
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 
I –  Dados Gerais 
1.1 Inquérito nº: 06 
1.2 Cassete nº: 06 
1.3 Lado: A e B 
1.4 Duração: 60’ 
1.5 Data:30/07/03 
1.6 Local de inquérito: Casa da informante 
1.7 Tipo de inquérito1:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.8 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.9 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
2. Sexo: Feminino 
3. Naturalidade: Fazenda Laranjal – município de Goiás 
4. Domicílio: Rua Agenor de Barros, nº 02 – Bairro João Fransciso – Goiás -GO 
5. Residência anteriores: -  
6. Está em Goiás desde:  desde que nasceu 
7. Formação escolar: 4ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: doméstica 
9. Idade: 43 anos  
10:Local de trabalho: em casa 
11. Tempo de serviço: desde os 07 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho: - 
13. Outras atividades: bordadeira, fazedeira de tapetes... 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico:  baixo 
16. Naturalidade do pai: Santana dos Brejos - BA 
17. Naturalidade da mãe: Santana dos Brejos - BA 
18. Naturalidade do cônjuge: é solteira 
19. Ocupação do pai: lavrador 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: -  
22. Nº de filhos: - 
23. Filhos adotivos: - 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (   ) médio                                ( x ) escasso                 (    ) nulo 
 
 
 
 
Doc.: Pois é cê tem quantos anos? 43? 

Inf.: Um. 

                                                 
1 DID – Diálogo entre informante e documentador 
  D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador 



Doc.: E cê mora aqui no município de Goiás é... desde que nasceu? 

Inf.: É. Desde quando nasci. 

Doc.: Isso. E seus pais contaram pra você quan... o dia do seu nascimento como é que foi? 

Inf.: Contaram. Ficaram muito feliz porque eram cinco irmãos homem. Aí a hora que eu 

nasci, eles ficaram alegres demais porque... pensavam que iam ter só filho home. Aí quando 

eu nasci eles ficou muito feliz. 

Doc.: Por que veio uma mulher, né. 

Inf.: Porque veio uma mulher. 

Doc.: Mas você foi... teteve outros depois de você. 

Inf.: Teve mais um home. 

Doc.: Então você é a única mulher da família?^ 

Inf.: Não tem a irmã caçula, que é mulher também. 

Doc.: Ah ta. Então você tem quantos irmãos no total? 

Inf.: Nós somo oito irmão. Seis homem e duas mulheres. 

Doc.: Ah interessante né! E cê nasceu de noite de dia como é que foi? 

Inf.: Eu nasci era duas e vinte da tarde. 

Doc.: Duas e vinte? 

Inf.: Meu pai estava aqui pra Goiás. Aí quando ele chegou lá que a minha avó contou pra 

ele que eu tinha nascido, ele fez me desembrulhar pra vê se eu era mulher ou homem. 

(risos) 

Doc.: Ele fez isso, então? 

Inf.: Fez. Que num.. num... que no pensamento dele ele pensava que eu num era mulher, 

que eu era homem também. 

Doc.: Ah, porque vei... 

Inf.: Que vei aquele tanto homem. 

Doc.: E... E foi parteira? 

Inf.: Foi a minha avó que foi a parteira. Que esse tempo quais não tinha médico né aqui 

pra trazer, então morava na fazenda aí a minha mãe era feliz demais nos parto dela. 

Doc.: Sei. 

Inf.: Aí nascia tudo normal. 

Doc.: Certo, muito bom. Ela nunca teve problemas né? 



Inf.: Não minha mãe nunca teve problema de parto. Foi sadia ela vei adoecer depois que 

ela pego... que ela deu derrame, que aí que ela vei adoecer. Mais ela era muito sadia. Aí o 

derrame que atrapalhô ela. 

Doc.: Tá certo. E você... Maria das Dores de Jesus, seu nome. Tem algum motivo especial 

porque cê tem esse nome ou não? 

Inf.: Tem. 

Doc.: Quem colocou o nome em você? 

Inf.: Meu nome era pra se o nome da minha avó: Maria Joaquina de Souza. Mais aí 

porque eu nasci sexta-feira das Dores aí trocaram. Aí eu achei melhor ainda porque tirou 

Joaquina e pois Das Dores que eu achei mais bonito. 

Doc.: Sei. 

Inf.: Aí eu nasci sexta-feira Das Dores colocou meu nome Maria das Dores. 

Doc.: Quem colocou? 

Inf.: Agora eu não sei se foi meu pai ou se foi minha mãe que colocou assim. Porque 

nasci naquele dia então que que que era pra mim chamar aquele nome. 

Doc.: Ahã... 

Inf.: Que era melhor. 

Doc.: Aí cê morou na.. na... fazenda durante muito tempo? 

Inf.: Eu morei... eu mesmo morei lá vinte e dois anos aí nóis mudamo cá pra Goiás. Mais 

a minha famia morou lá mais tempo. 

Doc.: E que que cêis faziam lá quando cê era pequena, criança? Que brincadeiras vocês 

faziam? 

Inf.: Era todo o tipo de brincadeira... 

Doc.: Vocês... cês ajudavam os pais também? 

Inf.: Quando a gente era mais pequeno, a gente brincava. Aí quando a gente pegou um 

tanto de tamanho assim duns sete anos acima aí mãe já punha ajuda em casa, porque era só 

eu mais velha então os outros home. Aí eu tinha que ajudá ela qualquer coisa. A gente tinha 

que ajuda um pouquinho. 

Doc.: Ajudar. Pois é, mais aí tem algum caso especial durante a infância... que cê quer 

contar.. Porque realmente a gente tem né? 

Inf.: Tem. 



Inf.: Vaca corre atrás da gente. A gente fica com medo 

Inf.: Aé. Ah isso aí eu mexia com tudo que meus irmão trabalhava, eu que apartava 

bizerro, mixia com (tuti) era... vaca corria atrás... a gente corria... era bão demais. Mas na 

fazenda era bão pra gente. 

Doc.: E uma arte que você fez quando era pequena? 

Inf.: Fazia arte demais (risos). 

Doc.: Conta umas pra nós. 

Inf.: A minha mãe punha pra lava... 

Doc.: Conta algumas pra gente. 

Inf.: A minha mãe punha eu pra lava vazia, eu quebrava a vazia, que ela tinha vazia de 

vidro, eu quebrava, depois hora que ela... escondia, quando ela via... quando ela achava 

aquela peça quebrada ela pegava a gente e batia. (risos) 

Doc.: Ah, mas então cê quebrava e escondia? 

Inf.: É... escondia, ficava com medo da taca. Ela batia demais. Agora meu pai fazia era 

briga. Falava assim: nu... pricisa bate por causa disso não, depois compra outra. 

Doc.: Ah... 

Inf.: Mais ela falava não por causa que essa aqui foi eu que ganhei. 

Doc.: Quem batia mais? 

Inf.: A minha mãe. Pai quais não batia mais não. 

Doc.: Tem família que é diferente. 

Inf.: É diferente. 

Doc.: O pai... é o que bate mais. 

Inf.: É... 

Doc.: Depende muito dá... E outra arte que cês faziam? 

Inf.: Ah, as outras arte eu ficava brigando com os irmão né e ela esquentava a cabeça que 

ela tava trabalhando, que ela mexia cum negócio de tia ou fiá essas coisas. Ela tava lá 

tecendo, tinha hora que a linha ficava rebentando e ela lá amarrando lá com raiva. Nóis 

ficava lá dentro de casa brigando que ela chegava lá dentro de casa com a vara na mão e 

apanhava todo mundo. (risos) 

Doc.: Tudo mundo apanhava? 

Inf.: Quando pensa... quando recebia era só a varada nas pernas. 



Doc.: Nossa! 

Inf.: Aí, tinha que chora e corre porque se não apanhava mais. 

Doc.: Pois é, mais interessante né? E... Mas se... se... quando essas brincadeiras suas, é 

cê... machucou alguma vez? 

Inf.: Não num cheguei a machuca não. 

Doc.: Nunca. Nunca quebrou o braço, perna? 

Inf.: Não. Nunca machuquei branco, quebrei perna, nem nada. 

Doc.: Mas subia nas árvores? 

Inf.: Subia. (risos). A gente achava uma fruta lá em cima da árvore a gente... é eu e meu 

irmão ia apostar quem pegava a fruta primeiro aí nóis subia lá em cima pra pega a fruta. 

Ah, mas como é que foi assim, você... sê uma das poucas mulheres no meio de tantos 

irmãos homens? É... eles... é... eles gostavam de brincar com você do mesmo jeito? 

Inf.: Gostavam, eles gostavam brincar mesma coisa. Aí gente brincava normalmente 

assim. 

Doc.: Aí logo veio a sua irmã. 

Inf.: Logo veio a minha irmã. 

Doc.: Caçula, né? 

Inf.: É. Aí depois de seis anos, porque entre mei eu e ela teve otro home. 

Doc.: Ah, tá. Então você é a... antepenúltima, né? 

Inf.: Eu sou a antepenúltima. Eu sou a mais querida. (risos) 

Doc.: Por que? 

Inf.: Porque eu vim primeiro uai. (risos) 

Doc.: Ah, tá, porque foi a primeira mulher né. 

Inf.: É. 

Doc.: É... da família. Isso mesmo. 

Doc.: Num tem mais história da infância que cê queira contar? 

Inf.: Por agora eu lem... me esqueci né. Eu tô... que faz tempo demais. 

Doc.: E briga? 

Inf.: Brigava demais né, a gente quando era pequeno. Depois foi crescendo parô. 

Doc.: Mas cê brigava com quem? 



Inf.: Meus irmão mesmo. Aí depois quando meu pai faleceu eu tinha oito anos aí por isso 

a gente parô mais. 

Doc.: Aí cê brigava mais com seus irmãos? 

Inf.: Brigava. Aí depois meu pai faleceu eu tinha oito anos aí devido acho... que minha 

mãe sozinha cuidá de nóis porque ela que corrigia aí nóis foi calmano, porque deixa só por 

causa dela. Aí os mais véi foi falano que num podia briga mais tal. Aí a gente foi entrando 

nos exos aí paro de brigá. 

Doc.: E você lembra do dia da morte do seu pai? 

Inf.: Muito pouco. 

Doc.: Pouco? Cê lem... que que cê lembra? 

Inf.: Ah, eu só lembro deu vê ele lá na... no... banco. Esse tempo lá na fazenda aí trazia 

aqui pra Goiás aí que arrumava. Aí vi ele lá no banco, eu tem pouca lembrança dele. 

Doc.: Sei. 

Inf.: Pra mim assim... na feição dele eu não reconheço mais. 

Doc.: Mais num tem foto? 

Inf.: Tem foto mais muito antiga, muito diferente. 

Doc.: É diferente. 

Inf.: Muito diferente. 

Doc.: Tá certo. 

Doc.: Mais aí você viu as pessoas chega:::ndo na ca:::sa? 

Inf.: É... vi aquele povo chegano, e ele lá e minha mãe disisperada. 

Doc.: Cê estranhava aquilo tudo? 

Inf.: Estran... achei esquisito aquilo tudo. Eu pensava que ele tava era dormino porque 

menino é bicho besta né? 

Doc.: É... 

Inf.: Aí eu vi minha chorando e falava uai mais ele num tá dormino porque ela cum esse 

pampeiro em volta dele. 

Doc.: É. 

Inf.: Aí cabô que tinha era (murricido) mesmo. 

Doc.: E... é... aí você ficou lá na fazenda depois mudou lá prá Goiáis? 

Inf.: Mudou. 



Doc.: Mas por que vocês mudaram pra cá? 

Inf.: É porque os meus dois irmãos mais velho que vivia lá com a gente casaram, né. Aí 

então pra fica só nóis lá mais pequeno, aí mãe resolveu muda pra cá e traze os dois... os 

dois irmão caçula pra estuda mais que lá não tinha escola. Tinha má já tinha parado pra 

eles. Aí nóis pegamo e mudamo pra cá pra eles estuda. 

Doc.: E a senhora estudou lá na fazenda? 

Inf.: Só estudei na fazenda. 

Doc.: E como é que foi? Quem foi sua professora? 

Inf.: Minha prim.. 

Doc.: Ce gostava de estuda ou não? 

Inf.: Eu gostava de estudá. Minha primeira professora foi a Parecida a esposa do Zé 

Eustáquio que já  é falecido. Eu estudei com ela. Aí a minha mãe pois eles noutra escola, lá 

na Estrela, ca dona Angelina. Aí eu estudei um ano pra ir com eles que eles era muito 

pequeno não podia ir sozinho. Aí no outro ano meu irmão arrumou cavalo. Aí cada dia eis 

ia num cavalo pra eis não ir a pé. Aí eu saí da escola. 

Doc.: Sei. 

Inf.: Eu repeti a quarta série de novo só... pra pudê i com eles pra escola. 

Doc.: E teve algum fato interessante na escola que cê viveu? Ou não? 

Inf.: Uai, até que tinha saía briga, saía festa, saía muita coisa boa, mai até que era bom 

estuda. 

Doc.: Aí você estudava lá na escola, teve outras professoras mas a que mais marcou sua 

vida foi qual? 

Inf.: Foi a primeira que eu estudei com ela. 

Doc.: Foi a primeira... Ela que te ensinou a ler e escrever? 

Inf.: Foi. 

Doc.: Aí essa outra ela era muito ruim, sem ducação. 

Doc.: Que que ela fazia? 

Inf.: Ela brigava, ela só ensinava tarefa no quadro só uma vez só. 

Doc.: Ah, é? 

Inf.: Quem aprendeu... aprendeu, quem num aprendeu... E parece que ela num gostou 

bem de mim lá não porque eu tive que sai da escola porque a menina era prima dela aí ela 



pegou e... e... acho que implicou mais e ela passava tarefa que não... que eu não sabia, pra 

pode eu não dá conta de fazê. 

Doc.: Ah... mais isso é maldade, né? 

Inf.: É porque eu tinha ficado muito tempo lá sem estuda, né? Eu tinha perdido mais o 

ritmo da escola. E as duas era de mal... as duas prima... que era professora. Aí a escola 

parou porque os aluno tudo ficava mudando e o Zé Eustáquio saiu de lá... mudou. Aí teve 

que pára com a escola. 

Doc.: E teve um coleguinha assim que cê fez mais amizade na escola ou não? 

Inf.: Ah... os coleguinhas lá tudo era assim parecendo... faze igual os meus filho (bem) 

fala... ele parece mala. (risos). Uns muleque assim... só porque eles tinham fazenda maior, 

é... metido a besta, que queria ser fazendeiro, então era mais. 

Doc.: Aí cês se afastavam? 

Inf.: Num afastava, mai ficava criticano com a gente... com brincadeira sem graça. 

Doc.: Que brincadeira sem graça que eles faziam? 

Inf.: Ficava falano porque assim... porque nóis tinha fazenda menor que as deles então 

eis era mais rico que nóis. Aí eu falava pra ele que não tinha importância porque nói... pelo 

menos na fazenda dos outros nóis num morava. 

Doc.: Era de vocês mesmo? 

Inf.: Era de nossa mesmo. Mais ante ser pequena pra (...) que se grande e não dá conta de 

zela. 

Doc.: Boa resposta. 

Inf.: É... nóis brigava até lá na escola. 

Doc.: Sei. E depois cê mudou pra Goiás? 

Inf.: Mudei. 

Doc.: Cê parou de estuda lá? 

Inf.: Aí eu parei de estuda lá aí parou né porque foi só até a quarta. Aí nóis ficamo mais 

uns cinco ano sem muda pra cá. E depois que mudou eu fiz até matricula no coleginho pra 

estuda. Aí mãe começou a doecê aí eu peguei e num fui na escola mais. E eu também tinha 

pobrema bronquite. Aí eu ficava mais no hospital que cauis em casa. 

Doc.: É cê ficava muito internada? 

Inf.: Ficava rui que tinha que interna. 



Doc.: Sei. E quem que cuidava de você no hospital? 

Inf.: O doutor a infermeira. 

Doc.: Sua mãe... sua mãe tava sempre junto. 

Inf.: Tava. A minha mãe ia lá direto no hospital. 

Doc.: Então foi difícil né? Mais hoje cê já curou disso? 

Inf.: Já. Agora do bronquite eu num sarei. Agora até esse dia tava falano pra minha 

sobrinha, se minha cabeça voltasse ao normal ia volta a estudar. Porque não adianta eu i 

hoje a professora explica uma coisa amanhã eu já esqueço o quê que ela passo. 

Doc.: Mas porque cê acha que a sua cabeça não tá? 

Inf.: Porque eu vejo que não dá. Se alguém liga lá em casa pra dar recado pro meu irmão 

tem que dá naquela hora, se passa um pouquinho eu esqueço. 

Doc.: É. Cê... Cê tá esquecendo? 

Inf.: Eu tô com probrema de esquecimento também. 

Doc.: Ah... Por que que que... teve isso? 

Inf.: Eu num sei, num sei se é devido a depressão. Num sei o que que é. 

Doc.: Cê teve depressão? 

Inf.: Tive depressão. 

Doc.: Quando que começou? 

Inf.: Depois que mãe faleceu. 

Doc.: É... depois que sua mãe faleceu? 

Inf.: É eu quase morri também. Eu fiquei rui. 

Doc.: Depois que ela... 

Inf.: É. 

Doc.: Como que foi? 

Inf.: Aí... dá uma crise de nervo na gente e depoise sente rui aí cê não dá conta de fica 

dentro de casa. Num sente, nem sono. Aí passa a noite inteira em claro e cê num tem fome 

não. 

Doc.: É mais... é... vocês mudaram pra cá, sua mãe começou a ficar doente? 

Começou a ficar doente. 

Doc.: Que que ela tinha? 



Inf.: Ela começou probrema de pressão. Ela tava boa na fazenda sintino nada. Depois 

mudou pra cá passou uns quinze dia ela começou a sentir dor de cabeça e levamo ela no 

hospital, o médico falou que era pressão dela que tava ficano mais alta. Aí vei pra cá cum 

esse probrema de pressão. Aí depois a pressão... dia mês de maio que ela deu começo de 

derrame. 

Doc.: Aí deu derrame? 

Inf.: Deu. Aí fico... foi só ficano rui. 

Doc.: Mais aí... ela deu derrame... ela ficou sem anda? 

Inf.: Não ela anda. Mais muito rui da perna. Aí depois ela... o médico mando ela fazê 

caminhada ela não quis fazê porque não dava conta. Aí foi sentino dor nas perna aí deu dor 

na colina aí ela foi ficano rui pra anda. Tinha dia que até dentro de casa ela num... tinha que 

um segura ela pra ela anda. 

Doc.: Era você que cuidava dela? 

Inf.: Era eu que cuidava dela. 

Doc.: E a outra irmã sua? 

Inf.: Minha irmã casou com vinte e um anos. 

Doc.: Ah, ela casou? 

Inf.: Casou. Ela casou, no ano que a minha mãe deu derrame ela morava em Rubiataba, 

porque ela morou em Rubiataba um ano... aí ela voltou pra cá. Num deu certo lá. 

Doc.: Então você era muito apegada a sua mãe né? 

Inf.: Era. 

Doc.: E... mais assim... que que de bom cê tem de contar dela... a sua mãe? 

Inf.: É porque além das taca que ela batia mais ela era muito boa pessoa pra gente, tudo 

que a gente pedia pra ela ela fazia. Ela não tinha preguiça de fazê nada pra gente. Eu não 

sei se é porque todas as mãe é assim né... num tem preguiça parece com os filho. 

Doc.: Ahaa.... 

Inf.: Que batê até que num fala não que é educação que os pai dá pros filho. Se de casa 

num bate vem aquela hora ali né se num bate a policia bate. 

Doc.: É. Pois é... É importante a educação dos pais. 

Inf.: É a educação dos pais é melhor. 

Doc.: E... mais aí... voltou a dar o derrame na sua mãe? 



Inf.: Não só deu uma vez. 

Doc.: Pois é. Mais aí o que que aconteceu que... que ela.. 

Inf.: Foi ficano rui? 

Doc.: Ela foi ficando rui? 

Inf.: Foi ficano ruim porque devido que aí juntou probrema de derrame, ela tinha 

probrema de reumatismo aí deu tudo numa perna só, na mesma perna. Aí já deu derrame já 

foi descontrolando. Aí que ela morreu mesmo foi parada cardíaca. 

Doc.: Parada cardíaca? 

Inf.: É tinha ficado internada no hospital o médico falou que o coração dela tava muito 

inchado, eu tirei ela do hospital na quarta-feira quando foi sexta-feira ela faleceu. Ela sentia 

muita falta de ar. 

Doc.: Sei. E aí você que tava junto com ela o tempo todo. 

Inf.: Junto com ela o tempo todo. 

Inf.: junto com ela o tempo todo. 

Doc.: Mas no dia mesmo, cê foi forte? 

Inf.: Foi. 

Doc.: Como é que foi? 

Inf.: Ela deu o derradeiro suspiro ela tava nos meus braço. Que a hora que eu vi que ela 

passou mau lá no quarto aí meu irmão me chamou que eu tinha um irmão doente também 

que cuidava dele. Aí quando eu cheguei lá no quarto que eu peguei ergui pra cima ela deu o 

derradeiro suspiro... tava acabando. 

Doc.: E você nesse momento? 

Inf.: Uai eu entrei em disaspero, mais meu disispero era levar pro hospital pra vê se 

socorria. Porque eu já levei muitas veiz pro hospital ruim e os médicos dava conta. Mais 

esse dia chegou atrasado. 

Doc.: Já tinha... 

Inf.: Já tinha ido. 

Doc.: E aí você chegou no hospital que que? 

Inf.: Eu levei ela aqui no Brasil Caiado Dr. Carlos num tava, que era o que tratava dela. 

Aí o Dr. Luís Xavier tava mando pro Bom Pastor pra por na UTI, aí chegou no Bom Pastor 

já tinha... já tinha morrido em casa mesmo né?. Aí depois Dr. Luís falou pro meu irmão que 



se tivesse sabido que era mãe dele que ele tinha olhado ela aqui no hospital. Eu falei num 

olho porque ele num quis, porque ele viu que eu tava junto e ele me conhece muito bem. 

Doc.: Sei. 

Inf.: Aí eu levei pro Bom Pastor lá nóis arrumamo o velório dela, foi lá. 

Doc.: Aí arrumou ela lá depois trouxe pra sua casa de novo? 

Inf.: É arrumou ela lá e trouxe aqui pra casa. 

Doc.: Aí você que organizou tudo? 

Inf.: Foi. Eu já tinha organizado né? Porque eu já tinha pagado a Pax arrumado tudo. Aí 

só pedi pra eles levá, né. 

Doc.: Avisou pros parentes? 

Inf.: Aviso. (Espero) os parente chega aqui. 

Doc.: Mais no dia você não passou mau? 

Inf.: Não, não cheguei a passar mau não. 

Doc.: Aí um dia depois como é que foi? 

Inf.: Ah, aí foi passano os dia aí que eu fui sintino mau, foi dano depressão. 

Doc.: Mais o que cê sentia? Sentia sozinha? 

Inf.: Sentia sozinha, né. Falta da mãe, o irmão doente pra mim cuida. Sinti tudo aquilo só 

pra mim cuida sozinha. Aí foi caindo tudo né, sozinha só eu pra faze tudo. 

Doc.: Seu irmão tinha o que? 

Inf.: Ele tinha probrema de pilepsia. 

Doc.: Ah... dismaiava. 

Inf.: É dismaiava. Que nem hoje, ele dismaiou duas veiz aqui na igreja que ela vinha pra 

missa mais ela. Aí ele dismaiva. Aí eu falei pra ela não precisa leva ele na igreja mais não 

porque leva ele chega lá ele dismaia depois custa melhora pra vim embora. 

Doc.: Mas... tem alguém na família que tem esse problema também não ou só ele? 

Inf.: Não parece que mãe me falou que tinha quatro na família. Tinha um que eu não 

conhecia, tem dois ti meu que é irmão dela tinha esse probrema e agora deu no meu irmão. 

Que nem eu falei pra ela, esse probrema vem é de família se vê tudo casa com parente. Que 

vovó mais vovô é primo segundo, mãe mais pai já é primo segundo, vê já vai misturano 

tudo vai confundino as pessoa. Num pode casa com parente assim não vai mistura tudo a 

família tudo. 



Doc.: Pois é. Mas quem que... quando... quando você ficou doente, né que foi só cê cê 

falou que sentia sozinha. 

Inf.: É sinto sozinha em casa. 

Doc.: Mal estar, né... 

Inf.: É mal estar. 

Doc.: Quem que cuidou de você? 

Inf.: Oia eu se virava sozinha, ia no médico tudo. Porque eu ia no médico consultava e 

tinha que volta rápido que tinha largado meu irmão sozim em casa. E ele tinha hora que eu 

tava lá no hosp... na Osego e ficava com medo dele passa mal sozinho em casa. Que ele 

passava mal e Neném não sabia a hora que ele passava mal. Aí eu consultava voltava 

rápido. Eu memo tinha que se vira sozinha. 

Doc.: Você que se cuidava? 

Inf.: É eu que se cuidava. 

Doc.: Mas o pessoal... a Hozania num ajudou você... ela... normalmente ela ajuda 

bastante, né. 

Inf.: A Ozânia acho que ela nem tá sabendo. 

Doc.: Não. 

Inf.: A irmã... essa que outra chegou agora que teve lá em casa esses dia procurando se 

eu tava precisando de alguma coisa. Falei não por enquanto num tô precisano não. 

Doc.: Sei. E o seu irmão mora com você até hoje? 

Inf.: Meu irmão faleceu. Eu moro sozinha com o meu sobrinho. 

Doc.: Ah, ele faleceu, então. 

Inf.: Faleceu, dia 10 de fevereiro. 

Doc.: Então foi sua mãe, depois... 

Inf.: Com dois ano e quais quatro mês que minha mãe faleceu, meu irmão faleceu. Meu 

irmão deu derrame cerebral. 

Doc.: Derrame cerebral... 

Inf.: Devido né o probrema dele. Isforçava dimais. 

Doc.: Mais... mais aí cê ficou doente antes dele morrer? 

Inf.: Foi. Aí depois que ele morreu eu peguei a toma remédio pra mim não volta a 

depressão. 



Doc.: É por que aí... 

Inf.: Aí antes de volta a depressão eu já tava... mais preparada. Porque se a pressão... 

depressão volta agora acho que eu morro também. Que eu fico fraca... tava fraca... 

Doc.: Sei. Então, então você enfrentou... 

Inf.: Enfrentei batalha... 

Doc.: É. Sozinha né? 

Inf.: É... sozinha cuidando de dois doente. 

Doc.: Num foi fácil não, pra você?! 

Inf.: Foi não. 

Doc.: Mas, aí cê toma remédios? 

Inf.: Tomo. Tomo (Ocardil). 

Doc.: Aé, cê consultou em Goiânia? 

Inf.: Não, aqui mesm. 

Doc.: Com qual médico? 

Inf.: Uai eu ia no Dr. Márcio, aí ele par... num passava remédio. Falava pra mim que eu 

não era doente não. Que ele pedia exame de sangue e urina. Aí eu falava pra ele: Dr. meu 

sangue é bom que eu posso doa pra quarque pessoa, que eu sou doadora. Meu sangue é 

bom minha urina é boa, mais daqui a pouco senhor vai rancá minhas veia fora de tanto 

rancá sangue e num dá nada. Aí que ele falou então quê que cê tem? Eu falei meu pobrema 

é que eu não tô nem alimentano nem dormino. Aí que ele passou esse calmante pra mim e 

uma vitamina. Aí até que pra com... pra alimentar até hoje eu não to muito boa não. Agora 

pra dormi, eu durmo as custa de remédio. Essa noite mesmo eu levantei dez hora pra toma 

remédio mai eu num dormi. Tem que tomá se não num dorme não. 

Doc.: Ah... tem uma vitamina que é pra você se fortalecer. 

Inf.: É. 

Inf.: E um calmante. 

Inf.: É a vitamina eu tomei, aí... voltou um pouco da vontade de comida mais num sou 

boa pra come igual era antigamente. Voltou só um pouco, mai mesm assim já vai 

melhorando aos pouco. 

Doc.: E esses remédios são caros, normalmente? 

Inf.: São. Parece que quais doze reais uma caixa. 



Doc.: O... 

Inf.: Orcadil... 

Doc.: O Orcardil. 

Doc.: E... e... e você... e como que você se mantém que cê falô que não tá trabalhando 

fora. 

Inf.: Uai eu to se manteno porque eu to incostada pelo INSS. Eu pago o INSS. 

Doc.: Ah, cê paga. 

Inf.: Pago. Eu pedi incostamento agora tô incostada agora amanhã já tem que fazê períça 

agora to com medo do médico me libera. Se ele liberá agora eu to enrolada. Mais capaiz 

que num vai liberá não, vai dá mais uns méis pra mim. 

Doc.: Tem que ser né? 

Inf.: Tem que ser. 

Doc.: Cê não sarou de tu... ainda. 

Inf.: Eu num sarei. Eu eu num dô conta de trabalha ainda. Porque com esse negócio da 

pressão eu perdi as força do braço, que nem eu já falei pra ele. Eu já num to tendo força no 

braço mais. 

Doc.: Aha... é cê... tem que conversar, né? 

Inf.: É amanhã eu tem que pedi periça. 

Doc.: Sei. E se tem parentes aqui em Goiás ou na fazenda? 

Inf.: Ah... meus irmão mora tudo aqui, mora em Goiânia meus ti, meus parente de 

Goiânia vei aqui me busca, mais eu num quis ir não, falei ah mora na casa de parente é fria. 

A gente tem que trabalha, o trabalho da gente fica tudo lá memo. Porque hora que a gente 

passa trabalha é hora que eis garra a fala que precisa, né? Que precisa ajuda na dispesa, 

essas coisa. Então, melhor eu fica aqui mesm com a minha dispesa é pouca eu sozinha do 

que eu lá trabalhano ganhano mais e num tem a renda nenhuma. 

Doc.: É. 

Inf.: Que mora assim com parente num dá certo não. 

Doc.: É bom cê fica aqui mesmo. 

Inf.: É fica sozim memo na minha casa. Meu subrim posa comigo. Cê conhece ele? O 

Junio trabalha no Zé Satil, ele trabalha à tarde. 

Doc.: Ah... na hora que eu fui lá de procura... ele me atendeu. 



Inf.: É ele tava lá em casa. 

Inf.: Uai eu falei ele tava marcano intrevista era pra ontem. 

Doc.: Pois é, acho que eu fui ontem... à tarde. 

Inf.: Então é capaiz que a hora que eu fui pra casa da minha irmã que eu fiquei lá até mei 

dia esperano. Aí você não apareceu. Falei ah ele num vai esqueceu. 

Doc.: É... tá... tinha... outras pessoas também e demorou um pouco mais. 

Inf.: É que você falou que oito horas tava lá em casa. 

Doc.: Aha... aí não foi possível. 

Doc.: Mais é... e sua juventude como é que foi? 

Inf.: Trabalhando, né? 

Doc.: Trabalhando o tempo inteiro. 

Inf.: Trabalhando o tempo todo. 

Doc.: Nunca quis namorá? 

Inf.: É namora na época num dava não porque mãe é muito ciumenta. Chegasse um rapaz 

lá em casa assim, duas três veiz na semana assim, final da semana ela já punha ele pra 

(obriga...). 

Doc.: Isso sua mãe? 

Inf.: Minha mãe e meu irmão que mora lá no fundo. Aí se um rapaiz resolve panha pelo 

menos amizade com eles que eis era solteiro já pensava que era namorado meu. Começa a 

briga. Falava uai eu mal conheço a pessoa que vem aqui num ficava nem bom. 

Doc.: Pois é. Mais... cê nunca namorô? 

Inf.: Eu já tive namorado. Eu tive noiva pra casa. Aí mãe sofreu esse pobrema de 

derrama eu tava noiva, aí eu peguei e acabei com o casamento. Minha irmã morava em 

Rubiataba e num tinha quem cuidava dela. Aí eu pensei melhor cuidá da minha mãe que 

casá. 

Doc.: Mais pudia vivê os três ué? 

Inf.: Pois é. 

Doc.: Mais cê gostava muito dele? 

Inf.: Eu gostava do meus ex-noivo, mais depois ele passou a bebe chega lá em casa bebo. 

Aí eu peguei e tomei raiva dele. Eu cabei mais o casamento foi por isso. 

Doc.: Não foi porque... 



Inf.: Ah não que eu... a pessoa pode ser o que fô mais o negócio da pinga tira a 

responsabilidade da pessoa. 

Doc.: Tira né. 

Inf.: Porque ante de casá eu falava pra ele num bebê, que mais então bebia. Falei ante de 

casá tá bebeno depois de casá vai levá um furnil de pinga pra dentro de casa. (risos) 

Doc.: Aí num dá né? 

Doc.: É aí num dá certo não. 

Doc.: Mais é... foi esse o mais sério? 

Inf.: Foi. Ele era até famía de boa pessoa. 

Doc.: Oi? 

Inf.: Ele era famía até de boa pessoa. 

Doc.: Ah... E... e... mas cê teve outros também? 

Inf.: Eu tive outros namorados, mas só que não foi a sério não. 

Doc.: Aha... 

Inf.: Só mesmo pra passa tempo. 

Doc.: Como era o namoro assim quando cê namorava. 

Inf.: Ah... era namoro de pega na mão só. Argum beijim escondido (risos). Se o povo 

pegasse a briga tava em pé. 

Doc.: Era... não... num... hoje já ta bem diferente. 

Inf.: Hoje é bem diferente. Namorado hoje em dia dorme junto, né. Agora de primeiro 

num tinha isso não. 

Doc.: Era pegá na mão. 

Inf.: Era pegado na mão, bejim, tinha que olha pra vê se tinha arguem oiando porque se 

não dava pobrema. 

Doc.: Era sempre na fazenda que... na casa dos pais que... que... 

Inf.: É na casa dos pai... na fazenda era dentro de casa. Se saísse pra fora era por causa 

que o rapaiz saia pra ir embora. 

Doc.: Ah... 

Inf.: Num pudia acompanha também não. Dispidiu que seja... 

Doc.: Acabou né? 

Inf.: Os dois num saindo só né. 



Doc.: Mas quando cê ficou noiva cê já tava morando aqui ou? 

Inf.: Já. Já morava aqui já. 

Doc.: Morava? 

Doc.: Hoje cê nem vê mais não? 

Inf.: Eu não vi ele mais... depois que eu terminei com ele eu não vi ele mais não. 

Doc.: Era aqui de Goiás? 

Inf.: Era. Parece que agora na Pecuária fez nove ano que eu cabei com o casamento. 

Nove anos? 

Doc.: Aí nunca cê... 

Inf.: Nunca mais vi ele não. Diz que ele... ele manda recado direto pra mim pela uma 

sobrinha dele. Mais eu não quero ele mais não porque se ele bebia as veiz inda tá bebendo 

ainda, que se bebia quando tava namorano comigo imagina agora depois que largo? 

Doc.: Mas, se ele parou de bebe, cê ainda... 

Inf.: Ah... eu, eu... num tô quereno ele mais não. 

Doc.: Num qué não? 

Inf.: Mudá pra fazenda eu num quero mais não. Trabalhei demais na fazenda, cansei. 

Doc.: Aí, cê queria vim morar aqui mesmo? 

Inf.: É. Que se ele casasse e mora aqui né, mas mora na fazenda num quero não. 

Doc.: É muito trabalhoso. 

Inf.: Fazê igual meu ti... lá tem muito musquito, marimbondo. 

Doc.:  (risos) É acostumou aqui já também né? 

Inf.: Acustumei. Aí nóis teve chacra aqui perto das Três Porteira todo domingo eu vô pra 

lá cum meus irmão. Aí nóis vai de manhã e volta à tarde. Pertinho só dezoito quilometro. 

Doc.: Dezoito quilometro?! 

Inf.: É perto das Três Porteira sabe onde que é? 

Doc.: Não... 

Doc.: Num vai aqui pro lado aqui da Lajinha não? 

Inf.: É fica aqui pro lado... 

Inf.: Sabe da venda do vei Pedo? 

Doc.: Aqui saída pra Jussara? 

Inf.: É. 



Doc.: Sei. 

Inf.: Pra cá da venda do vei Pedro um pouquinho tem as Três Porteira. Nóis mora lá... a 

chacra nossa é lá pertim. 

Doc.: É lá perto, né? 

Inf.: Aí nóis larga o carro na fazenda do senhor Cardoso caba de chega a pé. 

Doc.: Sei. 

Inf.: Que pra lá não tem estrada mesm. 

Doc.: Aha... bom demais... 

Inf.: É. 

Doc.: Pois é... mais depois desse... desse que cê terminou o noivado com ele cê nunca 

mais namorô? 

Inf.: Já tive vários namorado, só que num foi a sério. 

Doc.: Foi não?! 

Inf.: Foi não. 

Doc.: Durava quanto tempo? 

Inf.: Durava pouco tempo. Logo nóis terminava. Ah! Namora muito mais não... 

Doc.: Dois meses? 

Inf.: É por aí. 

Doc.: Três... 

Inf.: Namorava pouco tempo logo largava. Aí depois que mãe doeceu pra cá fiquei mais 

foi sozinha, que num tinha tempo cuidava... à noite eu não podia sair por causa que veiz ela 

podia passa mal ela ou meu irmão. Aí ficava mais em casa. Que a hora que ela passou mal 

memo nem na missa eu num vinha porque a Arva saia as veiz precisa sai cê num ta aqui. 

Ela... acho que ela tinha medo de morrê sozinha. Porque se eu saísse pra ir lá em baixo ela 

falava assim, o dia que eu demora, de primeiro num tinha caixa eletrônico nem nada, hora 

que chegava em casa tava brava comigo porque eu demorei. Um dia eu ia acha ela morta no 

chão, num sei que que tinha... 

Doc.: Ela falava isso pra você. 

Inf.: Falava. Falava assim... uai mãe num morre assim não. E outra eu num tava atoa não 

tava na fila do banco. Aí custava pra ela conforma. 

 



Doc.: É por que... 

Inf.: É porque... acho que é devido os pobrema dela tinha medo. Porque meu pai morreu 

também com pobrema coração, morreu trabalhando com meus irmãos no serviço, aí acho 

que ela pensou, né? 

Doc.: E ela tinha medo de... 

Inf.: Acho que tinha. 

Doc.: ... de morrê? 

Inf.: Medo de morre acho que ela num tinha não. Mais acho que ela tinha medo de morre 

sozinha. 

Doc.: Sozinha né? 

Doc.: Pois é... E cê teve... teve... um momento assim que cê... porque todos nós temos um 

momento assim que a gente fica meio com medo e acha que sente um frio, algum perigo, 

né... 

Inf.: É. Pior que é isso. 

... que a gente passa na vida da gente, acha que vai morrer naquele... 

Doc.: É... 

Doc.: ... mas surge alguma coisa que a gente sai fora, cê viveu alguma experiência assim 

ou não? 

Inf.: Eu tive essa experiência quando me deu depressão. Foi num dia que eu senti tão 

ruim que me deu até vontade de suicidá. 

Doc.: É... cê já sentiu essa vontade então? 

Já senti. 

Doc.: Mais aí o quê que cê fez pra...? 

Inf.: Aí parece que teve uma pessoa que tirou aquilo da minha cabeça na mesma hora. 

Doc.: Uma pessoa (...)? 

Inf.: Eu num sei não, parece que vei.. eu num sei.... me deu uma vontade de suicida aí 

quando eu vo entra no quarto aí saiu aquilo do meu pensamento. Num sei se foi Deus que 

tiro, num sei. Aí eu esqueci o que que eu fui faze no quarto. Aí com espaço de tempo que 

eu lembrei. Pensei uai mais eu fui pra fazer e num fiço aí eu fiquei por entender porque que 

eu esqueci naquele momento. 

(.....) 



Inf.: Não sei se foi a minha mãe mesmo que ta naquele momento né, que tinha falecido. 

Dela pensa deu fazê isso é que ela tiro da minha cabeça. Ou foi ela ou Deus. Porque 

naquele momento eu entrei pra faze besteira. 

Doc.: Sério? 

Doc.: Nossa mais então... é, é..., é difícil né? 

Inf.: É difícil. 

Doc.: Mais graças a Deus né que cê tirou isso da cabeça? 

Inf.: Tirei isso da minha cabeça. 

Doc.: Você mesmo procurou, foi atrás do médico e tá se tratando. Você faz... é... pra você 

e seu sobrinho... 

Inf.: Não só pra mim. 

Doc.: ... comida? 

Inf.: Faço só pra mim. Ele almoça na casa dele. 

Doc.: Mas ele só dorme lá...? 

Inf.: É só dorme comigo. 

Doc.: É bom né... tem que ter alguém mesmo. 

Inf.: É bão... pelo menos dormir sozim... 

Doc.: Não tem problema. 

Inf.: Num tem pobrema. 

Doc.: Cê tem medo de alguma coisa ou não? 

Inf.: Não. 

Doc.: Mas seu sobrinho dorme com você lá. 

Inf.: Ele posa lá porque desde quando ele nasceu ele posa lá com n... lá em casa. Porque 

ele nasceu todo com pobrema de... probrema de umbigo, é... cólica do umbigo. Aí ele 

levava ele pra casa dele ele não dormia aí minha cunhada de resguardo não podia ficar com 

ele. Aí ele ficava lá em casa, eu cuidava dele a noite toda até que ele saro, aí acho que 

costumou dormi lá em casa... aí ele posa lá. Mais aí ele arrumo uma namorada, nessas festa 

ele saía e chegava quatro hora da manhã, eu posava lá em casa sozinha. 

Doc.: Nossa! 

Inf.: Eu que num falo nada pra minha família, pra num pode fica brigando. Deixa ele saí, 

passia, curtir a vida dele, uma coisa que eu não curti, deixa ele curtir. 



Doc.: Cê quase não participou de...? De festas essas coisas não. Mas na fazenda 

normalmente tinha né? 

Inf.: Tinha festa mais meus irmão num levava. Que festa lá mais era longe. Tinha que ir 

de cavalo, era longe demais. Aí a gente num ia não. 

Doc.: Mais uma outra cê foi? 

Inf.: Vez enquanto ia lá no vizim, mais era de veiz enquando que ele resolvia faze uma 

festinha. 

Doc.: Que jeito que era a festa? 

Inf.: Era forró à noite. Depois que rezava o terço, depois do terço distribuía o bolo o que 

fizesse lá. 

Doc.: Era festa de... de... folia? 

Inf.: Era festa junina que eles faziam. Comemorava lá São Sebastião, São.... Santa Luzia, 

Santa Aparecida. Aí eles faziam o terço lá e depois do terço tinha uns que deixava fazê 

forrozinho e outros num deixava fazê não. Terminava acabo. 

Doc.: Acabô né? E ia embora. 

Inf.: E ia embora. 

Doc.: Tinha umas coisas assim festa na roça que a mulher não podia negar a dança. 

Inf.: Aé, se nega a dança fazia era briga. 

Doc.: Como era isso? 

Inf.: Era que se injeitasse, chamasse pra dança num fosse aí começava a briga. Tinha que 

dança com todo o mundo. 

Doc.: Mais por que que isso? 

Inf.: Ah... as pessoa né ignorante. 

Doc.: Cê já enjeitou alguém... pra dançar ou não? 

Inf.: Ah... quando eu ia em festa assim eu quais num dançava com medo disso porque eu 

ia dança com um depois ia dança com outro e num dava certo aí começava a briga. Eu 

mesmo quase não dançava. 

Doc.: Mais cê sabe dançá? 

Inf.: Um pouquinho eu sei. 

Doc.: Aha... 



Inf.: Só que hoje em dia eu não sei dança essas músicas que sai hoje em dia não, essas 

músicas esquis... dança. 

Doc.: Cê não gosta dessas músicas? 

Inf.: Essas músicas de hoje não dão certo pra dançá. 

Doc.: Mas cê gosta mais de quê? 

Inf.: Eu gosto mais de dançar é forró. 

Doc.: É? 

Inf.: Forró é bem melhor que essas músicas de hoje em dia. 

Doc.: Cê tem de participar pra você melhorar um pouco mais e... 

Inf.: É... 

Doc.: E... é fazer aquil... 

Inf.: O que cê gosta mais de fazer? Que te deixa feliz... 

Inf.: Ah... no momento não pas... 

Doc.: Dançá cê acha bom? 

Inf.: Eu acho bom dança. 

Doc.: Então aí cê tem de ir né mais vezes... em festas. 

Doc.: É... e se dançar bastante quem sabe... Sara, movimenta o corpo. Que... quando dá 

depressão normalmente o corpo só quer deitar. 

Inf.: É. O corpo cai... o corpo doendo. Não tem disposição pra fazer nada. 

Doc.: Por isso que é bom fazer uma caminhada, dançar né. 

Inf.: Eu ando muito, agora não sei se isso serve. 

Doc.: Serve, então... ajuda né. 

Inf.: Ajuda. 

Inf.: Ajuda um pouquinho. 

Doc.: Ajuda sim. Tem de fazer isso mais vezes pra melhorar mesmo. E o dinheiro do 

INSS que ele paga pra você dá pra você viver? 

Inf.: Uai, mais ou menos ta dando, porque dinheiro hoje em dia ta difícil. 

Doc.: É um salário mínimo? 

Inf.: É um salário mínimo. 

Doc.: Cê pagou como autônoma? 

Inf.: Foi. 



Doc.: E depois... 

Inf.: Pra depois ta me servino né, porque se eu não tivesse pagado aí eu não tinha o 

salário. Quando eu fui pra fazê a minha mãe não deixou não que eu não ia dá conta... que 

eu não sei o que que tinha... boto tanta coisa. Falei não a gente vai te que paga então como é 

que eu vou fazê? 

Doc.: E você já pensou no futuro? 

Inf.: É eu pensei. Que aqui em Goiás emprego deisde quando eu mudei pra cá emprego 

jé difícil. Aí vô paga alguma coisa pra mais na frente eu vê o que que posso faze de mim. 

Aí eu paguei. Da época que eu entrei em depressão se eu tivesse entrado no INSS eu tinha 

aposentado, porque eu tava ruim. Eu conversei com Dr. Aluísio ele falou pra mim não se 

pode... pode ir lá tentar, mas se sua perícia cair pra mim eu não te incosto não e nem não te 

aposento. Aí eu peguei e num mixi não. Aí depois que passou que uma amiga minha que 

trabalhava lá que me falou que depressão é causa de aposentadoria que é doença. 

Doc.: É. 

Inf.: Agora eu tô tentano. Agora vê amanhã o que que vai dá lá. 

Doc.: Qual que é seu médico que... o médico que faz a perícia? 

Inf.: Tem Dr. Pedro, Dr. Márcio e Dr. Luís. Eu to achando que a minha amanhã vai cai 

pro Dr. Luís. Que eu já fiz com os outros. 

Doc.: Já tá marcado? 

Inf.: Ta marcado pra manhã. 

Inf.: Que o dia que eu pedi incostamento ele me falo que dia 31 que era pra mim volta lá 

pra fazê outra perícia. 

Doc.: Sei. 

Inf.: Pois é. 

Doc.: E o convívio assim com seus irmãos? 

Inf.: Foi. 

Doc.: Depois de grande. Porque quando era pequeno cê falo que... 

Inf.: Que quando era pequeno nóis brigava, mais depois de grande... 

Doc.: Tem um que cê dá mais certo? 

Inf.: Tem. Eu se dou certo com dois. Agora os outro nóis dá certo, mais parece que é o 

signo nosso que num combina. 



Doc.: É. 

Doc.: E esses dois porque vocês num dão certo? 

Inf.: Eu num sei... num sei se é porque os signo meu mais dos dois combina que o meu é 

Áries, os dos dois é Leão. Que um é de julho e o outro é de agosto. 

Doc.: Cê fala que combina mais com eles assim porque cê convive mais com eles? 

Inf.: Convive mais com ele e pelo jeito deles conversa com a gente, mais educado, assim 

quando ele quer fala as coisa ele chega e fala numa boa. Agora os outro chega, chega 

istorado. Aí parece que a gente já vai sentindo mais... 

Doc.: Aí num dá, né? 

Inf.: Aí num dá... Porque uma pessoa chega no outro pra conversa tem que tem 

educação... chegando e falano num é porque é irmão vai chegano e... falano o que dê não. 

Tem que chegar e falar mais com educação. 

Doc.: É isso é importante. 

Inf.: É o tipo de conversar. 

Doc.: Eles estudaram também? 

Inf.: Estudaram. 

Doc.: Lá na fazenda? 

Inf.: É, na fazenda. 

Doc.: Fizeram o que? 

Inf.: Um fez só até a quarta série agora os meus dois irmão caçula o meu irmão fez o 

segundo grau, Contabilidade. Agora minha irmão fez só até a oitava, quis casá, largou o 

estudo. 

Inf.: Esse que cê dá certo? Que fez até o segundo grau? 

Doc.: Não. O que fez a quarta. 

Doc.: E quanto a religião? Cê é Católica? 

Inf.: Sou Católica, graças a Deus. 

Inf.: Depois que meu irmão faleceu tinha dia que me dava até raiva lá em casa que eu 

fechava a casa e ficava lá dentro sozinha. Nô mais lá em casa enchia de crente pedindo pra 

eu passa... 

Doc.: Nunca quis passá não? 

... pra religião deles. 



Inf.: Não. Ah... eu falava vô pensa, vou esperá melhorar minha cabeça pra mim decidi. 

Eu não dismaltratava eis não. Aí hora que eu fui pensa falei o quê num vou dá muita liga 

pra esse povo aqui em casa não. Aí minha cunhada falava mete o pau neles aí poe eles pra 

correr. Falei não num gosto de maltratar os outro não, que as veiz um dia a gente precisa 

deis aí eis xinga a gente. Aí eu passei a fecha a casa e ficava lá dentro. Aí eu ia pra casa da 

minha cunhada que fica lá no fundo quando tava chegando a hora que eis marcava que ia lá 

em casa. Aí ela falava é eu vim aí na sua casa cê num tava, eu falava é tive que dá uma 

saidinha. Aí foi indo até eis discrençou parou de ir lá em casa. Não mais lá em casa tinha 

dia que... (...) passava de hora até de fazê comida pra mim auí. Ia lê bibria, ia ensina bibria, 

eu falava não eu leio a bibria em casa... eu sei também como é que é a vida de Jesus. 

Doc.: Aí... 

Inf.: É o que eu falava pra ela. 

Doc.: Que que eles mais falavam? É... se era pra você passa. 

Inf.: Que era pra eu ir pra igreja deles, pra mim entrega pra Jesus, que lá eu casava, que 

lá tinha muita gente boa. 

Doc.: Pois é aí cê tava falando que as pessoas iam na sua casa... 

Inf.: É, eu pegava e saía pra pode num dismaltrata eis. Aí eu fala que tinha que dado uma 

saidinha. Aí com o tempo eis foi saindo lá de casa aí eis num voltaram lá mais não. 

Doc.: Mais faziam oração pra você? Isso era bom né? 

Inf.: Faziam oração... é bom... oração, todas elas são boa. Mais... entregá pra Jesus, passá 

pra igreja de crente pra mim casa, falei pra ela não dentro da católica mesmo se eu quiser 

casa eu caso. (risos) Basta eu querê uai. 

Doc.: Tá certo. E.. e sobre a cidade de Goiás. Cê gosta daqui? 

Inf.: Eu gosto daqui. 

Doc.: Era diferente quando ceis mudaram pra cá pra agora? 

Inf.: Era, tem grande diferente. 

Doc.: O que que é era diferente? 

Inf.: ... Tinha poucas coisas aqui no João Francisco agora tem muita coisa aqui. 

Doc.: Quando ceis mudaram pra cá quê que tinha? 



Inf.: Acho que... que tinha aqui era poucas coisa tinha aqui o Supermercado São 

Sebastião, Farmácia Bom Jesus, o Posto, acho que a Loja do seu Ari e a Tuti. Acho que era 

só isso que tinha aqui. Aí foi aumentando. 

Doc.: Cê viu todo esse crescimento aí da... cidade? 

Inf.: Vi, vi. Aqui agora ta faltando um hotel, um dormitório, porque tinha tiraram né? 

Doc.: Aqui no João Francisco né 

Inf.: É. 

Doc.: Por que lá no centro tem bastante, né? 

Inf.: Se chega um parente da gente aqui e não sabe onde a gente mora tem que ir lá pra 

baixo pra posa pra depois procura... posto de saúde... 

Doc.: As pessoas tinham que pensar nisso. 

Inf.: ... Posto de saúde diz que era pra por um aqui pra nóis aqui mais perto num pois, 

isso é obra do Natal Camargo. 

Doc.: Ah... o Natal Camargo é o... 

Inf.: Vereador. 

Doc.: E foi o mais votado né? 

Inf.: Foi. Diz que ia fazê um posto de saúde, feiz... até hoje né? 

Doc.: Será que vai fazê? 

Inf.: Ah... isso num vai fazê mais não porque o ano que vem já vai sai do mandato dele, 

né? 

Doc.: Já sai né? 

Doc.: Cê tem muito contato com político ou não? 

Inf.: Ah, a nóis tem amizade com eis mais...? 

Doc.: Cê tem amizade com o Natal?... 

Inf.: Tem. Ele mora lá pra baixo da minha casa lá. 

Doc.: Quem mais? 

Inf.: Tem amizade com ele assim, conhecido né, passa direto. 

Doc.: Quase vizinho? 

Inf.: Quais vizim. 

Doc.: E viagem cê fez muitas viagens? 

Inf.: Ah... vai fazê cinco ano agora eu tive na casa duma cunhada minha lá em Tocantins. 



Doc.: Sei. Cunhada sua? Como é lá? 

Inf.: Uai lá é bom. Lá é bão é bonito. 

Doc.: Em que cidade cê...? 

Inf.: Coméia. 

Doc.: Coméia. É cidade pequena né? 

Inf.: Oh, ela é pequena mais ta bem grandinha. Agora meu irmão mudo ta la na currutela. 

Agora eis cresceu... eu achei lá bonito, que lá as rua num é cumprida igual aqui não. Lá é 

quarterão, cada quarterão eis faiz uma esquina.  E as casa tudo arrumadinha. Tudo 

organizadinha. 

Doc.: Num tem casas antigas como aqui não né? 

Inf.: Tem não que lá era rancho eis fizeram casa. 

Doc.: Sei. 

Inf.: Achei bonito lá. As ruas tudo cheia de pranta, aquelas coisa mais bonita. Cê oia a 

rua some de vista e pranta assim no meio das pistas, nossa mais a coisa mais linda. 

Doc.: Bem arrumadinho, então? 

Inf.: Bem arrumadinho. Num vê um papel na rua. 

Doc.: Cê acha que aqui em Goiás ta meio descuidado? 

Inf.: Tá. Aqui em Goiás tá discuidado em tanto. 

Doc.: Por que, tá... 

Inf.: Uai as pessoas sai varrendo a rua na frente, as pessoas atrás jogano lixo. Outro dia 

eu vi uma mulher juntano um lixo na frente e a outra atrás jogano lixo. Falei mais num tem 

base não. 

Doc.: Num dá né as pessoas num respeitam as coisas e... 

Doc.: E história que cê ouvia quando era pequena cê tem alguma que queira contá? 

Quando eu era pequena não. 

Doc.: Lembra não? 

Inf.: Não. 

Doc.: Pois é. 

Doc.: Goiânia cê já foi bastante? 

Inf.: Eu tive lá quando eu tava levando meu irmão pra fazê tratamento. 

Doc.: Sabe anda lá? 



Inf.: Não. 

Doc.: NÃO! 

Doc.: Mais aí... cê... 

Inf.: Nóis ia de ambulância outra hora ia de táxi. 

Doc.: Aí o motorista que... 

Inf.: O motorista que se virava. 

Doc.: Então se num lembra de nenhuma história que cê ouviu quando era pequena? 

Inf.: Num lembro não. 

Inf.: De lobisomem, de animais, de coelho, que normalmente os pais contavam né? 

Contavam. Mais mãe num tinha tempo de contá isso pra gente não. 

Doc.: Não? 

Inf.: Não. 

Doc.: Mais outras pessoas, professora, contava pra você? 

Inf.: Não, num explicava esses negócio. 

 

 

 


