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COLETOR DE DADOS 

 

 

Texto . PROJETO FALA GOIANA/ GO – Entrevista  

 

Doc. Bom... hoje são dez de maio de dois mil e dez... eu to aqui com a Regina... Lúcia 

Moreira da Silva... moradora de Goiânia... nascida aqui... tem quarenta anos e:: ela vai 

contar um pouco da história da vida dela pra gente... tudo bom Regina? 

 

Inf. Tudo... 

 

Doc. Regina e aí... conta pra gente onde que você nasceu... como que foi um pouco da sua 

infância... alguma história... pra gente... comé que foi? 

 

Inf. Olha eu nasci em Goiânia... morei no Setor Pedro Ludovico... é:: depois a gente mudou 

pro Itatiaia... lá foi mais foi mais... minha adolescência lá né... eu passei mais minha infância 

foi no setor Pedro Ludovico... ai com:: com o passar do tempo a gente mudou lá pro Itatiaia e 

lá ficamos... lá:: namoro... beijo... tudo... ta... ai com:: com 26 anos engravidei... aliás... antes 

perdi minha mãe com... perdi minha mãe... com doença assim... fatal mesmo... foi um 



derrame eu acho... ai tá... ai eu me senti sozinha... engravidei... tive minha filha... hoje taí... 

maravilhosa... linda... gostosa... (risos)... e daí... fomos... a vida continua... ela cresceu... eu to 

trabalhando... ela tem a vida dela... eu tenho a minha... ai... que mais... é::... tentamos morar 

junto com o pai... mas não conseguimos... num deu certo... ele foi pro canto dele eu fui pro 

meu... ai até::... trabalhei de manicure... criei minha filha com manicure né... e::... que mais... 

aí tanta coisa... tem vez tem hora que a gente até esquece das coisa... mas ai taí... eu cuido do 

meu pai... passo... depois que a minha mãe morreu... cuidei do meu pai né... aliás... cuido dele 

até hoje... ai... tamos ai nóis na luta ai... ele do lado dele... eu do meu... ele... conheceu uma 

mulher num deu certo... volto pra trás fico naquele vai e vem... e eu brigando com ele... 

sempre brigano... 

 

Doc. Por Causa da Mulher?   

 

Inf. Não... porque uai nem:: nem Á nem NÁ né... ela fica lá... ele ajudo ela  muito sabe...  

depoise  na hora que ele  mais precisava que ele fez  cirurgia do coração... quando ele mas 

precisava dela... ela... abandono ele... agora volto de novo... ai... peguei e falei pra ele esses 

dia... falei assim... uai pai... porque disse que as filhas dela vai casar ... falei uai cê vai ficá  

aqui sozim... ela vai fica lá sozinha... entaum vai morar os dois junto... né... aí eu vou continua 

lá .. minha filha mora perto de casa também né... aí fico indo lá... e eu num... num saio mais... 

me tranquei... num gosto mais de saí... ãhm ãhm... humm.. o único lugar que eu saio é do 

serviço pra casa... eu num sou mais dessas de... já fui né... bebê... dança... hoje não... hoje sou 

mais assim light... Caseira... fico mais em casa... num gosto muito de rua... há dez dia até  os 

mínimo falo assim... nossa achei que cê num morava aqui mais... porque eu entro pra dentro 

de casa... lá dentro de casa eu fico lá.. sem:: sem sair lá fora nem nada né... aí essa assim... é 

minha vida... essa é::... é Regina... 

 

Doc. E cê falou que cê nasceu no setor Pedro? 

 

Inf. É eu nasci... não nasci aqui em Goiânia mais num foi no Setor Pedro Ludovico não... foi 

aqui no Ferroviário... aí depois que a gente... olha  agente já morô... assim... conta pra mim... 

porque eu sô bem mais no... eu tenho oito irmãos... eu sou a non... a::... oitava... então... a 

conta assim que... a gente morô no Ferroviário... nasceu no Ferroviário... a gente já morou no 

Novo Mundo, aí depois... depois que a gente passou pro Pedro Ludovico... aí do Setor Pedro... 

aí do Setor Pedro Ludovico eu fui pro Itatiaia. aí... 



 

Doc. Então a infância foi no Pedro Ludovico? 

 

Inf. Foi ... aos dez... até os dez anos lá .. a::... depois eu fui pro Itatiaia... 

 

Doc. E lá assim... é um bairro bem tipo casa ... num é? 

 

Inf. Lá é... lá é... tipo duma casa assim quá... 

 

Doc. Ah... 

 

Inf. Né... aí conseguimos a casa porque a gente morava de aluguel no setor Pedro Ludovico e 

meu pai... como a gente era muito filhos... então meu pai não dava conta de:: de manter a 

gente né... então... aí fez... eles fizeram essa inscrição... aí saiu a casa pra gente lá... aí a gente 

foi correndo pra lá...aí todo mundo casô né... cada um foi pro seu canto... outros pro outro... 

eu fiquei lá... eu num:: eu num quis casar naum... até esses dias alguém tinha me perguntado 

porque uma filha só... eu uai... eu obtive uma filha só... porque... minha mãe teve nove 

filhos... nenhum deu tanto valor assim... né... aí eu falei assim... Ah:::: pra que tanto filho no 

mundo hoje tá tão difícil... pra mais filhos... tão eu só tive uma só... eu num quis saber mais 

ter mais outro filho não... aí cuidei dela sozinha... éh... eu:: eu senti muita falta da minha mãe 

quando ela morreu... E:: e... Deus é tão engraçado né... que quando eu engravidei dela... eu.. 

eu não sabia que ela era mulher não... eu vim saber depois que ela nasceu... aí falei... nossa... 

Deus é tão engraçado... levou a minha mãe e me deu outra... então... aquele amor que eu 

sentia tanto assim... joguei tudo em cima dela sabe assim Ó... que quando ela engravidô... 

nossa, mais eu chorei tantu.... 

 

Doc. Então cê já é vovó? 

 

Inf. Já sô vovó... ah mas eu chorei... mas eu chorei... porque eu criei ela assim com... aberto 

sabe nóis duas era muito aberta... eu conversava muito com ela... ela conversava muito 

comigo... então quando... quando ela engravidô eu aí... meu Deus... parece que o mundo ia 

caí... acaba..a .. desmoronô o mundo (Buf)... aí... mas hoje ela tá bem com:: né... hoje é::... 

casou... tá bem né... tá bem com o marido dela lá... o neném é a coisa mais linda... Éh... Nossa 

Senhora... chama Erick... aí... eu curto muito ele lá... ficô lá paparicando ele... porque eu num 



tive um filho homem né... então ele vem como... eu... penso assim que ele foi um filho que eu 

num::.. que eu era pra mim ter e eu num tive.. né... 

 

Doc. E:: e assim... quando ela nasceu sua mãe já tinha falecido? 

 

Inf. Arram depois de dois mês... 

 

Doc. Então foi muito difícil cuida dela pequenininha? 

 

Foi... num foi fácil... foi difícil porque... 

 

Doc. Comé que se fazia trabalho... essas coisas... cuidando dela... como que se você fazia? 

 

Inf. olha eu... eu... eu... eu trabalhei... eu era manicure né... e aí trabalhei no salão da vó dela 

até os nove meses... aí depois eu tive ela... aí depois acho que foi depois de dois de  meses que 

ela nasceu... voltei pro salão de novo... aí muita gente me enchendo o saco que lá mexia muito 

com produto químico né... Hum... aí falava assim... não.... num::... num deixa ela aqui não... 

porque aqui é muito:: tem muito produto... é muito assim... aí eu peguei... fui pra casa... lá eu 

comecei a fazer a diarista né... porque podia ela né... no caso eu podia leva ela... aí eu comecei 

a fazer a diarista... aí depois que ela começou a crescer... pegar certa idade... aí eu peguei e 

obtive pra mim fazer um:: eu fiquei mais perto né... porque a gente trabalhando dentro de 

casa... a gente tem como cuidar da::... da criança... aí foi assim que foi... eu comecei a fazer 

unha lá em casa... e comecei a cuidar dela e... fomos aí até hoje... mas foi difícil... não foi 

fácil... não... nossa senhora...assim... eu nunca imaginei eu criar a Ketlyn sozinha sabe... igual 

ela fala assim... que queria ter um irmão... queria ter um pai presente... né... mas eu... é igual 

eu falava pra ela... mas eu tentei... hum dei conta né... eu já fuiá já fui muito atrás... já 

aventurei tanto menina do céu... quando eu era pequena... eu conheço Cuiabá... conheço 

Palmas... conheço São Paulo... tudo aventurando atrás do pai dela... 

 

Doc. conta pra mim como que foi pra Cuiabá... pra Cuiabá... Conta tudo... detalhes de 

Cuiabá... 

 

Inf. éh... ele veio conhecer ela depois de seis meses... o pai dela... 

 



Doc. tu engravidou e ele foi embora? ... 

 

Inf. isso ele foi embora... ele foi embora pra Cuiabá... aí eu fiquei sozinha aqui os nove meses 

sozinha... ela nasceu... aí depois de seis meses ele veio pra Goiânia e conheceu ela... né... 

quando ele foi embora eu falei que tava grávida né... aí ele pego e foi... aí ele voltô depois de 

seis meses... aí eu ainda era apaixonadinha... aí né... aí fomos... fomos pra Cuiabá... a mãe 

dele foi né... aí depois a gente foi... ela tinha o quê... ela tinha dois anos... mas só que eu num 

fiquei muito tempo lá não... vimbora logo... porque nóis dois num deu certo não... ele gostava 

de bebê demais... 

 

 Do. i como é que você trabalhô la? 

 

Inf. no salão também... foi... arram... a mãe dele alugô uma casa lá pra gente né... aí morava 

todo mundo junto... aí um dia a gente brigo ... fiquei... eu cheguei lá... fiquei dois meses só... 

aí::.. nóis dois num tava dando certo mais... ele bebia demais... queria aneim aí eu peguei... e 

vimbora... 

 

Doc. ele trabalhava?... ãhm ãhm...   Ele trabalhava? (Hum Hum) 

 

Inf. era... ele num queria saí da barra da saia da mãe dele... até chamei pra gente morá sozim... 

falei não eu já saí da barra da calça do meu pai...você saí da barra da saia da sua mãe 

também... aí ele num quis né... aí eu peguei e falei assim... a não...aí peguei...vimbora...ele não 

queria deixa eu trazer ela... aí eu falei assim... 

 

Doc. foram só dois meses só? 

 

Inf. só... aí eu falei assim... não... nós num vamos brigar por causa dela lá em Goiânia... ela 

vai embora cumigo sim... eu trouxe ela... ela vai embora comigo... aí depois ela ficô o que... 

três anos... três anos sem ver a cara (um do outro) aí um dia... a cunhada...aí eles mudaram pra 

Tocantins pra Palmas... aí a irmã dele... veio pra Goiânia né... fazer alguns exames sei lá... aí 

passô lá em casa... e ela tava de carro... ela perguntô assim... minha mãe tá cum saudade da 

Ketlyn... se num que ir pra Palmas cumigo passear não... eu falei assim... uai vô... eu tinha 

três anos que num via a cara do homem e o OMI tava lá... o pai dela... aí chega lá... volta de 

novo... aí em Palmas... em Palmas eu fiquei oito meses... ai lá eu já fiquei mais... aí eu 



peguei... aí eu peguei... e:: tentava sabe... daqui pra li... trabalhava no salão com a irmã dele... 

é... eu que tinha que sustenta em tudo... aí eu peguei e falei ah não... 

 

Doc. E ele num trabalhava? 

 

Inf. Ahm Ahm... ele num queria saber de trabalhar não... ele queria saber duma mulher só 

pra::... pra cuidar dele né... aí eu peguei e falei a não... aí eu voltei pra Goiânia de novo... eu 

quase matei meu pai... de paixão... porque ele era apaixonado na Ketlyn era não... até hoje é... 

aí... aí eu peguei e vim embora... aí eu liguei pra ele... falei assim.... tô voltando... ele ah... 

casa taqui... aí cheguei aqui... nóis falô tanta coisa... nossa senhora... ah mas tudo bem... aí eu 

comecei a cuidar dele... a cuidar da Ketlyn né... voltei a fazer unha de novo né... que eu tinha 

largado todo mundo aqui fui embora... até fazer a clientela de novo... aí tá... voltei a fazer 

unha de novo... aí de lá pra cá num voltei mais... a gente num teve volta mais... aí acabô 

mesmo... ahm... ele me deu até um murro aqui assim... aí eu falei... ah... nunca apanhei do 

meu pai vou apanha de homem... aí eu peguei e larguei ele... não eu num quero mais sabê do 

cê não... aí ele foi pro lado dele e eu pro meu... e nisso... fica a cobrança... assim que... eu 

proibia ele ver a filha dele... eu nunca proibi... nunca proibi ele de ver a filha dele... ele num 

veio porque ele não quis... aí até um dia eu peguei virei pra ele e falei assim... olha sua filha 

não vai precisar de você não... mas você vai precisar dela mais tarde... ele credo precisar jogar 

isso na minha cara também... falei precisa pra você acorda (pra ver se aprende a crescê)... aí 

agora depois que ela casô... que eles estão tendo mais... mais contato... mas antes.. ãhm ãhm E 

O QUE MAIS... 

 

Doc. aí cê falou que foi pra São Paulo também? 

 

Inf. Ah... pra São Paulo eu só fui pra passear só... com:: com dez reais na no bolso... 

 

Doc. como que foi lá... me conta... 

 

Inf. ah... ele... o pai dela de novo... 

 

Doc. De novo? 

Éh... ele trabalhava num::.. a agência de transporte... clandestina... (ahm) aí ele pegô me ligo, 

falô assim se eu estava a fim de ir pra São Paulo... aí eu falei assim... uai vou... mas lá fiquei 



um mês só... num guentei o frio de lá não... aí ele falô assim... uai tá indo um ônibus aí pra 

Goiânia... aí ele me falô aonde que ia pará... pará o ônibus... e tudo mais né... já tinha falado 

pra pessoa que eu ia também né... dentro do ônibus... aí vai eu tava sem dinheiro... lá eu ia 

arruma dez reais emprestado... aí fui arrumei dez e (           ) mas esses dez reais mais foi pra... 

pra lanchá... comer alguma coisa na rua né... aí fui... fui pra São Paulo... ao lá foi um mar de 

rosas... nossa senhora tratô assim tão... diferente... sabe... na hora de voltá que é bão... ãhm 

ãhm... 

 

Doc. mas o que que você fez lá? 

 

Inf. ah... eu conheci lá... eu saí de Campinas... conheci... e São Paulo era o que... era um 

feriado... no dia que a gente foi pra lá era um feriado... aí... aí a gente pegô e fomo...fomos pra 

Santos... pegô o metrô... não... pegamos o ônibus... aí fomo pega o metrô... nunca tinha 

andado de metrô... primeira vez... aí vai... aí ta... nossa que (      ) na hora que chegô em 

Santos então... coisa mais linda... eu que pena que eu num tinha levado máquina pra tirar 

foto... a Ketlyn entrando dentro daquele marzão lá... eu Ketlyn pelo amor de Deus (                            

) ... Ah mais foi bom... foi muito bom... divertido muito... muito mesmo... mas num deu certo 

não... eu tive que vim embora mesmo... caí na minha real... aí continuei... cuidando da minha 

vida... cuidando dela... cuidando do meu pai... cuidando de todo mundo de lá de casa... porque 

eu... eu me preocupo muito com meus irmãos... com o meu pai... perdi um (         ) tem um 

irmão que começou a bebê... agora de novo... sabe... nossa... situação... meu pai um tempo 

quase morre também... 

 

Doc. o que que ele tinha? 

 

Inf. ele... ele tem problema de coração... Hum... Você num é evangélica da Universal não 

né?... 

 

Doc. Ãhm Ãhm 

 

Inf. ele é da Universal... Hum... 

Inf. ah... o pessoal lá falou pra ele parar de tomar remédio que ele já tava curado... Hum... eu 

nunca vi pessoa que tem problema no coração para de tomar remédio... Hum... 

 



Inf. Aí... ele começou a ter a crise... começô dá falta de ar... o pulmão dele ficô piquininim... 

ele teve que ficar internado na UTI... nossa... mas foi um::... mês assim... tão aturbulado... 

minino... que eu achei que ia perder meu pai aí... minha sobrinha correu com ele sabe... 

interno ele... já foi internar... já foi direto pra UTI... aí ela vai e me liga... porque ele num tava 

em casa... ele tava lá na casa de um outro irmão meu.. Humrum... porque por fato deu... 

trabalha o dia inteiro ele ficava lá sozim né... aí ele pediu pro meu irmão mais velho... pra::... 

pra mora... pra fica né... Arram... aí ele foi ficô lá... aí minha sobrinha ligaram pra mim... aí 

ela ligô falando que ele já ia direto pra UTI... eu... aí meu Deus... meu pai tá morrendo né... 

aí... recuperô lá... tomô::... tomô muito::... muita coisa... muito remédio sabe... grã::... graças a 

Deus... agora ele tá bem... 

 

Doc. ele voltou a tomar o remédio? 

 

Inf. Tomô... voltô... uai tá tomando mais remédio ainda... porque o pulmão dele ficô 

piquinininho... Hum... e... hum... aí ele tem que tomar remédio... porque se não ele num 

fortalece o pulmão dele... Hum... porque ele interno com dor assim... aí todo mundo achava 

que era vesícula né... Humrum... aí::... aí num::... esses tempo atrás eu perguntei pra ele... 

falei assim... uai você num vai fazer a cirurgia da vesícula não... aí ele falô assim não... 

porque a vesícula não tá doendo mais... então parô... ai ele emagreceu... aí como eu chegava 

cansada do serviço... Humrum... eu tinha que fazer comida... fazer janta.... e... pra... ele janta 

e come no outro dia... aí eu peguei e grilei... aí eu falei assim eu num vou fazê mais comida 

não... aí eu falei pro meu irmão mais velho falei assim... meu pai não pode comer comida 

esquentada mais... meu pai não tá na idade mais de comer comida esquentada... ele tem 

setenta e oito anos... aí::... aí eu peguei e falei pro meu irmão... falei assim... sabe que que de 

vai fazer... ele vai passa::... passa a fazer caminhada... ele vai começa a fazer a comida dele... 

almoço e janta dele... ele... o... ele num tava tendo... vida ativa... Arram... é só aquela vida 

pacata... comia,  puff  na cama... na cama... (ah... programava a televisão...) sedentário... aí a 

televisão desligada... num fazia nenhuma atividade nenhuma... por isso que ficou daquele 

jeito... aí eu briguei com ele... falei assim ó... agora cê vai fazer caminhada... cê vai fazer a sua 

comida... é:: porque lava... põe só na máquina... e a máquina já lava né... aí ele começô a 

fazer... agora parece que ela tá tendo... ele tá mais forte... aí eu fico menos preocupada... 

porque eu emagreci muito... menino véi... (eu ando muito preocupada)... com:: com pai... 

irmão... qualquer coisa assim que venha pro meu lado... eu::... eu mucho... eu fico magrinha... 

eu num dá fome... num da vontade de comer... num da vontade de nada... Arram... aí... agora 



ele tá bem graças a Deus sabe... Humrum... tá lá com a vidinha dele  lá... cozinhando lá... 

com a comidinha dele... (risos) 

 

Doc. aí ele recuperou bem do coração... do pulmão? 

 

Inf. Arram... volto... o pulmão dele volto de novo ao normal... porque ele tem (ponta safena) 

né... Ah tá:::... ai ele pego... o médico pediu pra ele tira uma:: uma:: radiografia... Hurrum... 

ai ele ficou doidim... porque saiu...  engraçado né... ele fez a:: a cirurgia do coração... Hum... 

ai deve ter costurado alguma coisa... e saiu no pulmão... as linhazinha assim ó... Ah::... ai ele 

ficou doidim... ai eu falei assim... pai eu acho q isso ai deve ser da cirurgia do coração... 

(porque falo que se) nunca fez cirurgia de pulmão... ai ele foi tirô outra chapa de novo... ai 

num deu mais... aí num apareceu mais as linha... aí ele ficou preocupado... (                      )... 

não isso aí deve ser do coração... que cê:: cê fez cirurgia do coração uai... aí ficô... ficô lá 

preocupado... 

 

Doc. e ele já é aposentado? 

 

Inf. meu pai é... 

 

Doc. e ele trabalhava com o que? 

 

Inf. ele::... ele:: já foi mecânico do estado... aí como ele:: acidentô...  

 

Doc. o que você sabe da vida do seu pai? Assim do passado dele... 

 

Inf. A::i... muito pouco... 

 

Doc. É... ele num conta história dele não?  

  

Inf Não porque... ah quem... quem... eu fico sabendo mais dos meus irmãos mais velho... 

Hum....  porque eu::... como eu sou oitava né... intão... num:: num lembro muita coisa não... 

eu sei que ele... eu... eu cheguei a conhecer minha vó... Arram... minha vó morou com a 

gente também... quando a minha mãe morreu... a::: ai ele... ela pegô... faleceu também... ele 

tinha um irmão que morreu também... Arram... morreu acidentado... só ficô ele... o pai dele 



abandono  ele ninguém sabe... Arram... pra onde que tá... aí fico nessa ai... num:: quase num 

sei muito da vida do meu pai não... a eu sei que ele trabalhou no estado... ai teve um acidente 

lá... muito tempo né... ele trabalhou muito tempo no estado... ai depois que ele sofreu esse 

acidente... ele foi lá pro:: pro centro administrativo... ai lá ele trabalhou de pessoal do xérox... 

Hurrum... porque... pos ele lá pra fazer qualquer coisa... Hurrum... ai lá ele ficou até 

aposenta... ai ele foi e aposentô... aposentô pelo tempo de serviço... aí depois que aposento 

cabo... num fez mais nada... ai rumo essa mulher... foi mora com essa mulher... e num deu 

certo e fico pra trás... (                                                                                                   )... quem 

era... quem... quando a mamãe morreu...só dois que era solteiro... que era eu... e o meu irmão 

mais novo... Hurrum... o Roberto:: o Roberto... depois que ele casou... depois que a mamãe 

morreu que ele casou... ai só: eu que fiquei lá na casa... ai depois dessa... corredura toda... ai 

pelo mundo fora... ai eu falei... á:: agora sossegar...  

 

Doc. e vocês são oito irmãos? 

 

Inf. somos nove irmãos... Nove... não... só eu de mulher... Só você de mulher... só eu de 

mulher... E comé que cê era na infância de vocês... assim... conta no meio dessa homaiada 

comé que era... era horrível... ow... que que se lembra... meus irmãos morria de raiva deu ir 

pra rua... brinca... num podia não... eu tive um irmão que nossa senhora... se eu tivesse na 

rua... eu tinha que sai... se ele chegasse eu tinha que sai correndo pra dentro... que ele não 

gostava que eu brincava na rua... sabe.. não é:: foi ruim... num:: foi legal não... eu num:: 

num::... bando me macho... ah::... num brincava direito com a gente... nem... hora que a gente 

fazia amizade... eles cortava o barato da gente... meu irmão mais velho então... nossa até hoje 

ele morre de ciúmes... ah como a Ketlyn caso né... ele viro pra mim e falo assim... vem morar 

comigo... eu que: mora coce sô... vou mora coce não... ele é doidim pra mim mora com ele... 

mas é o único irmão... eu num dou muito certo... assim com os outros assim... igual eu dou 

com meu irmão mais velho não...nossa... é... são muito esquisitos... meus irmão (            ) 

esquisitos demais... ai casou...  ai foi... lá::... lá::... lá:: quando a gente morava lá no Pedro 

Ludovico... a casa era pequena... era muito pequena...era três cômodos pra:: nove... nove 

filhos mais o pai e a mãe... onze pessoas... ah era ruim demais da conta... ai... mais ficamos lá 

até mesmo... eu sai de lá eu tava com o que... com:: com quatorze... quatorze não... tava com 

quinze anos... quando eu sai de lá... deixei muita amizade lá... estudei em vários colégios lá... 

parece que ainda tem existe ele... é o Visconde de Mauá... e um outro lá... comé que chama...(                 



) ai esqueci do outro lá de cima.. bem na esquina... estudei muito tempo lá no Visconde de 

Mauá...  

 

Doc. o que você lembra   de lá? 

 

Inf. ah... era uma escola pequenininha... eu::... eu fiz amizade com uma menina lá... nossa até 

hoje eu lembro... ai naquela época era tipo::... a gente ia pra diretoria né quando a gente fazia 

arte... hoje... quando a gente fazia arte... quando a gente brigava com um dos aluno né... eu 

lembro assim... teve uma vez que... que a gente foi pra secretaria lá... fico lá de castigo de trás 

da porta... umas as outra mostrando a língua pra outra (risos)... era massa pra caramba... ai a 

hora que a gente saia... a hora que ela dispensava a gente lá... a gente saia correndo lá... ou 

mas foi bom... tinha uma quadra lá que a gente brincava de bola... foi bom demais lá... a 

infância lá foi boa... ai::... ai depois a gente::.... ai eu peguei e mudei de colégio... fui conhecer 

outro colégio né... eu esqueci o nome... lá:: lá naquele colégio só tinha o:: início só... num 

tinha o:: a terceira... quarta série lá não... Hurrum... ai a gente tinha que mudar de colégio... 

ai eu fui pra um bem longe... menina eu era encrenqueira... eu fui de novo pra secretaria... eu 

briguei com a menina lá... eu falei... nossa senhora de novo... daqui a pouco eu vou ser 

expulsa desse colégio... (risos) 

Doc. você brigou porque? 

Inf. ah:::... bobera... gente lá::... a menina... acho que foi por causa de lugar lá::... porque... 

cada um tinha lugar né... ai quando a gente matava aula... ah::... aquele lugar lá já era... ai eu 

cheguei e briguei.... falei não... eu quero o meu lugar... ai... ai comecei a briga com a menina 

lá... (risos) 

Doc. mas você batia? 

Inf. hum... nois foi nos cabelo lá... puxando o cabelo uma da outra lá... ai... ai a gente... nois 

duas pra secretaria de novo... (risos) ... ai meu Deus... nossa quando eu lembro disso... tem 

hora que falo isso pra Ketlyn... a Ketlyn fica credo mãe... (risos) 

Doc. e estuda você gostava? 

Inf. uai... eu gostava tanto que eu só fiz até a oitava série né... comecei... ah:: eu vim tira a 

oitava série depois... assim depois que a Ketlyn... que a Ketlyn nasceu... eu falei nem... ai os 

meninos vamu vamu vamu fazer o primeiro ano também... eu aném... quero fazer mais não... 

chega... ai eu fui e terminei o::... ensino médio ou fundamental que fala...  

Doc. Fundamental...  



Inf. fundamental né... ai eu terminei... terminei de fazer... ah até que fim... pelo menos esse 

aqui eu tirei... (risos) 

Doc.  e hoje o que você acha disso? 

Inf.hoje... anem::... é difícil... é complicado...  

Doc.você se arrepende? 

Inf. se você tivesse estudo não estaria assim... se você  tivesse isso você não estaria 

trabalhando (do que você) trabalha hoje... 

Doc. você se arrepende de não ter estudado? 

Inf. não... não... não... eu num gostava... num gostava não... quando a gente::... a gente:: é 

adolescente...  a gente estuda mais pos pais... porque o pai cobra... é::... né... ai depois que 

pega:: certa::... certo tempo... ai já num cobra mais... ai se relaxa... foi o que aconteceu... eu 

relaxei... num quis saber mais... porque até justo eu voltei ia tira::... a oitava série depois de::... 

depois de véia.... depois de mãe ai ó... que a Ketlyn pegou no meu pé... ai eu tirei... ai eu num 

quis tira... ai eu num quis fazer mais não... eu num volto a estuda neim... aquilo lá num é pra 

mim não... num guento... quatro paredes e um professor... á... néah mais foi bom... eu num 

arrependo não... se for pra mim volta eu volto.... maisé... é muito difícil... é muito 

complicado... ah::... a coisa já ta muito mudada... cê num vai entender mais nada né... o ensino 

ta muito mudado... porque você... aprendeu... o que você sabe né... então... sei lá... eu num 

tenho vontade de estuda de novo não... mas foi bom... eu acho que eu fui... (risos)... 

Dpc. bem diferente hoje né... 

Inf. é::... eu só queria ter estudado mais pra mim:: ter alguma coisa sabe... trabalho... trabalho 

legal... Hurrum... né... ter tudo hoje em dia... hoje... hoje só depende do estudo né... 

Hurrum... ainda bem que ainda tem a oitava série né... Hurrum... se eu prestar um 

concurso... eu ainda posso ainda né... Hurrum... mas eu acho que esse negócio de concurso é 

tão:: é tão páia... tem tanta gente ai que faz concurso e não pega serviço nem nada... fica ai... 

sem chama... sem nada... 

Doc. mas cê tem feito concurso? 

Inf. eu não... nunca fiz não... Não... eu tentei fazer um...mas ai eu falei a não mexi com isso 

não... num tinha dinheiro... pra paga... ai eu peguei e num fiz não... eu só arrependo de num 

ter feito o:: do estado lá pra perto de casa... porque lá perto tem... tem um:: colégio né... 

Hurrum... (                      ) eu poderia ta... hoje tá lá... trabalhando lá de boa... pertim de 

casa... Hurrum... agora vim da Porto Magalhães foi uma coisa tão estranha.... 

Doc. por que? 



uai... eu tava eu tava de empregada... a Ketlyn já tinha::... casado né... Hurrum... ai... eu tava 

fazendo bico aqui bico ali... ai falei não eu quero uma coisa... x... eu quero garanti o meu... 

meu minha minha velhice né... Hurrum... por exemplo... eu tava pagando o INS... INSS 

autônomo... ai eu parei de paga... ai eu falei nossa senhora e agora... ai eu falei assim... agora 

eu tenho que arrumar um serviço pra mim... porque eu num tava arrumando nada né... ai eu 

peguei o:: menino que mora aqui pego e falo e falo nesse serviço... ai eu vim... mais pra 

garantir o meu... meu INSS né... Hurrum... porque... depois que eu ficar velha como é que 

vou fazer... Hurrum... né... num tem como né... ai:: eu peguei e vim... vai fazer um ano... vai 

fazer um ano agora em agosto... hurrum... vai... ai eu to ai até hoje... eu queria sair um pouco 

daquela vidinha minha lá... lá tava muito monótono sabe... Hurrum... é... ver pessoas 

diferentes... conhecer pessoas diferentes... (até julho passado) conhecer pessoas diferentes é 

bom demais...  

Doc. antes de você vir pra cá... você tava fazendo o que lá? 

Inf. eu fazia bico... Bico... é::... tipo assim... fazia uma faxina aqui... uma faxina ali... 

entendeu... Hurrum... num era uma coisa::... Fixa... fixa... e eu queria uma coisa fixa... por 

causa do:: do Bruno lá... ai::... eu peguei e vim pra cá... 

Doc. i aqui como que tá a vida aqui agora? 

Inf. ai::... bem corrida né... tá bem corrida aqui... mas eu to gostando... uma coisa diferente 

que eu nunca fiz... É... foi fazer faxina... em algum lugar... hum... assim... eu sempre trabalhei 

o que... na casa dos outros... eu já fui babá... cuidanu::... duma minininha...  ela chama 

Muiara... nossa... é fofa demais... ela me chama de Regininha... até hoje... ela vai na... eu 

trabalhei lá na casa dela... ela tava cum::... oito meses... ai a mãe dela é professora ai... 

precisava né... ai eu fiquei lá... cuidei dela até:: mesmo... É... a::i... é bom demais... ai de lá 

pra cá num consegui mais nada... não... minto... ai eu tive que sai lá da casa dela... porque a 

Ketlyn ia ganhar o Erick...Hum... ai::... ai não teve como... eu não queria deixa ela fica 

sozinha... porque:: só tinha o que... só dezenove anos...Hurrum... ai:: eu falei assim... 

dezenove nada... dezoito... ai á... marinheira de primeira viagem né... ai eu fiquei com medo 

né... Hurrum... ai eu peguei e sai da casa dela... ai eu fiquei::... fiquei desempregada 8 

meses... ai a::... passou a da conta de cuida sozinha do neném... ai eu comecei a fazer bico... 

um serviço aqui... um serviço ali... num era fixo... e eu queria uma coisa fixa... entendeu... que 

já se eu sai daqui eu vo... vo ter que procura outra coisa pra poder continuar a pagar meu 

INS... Hurrum... INSS... se não:: num dá não... é igual quando eu queimei o meu pé... ainda 

bem que eu tive... o:: o plano...  

Doc. como que você queimou o pé? 



Inf. produto aqui...  

Doc.ah foi aqui?  

Hurrum... 

Doc.  que aconteceu? 

Inf. uai... um dia a gente tava lavando a passarela...  

Doc.qual passarela? 

Inf. aqui... com produto... aquilo pra mim aquilo lá é soda... ai pra gente... porque a gente num 

usa puro não... eu fui sacudir pra colocar dentro da água... ai a garrafa tava aberta... ai sacudi... 

ai pingo aqui na perna... ai desceu lá pra baix... lá pra dentro... ai eu peguei e subi a escada... 

fui lava as escada... ai:: num senti nada não... minina na hora que eu tava descendo o trem 

começou a queimar... ai eu vou e tiro a bota... ai eu tirei a meia... bem aqui tava preto ó... ai:: 

virei falei assim... o pessoal em vez de sair correndo comigo não... fico ai... trouxe babosa 

passou no meu pé... ai depois de... ai eu fiquei com medo sabe... ai depois de:: oito dias que eu 

tinha  queimado o meu pé... eu fui no... na raspagem... ê:: mais eu ganhei uma bronca 

daquelas médicas... ê se pode... se podia perder seu pé... que eu sei que num tava doendo 

mais... ai::... ai pego e:: e como eu tenho pressão alta também.... hereditário né... tomo 

remédio também... ai... ela mediu minha pressão... tava alta... ai ela pegou e falou assim... não 

você vai ter que trazer um parecer dum cardiologista... eu ai meu Deus do céu... quinta feira a 

tarde... onde eu vou achar esse... cardiologista... e a:: raspagem estava marcada pra sexta feira 

de manhã... ai eu peguei assim... Deus eu te ponho na mão... nas suas mãos... seja o que Deus 

quiser... ai fui... pro hospital de queimadura... ai cheguei lá... o pessoal... o médico não queria 

fazer não... ai tinha um lá que falo... não pode por ela pra dentro que eu vou fazer a raspagem 

dela... terceiro grau... 

Doc. com produto de limpeza?...  

Inf. terceiro grau a queimadura...  

Doc. aí você fico afastada do serviço? 

Inf. fiquei um mês... um mês e quinze dias... ai... eu fiquei até com medo... a hora que eu 

voltasse... o (Wesley) ia me manda embora né... ai num mando não... ai fiquei um mês... eu 

sinto assim... isso aqui nimim eu num sinto nada ó... É... ãhm ãhm... mas também ta recente 

né... Arram... só tem:: dois meses só né... Hum... que eu voltei... eu voltei em julho... ou 

julho não... (       dimais)... eu sei que só tem dois meses só...  

Doc. quando você tava ( passada ) você ficou em casa? 

Inf. eu fiquei em casa de perna pro ar... é ruim... nossa senhora... doidinha... até justo que... 

quando eles me liberaram lá do hospital da queimadura... eu tinha entrado no:: INSS... dia 



vinte um...Ahm... ai é::... eu... ai a médica lá do:: do INSS me deu até o dia nove... Hum... ai 

dia dez eu voltei a trabalhar... ai o sindico falo que não... que queria uma carta né... que hoje 

eles num dão mais um laudo... Hurrum... eles só dão o laudo só uma vez e pronto... 

Hurrum... ai aquele laudo lá se você precisar... você: né... retorna a correr de novo... ai eu 

tive que ir lá... pega esse papel... pra traze... pra ele vê que eu tava.. já tava liberada pra 

trabalhar... Hurrum... ai eu comecei a trabalhar de novo... Hurrum... ai esse produto eu num 

quero ver ele nem pintado mais... ãhm ãhm... ta é loco... e Deus me livre... mas foi bom... 

Doc. e aqui?... con::ta pra mim como é que vocês dividem o serviço... que vocEs  fazem? 

... como é que é... aqui... é... como é que funciona? 

Inf. aqui a agente é só duas né... É... é... na segunda... na segunda a gente sobe escada... 

quando a passarela ta muito suja... a gente... de manhã joga água... num lava ... só tira... igual 

agora que ta ai esse poerão aqui... a gente joga uma água.. ai de tarde a gente sobe escada... 

ai... na terça a gente varre o pátio... na quinta a gent... na quarta... a gente sobe escada de 

novo... pra lava... ai na quinta a gente lava passarela... na sexta a gente sobe escada de novo... 

e no sábado... sábado vem aqui até onze horas... a gente fica aqui até onze horas aqui... 

limpando a escada e depois vai embora... ai vai pra casa... normal... tem a Dona Maria... tem 

eu... né... só nois duas... porque aqui disse que aqui num pode ter mais de duas faxineiras... 

só:: só é duas...  

Doc. por que?...  

Inf. uai... disse que num... o condomínio num comporta... paga... mais uma... mas a::... agente 

vai levando... o Valdinei ajuda a gente muito... nossa... o Valdinei é pau pra toda obra né... 

É... arram... (Gloria a Deus)... ai... fica nessa ai então... ah mas ta bom... 

Doc. num é difícil essas escadas brancas não? 

Inf. ah::... é um pouco que ta muito encardida né... elas é encardido muito né... por causa do... 

itroca de produto... essas troca de produto acaba com::... com a cerâmica... ce pode ver que 

na... assim ó tem uma... um::... quadradim que você só vê o... sinal de pé... ce pode que vê que 

as outras são brancas... Hum... e a do meio num é ... a do meio já tem a marquinha do... da 

subida... Hurrum... então... aquilo ali ce pode por força... que não sai... já tentamos e não sai 

de jeito nenhum não... agora a gente ta usando o que... sabão em pó com kiboa... ai limpa... ai 

põe força lá naquele rodo lá que só falta quebra... (risos) mas é bom... bom demais... tenho... 

reclama de nada não... 

Doc. e::... e:: dexa eu te fala uma coisa.... seus irmãos... é... se disse que tem um que você 

com o mais velho ce combina mais... Hurrum... com o (    )... ele faz o que? 



Inf. ele é motorista... ele é motorista da:: prefeitura... é... arram... aquele lá foi o que mais 

sofreu tadim na mão do seu Geraldo... 

Doc. por que?... 

Inf. porque é o mais velho... entendeu... o mais velho sempre sofre né... ele guarda... ele... 

sempre conta pra gente... que meu pai pego e bateu nele... ai::... ele foi embora de casa... ai ele 

tem muita magoa do meu pai... uma vez a gente tava lá conversando né... ai ele falando né... 

eu falei ah mas faz assim... chega no meu pai e conversa com ele... fala pro meu pai o que que 

você sente...  porque tudo quando papai passa mal... vem pra mim e eu jogo pra ele... arram... 

entendeu... meu pai me liga e vou eu ligo pra ele... então... meu pai só tem nós dois pra acudi 

ele sabe... Hurrum... ai... eu peguei e falei pra ele... falei se aproveita e fala pra ele... fala o 

que que você sente... é::... porque que ele::... porque que ele te tratou assim::... num sei... ce 

tem que joga pra fora... porque se você não jogar pra fora vai ser mal pra você... é num é que 

nem eu... que fala... eu cheguei nele e falei... no meu pai e falei... falei sim... muita pocas e 

boas... ai... ele num tem coragem de fala pro meu pai... entendeu... porque meus outros irmãos 

num ta nem ai pro meu pai...  

Doc. por que que seus outros irmãos não estão nem ai? 

 Inf. ah... porque meu pai foi muito::... muito rude... muito... ái... num sei explica não... eu sei 

que meu pai num foi amigo deles... Hum... de ninguém nem de mim... Hum... entendeu... 

meu pai nunca foi amigo... nunca sento assim pra conversa  com a gente... Hurrum... o que 

que é o certo... o que que é o errado... ainda mais pra filho homem... Hurrum... eu tinha 

minha mãe pra conversa comigo... agora meus irmãos num tinha... meu pai que tinha que 

conversa com eles... Hurrum... então num conversava... meus irmãos tudo casaram novo... 

entendeu... caso novo pra que... pra... sai fora de casa... fugi... é uai... ai.. ele nunca sento pra 

conversa com a gente sabe... que que é o certo que que é o errado... com a gente não... com os 

menino né... Hurrum... porque:: só queria sabe de cobra cobra cobra... tinha até um irmão 

que ele é o tédio... ele é o rejeitado da família...  

Doc. por que rejeitado? 

Inf. uai... meu pai fala que num queria mais filho né... Ah... ai... falei nossa então se ele num 

queria meu irmão que é o sétimo... ele num queria nem eu nem o Roberto... entendeu... então 

ele... a num sei... sei lá... acho que meu pai trata ele muito mal sabe... ó depois que a minha 

mãe morreu cabo... o (desestresse) da minha casa era minha mãe... minha mãe conseguia 

reunir todo mundo... ele num consegue não... ele num consegue de jeito nenhum... então... ai 

cada um foi pra... pro seu canto... num é aquela família unida sabe... Hurrrum... que todo 

final de semana se ta na casa de um... na casa de outro... num é assim...  



Doc. e eles moram aqui? 

Inf. meus irmãos moram... só um que mora em São Paulo... É... os outros tudo moram aqui... 

mora um... esse meu irmão mais velho mora aqui no ferroviário... Hum... o outro mais velho 

mora lá::... no::... lá na vila Brasília... tem um que mora na vila Brasília... parque Atheneu... 

Tiradentes... e o Roberto que mora no Itatiaia... e outro irmão meu que é o sétimo mora no 

Balneário... todo mundo mora aqui então... sabe... Bom... a é... bom demais... meu pai poisé... 

meu pai falava muito mal duns aos outros... Ah... ele chegava na casa do presidente ali... ia 

visita o Carlúcio... hum... ali ele falava do Luiz... do Toi... de mim... do Roberto... tudo... ai 

ele ia lá pra outra casa... já falava do Carlúcio... de mim... então sabe... ele nunca foi de::... de 

por a gente unido não sabe... Hurrum... ele fez foi afasta todo mundo duns aos outros... ah... 

eu falei anem ó... ai eu falei por isso que ele ta assim... por isso que ninguém vai lá... ninguém 

vai lá ver comé que ele tá... pra saber como é que ele tá... se ele tá vivo... se ele tá morto... no 

hospital mesmo... sabe quem que foi... só foi eu o Carlúcio... ai como... é::...é igual eu falei 

pra ele... eu falei assim pro meu pai... eu falei assim ó... quem tem que cuida do senhor não 

sou eu... são... são os menino... porque você é homem... e os menino também é... agora se 

você não tivesse nenhum filho homem... tudo bem... eu cuidaria de você... mas você tem filho 

homem... minina se queria sabe... eles foram dormir lá no hospital tudo passano... tudo com 

raiva... ai falava assim... cadê a Regina... a Regina num vem não... ai eu falei que... ai eu falei 

pro meu irmão velho... falei assim eu não vô... eu não vô... quem vai vai ser vocês... seis pode 

trata de revezar uns aos outros ai porque eu não vou não... uma tava sendo contramão pra 

mim... eu moro no Itatiaia... meu pai tava sendo internado aonde... lá perto::... do campo do 

Goiás... lá da serrinha... ó o contramão que era pra mim... ai meus irmão quase tudo mora pra 

li né... mora o que... o Luiz mora na vila Brasília... o Toi mora no Tiradentes... o Paulo César 

mora no parque Atheneu... falei fica mais fácil pra eles do que pra mim... o Carlúcio também 

ficava mais fácil pra ele... porque ele mora aqui no centro... só pegava um::.. um coletivo e já 

subia né... ai... ai foram dormir la com ele... ai quando foi domingo de dia... eu fui lá visita 

ele... ele tinha saído da UTI... porque eu falei que se... quando ele num saísse da UTI eu num 

ia... ai ele tinha saído da UTI... ai foi... um reveso... um tava lá durante o dia... porque meu pai 

é... a ultima vez que ele interno ali no::... no Santa Genoveva... o pessoal falo que ele não 

pode fica mais sozim... e internado não... Arram... a se fala isso pros meus irmãos... ah... 

quero ver se a justiça vai pagar as minhas contas... ah... ai eu falei assim... uai problema 

doces... eu só sei que meu pai não pode ser internado mais sozim... tem que ter um 

acompanhante... ai::... nossa senhora... eles pularam alto... não eu num vou... num vou... que 

num sei o que lá mais... ai eu falei pro Carlos...( Carlos  ) sobrou pra nós dois mesmo... ai 



fomos só nós dois... ai durante o dia ele ficava lá sozim... e a noite a gente ia pra lá... porque a 

gente tinha que trabalha né... ai a gente revesava nós dois... ai agora... agora com esse negócio 

da:: da filha da mulher lá casar... eu peguei e falei pra ele... falei assim... uai porque que você 

num volta a morar com ela de novo... ah... você precisa... quando é::... quando ela precisa de 

você... Hurrum... você tá pronto pra ajuda ela... agora quando ela... quando se precisa dela... 

ela num... te ajuda uai... que negócio é esse não... ixi eu já falei desse jeito pra ele... falei 

assim não uai... 

Doc. e ela é boa... uma pessoa boa comé que é? 

Inf. uai... é o jeito dela... eu::... quase num tive muita convivência com ela não... Hurrum... 

num quis misturar as coisas não... eu dei apoio... quer ficar com ela... fica... mas fica lá... ãhm 

ãhm... (         ) nem... sou muito  de fica lá paparicando ela não...  nem... Hurrum... meu pai já 

ajuda ela... precisa deu ir pra lá não... precisa deu fica correndo atrás não... né... ai que mais... 

cabo... cabo já... 

Doc.é... mas assim... mas faz tempo que seu pai começou a morar com ela? 

Inf. uai... meu pai... depois que a minha mãe morreu... depois que a minha mãe morreu ele::... 

ele::... ele ficou o que... quatro meses... quatro anos... Hum... depois que a minha mãe 

morreu... ele ficou quatro anos sozim... Hum... entre aspas né... Hurrum... ele acha que eu 

acredito... Arram... ai apareceu essa muié... Ah::... do nada assim... ai eles foi... começo a 

namora com ela... ai... teve um dia ai que ele resolveu mora com ela... ai meu irmão mais 

novo ia casa... ai fico... a gente dividiu a casa lá né... a casa é dividida... ai... ele fico lá sete 

anos... acho que foi sete anos... ai num... foi na época que ele fez a cirurgia né... do coração... 

não... ela quis ele arrumasse a casa dela todinha... depois que ela... ele arrumo a casa dela 

todinha... ai a::.. a filha dela começou a briga com ele... quando ele mais precisava... a::... 

ele... ele saiu... Ahm... ele saiu da:: da casa... ai::... ai fico... ele fico la em casa... fico lá do 

meu lado lá comigo... ai depois esses dias pra cá... depois depois que ele veio embora ele 

num::... volto a mora com ela mais não... ai só recuperanu... recuperanu... agora que eu to 

falando pra ele... porque a::.. as encrenca dela num tá lá mais né... Hurrum... ela vai fica 

sozinha... ele vai fica sozim... ele ta sozim lá em casa mesmo... é igual eu falei pra ele... o seu 

barracão fica aqui fechado... num deu certo ce volta pra trás uai... Hurrum... mas você não 

vai fica sozim... Hurrum... porque quando você interna você precisa de mim ou do Carlúcio... 

e a gente tem a vida da gente pra... pra gente prosseguir uai... trabalha... né... ai... não e o dia 

que o meu irmão deu a idéia pra ele paga um salário pra mim... se tá é loco... não quero não 

menino... não... pra você cuidar dele... é... se não... eu falei uma vez pra ele... falei é.... se 

você me ajudasse eu::... eu ia no hospital com você... eu ia no médico com  você... eu ia 



interna com você... só que ninguém me ajuda né pai... meu INS fico ai ó... oito meses sem 

paga... cadê que alguém falo assim ó... me dá seu... seu carnê ae pra mim paga... ele foi o 

único que num falou nada né... falei não... agora eu vou trabalha... ainda mais depois que eu 

comecei a trabalhar aqui... falei ãhm ãhm... se vira... nem... 

Doc. i seu irmão tem filhos? 

Inf. meu irmão mais velho... É... todos tem... todos tem... todos tem... tem nenhum que num 

tem filho não... 

Doc. e seu irmão mais velho tem quantos filhos? 

Inf. meu irmão mais velho tem duas meninas... É... é... E como que elas são... elas... uai... são 

assim... rebeldes né... Por que?... tudo... ah sei lá... porque criou:: com liberdade... ai meu 

irmão... ta vendo as coisas ele vai querer fala... elas num aceita... 

Doc. que  elas fazem? 

Inf. ah... eu tenho uma... a::.. a filha mais velha ta no Estados Unidos... Estados Unidos... 

fazendo o que... tá trabalhando lá... É... é... ela::... ela teve uma menininha aqui... dexo ela 

aqui... ai foi pra lá... o pai da filha dela... tava lá... ai ele foi... mando o dinheiro pra ela ir... ai 

ela foi... acho que já tem o que... três anos já... que ela ta lá... ai ela teve... engravido lá... ai ela 

teve a nenezinha lá... ah::... meu irmão... meu irmão ele é::... ele é muito assim... ele é antigo... 

ele quer ser antigo e quer ser moderno ao mesmo tempo sabe... Como... uai... deu liberdade 

demais... agora quer puxar... O que que é dar liberdade... o que que é dar liberdade... é tipo 

assim... você num faz nada dentro de casa... você sai a hora que quer.... você chega na hora 

que quer... Hum... sem por o limite... Hum... agora::... eles tão querendo proibi... tão 

querendo que ela faz isso... que ela faz aquilo... (       ) arrumar casa... Ah... de sai... Ah... 

entendeu... deu liberdade de sai... agora quer voltar... quer puxar a menina pra dentro de 

casa... Hurrum... quer que a menina lava... passa... arruma a casa... que dia que ela vai fazer 

isso... vai fazer nunca... porque...  quando era a hora dela ter feito isso ele tava deixando ela 

sai... então agora ele quer puxar pra dentro... eu acho errado... Hurrum... uma vez ele bateu 

nela...  falei não meu fi... você ta errado... eu eu detesto... eu tava lá na casa... peguei minha 

mochila ó... e fui embora pra casa... é... ai vai e me liga... que que foi que você foi embora... 

eu falei eu num gosto de baixaria... pra que se vai encosta a mão na menina... se sabe que hoje 

a lei protege os adolescentes... ce sabe muito bem disso... ai eu falei assim nossa... se tem que 

pensa antes de bate na menina uai... se num bateu quando precisava... (o que que vai resolve 

você bate na menina...  

Doc. E::... e:: a outra que ficou aqui é rebelde também? 



Inf. é rebelde... é... é essa... ah... a Jaqueline a Jaqueline é rebelde... a Lorena não... a 

Lorena::... teve a fase dela... mas logo ela foi embora também né... passo... mais ai ela deu::... 

ela pos ele bem assim... dividido sabe... Hum... porque a gente só leva na cara quando gente 

vai pra fora né... Hurrum... a gente aprende... a gente conhece a vida... Hurrum...  o mundo 

lá fora que ensina muita coisa... Hurrum... ai ela pego e falo pra ele... falo pra ele assim que... 

com ruim ou bom... é melhor a casa da gente... Ah... então deixou ele assim... engrandecido 

né... Hurrum... ai tá vendo a Lorena arrependeu... de ter ido embora... Hurrum... tava aqui... 

ta bom... do bom do melhor... Hurrum... então... ai eu falei assim... melhor escola é a escola 

do mundo ou... você tem que atravessa ela muito... pra você conhecer a vida... dá valor... 

Hurrum... eu já passei por isso... né... aprendi muita coisa lá no mundo lá fora...  

Doc. i os outros sobrinhos são rebeldes? 

Inf. nada... não... humhum... mais tranquilo... mais tranquilo... é... porque... assim... porque 

cada um::... criou da sua maneira né... Hum... agora tem um::... outro irmão meu que a cara 

ruim... que as fia dele casou tudo logo... caso logo... caso... (         )... pra sair da cara da casa... 

que ele também não deixa eles sai também não... disse que a:: as menina ia poder namora só 

com dezoito anos... eu ai meu Deus... ãhm ãhm... ai... elas pegaram e começaram a namora e 

ó... cada um pro seu canto... tá lá sozim... ele é a mulher dele... e as menina tá... na casa 

delas... falei nossa... agora tem um outro irmão meu que ele é mais... mais tranquilo... Hum... 

é... porque a::... lá é::.. é no diálogo... e pronto né... lá é tal hora eu deixo vocês mas tal hora 

vem pra casa... é desse jeito... a vida resume num é assim... é assim... então mas cada um foi 

um jeito de criar né...   

Doc. Ce acha que com o diálogo é mais fácil? 

Inf. eu acho... eu criei a minha assim... ce vê a minha como que é educada... É... nossa... 

nunca foi... ela nunca me deu trabalho... a Ketlyn nunca me deu trabalho... ela nunca foi de 

rua... era da escola pra casa... de casa pra escola... não saia pra ir pra festa... Humhum... 

humhum... não tinha aquelas amiguinha... Ketlyn vamos sair... ãhm ãhm... não tinha... tinha 

aquelas coleguinha aqui em casa... pra fazer trabalho de escola... Hurrum... normal... agora 

esse negócio de sair pra rua... fica o dia inteiro na rua... eu não tive esse... esse trabalho com a 

Ketlyn... Hurrum... porque eu::... eu subi... pega... assim... que ela gosta... ela muito de 

televisão... gosta... ai que que eu fiz...trabalhei trabalhei comprei um... vídeo cassete... como 

que fala... VHF.... VHF... ai eu fui e comprei pra ela... Hurrum... e fui comprando fita fita 

fita fita... ah::... queria ficar só dentro de casa... Assistia filme... assistia filme...  

Doc. que tipo de filme ela gostava? 



Inf. ai... mais de criança né... porque::... nunca vi gosta de filme de criança... Ahm... ai... via 

aqueles filme mais doido... teve uma vez que ela começo a grava::... um::... um programa que 

passava na televisão... ai eu esqueci o nome... do::... do::... do::... do programa que ela 

adorava... Sakura... Sakura e num sei lá o que né mais... ahm... ai ela gravava essas fitas... 

minina... tempo atrás eu falei assim... eu vou joga essas fitas tudo fora... se ta doida... essas ai 

é... a fita da Sakura... eu falei... mas num tem mais vídeo... como é que você vai ver isso... 

Ah... ai... agora é::... agora é... é DVD... é DVD agora... num tem mais esse negócio de::... de 

fita mais não... ela não mãe num é pra joga fora... é pra deixar ai... eu a... então tá... i... eu 

comprei tanta coisa.. ah::... as coisas que a gente quando a gente é pequeno e a gente num 

ganha... Hum... a gente qué dá pra filha... Hurrum... então foi tudo isso que aconteceu 

comigo... eu compreie::... vídeo game... comprei DVD... ah::... vídeo... ah... comprei 

televisão... nossa senhora lá em casa... comprei som... até justo quando ela... ah... casano eu 

(vo)...Hum... porque::... uma vez a gente saiu... ah..no aniversário dela me pediu... eu queria 

fazer um book... hum... ai ela viro pra mim e falo assim... mãe se pergunto pra mim se eu 

queria fazer um book... Hum... eu não quero fazer um book... ai eu falei assim... que que você 

quer ganhar... ela::... um DVD... um DVD... ai eu peguei fui e comprei... Hum... comprei e 

dei pra ela... de aniversário de quinze anos... ai um dia a gente foi sai pra compra uma 

geladeira... que a minha já tinha estragado... ai ela falo assim... ai eu to lá fazendo o negócio 

com::... com o vendedor da geladeira... e ela tá lá no som lá... mãe esse som fez psiu pra 

mim... leva ele pra nois... eu ai Ketlyn eu num sei se eu vou dá conta não... ai eu peguei e 

comprei... comprei o som e a geladeira... ai eu... passo sabe... eu fui uma mãe assim... acho 

que ela num tem nada de reclamar de mim... porque... ah... eu fui... eu fui o que eu num podia 

ser... assim... eu fui mais além sabe ainda sabe... Hurrum...  eu num estraguei ela... num::... 

acho que não... só deixei namora cedo... Foi...  chega com treze anos... nossa... esse é o 

primeiro namorado dela... Éh... foi... o primeiro namoradim dela... ai que que aconteceu... que 

que aconteceu... aconteceu que foi o primeiro namoradim... mas ele é gente fina... Éh::... 

sabe... mas tá bem... ela tá bem... tá.... é igual eu falei pra ela... falei assim... num encostando 

a mão nela meu fi ó... pode xinga ela de tudo que ce quiser... num encostando a mãozinha 

nela... é o que basta... e o:: dia que você num tiver a fim pode levar lá pra minha casa que eu 

quero ela de volta... ele riu até... ele não Regina se num presta não... eu uai é claro... ela é 

minha paixão... se acha que ocê é o que... ele chegava lá em casa a gente... depois que eles 

começo a namora... acaba tudo né... ai ela foi se distanciando um pouco de mim... nois duas 

só vivia abraçada... saía... sinto falta de... sair abraçada... pegava na mão... hoje... rum... mal... 

mal pega... eu que beijo o rosto ela... eu que falo que amo ela... muda... muda muita coisa... 



Hurrum... né...num é a mesma coisa... ai eu peguei e falei a... ai eu peguei e falei assim... a 

menina já num sai... já num tem amigo... esse menino chego ni mim e falo assim... eu quero 

namora com a sua filha.... eu uai mas se ta doido... não eu quero namora com ela... eu só falei 

então é o seguinte rapaz se pode namora com ela mas aqui dentro de casa... ai fico... com esse 

namorim deles... até::... eles namoraram oito... ou é foi cinco anos... não sei... ah... por ai... 

namoraram muito:: muito mesmo... ai depois surgiu o Erick... Hum... ai estamos ai com o 

Erick... ele é apaixonado no Erick...  

Doc. ela trabalha? 

Inf. ela é vendedora de roupa... de roupa... eles tem uma confecção de::... modinha.. ela::... 

ela corta... manda pra costureira... ai vende na::... na:: galeria aqui na rodoviária... baratim os 

preços dela lá... que bom então... é... tem aluguel... só que tem que comprar uma casa né... 

Doc. intão Regina foi bom ouvir... suas histórias... muito obrigada tá...   

Inf. de nada... 

                    

              

         

                  

     


