o outro filho com a mulhé porque ele num vai 

sustentá o meu... acaba que eu to ajudan: : do ele a sutentá a outra família dele... porque 

ele num mi dá o dinheiro da pensão e eu sustentu o meu sozinha...aí o F. perguntô assim 

mais ele vai ficá presu... eu falei F. ele só vai fica presu si ele quisé... mais como seu pai 

é um sem-vergonha garanto pro cê qui ele arruma esse dinheiro só pra não i presu.... i  



realmente tanto qui ele inda mi passô a perna... mais: : como ele/é a situação dele/si eu 

quize hOje Inda ficU pensando qui eu ainda vou atrás desse dinheiro... mais depois eu 

ficu pensanu num vô mechê cum isso não porque vai dá mAis dor di cabeça ainda: :  aí 

sim vai fica fei...  porque ele não tem esse dinheiro pra pagá... isso aí eu sei aí ele vai 

presu e eu acho que ele presu o F. vê... ou fica sabeno aí ele fica cum raiva de mim 

 

Doc. é  porque vai ser um choque né muito grande pro seu filho...principalmente 

porque as pessoas vão falar nossa foi a sua mãe qui fez isso... então você pensou nesse 

aspecto 

Inf. olha pensei... tantu... qui atÉ  o dia/antes do dia  dele traze a  pensão eu falei eu 

não vou lá no Ministério Publico... porque comu lá no Fórum eles arquivô aí...  ele veio 

i  mi pagô só um poço... i eu tenho direito de três anos do reajuste que ele me pagava só 

um pouquim então  faltó o reajuste... e deiz meses de pensão... intão eles ia cobrá tudo... 

tantu que eu fui lá... cunversei cum a adivogada e a adivogada falô qui eu tenho direito a 

tudo issu... aí pra uma pessoa que ganha um salário e meio... eu sei... é difícil é...poque  

quando eu morava com ele eu qui sustentava a casa imagina agora né... intão eu pensei 

muito no F. e fiquei esperano ele tamém... si: : ele: :   não mi pagâ essa pensão no dia 

certo ai eu ia entrá...mais sabeno que o F. ia fica com raiva de mim e sabeno qui o F. 

não ia mais na casa da vó dele...  porque ele ia afastá di lá 

 

Doc. diante di tudo que você já falou... você é uma pessoa muito nova que teve  

muitas experiências... o quê que você acha que isso tudo favoreceu a você? o quê que 

todas essas experiências fizeram pra você melhorar como pessoa ?  

Inf. o: : lha éh: : ... eu acho assim... me ajudô bastante porque eu sempre fui uma 

pessoa? antes di  eu cunhecê o pai do meu filho eu era uma pessoa muito egoísta... não 

tava nem aí pra nada né... realmente não tava nem aí não... depois que eu conheci ele 

qui eu vim descobri  primeiro amô né... que eu senti mui::to amô por ele... i  eu achu qui 

só foi ele i vai se sempre ele e pronto acabô... i você conheci tamém o ladu da pessoa 

porque agente imagina que as pessoas são tudu bonzinhas i não é  nada dissu... as vezes 

as pessoas fala qui ama só pa usá... então minha cabeça melhorô bastante: :  hoje eu tô 

uma pessoa tOtalmente diferente do que eu era antes né... hoje eu inda brinco qui eu sou 

uma vElha nOva... porque hoje eu tem trinta e dois anos... tô cuma filha di dizoito... 

uma filha di dizeseis e o F. e inda tem meu genro né... qui a minha minina de dizoito 

arrumô um namoradim...então eu já to uma pessoa tranqüila... eu sei cunversá cum as 



minha filhas... porque eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com elas... as 

vezes teve um dia que a mais velha arrumô um namoradim como já cunheçu/ como já  

aconteceu cumigo né di cunhecê o pai do F. malandrano... Ah: : mais eu fiçu di tudo pra 

ela terminá cum esse mininu...cê não vai faze o que eu fiçu de jeito nenhum... então eu 

tô uma pessoa mais cabeça... espErta né... sempre tem um  mais esperto do que agente  

mais já tá mais ligada né... e outra agente não pode iscolhê dimais poque quem iscolhe 

dimais acaba seno iscolhido até isso sirviu de lição também 

 

Doc. i outra experiência também... pelo que você relatou você assumiu a função de 

pai e mãe das suas filhas...  como que foi isso? como que foi e é isso? 

Inf. olha no cumeçu assim quando a mais velha cumeçó/fez doze treze anos né... e 

deu mui:::to trabalho... porque é difícil você tá numa casa só você... já chegó entra/já 

chegou a C. querê namorá i o rapaiz acha qui aqui em casa não tinha homi i achâ qui 

pudia fazê o qui quisesse... qui ia acontecê di chegâ aqui i tê relação aqui em casa... eu 

falei gen:::te... aí tá né... nu primeru dia qui  eles cumeçô a namora né... como ele chegô 

eu cunversei cum ele... e ainda ele me viu brincano porque eu sou uma pessoa que gosta 

de cunversá... gosto de brincá muito... mesmo que eu tô cheia de problema deveno até o 

cabelo da cabeça... sempre eu tô brincano... aí esse mininu chegô aqui achando que ia se 

bom... ai teve um dia qui eu cunversei cum ele eh: : bichão  cê achô qui cê ia deita i  

rola porque  aqui num tem homi né... não tem marido né... i e ele olha minha sogra cê 

mi disculpa falá mais eu achei qui era... eu disse pois é aqui não tem homi mais eu valu 

por cinco homi... i eu posso ser du cAberé do puterão  fudidão qui as minhas filhas faz o 

que eu quero porque eu ensinei elas a te respeito... eu e minha mãe porque minha mãe 

tamém criô elas até uma certa idade ficava muito lá com a minha mãe então as mininas 

graças a Deus são mininas muito comportada... eu tenho orgulho de falá que é minina di 

dizoito anos se virgem hOje as minhas sÃo... i  graças a Deus são uma boa educação 

são mininas calmas comportada... i eu só tenho a agradecê né 

 

 

Doc. então muito obrigado por você ter participado dessa entrevista, e o quê que você 

teve de maior aprendizado na sua vida, apesar de ter tido muitos...qual que foi o mais 

especial pra você? ou então um fato que você gostou/que te marcou muito. 

 



Inf. olha eu nEm vou dizê assim  fAto nem nada... eu falu assim qui todo mundu tem 

qui te amor no coração... paciência porque a vida é difícil... agente tem qui te mUIta 

paciência mUIta sabedoria... então assim a vida sempre tá ensinanu né  mais com muito 

amor no coração a gente consegue tudo 

 

Doc.  é verdade. 

 


