
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 
I –  Dados Gerais 
1.1 Inquérito nº: 04 
1.2 Cassete nº: 04 
1.3 Lado: A e B 
1.4 Duração: 60’ 
1.5 Data: 09/04/04 
1.6 Local de inquérito: Casa da informante 
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: Cidade de Goiás - GO 
4. Domicílio: Rua Altino Lobo – Bairro João Francisco 
5. Residência anteriores: Goiânia (oito meses) 
6. Está em Goiás desde:  00 anos de idade 
7. Formação escolar: 5ª série incompleta 
8. Profissão: do lar 
9. Idade: 33 anos  
10:Local de trabalho: na própria casa 
11. Tempo de serviço: desde os 12 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho: Casa do irmão 
13. Outras atividades: manicure 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico: baixo 
16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 
17. Naturalidade da mãe: Buenolândia – município de Goiás 
18. Naturalidade do cônjuge: Estrela do Norte - TO 
19. Ocupação do pai: pedreiro aposentado 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: pedreiro 
22. Nº de filhos: 02 filhos 
23. Filhos adotivos: - 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc.  E...  
                                                 
1 DID – Diálogo entre informante e documentador 
  D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador 



 
Inf.... eu tenho trinta e treis anos... eu moro aqui desde quando eu nasci né... eu sou filha do Zé Ferreira... Dona Terezinha 
Pinto Ferreira... e... e gosto muito de Goiás... que eu nasci aqui né... e eu gosto muito assim... a partir do momento qu/eu 
conheci a... conheci meu pai mesmo... assim de verdade... com o meu pai e minha mãe eu gostei muito... eles sempre me.. 
me trataram bem desde quando eu nasci... eu fui muito assim... uma menina muito assim... muito mimada... demais da conta 
né... meu pai sempre gostava de me levar pra fazer compra com ele no supermercado... todos os finais de semana a gente 
fazia compra... minha mãe falava pra mim ir com ele porque minha mãe nunca gosto de i no supermercado com ele... então 
ele sempre mi levava né...e lá tudo o qu/eu pedia pra el/ele  me dava... me dava balinha... tudo que menino gostava ele me 
dava... e meus irmão sempre tamém me deram muito carinho né... eu tenho treis irmãos... i o mais velho pra mim é o mais 
pricioso... todos são pricioso... mais o meu irmão mais velho pra mim é sempre tive mais apego com ele... e eu  ia muito 
com... assim... pro lado dele né... porque ele sempre me deu mais carim... meu pai tamém minha mãe mi protegia muito... 
mi levava pra fazê compra com ele igual eu falei... e tudo eu tinha né... assim... tive carim... tive.. um carim sim... grosseiro 
porque eles não eram pai assim igual os pais de hoje né que a gente tem que ter com os filho da gente né... mais eles mi 
dava carim... mais eu não tem nada a queixar dos meus pais não... sempre eles me deram tudo... me deram amor 
 
Doc. Do jeito deles 
 
Inf. É do jeito deles né... não agora igual a gente da pros filhos da gente... agora é diferente porque a gente num tinha 
liberdade naquela época de conversá… com o pai com a mãe igual hoje tem né? igual eu tenho com meus filhos… as veis 
assim as coisas exprico converso com eles… eu sô casada né? tem dezesseis anos de… que eu tô casada com meu esposo… 
morei em Goiânia oito meses eu tava grávida do meu minino mais velho que é o Júnior… hoje ele tem quinze anos qu/eu 
morei em Goiânia… fiquei oito meses lá… aí eu vim pra ganhá ele aqui né? tive ele aqui no hospital… Brasil Caiado e foi 
um parto assim muito difícil… teve muita dificuldade… qu/eu fiquei dois dia passando ma:::l… fiquei no uti… mais graças 
a Deus eu tive… passei muitas lutas mais graças a Deus eu tive né? então fiquei bem… tive ele ele tamém é um minino 
muito bom… ele já foi muito doente mais agora graças a Deus ele tá bem né? ele mora com minha sogra… num tá comigo 
não mais… mora com ela… mais eu… eu gosto dele assim… ele é meu filho né? então ( ) que depois eu vim pra Goiás 
morei aqui né? do… seis anos no… num barraco de lona no aeroporto… fiquei lá morano lá… tanto é que… oito… não seis 
anos… aí eu vim… pra cá… aí a gente vendeu lá… aí eu vim… pra perto da minha mãe dinovo fiquei morano treis anos 
com ela… logo eu tive o otro menimo meu qu/é o Dionanta ele tem deis anos hoje… ele é um menino muito bom tamém… 
os fii da gente são todos bom né? especial e eu… como mãe… eu acho que sô muito boa pra eles qu/eu tenho liberdade de 
conversá com eles… né? num é igual quando eu tive meu pai minha mãe… qu/eu tenho minha mãe meu pai qu/eles… é a 
maneira deles né? tempo dos mais antigo agora hoje eu tenho liberdade de conversá com eles… eles tem liberdade de 
conversá comigo… tem meu esposo né? junto comigo tamém a gente tem dezesseis anos… e eu agora resolvi mudei di… di 
religião… qu/eu tava na religião católica eu num tava mim sentido bem… porque eu acho que pra gente dê Deus no 
coração… a gente tem que praticá e fazê… eu num tava mim sentido bem na religião… eu ia na igreja num sentia nada lá 
dentro… eu ia simplesmente pra… ficá reparano os otro até rino… num tinha… num era fé… nem ia na igreja… num ia 
mais meu esposo aí eu resolvi tomei uma decisão i passei pra igreja de Cristo hoje graças a Deus eu sô crente não arrependo 
de sê crente gosto muito… hoje eu sei o que é tê Deus no coração… eu sinto a presença de Deus e sei qui… qui nóis sem 
Deus nóis num somo ninguém nóis num somo nada sem ele que tudo tem que sê com Deus… né? então tô tentando levá 
meu esposo… ele foi primero do qu/eu ele converteu primero do qu/eu…mais infelizmente ele ainda num tá na fé firme na 
fé junto comigo qu/ele tem problema ele tem vicio né? de bebida de fumá de bebê… mais graças a Deus eu sei qui ele tem 
Deus no coração tamém… ele já feis uma aliança com Deus tamém… e eu sei que… tem fé que vai segui junto comigo… 
junto com meus fii… i… qui é muito bom… sê… sê crente… eu gosto muito que hoje eu tenho Deus no meu coração e 
tenho muita fé e força que um dia eu vô vencê… tem minha casa né? tem essa casa aqui tá véia da minha sogra… né? de 
Deus tamém… qu/eu sei que foi Deus que usô ela pra mim dá com muitas luta… com muitas briga… muitas decepção… 
né? de família ( ) meu esposo briga de bebida qu/ele bebe as veis fica ignorante… as veis comigo com meus fii… mais 
assim é uma passagem minha qu/eu tem que passá i… i graças a Deus eu sei ((chorou)) qu/eu tenho Deus comigo… e qu/eu 
vô vencê se Deus quisé… e hoje eu agradeço muito… por meu pai e minha mãe tê mim criado do jeito qu/eles mim criô 
porque… se eles não  tivesse no mundo que estamo hoje… se eles num tivesse mim criado do jeito qu/eles criô… hoje eu 
num sei o qu/eu seria… poderia sê até uma as veis… uma… qualqué né? porque no mundo que nóis tamo viveno hoje… é 
só drogas e tudo né?… então eu penso muito foi uma decisão boa qu/eu tomei porque do jeito qu/eu tava… não dava pra 
ficá… porque nóis… eu bebia muito de veis em quando bebia… a gente brigava… né? é assim que nóis ( ) hoje eu sinto que 
meu lar tem mais pais… tem mais amor né? tem  Deus que graças a Deus primeiramente a gente tem que buscá de Deus… 
tem Deus né? junto com a gente… eu as veis… eu mim sinto mais assim… uma pessoa mais de inteligente… as vezes… a 
pessoa realizada que antes eu num sentia isso… i tô gostano muito de sê o qu/eu sô graças a Deus i sei que um dia meu 
esposo vai tá junto comigo tamém junto comigo e meus filho… eu passei muitas luta as veis a gente passa ainda… mais 
Deus tá com a gente né? mais importante é que Deus tá ca gente… i sobre meu pai minha mãe eu dô graças a Deus por eles 
tê mim criado assim… meus irmão… num tem o recramá de nenhum as veis a gente tem tribulações mesmo entre família 
entre irmão mais a tribulação que teve qu/eu lembro foi só uma… foi com meu irmão mais novo… tamém foi coisa 
passageira que hoje eu intendo que isso aí é bobera… que né? porque antes eu num sabia nada num sabia perdoá hoje eu 
aprendi a perdoá… hoje eu gosto muito deles né? as veis eu num falo do Deus… de Deus pra eles não porque num tem 



liberdade… mais o qu/eu tenho liberdade falá… eu falo né? eu sempre ( ) por eles converso mais com eles… té com minha 
mãe… eu num tinha liberdade de conversá com ela… hoje eu tenho… liberdade de falá algumas coisa qu/eu num falava pra 
ela hoje eu tenho chegá e falá pra ela… igual eu nunca falei pra ela qu/eu amava ela hoje eu falo… ( ) que amava ela que 
amo meu pai… né? hoje eu tenho essa força tem liberdade de falá… e antes não… num tinha liberdade de falá nada pra eles 
até pro meus fii mesmo… as veis a gente tem arguma assim… fais as coisa que num deve porque ninguém é perfeito… 
perfeito é só Deus mesmo… a gente fala alguma mal palavra pros fii da gente até pro esposo… da gente… mais depois a 
gente arrepende TANto… a gente pede perdão e confessa… antes eu num era assim… eu só queria… eu era muito assim 
de… querê as coisa só pra mim num sabê dividi… né? eu era muito de brigá de ficá reparano os/otro… dimais da conta… 
eu era muito custosa assim de… de respeito de ficá impricano os/otro na rua… né? de fazê as coisa que num deve… igual 
tinha minha vó… né? minha vó Domingas… tem meu avô… já faleceu meu avô tamém… minha vó era muito de brigá de 
cortá bola dos minino que brincava na rua… ela ia corta… os minino num pudia jogá bola no quintal dela… qu/ela ia 
cortava a bola dos minino tudo xingava… né? ela era muito assim mesmo terrível… naquele tempo antigo… tempo dela… 
meu avô não… meu avô sempre foi mais calmo mais minha avó era muito CUStosa de cortá bola dos/otro de xingá de 
brigá… brigá com meu avô ela era muito sem paciência… meu avô não… meu avô toda vida foi calmo… então teve 
assim… amizade com meu esposo… falava pra ele que num era pra ele casá comigo não porque eu era igual minha avó… 
que era muito custosa muito atentada qui… num era pra ele casá comigo não porque num ia dá certo que ninguém gostava 
de mim… um dia ele pegô e falô pra mim isso eu falei uai num sei porque falam isso de mim porque eu nunca fui assim… 
eu era custosa mais um custosa assim de ficá impricano minino… im esco::la… de as veis ficá xingano minino na escola… 
que tempo di infância da gente a gente fais isso muito que a gente é mei… criancinha mesmo… i a gente fala muitas coisa 
que num deve… maisi graças a Deus agora… eu sei qu/isso era tempo de criança que agora já passô… que agora é uma 
nova vida que a gente tem que… num era do jeito que a gente era… em tempos atrais era mui… muito diferente de hoje… 
agora hoje não agora hoje os minino num sabe nem brincá… igual a gente brincava mui:::to di… di roda… di escondê… era 
uma brincadera saudável uma brincadera boa… agora hoje os minino de hoje num sabe brincá né? conta… minha contava 
história… minha mãe não… minha avó era muito de contá história pra nóis… pra mim mais meus irmão… ela contava 
muitas histó:::ria… de lobismem… di tanta coisa antigamente qu/ela falava… ela falava muita história qu/eu nem alembro 
pra gente… era uma pessoa assim hora das… das encrenca dela ela sabia encrencá fazê as encrenca mais na hora dela 
conversá com a gente ela era muito de conversá… ele era uma pessoa boa… a gente tem esses momento mesmo di… di 
bobera né? di… di briga di encrenca… mais ela era uma pessoa boa… minha mãe meu pai… eu num tenho nada de recramá 
não da minha infância não… foi uma infância boa… porque hoje eu vejo os… as… os adolecente de hoje num tem… num 
tem mais brincadera… num tem amizade igual a gente teve antigamente… hoje é só briga… só droga tanta coisa… i se a 
gente pudesse mudá né? a atitude das pessoa a gente mudava mais num é a gente é Deus… então tem que tá orano tem que 
tá pedindo Deus pra qui muda essa juventude de hoje né? que tá muito difici… muito difici mesmo… eu gosto muito… eu 
gosto muito da minha vida qu/eu levo graças a Deus eu tem saúde tem meus dois filho… que Deus mim deu… tem meu 
esposo tem minha casa graças a Deus… tem o que cumê graças a Deus… tem ropa tem calçado… as veis num pode sê do 
melhó não mais eu tem graças a Deus e gosto muito dessa vida qu/eu levo e tem fé que um dia meu esposo vai tá junto 
comigo na igreja com meus filho… tem muita fé em família… né? eu tem liberdade de conversá de Deus com minha mãe… 
minha mãe já foi crente tamém… ela conta pra gente qu/ela já foi crente quando ela era moça ela era crente tamém minha 
avó… meu avô… es foi crente tamém… então tá no caminho né? Deus vai… vai fazê espero que ( ) de Deus não a minha… 
gosto muito de… das minha cunhada tamém da Regina da Crenince da Vera… dos meus irmão dos meu subrim… tem 
meus subrim… o Tiago… Iago… a Crara… o Luís Filho… Joice… Damiane…né? Fernando… que é uma pessoa muita 
boa tamém meu irmão pegô pra criá… ele muito bom boa pessoa… eu gosto muito deles… gosto da minha família intera 
tem minha sogra qu/é minha segunda mãe ela é muito especial pra mim… tem minhas cunhada tamém… tem a família 
intera né? que eu… eu vivo tenta… orano né? pra todo mundo né? pra qui um dia Deus vai mudá a vida deis tamém igual 
ele mudô a minha… e é só o qu/eu tenho pra falá é só…  
 
Doc.  Seu nome é M. I. né? 
 
Inf.  É… 
 
Doc.  É M. é um pouco mais comum… mais I. é diferente né? quem que escolheu? 
 
Inf. Esse nome quem… escolheu pra mim foi minha vó  
 
Doc.  Foi? 
 [ 
Inf.  Minha vó Domingas 
 
Doc.  Por que? 
 
Inf.  Ah… num sei o porque não qu/ela escolheu não…foi ela que escolheu meu nome 
 



Doc.  As veis porque já tinha alguém na família né? 
 
Inf.  É… não num mim lembro não que nossa família é muito grande tem uns parente qu/eu nem conheço… tem uns 
parente ó::: antigo qu/eu nem conheço tanto parente minha família é enorme de grande do lado da minha mãe do meu pai 
né? é muita gente mesmo que tem… tem parente qu/eu nem conheço foi ela que escolheu pra mim esse nome 
 
Doc.  Cê nasceu onde… é… é aqui em Goiás no… no… no hospital ou onde na fazenda? 
 
Inf.  Eu nasci no hospital… Brasil Caiado… era na época daquele hospital Brasil Calhado né? lá onde que é o quartel do 
vinte… eu nasci foi lá 
 
Doc.  certo  
 
Inf.  E foi parto normal  
 
Doc.  Os seus filho também foi parto normal? 
 
Inf.  Não… os… o Júnior mais o Dionanta foi cesário foi no hospital Brasil Caiado… qu/eles nasceram 
 
Doc.  Cê falô que ( ) teve alguns problemas é… é… de saúde… o Júnior? 
 
Inf.  É… ele teve probrema de garganta né? ele nasceu com inimia muito FORte… ele… bronquinte né? ele… então… 
ele foi muito assim doente né? qu/ele tava muito internado no hospital mais graças a Deus agora ele tá bem…está forte né? 
ele mora com minha sogra já tem quase um ano qu/ele tá morano lá  
 
Doc.  Ele tá morano lá porque? 
 
Inf.  Uai porque ela dá… ela é uma pessoa sozinha né? ela mora sozinha… assim com Deus e ela né? e ela resolveu í 
pra lá i tem sete ano qu/ela mora lá  
     [ 
Doc.      Lá onde? 
 
Inf.  I toda vida… Uruaçu… aí toda vida ele… ela tem… assim tentando que a gente dexa ele morá com ela né? aí a 
gente nunca dexô porque é ruim demais ficá longe dum fii… né? aí eu peguei… de tanto conversá com meu esposo ele 
tamém foi intendeno a gente entrô em acordo e dexô ele morá lá com ela porque ele já tem quinze anos aqui em Goiás não 
tem serviço que… qui dá pra ele assim… que dá pra ele trabaiá é difici dimais… ele tá fazeno agora… ele tá morano com 
ela… ele já tá fazeno… começo fazê um curso de computação que num terminô i lá com ela ele tá terminano o curso tá 
estudano… tava trabaiano com ela dentro do lanche né? que é uma lanchonete lá né? tava trabalhano com ela lá no lanche lá 
no lanche dela mesmo agora es resolveram fexá né? e ele tá bem com ela lá porque… ele já teve aqui já… já vei aqui já 
mim visitô vem direto LIga todo final de semana ele liga… pra sabê comé qu/eu tô eu ligo tamém pra sabê comé qu/ele tá… 
sei que/ele tá bem lá com ela graças a Deus eu sei que tá bem ela é a madrinha dele né? madrinha e vó né? dele então tá bem 
graças a Deus tá seguino o camim dele lá com/ela vai na missa com/ela… eu num intrefi… num interfiro na religião de 
ninguém… né? assim ele vai na missa… eu sei que tá no camim bom tamém junto com ela lá tá ino na missa com ela… tá 
seguino a vidinha dele com ela lá e tá bem graças a Deus… i  
 
Doc.  Ele quis í tamém? 
 
Inf.  Ele quis… foi decisão dele… qu/ele sempre quis tamém né? então resolvi e falei não é dá vontade dele… entreguei 
isso na mão de Deus falei Deus vai fazê o que Deus… coisá… dá certo vai encaminhá essa viage dele vai encaminhá ele lá 
vai né? que Deus tá em todos os lugares falei entreguei na mão de Deus falei Deus vai… encaminhá ele vai dá tudo certo e 
tá dando graças a Deus ele tá bem ele teve aqui… tão deu certo lá a gente tem sodade qué filho da gente a gente sente falta 
bem no início… no início qu/ele foi… a gente sentiu muita falta dele… a gente sente mesmo… mais… agora eu tô mais 
firme assim… eu sei que é o camim qu/ele escolheu e ele lá tá bem lá… se ele tivesse aqui as veis podia tá perto de mim 
porque sô a mãe dele perto do pai dele mais num… num ia tê um serviço assim né? qu/ele já teve lá num ia terminá de fazê 
o curso porque é difici a vida da gente é difici… ele tamém tá aí desempregado sem serviço… então é muito difíci a gente 
passa muita dificuldade que a gente passa mesmo que a gente passa mesmo isso aí todo mundo passa dificuldade e lá não eu 
sei qui num tá assim passano dificuldade né?porque lá ele tem a vó dele… a vó dele muito boa pra ele né? dá as coisa qu/ele 
precisa… então ele tá ajudano ela lá e tá lá com ela  
 
Doc.  Sei  
 



Inf.  E vai gosta de lá né? ele gosta de mexê com instrumento tá tocano instrumento lá na banda do… da paróquia lá da 
igreja católica… vai nas missa com ela né? aos domingos… tá seguino a… a… grupo de jovens da igreja… tá ino tá bem 
graças a Deus eu senti assim muita paz a respeito dele… ele tá bem mesmo  
 
Doc.  Que bom né? ele tá bem lá  
    [ 
Inf.     ( )  
    [ 
Doc.     Cê sente a falta dele mais… 
 
Inf.  Sinto mais eu sei que é importante qu/ele se sente bem né? 
 
Doc.  É sim 
 
Inf.  A vida dele… tá tocano a vidinha dele… e Dionanta t/aqui comigo né? mais o pai dele… Dionanta tá qui estudano 
tamém… a gente fais o que pode né? 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  Lá as veis a gente passa necessidade mais Deus tá sempre colocano as coisa pra gente… um serviçim daqui um 
serviçim dacolá…… eu… tem meu serviço de manicure tamém sempre faço minhas unha… uma faxina daqui uma faxina 
dacolá e sempre tá aí a gente tá lutano né? 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  E pensá que um dia… vai melhorá cada dia mais e mais… a vida da gente né?e vamo tocano  
 
Doc.  ((risos)) e quando cê era criança é… que brincadera cêis… cêis faziam? 
 
Inf.  A gente gostava muito de brincá de ROda… atirei o pau no gato gostava muito de brincá de escondê… de bete… 
eu já brinquei muito tamém assim é por/isso qui… é por/isso qui a… os… os vizim falava que a minha vó cortava bola que 
a gente brincava muito de bola na rua e a bola num pudia caí no quintal dela qu/ela ia e cortava a bola dus minino mesmo… 
era o prazo de caí lá dento ela ia e picava a bola tudim ca faca  
 
Doc.  Cortava a bola… cortava mesmo? 
 
Inf.  Cortava tudo  
  [ 
Doc.   De verdade 
 
Inf. Pegava… cortava na faca tudim e xingava ainda… minino deboxado com ela tinha veis que minino só pra vê ela 
xingá jogava bola lá dento só pra impricá… porque ela era dureza mesmo… mais ela tinha o momento dela de… de 
bondade tamém… tinha os momento bão qu/ela… 
 
Doc.  Ela já morreu já sua avó? 
 
Inf. Já… já morreu já… ela meu avô… tudo já morreu… uma tia minha tamém qu/eu  perdi… um primo… foi umas 
morte assim… muito… a minha tia sofreu muito né? qu/ela ficô muito doente em cima da cama…foi muita luta tamém i 
agora só tem minha mãe e dois tii meu  
 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Meu tii Zinco que mora im… Caldas Novas e meu tii Didi que mora na fazenda… meu tii Didi eu num tem quase 
contato com ele não… qu/ele é muito assim uma pessoa muito grossera muito seca é ele pra lá e a gente pra lá… agora meu 
tii Zinco ele é mais… mora mais longe i vem cá mais vê a gente ele é mais carinhoso… diferente do/tro tii meu  
 
Doc.  Tem aquele mesmo que a gente pega mais  
 
Inf.  É… acho qui é mais carinhoso né? a gente precisa muito é de carim de amor 
 



Doc.  É… mais nessas brincadera assim cê já enfrentô alguma bri:::ga ou minino saiu machucado ou você mesmo? Já 
teve alguma coisa assim? 
 
Inf.  Ah… briga… já teve muita briguinha de minino… de colega… de primo né? com prima… umas prima minha nóis  
já brigô muito assim de brincaderinha mesmo de ficá de mal… de tomá um boneco uma dá otra já teve muito esses tipo de 
briga de escola não… escola até qu/eu num era muito de brigá não assim não mais com famia… ((risos)) até um tempo 
atrais antes deu passá pra cê evangélica eu… eu… eu era muito de enfezá eu era muito ciumenta té com minhas cunhada… 
com as prima minha minha mãe adulava elas e eu ficava com ciúme aí ficava com cara ruim pr/elas elas ficava com cara 
ruim pra mim ficava com ciúme né? por causa da minha mãe… té minhas cunhada mesmo eu ficava com muito ciúme da 
minha mãe com minhas cunhada tinha umas cunhada ( ) qu/ela puxava muito saco e eu ficava com ciúme virava a cara pra 
ela ela virava pra mim ficava mais… 
 
Doc.  A sua mãe  
 
Inf.  É… minha mãe né? assim as veis eu ficava com raiva antes deu passá pra sê evangélica… eu… eu era muito assim 
de ficá com ciúme de respondê tamém pra ela… eu já respondi muito as veis pra ela… num respondia na cara pr/ela não 
mais de trais… eu fazia coisa que num divia… que hoje eu num faço mais qu/eu sei qué errado né? fazê isso prendi muita 
coisa mesmo né? eu já fiis também um curso de… casados para sempre… da igreja eu mais meu esposo nós fizemo esse 
curso… ele foi junto comigo nóis fizemo o curso foi muito bom eu aprendi muito mesmo… a… no curso né? que fala de 
casais nóis fizemo foi muito bom o curso… tem os negóço da igreja qu/eu freqüento… eu sô uma… coisa da equipe de 
louvor né? ( ) eu faço parte da equipe de louvor  
 
Doc.  Cê ajuda a cantá? 
        [ 
Inf.  Né? ajudo lá cantá lá… eu gosto de mexê com criança tamém eu… eu ajudo na rede de criança e eu acho muito 
 
Doc.  Parece que a igreja de Cristo trabalha com a::: a nova tendência de::: trabalho com células né? 
 
Inf.  Trabalha… eu tô na célula né? tô fazeno tamém agora escola de libras pra mim liberá uma célula abri uma célula 
pra mim né? e pretendo abri essa célula se Deus quisé ora qu/eu tivé ( )  
 
Doc.  O que é a Célula? é um grupo? 
 
Inf.  A célula é um grupo de pessoas né? ondi::: a gente prega a palavra de Deus fala da palavra de Deus fala 
tamém…tem a célula de casais né? qui é só casais fala mais sobre casamento sobre família e tem as células tamém de… 
adolescentes… tem células de criança… tem célula de… ad… assim de mulheres mesmo né? da equipe… da rede de 
mulheres da igreja… qué a célula minha e é muito bom a gente aprende muita coisa porque:::… eu assim antes deu passá 
pra sê crente eu nem lia briba… bibra… bibra pra mim era quaqué um livro qualqué eu nem dava muita atenção pra bibra 
não… hoje eu num leio ela assim direto não… fala pro cê qu/eu num leio direto não mais o momento qu/eu pego eu leio um 
pedaço… escuto… assim tô sempre escutano um pedaço escuto… assim tô sempre escutando né? a palavra de Deus acho 
que o importante é isso a gente tá buscano na escutano né? tem minha líder ( ) de célula que é uma pessoa muito boa 
tamém… ela mim ajuda sempre que ora né? por mim pela minha família tá sempre orano pela gente e eu gosto… achei 
muito bom mesmo acho que foi uma virada muito grande qu/eu dei na minha vida porque s/eu continuasse do jeito que tava 
eu num… e a gente precisa de Deus… a gente precisa muito de Deus eu acho que primeramente a gente tem que a gente 
precisa muito de Deus… sem Deus a gente num é ninguém… né? i::: tô aí levano a vida e pretendo melhorar mais né? cada 
dia mais estudei muito pôco porque eu mesmo quis né? assim foi uma coisa assim meus pais es num tinha condição de mim 
dá e toda vida mim deram livro mim deram caderno tudo mais porque a partir do momento qu/eu comecei a namorá eu 
larguei né? de estudá pra namorá e logo a gente namorô a gente… a gente namorô quase um ano aí depois a gente ficô 
noivo né? aí marcô o casamento logo… casei não mim arrependo de tê casado… graças a Deus num mim arrependo mesmo 
né? e gosto do meu esposo… assim gosto dos meu fii… e tô muito feliz né? num tô assim… infeliz não graças a Deus tô 
muito feliz as veis teve alguma tribulação mais coisa passagera coisa que vem i logo caba né? 
 
Doc.  ( )  
 
Inf.  É… logo Deus derruba as tempestades… as encrenca e caba com tudo… num tem não… num tem medo de nada 
não… agora num tem medo de nada não… agora num tem medo de nada mesmo… ora qui… qui Deus mim levá eu vô… 
junto com ele vô né? num tem tamém probrema de doença nenhuma graças a Deus eu sô té sadia… tem umas dorzinha de 
cabeça mais isso é coisa… poquinha passageira logo caba num tem… probrema nenhum… eu era estress… assim de nervo 
nervosa gostava muito de chorá… chorava muito tudo quanto é coisinha conversava comigo tava chorano… era muito de 
chorá o meu esposo sempre falava pra mim ( ) cê é chorona dimais… tudo quanto á cê chora… se falá um trem cê chora… 
vai fazê cê chora… eu era muito chorona quando eu morava em Goiânia minha mãe ia lá mim visitá o dia dela vim embora 



era hora deu ficá lá chorano e ela vinha chorano que nóis num queria separá uma da otra e eu tinha que ficá lá e ela tinha 
que vimbora então virava só choro… só chorano agora hoje eu choro mais é bem mais pôco graças a Deus eu num… chorá 
também fais bem a gente desabafa ( )  
 
Doc.  É bom né? 
Inf. Hum hum… chorá fais bem 
 
Doc.  Mais comé que foi o…o casamento é o dia do casamento? 
 
Inf.  Meu casamento foi dia vinte e seis de dezembro  
 
Doc.  Um dia depois do natal? 
    [ 
Inf.    É… foi o dia do aniversário do meu pai… aniversário do meu pai… eu já tem dezesseis 
ano de casada… foi um dia muito bom… foi muito feliz mesmo foi um casamento assim realizado… muito bom meu pai… 
eu vesti de noiva tudo arrumadim teve os padrim foi… foi muito bom meu irmão mim ajudô né? pagô o vestido pra mim foi 
ele que mim deu o vestido foi minha cunhada que pagô pra mim pra mim arrumá na igreja… cada um deu… da família deu 
um presentim foi muito bom a família intera ajudô 
 
Doc.  Cê fala o irmão que ajudô foi o mais velho? 
 
Inf.  Foi o mais velho… foi meu irmão Ciron e minha mãe fala que toda vida que o Ciron é o segundo pai meu porque 
ela era muito doente na época qu/ela mim… mim teve… ela era muito doente foi meu irmão que cabô assim de mim criá 
que ela ficava muito internada no hospital direto… direto internada e aqui ficava tomando conta de mim dava banho ni mim 
ela falava qu/ele pentiava meu cabelo né? ele qu/era meu pai ela falava qu/ele era meu pai qu/eu tem que tê muito amor por 
ele e respeitá ele muito porque foi ele que acabô de mim criá… e eu era muito dengosa… ele mim dengava carregava eu na 
cintura pra braxo e pra cima aonde ele ia mim levava num gostava que ninguém nem chegava perto de mim… ele era muito 
carinhos comigo por/isso que hoje eu agradeço a Deus por ele… porque… foi ele que mim criô porque minha mãe era 
muito doente… então eu agradeço a Deus ((chorou)) e peço muito a Deus por ele… peço mesmo porque ele tem uma 
família que ele num… assim… muito descontrolada a família dele… qu/ele num merecia quilo não… muito descontrolada  
 
Doc.  Mais qui sentido? 
 
Inf.  Assim… sentido assim de… que minha cunhada ela foi criada bem dizê num BERço de oro… qu/ela… a mãe dela 
criô ela… deu estudo pra ela… deu tudo pra ela né? deu muito estudo muito assim… tudo qu/ela queria ela comprava… 
curso e cursos ela tinha… né? igual hoje ela tem ela tem o serviço dela… ela assim… uma pessoa assim qui::: num sabe 
controlá as conta… num sabe… assim… tudo qu/ela vê ela qué::: ela compra e ele tenta ( ) porque tá certo é esposa dele né? 
então eu acho que assim… ele sofre muito com isso porque ele que dá pra… pra eles o que ele num tem ((chorou)) qu/ele 
num tem… ele fais de tudo e dá estudo pras minina… pra elas assim… as coisa… ela ajuda ele tamém qu/ela trabalha ela 
tem serviço bão… ela dá as coisa pra ele ajuda ele pagá as conta ele tinha uma vida muito boa… coisa boa… tudo assim… 
no Goiáis dois a casa enorme de grande depois foi cabano com tudo foi destruino tudo por causa de conta… por causa assim 
tamém eu  acredito que a gente num deve de tê esse lado não maisi… as coisa ruim tem… eu acredito assim que foi muito 
olho ruim… inveja de muita gente qu/ele tinha uma vida tamém boa… uma vida boa muito boa mesmo tinha tudo… móveis 
bão casa… lote… e foi cabano assim…tudo cabô e hoje em dia ele mora lá… lá na casa da minha mãe… né? os lote qu/ele 
tem é muito pôco a casa boa fo/imbora… o sonho qu/ele tinha cabô… os  ( ) acho que isso tamém atraves da família se a 
esposa ajudá o esposo vai pra frente… mais se num ajudá num tem como… num tem como só um… só uma cabeça fazê as 
coisa acontecê acho qui a esposa tem que sê sábia né? tem que ajudá mais o esposo… tentá conversá se num… num… num 
resolvê em conversa é pedi Deus… né? tem que tá pedino Deus né? qué muito dificil e ele acabô com tudo e hoje em dia ele 
é uma pessoa muito… eu… eu vejo muita tristeza nele… ele dá tudo pra família pra muié pros fii e hoje em dia ( ) do jeito 
qu/ele tá… morano na casa da minha mãe… mesmo assim ele… ele ainda tem força… tem porque… 
 
Doc.  Ele tá lá com a esposa e com os meninos dele? 
 
Inf.  Ele trabalha…ele é militar né? ele é militar e a esposa dele trabalha no colégio Santana 
 
Doc.  Pois é mais tá morano… 
   [ 
Inf.    Mora… es tá todo mundo junto ainda… tão tudo junto… mora junto maisi ele… a gente vê 
qu/ele… ele… ainda… por mais difici que tá ele ainda qué inda fazê a vontade dela dos fii… num qué dexá ques passa falta 
de nada… tá sempre… e ele tá deveno muito… deve no banco… ele deve… vendeu a casa dele… boa qu/ele tinha… ele 
vendeu e taí desse jeito morano na casa da minha mãe ajuda pagá água energia… e tá… então viv… pegano com Deus pra 



qui Deus um dia vai vai levantá a vida dele dinovo fazê as coisa que sempre ele gostô de fazê com a família tê a casa dele 
dinovo porque ele já teve duas casa todas duas casa BOa… pra hoje ele num tê… num tê nenhuma… tá morano assim  
 
Doc.  É dificil né? 
 
Inf.  É…  
 
Doc.  Cê tamém parece que já passô momentos dificieis aí pelo que cê falô né? 
 
Inf.  Já… já passei muitas coisa 
 
Doc.  Cê falô que morô num barraco 
     [ 
Inf.     Já… já morei…já no aeroporto numa barraca de lona no início a gente eu fiquei 
quase uns… uns dois ano 
 
Doc.  E que que era mais dificil assim de vocêis morassem num lugar desse? 
 
Inf.  É porque num tinha condição né? de fazê o… o barracão… a gente num tinha condição de fazê a casa mais mesmo 
assim eu num desisti… fiquei lá… morei… fiquei debaxo de barraca de lona junto com meu esposo com os minino… 
quentei chuva quentei sol tudo debaxo desse barraco de lona… lavava ropa num tinha nem tanque pra lava rôpa 
 
Doc.  Porque a… 
 
Inf.  ( ) num tinha água direito ainda num tinha energia durmia a luis de vela ( ) lamparina né? pegava água nus vizim… 
eu já passei muitas dificuldade… é… aí logo a gente meu sogro né? seu ( ) tamém já é falecido ele já faleceu… juntô mais 
minha sogra e comprô as teia… ( ) comprô os broco… os cimentento es mim deram o maderamento pra gente… pra 
construí aí construiram o barracão pra gente morá né? aí a gente ficô morano… quase quatro ano… uns quatro ano… aí vei 
uma chuva final de ano…muito forte aqui em Goias essa chuva… rancô teiado da minha casa era teia ternite… eu tava 
grávida do menino mais novo meu qu/era o Dionanta só tava eu e o Júnior… foi um… uma chuva muito forte que deu aí 
rancô o telhado eu já tava quase na hora de ganhar nenê e dessa chuva tão forte que mal deu tempo deu catá… pegá os 
menino assim e saí correno com chuva era chuva de granito… vento… eu lembro qu/era um vendaval que tava dano e eu 
pulei numa cerca de arame que tinha alta que depois eu fui ver falei assim meu Deus num era eu que pulei porque com uma 
barriga enorme de grande pulei com vizim do/tro lado e lá eu bati na porta do vizim pra vê se es ovia pra abri pra mim 
entrá… os vizim num escutava… que a chuva tava muito forte o vento tava forte dimais da conta… aí muito custo a o vizim 
escutô aí abriu e eu comecei até passá mal i nisso meu esposo já ínvia ele tava pra rua ele já ínvia aí acho que hora qu/ele 
chegô ele viu tudo destruído acho qu/ele pensô assim qu/eu tava morta… eu e o minino meu tava morto porque ele… 
destruiu tudo cabô tudo… moiô trem quebrô trem foi aquela… nossa gosto nem de lembrá tem hora  aí eu peguei teve que 
vim pra trais dinovo aí vim pra casa da minha mãe té::: que conseguiu meu sogro pegô mais minha sogra juntô… judô… 
troxe as mudança dinovo pra casa da minha mãe… fiquei morano na minha mãe quase um ano… aí até qui meu sogro ajudô 
nóis dinovo um dava um trem otro dava ( ) meu esposo comprava aí té que a gente conseguiu graças a Deus a gente levantô 
dinovo aí tornei a vortá pra lá… morá lá dinovo lá eu fiquei aí eu fiquei mais seis anos morano lá…  aí de lá qu/eu vim pra 
cá dinovo pra casa da minha mãe né? a gente comprô… vendeu lá… comprô um… um barracão aí meu irmão já tava 
começano as dificuldade a gente emprestô dinhero pra ele… nessa época… i es demorô foi… foi um tempão ( ) pra es vortá 
com dinhero pra nóis dinovo pra pagá nóis aí num foi em dinhero a gente pegô um lote dele… pa paga e foi ino assim e 
graças a Deus hoje eu lembro assim dessas coisa qu/eu já passei eu ho… eu levanto a cabeça e olho assim parece que nem 
foi eu que passei isso tudo… e passei firme graças a Deus tô::: firme e hoje em dia eu tenho minha casa né? grande do jeito 
qu/eu sempre sonhei… qu/eu sempre pedia pra Deus qu/eu queria um cantim ainda qu/eu tinha certeza qu/eu tinha fé néle 
qu/ele ia mim dá uma casa do jeito qu/eu queria… mim deu… do jeitim qu/eu pedi… Deus usô minha sogra e mim deu… 
qué essa casa aqui qu/eu moro de dois quarto sala e cozinha… pedi qu/eu queria uma área né? num… ainda num tem a área 
do jeito qu/eu quero não… mais eu tenho fé que Deus vai… vai mim dá… vai mim dá a área vai mim dá mais um quarto 
né? vai mim dá uma casa do jeito qu/eu sempre sonhei… ele vai mim dá… Graças a Deus eu tô firme 
 
Doc.  Como que foi a sua sogra te deu essa casa? 
 
Inf.  Mim deu a casa… mim deu a casa pra gente morá né? tôqui…  
 
Doc.  Mais num é só emprestada não? 
 
Inf.  Não… deu mesmo pra gente morá… ela comprô e falô isso aqui é seus… seis… é sua… a casa é do/cêis… pro/cêis 
ficá aí morano né? o tempo que fô é suas né?… í::: tô qui né? i comecei a orá pedi Deus que do jeito qu/eu tava lá na minha 



mãe num dava pra ficá morano num barracãozim de treis comodo… minino num tinha nem quarto pra durmi… qu/eu tinha 
que dá meu quarto pro… pros menino durmi…que é o Júnior e o Dionanta… e dormi no chão na sala… no cochão no 
chão… porque os minino já tava rapais né? a gente num tinha nem liberdade aí eu dei pra eles pres dormi aí passava… até 
minha mãe viu que tava ficano dificil pois os minino pra durmi lá na casa dela porque na casa dela tinha dois quarto sobrano 
qu/era só ela e meu pai… aí pediu pra nóis dexá os minino durmi lá… pra podê nóis levantá do chão que nóis durmia no 
cochão no chão… as veis a gente queria durmi até mais tarde num tinha nem como porque os/otro chegava batia na porta 
tinha que saí correno catano cochão dentro da casa pa… abri porta… ela falô não tá muito difici aí ponhe os minino pra 
durmi aqui aí eu puis os dois pra durmi lá na casa dela no quarto e eu mais meu esposo durmia em casa e foi muita luta… 
muita luta mesmo até que Deus… usô minha sogra e mim deu isso aqui e eu comecei a orá falei pra minha líder de célula… 
falei irmã Regina eu num quento mais do jeito que tá minha vida num tem como… e meu esposo bibia e minha toma 
remédio pra dormi… remédio controlado né? não pode passá da ora de durmi… e ele as veis bebia ligava som… ota hora as 
veis a gente discutia e era/quela luta… luta mais luta mesmo que só Deus e que sei o que eu passei… minha mãe ficava 
nervosa entrava no mei… de nóis das nossas conversa… ( ) na vida nossa porque a familia da gente sempre né? mãe acho 
que mãe pai… sempre qué tá… judano né? 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  Maisi… graças a Deus hoje foi muita luta… aí eu comecei a orá… nóis começamo a orá ela falô não nóis vamo 
orá… juntô nosso grupo da… da célula… e todo mundo orano pedino Deus e eu pedi Deus com fé mesmo falei Deus o 
senhor vai mim dá uma casa… senhô vai mim dá uma casa assim assim assim e falei pra Deus mesmo… falei Deus eu 
quero assim eu quero dois quarto eu quero uma sala uma cozinha uma área… uma casa MInha um lugar qu/eu possa tê 
liberdade mininos possa durmi no quarto deis né? e coloquei em oração… foi pôco tempo… foi pôco tempo de oração… eu 
comecei a orá… num meis passô qué vê… no/tro mêis no final do otro meis nóis comecô a orá cabô assim orano né? é… 
vei esse… aí minha sogra vei e ligô falô pra mim assim cêis pudia comprá um barracão… alguma coisa assim um lote… 
qu/eu vô ajudá ocêis comprá… aí né? eu peguei já tinha o lote né? qu/era no Goiás dois… mais aí lá… que lá é muito difici 
né? no Goiás dois… é::: fica longe de tudo… tudo nóis tem que comprá é aqui dento de Goiás mesmo… né? ( ) aí tudo é 
aqui dentro da cidade né? aí eu falei não lá eu num quero í não… falei assim pro meu esposo aí meu esposo pegô e falô 
assim ah não lá é difici mesmo lá tamém  eu num quero não i nisso nóis ficô ( )  
 
Doc.  Porque é longe de tudo né? 
 
Inf.  Porque é longe de tudo né? igual assim a gente tá lá junto com minha mãe tava lá né? tava tanto assim num tava… 
se tivesse as veis… debaxo de um barraco de lona as veis a gente até ia né? ( ) enfrentá e í pra lá… mais num tava né? tava 
tudo arrumadim assim aí eu peguei i::: falei a não lá não… aí fechô largô esse lote lá aí minha sogra falô assim é porque 
vocêis num precisa… porque se ocêis pricisasse… eu já tinha  arrumado jeito de fazê um barracãozim lá já tinha ido embora 
pra lá… cêis já acustumô ficá aqui na casa da Dona Tereza que é minha mãe né? ( ) meu esposo levô tudo na brincadera né? 
sempre brincano né? assim… ele tamém queria mais ( ) que nem eu tomava decisão de í pra lá e nem ele né? e a gente foi 
ficano foi ficano igual ela falava custumô né? junto com eles lá minha mãe tamém né? aí pegô passô… aí um belo dia ela 
liga… torna fala procura um… um barracão… então uma casa vamo dá um jeito de… pelo menos um jeito de alugá procêis 
que do jeito que tá num dá pra ficá não qu/ela vinha visitá a gente ela durmia até::: de qualquer jeito nesse 
barracãozim…né? e foi ficano a situação assim dificil… aí ela pegô e falô assim não então vamo arrumá a casa pra alugá… 
eu vô pagá o aluguel procêis todo mêis eu mando aluguel procêis cê toma as providência e arruma uma casa pra alugá e 
fu… aí eu peguei e comecei nem falei pro meu esposo não aí um dia… aí um dia ela pegô e falô pra ele… cêis já arrumô a 
casa de alugá? Cêis já mudô ele falô assim não… aí um dia ele enfezô falô assim não num vô procurá casa nenhuma não se 
ela quizé ela vai aí eu fui peguei saí andei… ela andô junto ccomigo foi uma época que/la tava aí minha cunhada… falei pra 
minha amiga de célula ela falô assim tem um lugar assim assim que tem casa pra alugá cê qué… aí eu falava pra ela assim 
ah… vô lá vê e quando eu ía num gostava da casa… quando eu gostava minha sogra num gostava aí meu esposo num quis i 
vê a casa eu falei assim mais ele tem que vê a casa que num é só eu que vô morá na casa ele tamém vai então tem que cê os 
dois e ele nada de í e um dia ele saíu com nóis achô umas casa até mais ô menos mais aí cara a casa num dav…  num tinha 
condição dela pagá pra nóis o aluguel ficava caro… aí eu peguei falei que sabê duma coisa… aí um dia ela pegô i::: enfezô 
falô assim pra mim eu num vô mexê com nada minha sogra… vô dexá ocêis do jeito que cêis tá porque cêis já custumô ficá 
na barra da saia do seu sogro e da sua sogra… falô pro meu esposo… falei não ( ) se Deus quisé Deus vai mim dá uma 
casa… falei pra ela assim na hora Deus vai mim dá uma casa… eu tem certeza qu/ele vai mim dá… ela pegô e falô pra mim 
assim então TÁ… então eu vô esperá hora que Deus dá essa casa procêis ele vai dá então vô esperá num vô fazê mais 
nada… aquele ar assim de ignorança né? mais é que ela queria vê nóis bem né? que nóis tivesse uma casa… fora ( ) da casa 
da minha mãe do meu pai… e ela pegô foi embora… aí eu falei vô descansá em Deus… falei isso pra Deus mesmo… assim 
sozinha aí um dia eu falei pra minha líder de célula… falei Irmã Regina num vô caçá mais casa num vô fazê mais nada vô 
ficá é aqui… inda falei assim se o Osmar quizé tomá as providênça dele ele pode tomá qu/eu num vô mexê com nada 
larguei de tu… larguei de mão num vô caçá casa mais não eu vô é orá… ( ) pegô e falô assim então vamo orá… eu vô ajudá 
a senhora… vamo orá… eu peguei e falei pra ela assim Irmã Regina eu quero uma casa assim assim assim… já tinha falado 
pra Deus e é aqui perto da senhora… qu/ela mora aqui perto… falei pra ela eu quero qui assim porque eu quero tá orano 



sempre quero tá buscano Deus sempre falei pra ela eu quero ficá aqui… não quero nem muito longe… nem muito longe de 
família… nem muito perto eu quero ficá aqui assim nesse mei de João Francisco… aí nóis começamo a orá orano orano 
orano e luta e luta né? i::: parece assim que cada veis qu/eu orava mais… qu/eu buscava mais de Deus…o trem… aí parece 
que revirava mais ainda… aí o Osmar bibia e num de:::xava ninguém durmi::: aí qui era só briga i era só bagunça e eu 
comecei a brigá caí nas ignorança dele né? depois eu falei… num é por esse lado qu/eu vô consegui aí eu falei eu vô 
consegui… aí um belo dia ela ligô… de  manhã né? era umas… uma segunda-fêra eu lembro disso como se fosse hoje ela 
ligô e falô assim Ironildes cê arrumô… cê arrumô a casa que cê arrumô aí… que vai saí um dinhero pra mim… porque o ex 
marido dela né? qu/é meu sogro… trabalhava no consórcio né? aí lá ele morreu e ficô uma parte do dinhero qu/ela ía tê que 
recebê lá do consórço… e  aí ela recebeu… ela dividiu o dinhero… um pôco do dinhero era pros dois fii dela… qu/ela 
temç… tem com ele né? e otro parte do dinhero era pra ela essa parte que tocô pra ela… ela pegô pensô assim… qui ía dá… 
é dela né? que ( ) é a irmã dele num tem nada a vê com isso porquê es num é fii legítmo dele… aí ela pegô essa parte que 
tocô para ela… ela pegô e pensô assim… era seis mil a parte que  tôco pra ela… ela ía dividi treis pra ele e treis pra otra 
irmã… mais aí ela pensô que treis real nóis num ia fazê nada com treis real… nem ele e nem ela né? ía gastá atoa… que aí 
ela pegô os seis reais né? e ligô pra mim falô cê ruma tal barracão pro lado que fô… até seis reais eu vô dá procêis… ou eu 
vô dá de entrada… cêis dá um jeito aí arruma… falei com ela aí… Dona Joana então eu vô vê o qu/eu consigo… aí peguei 
desliguei o telefone aí saí na porta… falei pra mãe… mãe olha qu/eu já fiquei feliz na/ora que falô assim… falei mãe Dona 
Joana vai fazê assim assim assim pra nóis eu vô procurá então e num procurei não aí saí na porta da rua aí vei um corretor 
na hora… isso era umas onze hora aí vei um corretor… na rua… foi Deus mesmo que colocô ele ali na rua… eu falo que foi 
Deus… aí eu peguei falei pra ele… Seu Nófre… ele chama Onofre… eu quero uma casa assim assim… naquele lugar… ( ) 
perto daqui do João Francisco ô não ( ) ô ( ) ou té qui por aqui memo da Rua Santo Amaro mais eu quero… aí eu falei então 
tá… ele falô então tá já sei de uma… aí na hora qu/ele falô assim eu já sei de uma eu senti uma pais tão grande assim… 
parece qu/eu senti a presença de Deus assim falano minha filha sua casa vai chegá Deus… assim sabe eu senti a presença de 
Deus tão grande qu/eu comecei a chorá… aí minha mãe pegô i vei uai que qui foi que cê tá chorano eu falei mãe::: eu vô tê 
uma casa… eu vô ganhá uma casa… então lugar assim assim ela pegô acho que num deu muita confiança não ela pegô e 
falô assim se Deus quisé… mais se Deus ( ) aí peguei liguei logo pra minha líder de célula falei pra ela… falei Regina 
aconteceu isso assim assim na minha vida… ela pegô e falô assim já é Deus e ele vai fazê cê pode esperá qu/ele vai fazê… 
aí o home mandô assim sei que foi pôco tempo aí ele vei aqui olhô direitim conversô com o dono daqui né? e foi falô pra 
mim… ele voltô inda era antes de MEI dia sei que antes de mei dia ele tava lá em casa… aí eu peguei falei pro meu 
esposo… ó… conteceu isso assim assim assim… falei pra ele né? aí ele pegô e falô assim… ele num deu muita… ele levô 
mais pro lado da ignorança… num quis vim comigo aqui pra vê a casa nem nada… mais eu sei… firme né? eu falei essa vai 
sê minha casa… Deus vai mim dá é essa qu/eu quero e fui falano com Deus e já fui saíno… falei então vamo comigo lá 
agora… falei seu Onofre então vamo lá comigo… nem dei atenção pra ele… dexei ele lá em casa almoçano… ele com 
ignorança comigo porque num queria aceitá… eu falei eu quero… se ocê num vai eu vô… inda falei assim pra ele… se ocê 
num vai morá lá eu vô… num tô nem aí pr/ocê cê fica e eu nunca tinha falado isso pra ele… e peguei e saí i vim cá aí 
conversei com ele né? cheguei aqui ele falô o valor da casa… a casa é treze mil… eu peguei falei é essa qu/eu quero… é 
essa que Deus vai mim dá… é essa qu/eu quero… com o qu/eu tenho fui lá na irmã Regina conversei com ele aqui… ele 
expricô pra mim a situação dele… ele falô pra mim não o… a casa já é SUA… foi falano isso pra mim… a casa já é sua… a 
casa já é sua… cê pode ligá lá na sua sogra conversá com ela direitim… ô ela já vem aqui já pa passá os papel e foi falano 
assim pra mim… eu fui entrando ele foi falano pra mim… eu falei não… mais peraí eu tenho que conversá com o senhor… 
não a casa já é sua ele falô pra mim desse jeito… eu falei graças a Deus… e ela vai sê minha mesmo… falei pra ele em 
nome de Jesus ela vai sê minha… aí eu peguei fui… ele falô pra mim né? que s/eu desse pelo menos seis mil… pra ele… 
ele parcelava o restante… né? eu falei opa então já é os seis mil qu/ela tá com ele na mão… cê vê como qu/é as coisa de 
Deus né? eu peguei fui… liguei pra ela na mesma hora fiquei doidinha da cabeça… andava na rua… fui com os… com o 
corretor pedindo Deus… falei Deus essa casa… falano de Deus pra ele… eu fiquei das mais alegre né? na casa… assim por 
sabê qu/eu tinha ganhado a casa aí eu peguei cheguei lá falei pra minha mãe falei pra ele ele nem deu assunto… falei num tô 
nem aí… tô nem aí… tô nem aí por mim pode ficá com raiva… mais que a casa é minha… aí fui orei falei pra irmã 
Regina… irmã Regina vamo orá… falei vamo orá… aí liguei pra minha… pra minha sogra falei pra ela da casa… ela falô 
assim… cruis mais desse preço num dô conta não… num quero de jeito nenhum num dô conta não… porque eu só tem seis 
mil e eu não posso mais fazê mais ( ) esse compromisso… nem nada né? aí eu peguei falei Dona Joana a senhora vai ligá 
pra ele vai conversá isso eu já tava com o número do telefone passei pra ela… ela ligô pra ele… aí ele pegô… ela pegô falô 
assim que com cinco mil ela podia dá pra ele né? eu falei i agora ele num vai querê porque ele qué seis e ela só tem cinco… 
aí eu peguei conversei com ele com jeitim… ele falô não é na hora… é na hora… pode falá pra ela vim que nóis passa na 
hora… qu/eu quero… aí eu fiquei das mais alegre… falei ô Deus… mais o senhor é maravilhoso demais… eu garrei gritá o 
nome de Deus… falei ó Deus é essa casa memo… e ele pegô… peguei liguei pra ela falei pra ela… ela falô não então eu vô 
aí… falei então senhora vem Dona Joana que senão ele vai passá a casa pra frente qu/ele tá lôco por causa do dinhero… e 
eu quero essa casa… essa casa é minha e fui ficano das mais alegre e quanto mais eu orava… parece que tava dano tudo 
certim assim… encaxadim nos lugar ela vei passô né? os docu… passô os documento pra ele… ele passô os documento pra 
gente e foi tudo encaminhadim assim certim… do jeito que Deus arrumô e preparô i::: a casa é minha… e finquei o pé i::: 
no dia deu mudá foi uma… foi assim… foi uma decepção mais… isso é coisa qui::: acontece mesmo minha mãe com 
ignorança que queria que nóis num viesse… pra cá… começô fazê cara ruim pra nóis… chorô… bateu porta na nossa cara 
porque nóis mudô… é porque ela costumada ca gente morano junto muito tempo né? 



 
Doc.  Sentiu falta né? 
 
Inf.  Aí usa pro lado da ignorança né? mais eu entendi num fiquei com raiva dela… ela tamém viu que depois né? ela 
voltô atrais… falô pra mim qu/era bobera dela… ela viu qu/ela tem probrema de nervo tamém… e eu num dei muita coisa 
disso não… num guardei nada dela não nem ela di mim que depois ela viu que foi bom… que nóis pricisava mesmo duma 
casa… né? nóis pricisava tê um cantim… i sei que foi tudo arrumadim foi no propósito de Deus mesmo… deu essa casa 
 
Doc.  Mais agora vocêis pagam a prestação? 
 
Inf.  Hoje… paga… direitim que té já terminô de pagá a casa qu/era pra terminá esse final de ano agora já foi ino assim 
tão certim 
 
Doc.  Ela que pagava? 
        [ 
Inf.         Ela que pagava né? as prestação… ela… ele arrumô pra ela pagá::: quatrocentos reais todo mêis… e 
ela depositava pra ele quatrocentos reais todo meis na conta dele e foi ino qui saiu uma outra dinhero pra ela… pagô tudo 
duma veis… o restante das otra prestação já foi juntô pagô o restante tudim e ele feis até mais barato pra ela final… porque 
foi a vista né? o restante… aí ele ainda par… assim… rumô pra ela que saiu té mais barato… saiu menos de treze mil  
 
Doc. Que benção né? 
 
Inf.  Pois é… foi uma benção muito grande qu/eu recebi viu 
 
Doc.  E tem que gradecê muito a ela né? tamém 
     [ 
Inf.      Então… e eu gradeço muito a Deus por ela… tô sempre orano por ela… por tê 
usado ela por ela tê mim  dado essa casa puquê… acho que s/ela num tivesse mim ajudado nóis num sei não acho que a 
gente inda tava lá no barracãozim… porque meu esposo sem serviço né? a gente… num queria pra lá p/esse lote morá lá… 
então a gente ia ficá assim… 
 
Doc.  É… 
 [ 
Inf.  Levá essa vida e foi muito bom… eu gradeço a Deus por ela tê mim dado essa casa mesmo… por Deus tê usado ela 
e ela tê mim dado essa casa… por as pessoas que olharam por mim… mim ajudaro… né? que foi uma…uma  
 
Doc.  Uma luta né? 
 
Inf.  Uma luta assim e graças a Deus assim hoje eu… agora eu tô orano pa libertação do meu esposo e tem fé em Deus 
qu/ele vai sê liberto desse vício de bibida de cigarro aos pôco Deus vai fazeno a vida dele tamém qu/ele vai tá junto comigo 
na igreja…  
 
Doc.  ( )  
 [ 
Inf.  Hum hum tem muito fé né? por que hora de Deus né? num é hora nossa então tem que esperá a hora dele hora dele 
ele vai fazê… né? i vai passano tem umas lutas as veis… mais sofreno que Deus fai fazê… se Deus quisé qu/ele vai fazê… 
ele é muito fiel e tem assim as veis ele… tá sem serviço… farta as coisa até::: de comê… eu peço Deus falo Deus manda 
uma… uma pessoa pa fazê ( ) comigo aqui um dinhero alguma coisa pra mim ajudá qu/eu num tenho… esse… num tem as 
veis falta mistura eu num tem mistu:::ra… é mesma coisa assim ó eu cabo fecho a boca assim bate um na porta pra mim 
ajudá fazê unha ô ota hora um dinhero que já tá muito tempo qu/eu… as veis nem penso que vô recebê qu/ele dinhero 
pessoa chega na porta e mim pa:::ga… ota hora chega um pa fazê unha e mim paga… tô fazeno faxina tamém… falei Deus 
agora eu quero um serviço… Deus já encaminhô uma faxina pra mim fazê… to:::da semana eu vô fazê essa faxina… toda 
semana eu já tenho o dinhero dessa faxina… e tá sempre nadando assim sabe… hoje eu inda recebi uma proposta dum 
serviço tamém… e tá indo divargazim vai ino Deus tá mandano  
 
Doc.  Já controla né? 
 
Inf.  Então… se Deus quisé logo logo eu tô… pegano com Deus qu/ele vai libertá meu esposo… vai rumá um serviço 
bão pra ele… um serviço fixo pra ele um serviço pra mim… ( )… a gente… vencê melhor né? dá estudo melhor pro… pro 
Dionanta tamém que o Júnior já tá já… tem estudo já tem tudo né? então tá bom 
 



Doc.  Ele fais que série? 
 
Inf.  Ele tá fazeno a oitava… e o Dionanta tá fazeno a tercera… tercera série… né? tá ino aí Deus vai… vargazim ele tá 
agino… tem muita fé que daqui uns dia eu vô min…minha família toda controlada…  
 
Doc.  Isso… 
 
Inf.  Né? 
Doc.  Devagar né? chega lá 
 
Inf.  Devagar vai chegá se Deus quisé… cada um tem seu emprego tem sua família né? 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  Vai ino  
 
Doc.  E teve algum momento assim que você achô que ia enfrentá a mo:::rte  e viu… falô assim agora num tem jeito 
mesmo mais se livrô tem algum momento assim que cê lembra não? 
 
Inf.  Ah… teve um momento assim de quando eu… eu tive a… é pneumunia né? qu/eu fiquei muito ruim eu 
dismaiava… minha conta qu/eu dismaiava… qu/eu fiquei assim ruim mesmo eu mim lembro de pôca coisa… e ela diz que 
eu tive a morte que bem dizê eu morri e vivi dinovo… eu mim lembro desse momento… qu/eu tive assim mesmo ruim… 
qu/eu achei… tamém assim quando eu… eu ( ) o Júnior né? qu/eu fiquei muito ruim qu/eu pensei que… que na hora do 
parto eu num ia consegui qu/eu num ia escapá qu/eu ia morrê né? lá na hora qu/eu fui  tê né? qu/eu fiquei tão ruim… fiquei 
dois dias passano mal… muito ruim mesmo né? qu/era pra sê parto normal e num teve condição de sê normal… os médico 
queria que fi… fosse normal num teve condições… aí juntô meu… meu…esposo né? mais meu pai aí juntô pagô e feis 
cesáro… qu/eu achei qu/eu ia morrê nesse dia… qu/eu ia morrê mesmo… aí num teve nada não graças a Deus tô… tô viva  
           [  
Doc.            Deu certo né? é isso 
mesmo ((risos)) 
 
Inf.  ((risos)) 
 
Doc.  E::: sobre Goiás você gosta daqui:::? 
 
Inf.  Gosto… gosto muito de Goiás mesmo 
 
Doc.  A diferença? antigamente com agora cê acha que teve mudança? 
 
Inf. Teve agora assim… antigamente Goiás era mais assim de pais né?… mais sossegado… assim a gente parece qui… 
até o povo né? daqui… qui… parece que agora mudô té o pessoal os vizim… tudo vai mudando né? assim agora depois que 
passô pa… patrimômio da humanidade então…ficô assim… tem muiTO violência né? robo… muito robo direto a gente vê 
falá de robo aí… povo robano didião… né? nas clara bem dizê… muita droga… os adolescente tá mexeno muito com 
dorga… desse tempo pra cá da… desse patrimônio parece que bagunçô um poquim Goiás que Goiás era de muita pais num 
tinha essa violência num tinha nada disso não e agora tá teno a mudança que teve foi essa né? maisi assim… a minha vida tá 
bem né? assim num tá ruim não em respeito daqui da minha casa de vizim… os vizim daqui são muito bão tamém num 
tem… bagunça… falá assim que os vizim bagunçado não… tá bom tem algumas… encrequinhas de vizim mais é poquim 
pra lá… es pra lá e eu pra cá… num mexo com vizim não… tão pra mim tá bem Goiás tá bão né? tá faltano é mais serviço 
né? ca falta de emprego aqui tá demais que…  
 
Doc.  As pessoas tão indo embora né? 
   [ 
Inf.    Nunca teve… É… porque o povo daqui tá ino tudo mudano… povo tá dexano Goiás… tudo tá 
ino embora pra procura  de emprego né? procura de melhorá mais… porque a gente tem que melhorá mesmo… dexa família 
vai pra longe pra trabaiá né? dexa esposa fii tudo… por causa de serviço porque aqui a gente nunca passô uma crise igual tá 
passano agora… serviço tá… tem muita gente atoa sem serviço… a gente tá faltano muito é serviço… é… fábrica alguma 
coisa assim pra gente trabaiá… mais eu num sei serviço… ( ) serviço tá bão… vagarzim vai mudá… se Deus quisé vai 
mudá né? pra melhor tamém 
 
Doc.  ((risos)) que época que você morô em Goiânia… foi… 
 



Inf.  A época qu/eu morei em Goiânia foi… foi boa a época… assim porque meu esposo… num foi muito bom porque 
eu ficava muito sozinha…  
 
Doc.  Foi só ocê 
 
Inf.  Assim… fo… foi eu… eu tava grávida do meu minino mais novo… i:::… não do meu… do meu  min… do meu 
primero minino do Júnior né? qu/eu tava grávida dele… eli::: trabalhava fora… trabalhava numa firma de transporte… 
primero ele trabaiava num figurifo… aí um belo dia ele saía cedo… a gente ficô na casa da minha tia… dessa tia minha que 
faleceu… a gente ficô lá um tempão… e a gente enfrentô muita dificuldade lá junto com eis… porque… família é assim… é 
difici família a gente convivê com família assim… não sê pai e mãe… tinha é muito difícil… aí eu falei não num guento 
mais ficá na casa desse povo não… e eis… que a gente ficá na casa dos/oto a gente tem que ajudá e a gente num tava im 
condição de ajudá então começava a::: tê uns atrito lá::: e um ( ) falei não nóis tem que arrumá um cantim pra nóis aí…  aí 
meu esposo arrumô serviço no frigorifo… e um belo dia ele ia trabalhá qu/ele saía de madrugada… quatro hora da manhã 
ele tinha que saí… a pé né… pra trabaiá pra í nesse frigorifo lá aí um belo dia ele foi… pra i pr/esse frigorifo pra trabalhá… 
uns… uns marginal lá cercô ele… um dum lado oto dotro ele foi pra travessá os marginal com faca… falei acho que é gente 
mesmo que gosta de robá né? queria… robá ele e graças a Deus teve um home que… socorreu ele na hora num feis nada 
mandô ele voltá pra trais que senão os ladrão ia pegá ele né? aí depois disso ele tomo medo… ele ficô com medo… a gente 
ficô com medo foi lá na ( ) isso aqui num é pra nóis não… nóis tem que dá um jeito de i::: embora… num é pra nóis… nóis 
num tem nem casa aqui… num tem jeito de nada aqui… cê tá sem… aí ele pegô foi até mandado embora que num foi no 
serviço né? mandô embora… aí ele arrumô um oto serviço perto da casa do tii dele… aí a gente pegô e falô não agora esse 
serviço é bão pro cê… cê vai trabalhá nessa firma… firma de transporte… de… alimento… i ele viajava muito aí a gente 
arrumô um barracão lá perto do tii dele né? pagava o aluguel né? foi mandô buscá minha mudança… minha mudança foi… 
a gente ficô i logo eu fiquei grávida… fui embora daqui grávida e mim dava uma tristeza que lá cada um… tem sua vida… 
o povo lá trabalha muito né? num tem assim num fica desocupado… trabalha muito… num dá muita atenção pra gente os 
parente fica cada um na sua casa… cada um nos seu serviço eu ficava muito sozinha… ficava só eu i… i Deus i meu minino 
né? dento da minha barriga… e eu adorava chorá… oiava pessa barrigo:::na i ele num tava lá e mim dava uma tristeza 
danada garrava chorá garrava pensá que::: ladrão podia saltá minha casa podia mim batê fazê qualquer coisa comigo meu 
filho… eu garrei ficá com medo né? e ele só viajano… ele chegava saía cedo de madrugada e só chegava di noite em casa… 
e eu fui ficano muito sozinha aí eu garrava chorá eu falei não nóis tem que ímbora num tem jeito mais num guento ficá aqui 
desse jeito mais não… e ele trabalhava tinha o serviço dele né? recebia TOdo mêis a gente saía comprava rôpa… fazia 
compra… sei que nosso dinhero rendia e era muito… pagava coletivo ainda… era uma vida assim bem controlada 
mesmo… quando a gente morô lá… ele num bebia…  né? num tinha esse vi… bibia cervejinha de ve:::is im quando… 
quase nem bebia né? a gente passiava final de semana… ía no zoológico… í a gente passeava i era muito… foi muito bom 
essa… esse tempo que a gente morô lá… eu gostei… mais aí… atraveis qu/eu ficava muito sozinha né? ele foi ficano com 
medo… ele viajava muito… i logo ele perdeu o emprego tamém… aí falei não agora nóis tem que imbora… que agora tá na 
época deu ganhá nenê… como cê vai fazê pra pagá parto… pra mim pagá hospital… pagá coletivo… pagá tudo aqui… e 
quem vai ficá comigo hora qu/eu ganhá esse nenê não vamo embora… aí nóis foi… um belo dia eu falei não nóis tem que 
imbora aí pôis minha mudança dento do caminhão… aí a gente pegô e vei imbora di volta pra cá pra Goiás… aí a gente ficô 
i logo eu tive ele né? meu minino que é o Júnior… meu minino mais véi… aí ficô… já ficô aqui di veis… 
 
Doc.  Bão né? 
 
Inf.  Ham ham  
 
Doc.  Tá bom 
 
Inf.  Tô qui té hoje  
 
Doc.  Bom… acho que é isso né? 
 
Inf.  É… 
 
Doc.  Valeu 
 
Inf.  É  um pedaço bão né? ((risos)) ( ) se a gente fô contá tudo nossa… dá uns livro dus grande  
 
Doc.  É… 
 
Inf.  ((risos)) 
 
Doc.  E essa né? sua mudança que cê  



 
Inf.  É…porque eu tomei um passo viu?… um passo grande porque::: 
        [ 
Doc.         ( )  
 
Inf.  É… porque sem Deus nóis num somo ninguém mesmo né?… meu esposo foi primero pra igreja… foi primero que 
eu… né? ele converteu primero do que eu ele foi pra igreja primero do que eu… i hoje ele tá assim… eu tô firme i ele num 
tá ainda… ((risos)) mais se Deus quisé logo ele tá forte comigo… ele vai comigo pra igreja ele participa de célula… tá no 
caminho né? 
 
Doc.  Tá 
 
Inf.  Tá no camim… isso que é importante… já tá no camim certo tamém de Deus… e eu tô aqui tentano edificá meu 
lar… que Deus vai… restaurá cada dia mais e mais nossas vida  
      [  
Doc.       Ah vai… ( ) então tá bom… brigada…  
 
Inf.  Di nada 
 
Doc.  ((risos)) até a próxima veis  
 
 
 
 
 
 


