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Doc. Hoje são sete de maio de dois mil e dez... eu estou aqui na residência da F... e:: a F. é:: ... 

nasceu em Goiânia ... e eu vou conversar um pouco com a F.   sobre algumas histórias que:: 

ela tem pra::... pra contar pra gente... Tudo bom F. ...? 



Inf. tudo... 

Doc. então tá Fl. ... conta como é que foi sua infância aqui na:: na Fama...  o que que você 

gostava de fazer... é::... que... que.... 

    [ 

Inf. bom... minha infância praticamente foi meia assim:: complicada... porque meu pai era da 

polícia... então ()... meu pai cuidava das:: delegacia naquela época né... então a gente mudava 

muito... então sempre eu fui muito assim de::... tá mudando de::... de município... mas aqui 

perto... então assim... eu morava é::... por exemplo... se fosse em Trindade e meu pai ficasse lá 

cuidando da cadeia um tempo... eu tinha que fica lá... então nunca tive uma infância fixada 

num lugar só... né... i::... quando ele aposentô em oitenta e:: em oitenta e::... sete... aí nós 

viemos morar aqui na:: no Santa Helena né... aonde eu tive uma::... mas assim... foi /foi... 

o::... a::... assim... o período mais... mais alegre da minha vida... foi quando eu::... comecei a 

conhecer as amizades... minhas amiga da minha idade... de quinze... dezesseis anos... então foi 

a melhor época pra mim... então... minha infância mesmo si eu fosse falá... é meio 

complicado...  

Doc. por que complicado...? 

Inf.  ah::... porque eu acho que eu vi... minha mãe sofrê demais... eu acho que é por isso que 

eu... eu acho... eu falo que é complicado por causa disso... por causa da minha mãe i do meu 

pai... viveu uma vida muito::... de briga... de::...  aí até hoje eu vejo... é::...  

Doc. nessa fase dos dezessete anos no Santa Helena... que que se lembra de bom... o que que 

se fazia nessa época...? 

Inf. ah::... eu comecei a conhecer tipo assim... os namoradim...  

Doc. é...? como é que foi...? 

Inf. escondido... na verdade nunca namorei assim tão::... nunca namorei... meu primeiro beijo 

foi num rapaz que até hoje eu lembro dele... mais... eu gostava muito de passear... sair com as 

minhas colegas... brincá na porta di casa di vôlei... andá de patins... bicicleta... quando eu 

levava um tombo ou outro eu era a::... a palhaça da turma... ((risos))... eu acho que foi uma 

das fases mais... assim... gostosas da minha vida foi... essa fase de quinze...dos dos meus treze 

aos dezessete anos... porque com dezoito anos...eu... eu já tava já na igreja né...que eu conheci 

o meu primeiro namorado... que foi o A. ... pai da A.F... aí veio outra turbulência na minha 

vida... que aí eu fui casar com o primeiro namorado da minha vida aí então... aí foi um choque 

né... aí o período que eu conheci da minha vida que foi bom... que foi dos:: quinze... uns três 

anos mais ou menos... aí de repente eu conheci né... o A. i casei... aí foi um choque... aí eu 

adoeci né... que eu... eu tava livre.... eu vim... eu passei uma infância presa dentro da casa dos 



meus pais... depois eu vivi um tempo... de conhecimento com os meu colega tudo... 

brincando... isso i aquilo... pode saí... podia vim... num tinha perigo... aí eu conheci o A. ... 

assim que eu casei::: ... veio o choque... ele era totalmente:: fechado... foi outra pessoa que eu 

conheci... intão... acho que foi::... minha vida é vivida de choque... 

Doc. você conheceu ele onde? 

Inf. conheci na igreja... na igreja... foi na igreja de C ... foi na igreja de C... foi meu primeiro 

namorado...  

Doc. antes dele nenhum...? 

Inf. uai... eu lembro de ter uma::... bitoquinha num rapaz... ((risos))... eu tinha medo né...  

Doc. por que...?  

Inf. uai... acho que é... sei lá... o povo falava naquela época... ah::... se você der um beijo você 

vai ficar grávida... ((risos))...minha mãe falava isso... minha mãe num gostava ( )... eu fiquei 

menstruada... com treze anos e num sabia o que que era...  

Doc. ah::... e como que foi isso aí...?  

Inf. eu senti uma dor tão grande na barriga... i::... deitei a noite i quando foi de madrugada... 

eu deitei... aí eu acordei com uma dor mais ainda aqui assim... na:: na::... embaixo aqui...na:: 

abaixo da virilha... chamei minha mãe... falei “mãe:: de Deus eu tô doente... eu tô tão 

doente...” minha mãe... “que que é menina”... minha mãe nunca foi de::... ficá::... contando 

essas coisas pra gente né... 

Doc. ahn ahn ...  

Inf. i::... eu peguei:: i falei pra ela... “ó mãe eu tô com uma rajada aqui na calcinha e é 

sangue... eu tô muito doente...” aí ela riu... ela riu tanto da minha cara... falei “mãe eu tô 

doente i a sinhora tá rino...:  ela:  “não minha filha... isso aí chama menstruação...” ah mãe 

mais todo mundo... que que é esse negócio...?  aí ela foi me explicá o que era menstruação... 

que ela até então ela nunca tinha me falado... aí ela falô:  “a partir di agora todo mês cê vai 

ter que usar esse pedaço de pano aqui...” aí minha fia é hoje... tive que cortar umas camisetas 

porque num tinha modes... ((risos)).. aí vergonha ir pra escola...  

Doc. como é que foi na escola... o que que você ficou pensando? 

Inf. eu só pensava o seguinte... si eu chegasse na escola todo mundo sabia que tava 

menstruada... mais na verdade é::... eu pensava assim... que meu rosto ia mudá... tudo ia mudá 

na minha... nada... era só mesmo o sangue que ia descê... só... só isso que mudô... aí assim... 

isso é interessante né... uma coisa bem... 

Doc. e as colegas? ... ninguém tinha comentado nada disso com você...? 



Inf. não... eu num comentava... porque num era normal naquela época a gente contá... tipo 

assim... si eu... si eu tivesse... eu eu contei pra uma prima minha... i ela já tinha 

menstruado...que era a Alessandra... ela falô “nossa cê agora... eu menstruei com onze anos...” 

i eu com treze né... aí eu falei pra ela... mais Alessandra por que que cê nunca mi falou...não 

que minha mãe fala que a gente num pode fica falano pra todo mundo... mais eu falei... aí eu 

peguei i falei pra Alessandra né... Alessandra porque que eu tô te contando então... pra você... 

ah::... aí eu peguei i falei pra ela... falei não::...porque num tinha vergonha... (celular tocando) 

deixa tocá ((risos))...  

Doc. num tinha vergonha...? 

Inf.  é::... 

Doc. e::... como é que era lá na escola?... cê estudou onde?... 

Inf. minha primeira escola foi no Urias... mais eu num lembro o nome... não... é igual eu te 

falei... eu::.... mudava muito né... mudava demais...  

Doc. mas assim na escola você se lembra de quando você era pequenininha... de alguma coisa 

boa nessa fase...? 

Inf. lembro... a única coisa que eu lembro da minha vida... é quando eu saí... i::... eu falei pra 

minha mãe... que::... eu gostava muito de brincar com bunequinha... ( )... tinha muito retalho... 

minha mãe fazia umas roupinha pra gente... i sobrava retalho... i ela... i ela falô o seguinte... 

“não mexe aqui nas minhas coisas...” do mesmo jeito que a minha mãe é com as coisas dela 

eu sou com as minhas... “não mexe nas minhas coisas...” eu peguei a tesoura da minha mãe e 

levei pra casa duma amiga... duma colega da minha mãe.. que olhava a gente... cheguei lá e 

falei... se podia cortá um vistidim pra mim e custurá... eu deveria ter uns oito ano de idade... 

que que eu fiz... ela falô assim ó... vamô deixa isso aqui i vamo lá:: naquela (        ) que 

morava aqui perto do Meia Ponte... nessa época ainda podia banhá lá... num tem alí a 

baixada do Balneário...  

Doc. ahn ahn...  

Inf. se passô alí no Balneário... passa um corguim onde tem ali o Sol Nascente... alí de 

discoteca... alí ainda pudia tomá banho... aí nós fomos lá buscá umas cebolinhas... uns 

alfaces... ela falô não... a gente podia fazer o seguinte... a gente vai tomar banho só um 

poquim aqui... pode tomá banho com a roupa... porque até a gente chegar lá... já secô... eu 

nunca vou esquecê...  a gente saiu de lá todo molhado... i vem enxugando o cabelo... bateno 

cabelo... i ela falô minha mãe vai me bate... quando eu falei assim minha mãe vinha lá na 

ponta... com a mão pra trás... e eu falei pra menina... “minha mãe vai me batê...” “i vai ser 

muito...” minha mãe va.... e foi a primeira vez... é um apanhado que eu lembro... até hoje... 



porque minha mãe já me bateu várias vezes... mas essa marcô... minha mãe me pegô de onde 

eu tava até lá em casa me batendo... (Espanto)... i::... quando eu entrei dentro de casa a única 

coisa que ela me perguntou... ela falô assim.. “e cadê a minha tesoura”... ê eu tenho essa 

tesoura de herança até hoje... cê credita...? 

Doc. acredito...  

Inf. ela tá guardada... porque minha mãe... ela...minha mãe num sabe que eu tenho a tesoura... 

eu num sei porque que eu tenho essa tesoura... cê credita... ((risos))... tomei emprestado dela i 

nunca devolvi... ((risos))... fiz até uns piquizim aqui ó... aí o cinto... o cinto que ela mi bateu 

pegou no meu dedo i machucou... i eu lembro que::... ela falô assim pra mim... “agora cê vai 

tomar banho e você vai pra escola...” i eu falei que num ia... pra escola... porque tava doendo 

o meu dedo...  i ela falô assim “cê vai de qualquer jeito...” “de qualquer jeito cê vai...” e eu 

lembro que eu comi... mais a comida num descia... é o que lembro da minha escola... da 

minha infância de oito anos é essa... que eu apanhei... e outra vez apanhei do meu pai... 

 Doc. por que? ...  

Inf. porque eu falei que queria i sem... sem a:: sacolinha... porque eu num tinha pasta... aí 

colocava os meu material... era um::... lápis... uma borracha e:: um:: livro e um caderno que 

eles dava lá na escola... i falei que ia levá... na mão... meu pai falô que não.. que ia sumi... que 

num era pra mim levá dessa forma... aí eu peguei i::... apanhei... apanhei até... aí ele falô 

assim... “isso aqui é pra você aprendê i num desobedecê mais...” então assim é coisas... em 

vez deu lembrá do recreio da vida né.. lá na escola brincando... correndo... não... lembro das 

duas apanhada que eu tive...  

Doc. e de professora... se lembra? 

Inf. professora? lembro... uma professora assim que::... quando eu fui estuda lá::... no Assis... 

alí em Campinas... ela chamava::... Mirian... nunca vou esquecer o nome dela...quando eu 

entrei lá pra estudá eu tinha quinze anos... i::... como eu nunca tinha passado de ano... 

fiquei::... três anos na terceira série... eu lembro até hoje... a gente foi morá na Vila Mutirão... 

chegô lá passei::... fiquei três anos na terceira série... e::... quando... nóis ia de mudá de lá pra 

cá pra... Santa Helena... aqui na::... no Setor Santa Helena... aí a:: diretora falô assim... “não... 

passa ela pra quarta série porque ela já tá muito grande... ela num pode ficá né... então onze 

anos já era pra ela tá lá na frente né... ela ainda né... não”... mais eu já tinha repetido várias 

vezes terceira série... aí eu vim estudá aqui na Fama... e fui pra essa escola... mais primeiro eu 

repeti o quarto ano no último colégio no Santa Helena dois anos... passei pra quinta e fui 

estudá lá no Assis Chateaubriand... e me apeguei demais com a professora... ela era um::... 

amor de pessoa comigo... primeiro porque quando eu entrei chamei ela de tia... e ela falô 



não... não sou tia... sua... eu não sou parente seu... (   ) você vai me chamá de professora... ou 

pelo meu nome mesmo... só que ela me tratava bem demais... eu queria POR TUDO na vida 

que ela fosse minha mãe... tudo porque ela era muito legal comigo... aí eu me ofereci pra ir 

pra casa dela... já pensô... com quinze anos de idade se oferecendo pra ir pra casa de 

professor... mais eu falei a::... lembro coisas boas assim de professor mesmo que a::... que eu 

me apeguei muito foi essa professora da quinta série lá do::... Assis... ()... eu guardo até hoje o 

meu caderno... tem hora que a A.  F. pega ele aqui::... () acho que o que eu num tinha em casa 

eu tinha... eu via nela na escola...  

Doc. e as aulas dela? ... se lembra? ... o que ela dava de conteúdo?... 

Inf. de Português... (). o conteúdo dela... num sei o nome naquela época... ela passava muito 

trenzim de escrevê né... pra::... falá::... certo né... assim... 

Doc.  ahn ... ahn... 

Inf. as provas... ela me dava muito disso pra mim acertá... porque... até então... eu passava 

assim de::... como que fala...?  não... eu vou passá ela porque já tá muito grandinha... 

Doc. ahn ahn ...   

Inf. vai fazer dezesse... dezesseis anos... 

Doc. ahn ...ahn ...  

Inf. então já tá na hora dela passa de ano... i::... eu apanhei de todas as matérias... todas as 

matérias que você pensa eu apanhava... eu apanhava pela::... tipo assim apanhava na matéria e 

passava pela minha carism... minha::... comé que chama...?  carisma...  que a gente fala...  

Doc. ahn ...ahn...  

Inf. carisma... que eu era muito assim::...era a mais sorridente da sala::... a mais::.. que gostava 

de contá piada::... outra coisa que eu gostava... levá os programa do Sandes Junior que eu 

escutava no rádio... ((risos))... eu era a piada da sala...  

Doc. ahn ...ahn... 

Inf. então eu acabava assim... conquistando todos os professor... então o pessoal apaixonava... 

“ô::... F. cê faltou de aula...” i assim... eu fui muito apegada... sempre alguém que desse muita 

atenção pra mim... eu era muito apegada sabe...  

Doc. ahn ...ahn... 

Inf. então assim... o que eu num::... recebia lá em casa que eu via que era muito assim... eu 

recebia na escola... então eu ficava mais apaixonada com o pessoal de fora sabe... aí na 

igreja... quando eu afirmei na igreja... tinha uns::... dezessete anos... que:: meu tiii M. levava a 

gente né... pra igreja... i falava assim... na verdade.... eu nasci dentro da igreja... na igreja de 

C.. .. fui criada assim aos redores dos (  ) da casa da minha vó levava... e passava um período 



num ia na igreja... outro período ia... mais assim... na verdade... fixô mesmo foi quando eu fui 

aos dezessetes anos quando eu conheci... aí quando eu conheci o A... () 

Doc. aí quando você conheceu ele começou a namorar? ... namorô muito tempo? ... 

Inf. namorei oito meses... a burrada da minha vida... oito meses... ()   

Doc. depois você se casou?...  

Inf. tive que noivar... tudo bonitim... tudo nos conformes... só que assim... isso aí... a gente 

porque num... eu fico as vezes me perguntando por que que eu casei tão cedo... 

Doc.  ahn::... mas a gente se pergunta mesmo...  

Inf. ahn::... perdi praticamente minha juventude todinha... porque aí foi quando eu comecei a 

trabalhar também né.... eu arrumei um:: serviço na casa da dona Teresinha... e comecei a 

trabalha lá... e aí eu comecei a conhecer o que que era roupa... até então eu não conhecia o que 

era roupa de verdade...  

Doc. ahn... ahn ...  

Inf. sandália... chinela... dava assim uma chinela pro meu pai comprá pra passa o ano... a 

gente ia em festa com a chinela...com o vestido i:: chinela... ()... foi a primeira vez que eu fui 

num salão cortar o cabelo com mulher né... salão... cortá o cabelo mesmo... 

Doc. ahn... ahn ...  

Inf. até intão cortava com barbeiro... cortava meu cabelo... toda vida foi muito fácil de cuidar 

então... só passava assim... assim... aí conheci é::... jaquetinha jeans... bermuda jeans... agora 

que eu comecei a usar vestido curto... todo mundo usava tênis... comprei o meu primeiro 

tênis... comprei minha primeira bermuda... minha primeira jaqueta jeans... então eu comecei a 

descobrir aquele mundo alí... logo em seguida eu::... me deparei com uma situação totalmente 

diferente... onde eu tive que tirá tudo de mim... porque quando eu conheci o A. ... ele era um 

amor de pessoa... assim tipo assim... até então usava decotado... aí o dia que eu casei com 

ele... falô “ ó::... partir de hoje cê num vai usa nenhum decote...“ me tirô... aí::... eu fiquei 

arrasada né... aí eu tava... eu tinha pegado uns papel na escola que eu ia fazê aquele curso pra 

entra na polícia militar... que era minha paixão né... é::... eu vou::... vou ser igual meu pai... eu 

vou trabalhar na polícia militar... eu tinha... ô ô::... D. ... eu acho assim uma coisa que me 

marca assim na minha... assim hoje eu num tenho nenhuma identificação profissão ninhuma  

pelo fato de até hoje guardar isso... isso dentro de mim... sabe... mas:: aí foi a época que eu fiz 

o errado duas vezes... são coisas da minha vida que são encerradas muito rápido sabe... e aí::... 

ele::... de início já começou... queria que eu fosse crente::... igual ele... só que eu nunca tinha 

sido crente de verdade... porque naquela época que eu tava conhecendo ele ainda né... nossa é 

muito::... é muito::...  estranho...  



Doc.e ele disse que já era crente?  

Inf. já... que ele era crente... mas eu não sabia que ele era tão crente assim pra chegar ao ponto 

de::... falar que era pra mim ti... dá minhas  roupa tudo pra minha prima né... nem foi 

obrigatório dá pra minha prima... se eu quisesse eu dava pra qualquer pessoa mas eu achei 

melhor dá tudo pra ela né... e fiz a::... a risca né... talvez se eu tivesse ido naquele dia falado 

não vô dá você me conheceu dessa forma... e vai... permanecer comigo pra sempre dessa 

forma... talvez tinha até::... nem tanto carregado esse negócio de profissão na minha cabeça... 

né::... até intão ele falou pra mim que::... mulher dele num trabalhava...  

Doc. é...  

Inf. ahn... ahn ...  

Doc. e aí? ...  

Inf. ah:: ... nessa época eu adoeci... eu adoeci... ai vêi... fiquei um mês internada... primeiro eu 

comecei com febre alta né... na verdade eu comecei com uma leve depressão... mas eu num 

sabia até então o que era depressão né... fiquei uns dias em casa passando mal... começo::... 

deu uns sintoma de inchaço na mão nos dedos... inchaço nas junta... aí:: eu fui no médico e 

eles me internô... só que os médico num descobria o que que era... ó... gente... aí veio uma 

equipe médica... descobri o que que era... fez tudo o que é tipo de exame né que você pensa na 

vida eu fiz... é endoscopia... naquela época que::... todos os recursos eles usaram né... até um 

dia chamou um dermatologista... ele fez um exame... e:: falava não... ela tem lúpus... eu num 

entendia... lúpus era pra mim uma marca de meia... num tem essa marca de meia até hoje... 

ela falava não... ela tem lúpus... aí chegava uma::... uma médica i falava assim... “não::... 

doutor isso é lúpus...” que que vocês estão falando de meia... e o médico perguntando si eu 

tinha periquito em casa... se eu já tinha gato... aí nesse período que fez o exame constatou 

logo... leptopirose...  

Doc. lepstopirose... 

Inf.  leptospirose... ah::... é de gato... que eu tinha gato em casa... falei “não... num tenho 

gato... os vizim meu que tem gato...” aí::... veio esse tratamento pro lúpus... até então eu fui 

entender depois que sai do hospital... nós fomos lá no médico... ele explicô... lúpus é um:: 

reumatismo que chama assim... é::... ele mata todo o sistema... é::... lúpus... ele mata todo o 

sistema... o que que é... ele::... ele mexe com... é tipo assim... alguém da minha família teve... 

e desenvolveu em mim... e ni mim desenvolveu por causa da situação que eu passei de 

início... a depressão...  

Doc. ahn... ahn ...  



Inf. que ele mexe é::... com o sistema imunológi.... é::... com o sistema imunológico e 

emocional...  

Doc. ahn... ahn ...  

Inf. então até hoje o que bate ni mim é o sistema emocional... se eu tiver bem meu 

emocional...  minha saúde tá... vai bem... se eu tiver mal no emocional... minha saúde vai 

mal... então é uma coisa muito... hoje eu entro na internet e vejo algumas coisas sobre lupus e 

fico as vezes pensando que vai ter cura né... 

 Inf. cura não vai ter... mas o controle... tem... 

Doc.  ahn... ahn ...  

Inf. aí tim até muitos artistas que tem essa doença... gente mais eles morreram tão cedo... será 

que eu vou morrer cedo também...  

Doc. ahn... ahn ...  

Inf.mas assim... já tem::....vai faze... de::... noventa e três... pra cá tem quantos anos... dá::... 

quinze... quatorze... (  )  

Doc. dezessete anos...  

Inf. dezessete anos... então até vivi até muito tempo... que tem que::.... com gente com quinze 

anos de tratamento num::... mas o médico fala assim que depende totalmente de mim... talvez 

é por isso que eu levo a risca né... trato bem né... então só::... num me envolvo muito assim... 

agora que eu to passando por isso... esse problema que eu te falei... mas A. Fl. né... que num 

tá sendo nada fácil pra mim... 

Doc. como que foi a gravidez dela?... logo depois que você engravidou?... 

Inf. não....  

Doc. não...  

Inf. não::... eu já envinha mal no casamento... eu pensei que tendo ela ia resolvê os problemas 

né.... ah... tipo assim... minha mãe nunca falou o que que era fazer sexo na minha vida... 

assim:::... o que era fazer::... ( )...  

Doc. conta então... conta como que foi sua experiência ... ((risos))... 

Inf. foi ruim D. ...  

Doc. foi ruim... ? 

Inf. ai foi...  foi ruim... foi péssimo pra mim eu:: nunca mais... eu acho que eu tenho um::... 

bloqueio tão grande com ele...  que eu falo Deus o Senhor trata o meu coração... porque... o 

que eu tive no meu casamento.... eu não quero ter com outra pessoa... eu prefiro não casar... 

eu levei um susto... pra mim foi um choque... sabe::... ai já... a partir do momento da minha 

lua de mel pra::... diante... a minha:: vida sexual foi:: bloqueada...  



Doc. por que que você se assustou? ...  

Inf. ai ... acho que foi a forma como ele::... ((risos))...  

Inf. não::... eu já tenho consigo viver sabe... uma coisa que::... eu acho assim::... se a minha 

mãe tivesse explicado direitim como seria assim::... acho que invadiu muito rápido assim:: 

sabe... hoje eu falo o meu território...  

Doc. seu território... ((risos))... 

Inf. eu acho que foi muito rápido... uma pessoa que é:: carinhosa assim com você de repente 

chega em você e::... é agora né... eu falo nossa... é assim... mas ass... tão assustada com aquilo 

né... que acaba assim você sendo::... uma menina... pelo fato de você ter crescido tão 

complicado... infância complicada... uma idade que se pega... olha aqui ó... melhorô um 

poquim cê vai e casa.... depois vem outro problema né... foi minha saúde... mas antes disso 

né... foi meu casamento... casei virgem né... nossa... gente... preferia ter experimentado 

antes... ((risos))... ah assim::... bloqueou totalmente esse::... esse papo assim... a partir daí que 

eu comecei a estranhar né...... eu me cedia muito né... aí... foi::... tentano... tentano... aí é::... 

noventa e quatro::... noventa e cinco::... quando foi em noventa e sete:: o trem tava numa crise 

danada... noventa e oito pensei assim... final de noventa e:: a A. F.  é de abril... então no início 

de::... mais ou menos... pra dá os nove meses... noventa e sete... então a A. F.  veio num 

período assim::... meio do ano né... meio do ano... aí eu pensei que arrumando a A. F. ia 

melhorar tudo né... só que foi uma burrada minha né... porque o médico falô que eu não 

poderia ter a A. F. né... ai quando eu fiquei sabendo que tava grávida eu falei que era um 

milagre de Deus... mas realmente ela é um milagre de Deus na minha vida... só que assim... a 

gravidez foi mêi complicada... porque::... eu tive assim... problemas né... bloqueio que a gente 

fala né... até então pensava assim... eu tô grávida agora::... agora me livrei... num preciso mais 

de fazer::... ah::... sexo... tô de férias... nove meses eu pensei né... mas na verdade pra ele era 

muito comum né... muito comum... tipo assim... ele queria ter relação  comigo com eu grávida 

né... ah:: tá... aí eu num queria... aí::... que que aconteceu... acontecia que eu fui me afastando 

mais ainda dele... e fui::... ficando mais com medo dele ainda... porque grávida imbicha... né... 

ai eu::... quando tive a A. F. ... falei ah... mas um mês tipo... tô livre né... tá... aí passou a 

cesárea... passô uns dias...ele me procurava... “não amor eu ainda num tô bem”... sempre 

correndo sabe... mas na verdade eu nunca tinha falado pra ele que eu num gostava né...  de::... 

transá com ele né... os meninos fala hoje transá né...  ah::... é muito complicado ... nossa... é 

muito assustador minha vida::... até nos meu casamento foi... eu fui segurando a barra até::... a 

gente separá... aí num deu mais né... não num dá mais não... não dá mais... então a gravidez 

pra mim foi um alívio... e ela ando com (   )... comé que foi... não... ela ando com::...onze 



meses... onze meses...sapeca como é até hoje... foi... ela é::... assim ... quando era 

pequenininha ela era uma menina bem::... assim aquele docim sabe... abraçava.... beijava... 

acho que até hoje ela é um poquim desse jeito... eu que sou um pouquinho... assim resistente 

sabe... porque me lembra muito o pai dela... muito... eu preciso mais que urgente na minha 

vida procurar um tratamento... pra mim não ter... a visão que eu tive do pai dela nela sabe... 

porque ela parece muito com o pai dela... então até o momento que eu pude dá a redi... 

assim... mandá nela... mandá assim... no sentido assim... olha as coisas não são assim... você 

tem que fazer assim... assim assim assim... eu segurei... mas agora não dá mais pra segurar... 

agora como se tivesse... já viu aquele filme do::... o cara leva o dinossaurim pra casa... num 

sei se você já viu esse filme... trenzim doce... maravilhoso... e vai crescendo o dinossauro... 

uma hora ele vai o que...vai vai te come né... a A.F. tá desse jeito... ela tá crescendo muito 

rápido... então as asas dela parece que tá abrindo assim...tá me afogando... igual o pai dela 

fazia sabe... essa é a visão que eu tenho do pai dela... ele me afobava sabe... me deixava::... 

mal sabe... me chamava muita atenção... tudo eu tinha que::... se eu fosse falá com você... 

marcá um compromisso... falava não cê vai poder ir na minha casa... ele entrava na conversa... 

não... eu vou ver se ela pode ir... viu... então eu falava assim... mãe eu vou pra casa da 

senhora... não uai... ce::... ce num falô comigo... cê tem que falá comigo pra ver se você vai 

pra casa da sua mãe...  então  muito assim... nossa muito esquisito num::... acho que num vivi 

muito não... agora... eu queria... só saber...pior que crente num pode cria é::... num::... pode 

acredita muito em existência que a gente tem vida após a morte de jeito nenhum...   mas às 

vezes eu fico pensando até quando o céu vai ser... a gente vai ser vai::... que jeito vai ser né... 

a eu queria ter uma nova oportunidade... ((risos))... mas Deus já deu né...( )...  

Doc. e ela te ajuda?  

Inf. ... ajuda... é::... ajuda assim... eu::.. disse que ia trabalhar na igreja para assinar minha 

carteira né... porque até então na época eu tava muito doente dois mil::... e::... dois mil::... e 

até dois mil e três... fiquei muito doente... até descobri... que tinha pressão alta... teve até 

mesmo o emocional... que tá::... fiquei muito abalada né quando eu separei em noventa e:: 

nove... no finalzim de noventa em nove... a A. F. nasceu... A. F. tava aprendendo a andar no 

finalzim de::... bem no final do ano... em outubro começou essa:: essa crise né... aí::... em 

novembro a gente separou... a gente venho morar aqui perto da igreja né... e::... aí comecei a 

trabalhar na igreja de Cristo em dois mil e::... quatro... até então eu tava muito doente... eu... 

fiz::... é descobri que tinha pressão alta... é::...  aí a:: igreja me:: tipo assim... me contratou 

pra:: registrar minha carteira pra eu poder aposentar... porque eu tava muito doente... então 

seis mês de assinada poderia receber o benefício...  

[L1] Comentário: metafora 



Inf. só que aí o quê aconteceu... eu comecei a melhorar... com serviço... foi onde que tive a 

crise com a D. né... há foi... exatamente porque eu queria::... queria crescer ali...então chegou 

um período que eu tinha que sair... só que eu tava sentindo bem... só que eu não tinha ainda... 

possibilidade de trabalhar ainda fora porque::... até então minha saúde então é bem::...  

Doc. debilitada...  

Inf. debilitada... então assim... hoje eu tô bem... amanhã amanheço mal... a última vez foi 

quando eu tive as crise com a D. né... que eu me apeguei muito com ela né... aí de repente 

quando ela me viu bem.... tipo assim... é agora né... cheguei no pastor... e::... vocês vão me 

demitir... como é que vai ficar... aí:: o pastor J. M. falou assim não... se você quiser cê pode 

aposentar aqui dentro... porque::.. você é uma boa funcionária aqui com a gente... a gente 

gosta de você... e o dinheiro que a gente paga lá:: de benefício pra você... não faz falta pra 

igreja... é uma forma da gente::... te:: agradecer por cê tá aqui quo... né... fazer... porque a 

gente trabalho na igreja também né...  e::.... aí... dois mil e cinco eu comecei a melhorar né... 

meu emocional...  fiz o:: rever... três anos...pra mim::... estabilizar melhor o meu emocional... 

depois... fui só melhorando... melhorando... então a ponte... eu tive né...  num sei se quando 

você me conheceu quando tava gordinha... não né... cê num me conheceu gordinha não né... 

não... eu tava inchada... eu tomava remédio pra pressão né... em::... dois mil:: e sete eu tava... 

praticamente assim... já quase sem remédio... agora eu tô:: então maravilhosa assim... aí hoje 

eu falo que eu num queria volt... assim... eu queria permanecer dessa forma... até então acho 

até chato porque agora que a D. saiu to::... crescendo né... aí que bom... aquilo que ela não 

deixava eu fazer agora eu posso fazer né... tipo assim... eu posso falar com as pessoas sem ela 

me chamar atenção::... tipo assim... se você ligasse lá pra mim e eu fosse falar com você... ela 

me chamava atenção o tempo todo... não isso... isso aqui...então eu tinha que ficar no telefone 

escutando ela... então num:: tinha como eu trabalhar... mostrar o::... 

Doc.  mostrar o serviço...  

Inf. isso... agora ... eu tinha que ficar escondida... tipo assim...  ela melhorou e agora né... mas 

eu num sei se ela pensava nisso... num posso nem falar né..  

Doc. aí você se sentiu útil lá...? 

Inf.  sim... nossa::.... é bom demais ser útil... mostrar que cê pode fazer alguma coisa... não 

assim pros outro me bajular não... porque eu nunca gostei disso...  

Doc. não mas pra você...  

Inf. tipo assim... igual assim eu tinha uma amiga assim que tudo que ela pedia pra mim eu 

fazia... eu fazia num era pra puxa o saco dela... porque eu gostava dela... no dia que ela falou 

assim... eu não quero que ninguém puxe meu saco assim... eu me senti ofendida... pensei... 



será que ela tá achando que eu tô puxando o saco dela... mas eu sinto muito ... de pensá aquilo 

que a pessoa num tá pensando... ... aí eu cortei minha amizade com ela... (   ) minha amizade 

acabou com ela... hoje ela pede... mas eu não faço com tanta felicidade que eu fazia pra ela... 

mas eu sentia vontade de fazer...  

Doc. por que?...  

Inf. porque ela me ajudava muito ela... me ajudava financeiramente... com remédio... passeava 

comigo... isso e aquilo... aí um dia vi ela comentando com uma pessoa... e essa pessoa falou 

assim::... num sei que essa pessoa falou sei que ela falou assim... “ó... eu não gosto que 

ninguém puxa meu saco...” aí eu pus na minha cabeça... falei assim se ela tá pensando que tô 

puxando o saco dela... eu não tô... 

Doc.  você é cismada? ...  

Inf. sou cismada... ( ) sou cismada ... nossa senhora...  

Doc. e o que você tá aprendendo de novo... que cê tá fazendo lá... ? ( ) 

Inf.  agora no escritório eu posso o que... ( ) posso atender o telefone com tanta alegria... Doc. 

é...?  

Inf.  eu falo alô... beijo... boa tarde... falo pra pessoa... ô minha irmã... minha amada... ahn e 

ai... aí me sinto bem porque::... eu passo por exemplo né... uma coisa que a::... que a::.. R. fala 

pra mim é o seguinte... ela falou assim pra mim que:: meu salário ia melhorar... meu salário ia 

melhorar... e que a partir do momento que ela ia investi em mim... aí o que que aconteceu... 

ahn... ela falô pra mim assim agora você vai mostrar o que você é... o que você sente... o que 

você pode dar de você... você agora tem liberdade de colocar em prática... aí eu achei bom 

demais...  

Doc. i assim na parte burocrática? ... 

Inf. burocrática... eu assim é::... burocrática cê fala assim é::...  

Doc.. papel... documentos...  

Inf. papel... entendo mais questão de banco... é::... é::... depósito::... retirada... é::... questão de 

banco... pagamento essas coisas tudo isso aí eu entendo...onde eu sei o que que paga... o que 

que num paga em banco... o que que num é pra pagar em banco... isso aí eu entendo... 

computação comecei a fazer eu te falei né...aí eu tive que parar logo em seguida porque eu 

tive que trabalhar o dia todo...   e agora eu num tô me encaixando com o computador porque 

não tem computador na igreja pra mim::... mexê  né...e tem uma questão hoje que eu preciso 

mesmo é informática... básica... digitar até eu peguei umas coisas até legal... mas eu preciso 

aprende coisas que::... vai depende eu sabe mexer no computador hoje em dia pra mim tá 

pondo em prática o que eu quero mesmo...  porque até agora minha carteira assinada como 



se::... auxiliar de serviços gerais...ela falo que::... agora::... três meses minha carteira tá 

assinada... eu vou::... vai mudar o nome da minha carteira... porque eu vou trabalhar o dia 

todo... então ela vai colocar outro nome pra mim receber mais um poquim... então eu vou ter 

que dar assim de mim assim o que... meu serviço vai ser fazer lista de aniversariante... 

(escala) pra criança::... documentação... pastor pedi eu tenho que saber lá::... passar para o 

computador... porque... lá mexe com a parte financeira da igreja... então eu vou mexer com 

a::...com a parte talvez seja essa que você ta falando... a burocrática...que é:: a fácil de fazer... 

Doc.  papel...  

Inf. papel...  

Doc. relação...  

Inf. isso... relação de nomes... ( ) chego hoje... ela precisou... digitá um monte de nome... pra 

quem vai pra Brasília agora domingo... é um serviço meu mas pelo fato deu num ter a 

máquina na mão... que chamo de computador... ela::... ela falou assim... poisé... isso aqui vai 

ser o seu serviço... então cê tem que ta preparada pra você tá... eu tenho até a pessoa pra me 

ensina... aí... vem de novo dentro da minha cabeça... a S. né... as vezes eu penso assim... será 

que as pessoas estão pensando que eu queria... ta no lugar da D... não... eu só queria aprende 

uma coisa... pra mim... sair de lá com outro nome... eu num pretendo fica minha vida inteira 

toda lá não... eu quero assim... aprender... aprender a trabalhar... tipo assim... se eu passei por 

ela... eu vou passar por outro... e não vou ter problema nenhum... eu vou ter problema... mas 

eu vou da conta de me fixa naquele serviço... porque até então eu já perdi muito emprego por 

causa dessa mania minha de cisma... eu ponho na cabeça que você ta pensando trem de mim... 

eu vô lá e peço demissão... fui fazer uma entrevista lá:: na saída de Brasília... ia trabalha lá 

na::... é::... esse negócio de petróleo... que mexê  com óleo... essas coisa assim... ia trabalhá na 

recepção... e fui fazer minha entrevista lá... na hora que eu cheguei lá a recepcionista falou 

assim... bom dia... bom dia... tá... eu vim fazê uma entrevista... que o menino tá precisando de 

secretária... num sei o que... “nossa... cê vai fazer entrevista com aquele demônio...” falei 

assim... que demônio...?  ela... “o chefe que cê vai fazer...” “aquele homem é o cão...” falei 

misericórdia... já comecei a criá um aflito dentro de mim... criá um monstro ridículo do omi... 

“esse homem é cão... tem dia que ele chega aqui ele dá bom dia...” se ele pudesse pegar as 

funcionárias enforcava... então sou eu né... eu tentei né... antes dele chegá... ele chegô né na 

arrogância dele... falô bom dia... num olhô pra ninguém que tava sentado né... e entrô pra 

sala... aÍ eu perguntei pra menina... “por acaso seria esse homem que entrô agora...” “e hoje 

ele ta bom... ele ta bem... ele disse bom dia...” e é o seguinte eu não quero o emprego... “num 

precisa nem falar que eu estou aqui.... que eu tô indo embora...” e vim embora... nunca mais 



fiz uma entrevista... fiz uma entrevista há pouco tempo lá na.... antes de trabalha na igreja de 

Cristo... eu fiz lá na::... empresa Claret... só que lá já foi com uma:: uma moça...ela:: é aquela 

moça do recursos humanos... acho que psicóloga eu acho... aí ela fez um monte de pergunta 

mas eu acho que eu num passei não...  acho que foi dando insegurança...  eu acho... (   ) 

acheologia... minha vida é cheia de acheologia...  

Doc. acheologia...  é uma ciência? ...  

Inf. sei... acho que é um problema... ((risos))  

Doc. problema...  

Inf. eu acho que é um problema de cabeça só pode... eu acho demais...tudo eu acho... se eu 

estiver lá na igreja e você num me cumprimentar eu já acho que você tá com raiva de mim... ( 

)... nossa será que ela tá com raiva de mim...?  será que que eu fiz... será que eu num 

cumprimentei ela... eu num vi ela... será que::... uma folha de teste mesmo... é muito ruim... é 

muito ruim...  

Doc. (       ) por que você parou o curso de computação?...  

Inf. uai porque tinha que trabalha né... ah o dia todo né...  

Doc.  e agora como é que você vai fazer? ... 

Inf. com::... com o negócio... é... bom... uma colega minha vai me ensiná a pegar num 

computador... e::... eu vou ter que pegar na marra... 

 Doc. porque se tivesse um disponível ia pegando na marra mesmo...  

Inf. exatamente... só que num tenho o aparelho... tipo assim... o aparelho que tem lá... é::... ele 

tá sobrecarregado... então até::... a R. num tá conseguindo trabalha nele...   

Doc. uai por que num dá uma arrumada nele?...  

Inf. não/ arrumô... só que:: o computador ta com um problema tipo assim...  ele teve uma 

carga muito grande de:: de:: de muitos arquivos... né guardou muitos arquivos... então o 

computador... ta dando tíuti.... aí comprô um computador pra mim fazer essas coisas simples 

né.... só que que aconteceu... com duas semanas o computador estragô...  

Doc. por que? ...   

Inf. teve que mandá lá... e agora disse que vai comprá um novo... só o que me irrita mais com 

essa situação é que num chega o computador...  

Doc. vai chegar? ... 

Inf.  ai eu fico pensando assim que a minha hora ta chegando... tipo assim ó... num vai dá 

mesmo... se você num da conta de mexer nesse... num vai da conta de mexer no outro... vai... 

é de novo o negócio de achá... 

Doc.  achá né? ... achando coisa errada...  



Inf. só que a menina falou assim pra mim que tá gostando do meu serviço... que eu sou 

responsável... que eu sou preocupada né... aí então eu fico atenta...fico atenta em tudo que ela 

fala pra mim... tudo ó... questão de copo... faltô::... faltô:... copo... papel higiênico... qualquer 

coisa ali que você sabe que tá no estoque... um suco de uva:: não pode faltá... tudo o que você 

acha é do::.. assim... que eu não posso olha você vai ter que olhar... porque vai ser 

responsabilidade sua... questão de funcionário... você vai pedir pro funcionário algo... que eu 

não posso... pedir pra ele fazer você vai ter que pedir... só que taí outra coisa... eu já::... eu 

acostumei tanto a me ceder assim...ajudá... ou fazer algo pra você... que não consigo mandá 

você fazer alguma coisa pra mim... entendeu... é::... o L. saiu de férias quinze dias... e:: duas 

moças foram trabalhá lá... 

Doc.  ele é funcionário do que? ... o L. ... ele trabalha nos serviços gerais... ele é serviço geral 

pesado... o meu é assim... é::... de banco... né... coisa leve né... até pela minha saúde mesmo... 

que ele sempre cuidô muito dessa questão da minha saúde... até essa questão do meu serviço... 

deu num ter que fazer nada muito pesado... é pela minha saúde... ele té tinha medo deu 

trabalho o dia todo pra mim::... justamente num mim::... sobrecarregar... sobrecarregar e 

adoecer... mas depois tô bem de saúde tô levando até bem sabe... e as meninas foi trabalhá lá 

sabe... só que assim... eu num podia... tipo assim... eu tinha que pedi... só que... eu num tenho 

coragem... por exemplo... o fulana... 

    / 

Doc. mas você num tá cumprindo com a sua obrigação? ...  

Inf. se tem que fazer o café... só que a:: R. falou o seguinte... “se eu não fazer... quem..vai... se 

eu num as meninas faze quem vai leva sou eu...” então se eu vou pedir a menina por 

exemplo... eu num dá tempo de fazer café... eu tenho que ta na recepção né... atendendo o 

telefone... recepcionando as pessoas... aí eu tenho que pedir pra ela fazer o café né... eu num 

tenho coragem de pedir pra menina fazer o café... eu tenho que ir lá fazer do que pedi... mas 

eu tenho que pedi... por exemplo... fulana você tem que lavar a igreja... eu ia lá a igreja 

todinha naquele modelo ali... cheio de poeira... cheguei nas meninas... um dia só... até então já 

estava chegando os quinze dias né... elas não tinham lavado a igreja... aí o L. chegô... notô... 

coisa que a R. num notô... ele notô... falo assim o (   ) da igreja tá muito suja... elas não 

lavaram a igreja... falei não... não lavô... e um dia... um dia antes eu pedi pra elas lavá... 

porque tava no papel... tava escrito também... ele deixo escrito né... tipo assim... também foi é 

elas que tinham que fazer né... o::... mas eu tinha que insisti né... e eu num insisti... então são 

coisas que eu vou ter que aprender né... então meu pai assim... sempre:: mandou muito né 

mim... tipo assim... fala nada não... se eu conversa com ele... fala nada não... então fui muito 



calada... aí então hoje eu num do conta de pedi e nem mandá em ninguém... quando eu quero 

alguma coisa... né tipo assim.. a::... F. eu vou passar na sua casa pra:: pegar algo assim... que 

seja pra mim mesma... não pode deixa que eu vou levá aí pra você... vai te dar trabalho... eu 

prefiro levá... né... são coisas que as vezes até... são coisas comuns que dá pra né... pessoa 

num vai falá nada e eu tô lá:: boiando né... (  )... tá na cabeça... tá na cabeça... exatamente... tá 

na minha cabeça... tenho que tratar a minha mente...  

Doc. E a D.  deu notícia? ...  

Inf. mandou um e-mail... disse que tá bem... tá feliz...  tá feliz... e amanha é o aniversário 

dela... eu tenho o e-mail dela... só que se faz o seguinte... me liga lá/ porque no caderno tá 

escrito certim... tátátá  eu te passo... amanhã... amanhã cê passa cedo... esse negócio de tá 

morando longe o e-mail chega no mesmo dia?... na mesma hora?...  

Doc. no mesmo segundo... 

Inf. no mesmo segundo? ... ( )  credo... tecnologia avançada... o tanto que a minha é ruim né... 

pensei que se eu mandasse o e-mail hoje amanhã que ia chegá... ( )... é satélite?... é?... essa 

tecnologia é avançada né... mas é verdade porque::... tem gente que mora lá nos Estados 

Unidos e fala com a gente aqui através da::... ( )... a imagem né... muito rápido né... 

Doc.  instantâneo... instantâneo... digita lá sai aqui na mesma hora... 

Inf.  amanhã é o aniversário dela... a::... aniversário da D ::... tá chegando  

Doc. é... pois é Flúvia... eu te agradeço demais ta... foi bom conversar com você... ( ) me 

ajudou muiTÃO...  

Inf. só contei a história da minha vida... ((risos))...  

Doc. essa história aqui me ajudou muito muito::.... obrigada mesmo tá...  

Inf. ah:: então tá bom... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


