
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 
I –  Dados Gerais 
1.1 Inquérito nº: 07 
1.2 Cassete nº: 07  
1.3 Lado: A e B 
1.4 Duração: 60’ 
1.5 Data: 09/08/03 
1.6 Local de inquérito: Igreja Santa Rita de Cássia 
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: Araguapaz -GO 
4. Domicílio: Rua 03, setor Rio Vermelho – Bairro João Francisco 
5. Residência anteriores: -  
6. Está em Goiás desde:  11 anos de idade 
7. Formação escolar: 4ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: doméstica 
9. Idade: 48 anos  
10:Local de trabalho: Vila Agnel, s/nº Bairro João Francisco – cidade de Goiás. 
11. Tempo de serviço: desde os 15 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho: Fazenda Santa Maria, Buenolândia 
13. Outras atividades: lavradora 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico:  baixo 
16. Naturalidade do pai: não sabe 
17. Naturalidade da mãe: não sabe 
18. Naturalidade do cônjuge: não sabe – é divorciada 
19. Ocupação do pai: boiadeiro 
20: Ocupação da mãe: cozinheira 
21. Ocupação do cônjuge: lavrador 
22. Nº de filhos: 02 filhos 
23. Filhos adotivos: - 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (    ) médio                                ( x ) escasso                 (    ) nulo 
 
 
 

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



Doc.  Você tem quantos anos…? 
 
Inf.  Quarenta e oito 
 
Doc.  Quarenta e oito? Você veio aqui pra Goiás com que idade? 
 
Inf.  Onze 
 
Doc.  Onze anos? 
 
Inf.  Onze anos…  
 
Doc.  Ah::: tá… e porque que cê tem esse nome? 
 
Inf.  Porque… qua:::ndo a minha mãe casô… ela falô que quando ela tivesse uma filha 

mulher… ela colocoria o nome de Maria/badia 
 
Doc.  Mais… assim… alguma promessa qu/ela feis não? 
 
Inf.  Porque sempre ela fazia um voto pra Nossa Senhora Dabadia… e o voto era válido 

né? e ela achava que tinha que… agradecê a santa… dando uma fia com o nome 
dela… da santa… aí ( ) eu nasci no dia quinze de agosto… no dia da Nossa Senhora 
Dabadia … i:: foi bastante interessante… né? por que aí minha mãe colocô esse 
nome::: 

 
Doc.  Ela já tinha pensado::: em colocá 
 
Inf.  Já tinha pensado antes 
 
Doc.  Em colocá é… Abadia… Maria Abadia? 
 
Inf.  É 
 
Doc.  Aí… foi… você nasceu no dia quinze? 
 
Inf.  No dia quinze de agosto 
 
Doc.  No dia de… 
 
Inf.  De Nossa Senhora Dabadia 
 
Doc.  Gente… interessante né? ((risos)) 
 
Inf.  ((risos)) 
 
Doc.  Num é só coincidência né? 
 



Inf.  Interessante né? 
 
Doc.  É::: muito bom… e… e como… você nasceu na fazenda? 
 
Inf.  Nasci na fazenda 
 
Doc.  Como que foi a… seu nascimento? as pessoas… a sua mãe te contô… como que foi 

o dia do seu nascimento? que horário que cê nasceu? quem que era… era partera 
né? naquela época 

 
Inf.  Contô… ela falô… assim… no dia quatorze ela começô a passá mal… e falô assim 

Deus mais será que minha fia vai nascê no dia quinze… no dia da minha… 
protetora… dia quinze… aí quando foi no dia quinze treis hora da tarde… eu 
nasci… aí na verdade foi quinze mesmo né? aí foi a minha vó a partera… que mim 
pegô né? quando eu nasci… aí foi uma alegria… que dizeno ela lá que meu pai 
comeu mu:::ito doce de abobra… feis aquelas… bomba de num sei o que lá 
mesmo… de… casera… sortô… mais disse que foi uma festa… ((risos)) mais só 
que passô quando eu fiis oito ano… eu num gostei do meu nome 

 
Doc.  Ah::: cê num gostô 
 
Inf.  Não gostei::: 
 
Doc.  Porque:::? 
 
Inf. Porque as pessoa falava pra mim assim… ah::: cê num tem sorte… porque cê 

nasceu no di… no mês de agosto… aí quando eu falava qu/eu nasci quinze… es 
falava meu::: Deus… cê tem que orá muito… cê vai sê sem sorte… ( )  

 
Doc.  Supertição né? 
 
Inf.  É::: supertição… aí ficô depois qu/eu nasci… nasceu meu irmão::: 
 
Doc.  Você foi a primeira filha? 
 
Inf.  Não foi um irmão primero  
 
Doc.  Ah::: 
 
Inf.  O mais velho… aí::: o… o meu irmão mais velho troxe o nome de José porque 

nasceu no dia de São::: José tamém ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) Sei 
 
Inf.  Aí passô… eu nasci… meu irmão… a minha mãe::: continuô devota né?… cheia 

de… como vô dizê… daquesa pessoa bem devota mermo… bem católica mermo… 



aí os fii foi nasceno… foi pono nome de santo… santo… santo… e até hoje tem até 
são Londrino na famia ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. ( ) que nasceu no dia de São Bento 
 
Doc.  Sei 
 
Inf. Aí nesse espaço do tempo… a minha mãe ficô grávida né? dinovo qu/é do meu 

irmão caçula… aí nóis já tinha mudado qui pá fazenda paciênça… qu/é do seu Tamá 
Santana… aí lá… quando eu nasci… lá na… perto do… do Araguapaz… nóis 
sofreu muito na infância… foi muito sofrimento 

 
Doc.  Porque foi sofrimento? 
 
Inf. Porque num tinha comida… a vida era muito sofrida… as veis meu pai prantava a 

roça num dava aí deu aquelas crises de largata… comia::: tudo… aí na verdade a 
minha infância foi muito ruim… até num tanto… assim… sinto mal ficá falano… 
falano… mais… aí nóis sofreu… meu irmão ficô desesperado… falava que nóis ia 
morrê de fome se num mudasse daquela região… é foi muito ruim… minha irmã::: 
faleceu lá 

 
Doc.  Depo… 
 [ 
Inf.  É… 
 
Doc. Depois de grande? 
 
Inf.  Depois de grande… com doze ano… ela faleceu… deu uma febre e num tinha 

condição de vim pa Goiás… que nessa época num tinha carro… assim o 
suficiente… o patrão nosso custAVA ir lá… aí quando ele foi já tava assim… 
passado de hora… aí ele chegô e falô assim… nóis vam/bora pra Goiái:::s  aí qu/eu 
vim… cheguei em Goiás com onze ano… aí a nossa vida mudô… por um bom 
tempo mesmo mudô… aí quando eu fisso… 

 
Doc.  Melhorô a situação? 
 
Inf. Melhorô… aí já num tinha mais fome… já num tinha mais falta de ropa… 

calçado… eu vim calça sandalha eu tava com quinze ano… o meu primero serviço 
eu comprei uma sandália… pra mim calça… sandália avaianas 

 
Doc.  Nossa… 
 
Inf.  Nossas ropa era qu/es vestido de chita…feito na mão… a mãe cortava de quoqué 

jeito… custurava de quoqué jeito i nóis vistia e era feliz… aí nóis vei pra cá im 
Goiás… aí chegano aqui o meu pai quis mudá de vida… não porque lá tava difici 



mais num tinha condição… aí de pião… de boiadero… ele virô amançadô de boi… 
de cavalo… amança cavalo… ganha uma coisa daqui… ganha otra dali i nóis 
viveno… viveno… viveno… e foi legal… prantô roça… colheu… acabô a crise de 
fo:::me  e assim por diante… foi indo… aí de repente a  vida nossa começô a se 
compricá di novo… aquela crise… quela coisa difici… muito difici… eu já 
estudava… era difici na escola… meu irmão brigava… eu entrava nas briga… era 
aquela… não… mais eu vô te contá… era coisa mesmo assim… aí né?minha mãe 
ficô grávida… i parece que a saúde dela não era boa… mais quando a gente era 
criança… num percebia né? … num prestava atenção…  foi passano… passano… aí 
de repente ela vem pra Goiáis… ganhá meu irmão caçula e faleceu… aí ficô difícil 
… aquela vida custosa… 

 
Doc.  Ela… ela faleceu no parto? 
 
Inf. Foi 
 
Doc.  O que que deu? 
 
Inf.  Ela deu eclampis né? aí num teve jeito… aí o médico pediu o filho o a mãe… aí 

num sei quem foi… se foi meu pai o quem foi… dicidiu o fii… aí ficô… aí 
dividiu… aí que entra a história mais difici da vida… cada um foi vivê com uma 
familha… dois irmão meu vortô pra onde nóis tinha vindo… aí ficô treis aqui em 
Goiáis… ficô eu e minha irmã… com otras famílias… e foi dividino… dividino… 
aí foi sofrimento… to:::do mundo sofreu junto… apanhava dos criador… num tinha 
horário… 

 
Doc.  Das pessoas que cuidavam de você? 
 
Inf. É… é que cuidavam… num tinha horário pra durmi… eles judiava da gente… não 

era difici… aí eu dur… deitava e falava assim… pedia a Deus que os menino 
crescesse sabe? Tinha dia que tinha impressão qu/eu tinha vontade de pendurá eles e 
pô pedra pra vê se es eticava mai rápido e crescia mais rápido pra saí dessa vida 
((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  E foi passano… e de repente meu pai falô assim ó fia… eu vô pegá um burro 

agora… e esse agora eu vô ganhá mui:::to dinhero… vô comprá uma casa aqui em 
Goiáis… vô juntá ocêis  tudim… i nóis ficô todo mundo alegre… nossa que 
alegria… aí nóis saiu daqui e foi lá pa vê o burro qu/ele ia muntá… com/é que era… 
que a gente já tinha muito medo de sofrê dinovo né? que já tinha ó… onze ano de 
sofrimento… é ba… é muito né? chegô lá falei assim pai cê num pode muntá nesse 
cavalo… esse cavalo é estranho… joga o laço o bicho pula sem ninguém em cima 
ele falô não eu vô muntá… aí pegô… eles marrava as duas mão na frente as duas 
mão atrais e colocava uma tora… e o cavalo pulava… pulava… pulava mermo  

 
Doc.  Como que é? Colocava 



 
Inf. É… marra as pata dele da frente né? 
 
Doc.  Ham ham 
 
Inf.  Com/uma corda… aí marra a de tráis e marra uma tora… sabe? pro cavalo pulá 

assim 
 
Doc.  Ah::: tá 
 
Inf. Aí pulô… pulô… cansô… tava suadim… mais o senhor num pode muntá não… 

num vai muntá… num pode… cinco hora ele enganô nóis muntô… i ó sumiu o 
homem… sumiu o homem… sumiu o homem… aí eu dei baim nos menino puis pa 
dormi… pensei/assim… gente mais tá demorano e comecei a cochilá no banco… 
quando é ali pelas treis hora da manhã… chega um moço lá… seu pai ta aí… falei 
não ele saiu… amançano cavalo aí sô e até agora ele… aí ele falô assim… vim falá 
pr/ocê… seu pai tá morto… acharam ele na berada do asfalto ino pa Itapuranga… 
todim arrebatado… aí nossa vida mudô… uma coisa mui:::to esquisita… sem pai… 
sem mãe… sem lugá pra ficá 

 
Doc.  Ele… ele tava atravessano o asfalto com… com o cavalo? 
 
Inf.  Não… o cavalo pulô…pulô até na mata com ele… aí ele virô… o arrei virô… foi 

pra barriga do cavalo… o cavalo pisô todim nele assim… quebrô o rosto… a 
perna… tudo… cabô… aí ele continuô… deve tê continuado… pulano… pulano… 
pulano… pulano… aí soltô tudo aí o cavalo morreu berano o asfalto todo 
arrebentado… aí o dono do cavalo reconheceu… esse cavalo é o que o Severino 
pegô pa amançá pra ele… qu/ele desceu uma grotinha i meu pai tava lá todim já 
estorado… aí interessante qu/ele falava assim… o dia qu/eu caí dum cavalo é pra 
morrê… porque eu sô pião mesmo… agora esse orgulho eu carrego no peito 
((risos)) 

 
Doc.  I foi mesmo? 
 
Inf.  Foi mesmo… ele caiu mais morreu 
 
Doc.  Que triste isso né? 
 
Inf.  É… é por isso qu/eu falo eu num gosto de contá história da minha vida ((risos)) 

porque é só tristeza… é muito triste né? aí passô… nóis foi cresce:::no… todo 
mundo ficô adulto graças a Deus… e meus irmão começô a bebê… treis bebia… 
bebia… bebia… não sô desgostoso num sei o quê… morreu um matado… otra 
tristeza né? muito triste… 

 
Doc.  Cê tem quantos irmãos… vocêis são quantos irmãos? 
 
Inf. Doze irmãos 



 
Doc.  Doze? 
 
Inf.  É… duas mulher e deis homem ( )  
 
Doc.  Quando a sua mãe morreu no parto… você tinha quantos anos?  
 
Inf.  Quando ela… morreu no parto… eu tava com treze… quinze anos né? 
 
Doc.  Quinze anos? 
 
Inf. Quinze… porque nóis era tudo assim… de ano em ano… qué dizê de nove em nove 

meis… é tudo escadinha 
 
Doc.  Ah::: tá… e seu pai quando ele morreu cê já tinha quanto? 
 
Inf. Quando meu pai morreu eu já divia tê uns dezoito… que já vai fazê vinte né? 
 
Doc.  Aí foi a história do seu irmão que cê tava falando né? 
 
Inf. É::: aí meu irmão faleceu… ficô difici… que né? era… gostava muito de bibida 

mais ajudava muito a gente né? 
 
Doc.  Ah::: 
 
Inf.  Aí::: perdi um irmão… depois perdi otro… agora graças a Deus tá todo mundo aí::: 

né? cada um caçô seu camim melhor… dexô muito a bebedera i::: como se diz a 
minha vó… agora es cautelô a vida… né? preveni… porque do jeito que tava ia 
morreno de um por um… as veiz né? 

 
Doc.  Sei… o otro morreu… novo também? 
 
Inf.  Porque… novo tamém…ele morreu com vinte e um ano 
 
Doc. Como foi? 
 
Inf.  Mais ele é porque foi quemá o pasto e rudiô o fogo… i::: entrô dento ficô bateno pra 

num quemá pote essas coisa… aí ele em vem sentiu muito calô… i::: pu:::ffi 
mergulhô dento dágua… foi a úrtima veis… 

 
Doc.  Aí::: foi constipação? 
 
Inf.  Foi… aí conzinhô né? por dento… que o corpo por dento devia tá muito quente… e 

a água friinha 
 
Doc.  Hum 
 



Inf.  Aí ele faleceu… 
 
Doc.  Nossa… ( ) trágico né? 
 
Inf. Muito…  
 
Doc.  Cêis devem ter sofrido muito 
 
Inf.  Muito… hoje eu custumo dizê pro meus amigos assim… hoje eu tô numa… num 

pedaço do céu… Deus abriu as porta né… que hoje praticamente eu sô muito 
feliz… considero a menina mais feliiz do mundo apesar de tudo… porque a gente 
encontrô uma pais né? 

 
Doc.  Que bom né? Vo… você é de que religião? 
 
Inf.  Agora eu sô… evangélica  
 
Doc.  Ah::: é::: 
 
Inf. Da Assembréia de Deus aonde eu encontrei muito apoio… muito amigo… amigo 

mesmo assim… que hoje eu conto… como fosse um Deus na minha vida ( )  
 
Doc.  Que bom né? 
 
Inf.  Muito bom… agora vô falá um pôco das alegria da minha vida… que tristeza chega 

((risos)) 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  Aí na minha infância… as coisa mais legal que aconteceu comigo… foi que quando 

eu ia pra escola eu tinha muito amiguim que levava pipoca… escolhia eu pra dá… 
brincadera de roda… es queria brincá só comi::go… aí nessa história… Léo… foi 
um fato ( )  que um dia eu mim apaixonei por um coleguinha meu… até hoje eu 
gosto dele tá?… de pensá nele… 

 
Doc.  ((risos)) Ele… é… cê tinha quantos anos nessa idade… nessa… nessa época? 
 
Inf.  Nessa época eu tava com treze anos i ele num sabia qu/eu gostava dele de 

verdade… ele tinha eu como gostá de irmã… só qu/eu protegia tanto ele… e ele 
tamém mim protegia 

 
Doc.  ((risos)) e aí como é que foi? 
 
Inf.  Aí foi um dia… era noite de São João… nóis tava brincano lá assim… é… 

(cantando) capelinha de São João… cantano né? aí eu fui falei pra ele … ele falô 
assim engraçado eu sinto o mesmo por/ocê 

 



Doc.  Cê falô::: pra ele?  
 
Inf.  Ham ham eu falei 
 
Doc.  E ele disse também? 
 
Inf.  É falô que sentia o mesmo… aí nóis cresceu mais ele foi embora e acho que é coisa 

do destino num tinha que dá certo… nóis tinha que sê simpresmente só amigo… 
mais hoje ele é o meu melhor amigo também 

 
Doc.  Cê conhece ele… é… o…hoje ainda? 
 
Inf. Ainda… ele tem família… eu também tenho meus fii… mais nóis é muito amigo 

muito… muito 
 
Doc.  Que bom… e que mais da infância… que cê lembra? 
 
Inf. Da infância eu lembro quando eu mais meu irmão estudô na escola ( ) tinha umas 

menina mui:::to bonita… e ele gosta:::va das menina e esa num dava moral pra ele 
não… e um tinha ele falô assim… cê mim ajuda a cortá as trança delas… falei 
ajudo… nóis chamô elas e desceu pro pasto do seu nego de Oliveira e nóis pegô 
essa menina… tesora na ponta… ficô lá::: na carequinha da menina 

 
Doc.  E ela dexô 
 
Inf. Dexô… nóis segurô… era pra cortá a força mesmo… só vingança… porque nóis 

tava vingano… porque nossos parente era só vingança… o patrão nosso vingava do 
fazendero do lado… o vaquero vingava do otro vaquero… foi… nóis é criança mais 
vai vingá tamém… vamo cortá a trança dela 

 
Doc.  ((risos)) mais o que qu/ela tinha feito? 
 
Inf.  É porque ela num queria namorá com meu irmão 
 
Doc.  Ah::: tá  
 
Inf.  Aí ficava impricano…qu/eu sô bonita… eu sô isso eu sô aquilo… meu irmão é 

aquilo… nóis foi cortô a trancinha dela… é ficô legal né… ela pegô a trança pois na 
capanga… i foi embora… e nóis foi tranqüilo… hora que chegá lá nóis num vai 
apanhá né? gente mais nóis nunca pensava… gente cortei a TRANÇA da menina… 

 
Doc.  Cêis num sabiam da gravidade 
 
Inf.  É nóis num sabia ((risos)) foi logo pensei assim… eu vô fingi… eu adoro contá essa 

partinha… que eu tô com febre… o meu falô assim… é mesmo cê finge que em 
vem o pai da menina lá… enchi a boca de água e tô gumitano… gumitano… 
gumitano… aí minha vó falô assim… fia… cê tá com febre… mais toda vida eu tive 



o corpo quente… es nunca tinha pegado nimim… tá mesmo… vestiu um palitó ( ) 
tô lá quetinha… o homem chegô e falô assim ó vim falá com ocêis ( ) … que seus 
menino cortô a trança da minha fia… e agora vai ficá muito caro… ele falô não vai 
ficá… não vai ficá muito caro… es vai tê que emendá a trança i conversô os dois 
lá… pagô a trança… o cabelo da menina 

 
Doc.  Pagô quanto? 
 
Inf. Pagô deu uma nuvia em troca da trança 
 
Doc.  Aí::: por mais interessante que foi a minha qu/eu mais gostava… falei… a minha 

vaca não… a minha vaca não… é… é o preço da trança da menina que/ocêis 
cortô… foi embora pra casa ( ) deitei… fiquei quetinha… tô com febre num vô 
apanhá não… i pegô meu irmão mais bateu… bateu e tá lá gritano… e eu meu Deus 
inda bem qu/eu tô com febre… quando ele vei RANCÔ eu da cama e foi com febre 
e tudo… apanhei até ((risos)) até a febre im/bora… e minha vó num bate nela não 
tadinha da fiinha ela tá com doente… doente? Falei não vó num precisa se preocupá 
não tô doente… eu só num queria apanhá mais… agora eu já apanhei mesmo…  

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. ((risos)) essa parte aí eu gosto de fa… contá  
 
Doc.  Nossa… então… 
 
Inf.  Foi difícil né? mais … foi legal né? ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) pelo menos esse… ((risos)) 
 
Inf.  Teve umas parte ruim…mais também teve umas ruim que troxe alegria 
 
Doc.  E cêis apanhava muito dos pais de vocêis? 
 
Inf. Não apanhava muito não… só quando fazia arte mesmo 
 
Doc. Que otra arte cêis fizeram e que apanharam muito? 
 
Inf. Otra arte qu/a gente feis… que foi a úrtima que nóis apanhô mesmo assim de laço 

mesmo… foi que meu irmão juntô os gato e pois num saco… ele falô pra mim 
assim agora eu vô lá no pasto pegá o tesoro… é um cavalo que quando cê marrava 
ele… se ele escapulisse ninguém pegava faci… só se fosse muntado em otro cavalo 

 
Doc.  ham ham 
 
Inf. E marrô o saco com uma corda comprida no… no estribe… muntô aí ele caiu e o 

cavalo correu com os gato… o gato ficava MIAU ((risos)) na ( ) e o cavalo correno 



e o meu pai chegô o cavalo tava suano… e os gato praticamente já morto né? e nóis 
lá na maió gritaria… que a gente… 

 
Doc.  Achano bom né? 
 
Inf.  Achano bão e quereno que o cavalo pára né? pra sortá que já ta no horário dele 

chegá foi otra surra… aí o meu irmão apanhô mais… que foi ele que arriô…eu só 
ajudei marrá  ((risos)) 

Doc.  ((risos)) só né? 
 
Inf. ((risos)) mais eu era custosinha tamém… né gostava de fazê arte assim… arte 

mesmo… aí a  última arte qu/eu fiiso… foi q/eu tava lá sozinha… e o cavalo era 
manso… bobão… falei vô arriá ele e vô caçá manga… arriei mais num arriei 
direito… e ele SORTÔ eu em cima de uma tora e eu fiquei lá desmaiada até meu 
pai chegá… pra tirá eu…  ô qué dizê eu acordei… só que num dava conta de levantá 
porque o pescoço tava duro…  

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Fiquei lá no sol quente esperano alguém… aí foi a última 
 
Doc.  Mais você num desmaiô não? 
 
Inf.  Na hora eu devo tê desmaiado que quando eu acordei eu tava tudo… quente num 

sabia nem o que qu/eu tinha feito…  
 
Doc.  Nossa… 
 
Inf.  Aí qu/ele falô cê arraiô o cavalo muntô sozinha uma hora cê vai morrê… mais na 

verdade eu queria era morrê mesmo…  
 
Doc. Porque? 
 
Inf.  Porque era difícil assim… muito ruim cê num tê uma mãe em casa… é ruim… tinha 

ele… mais ele viajava mui:::to né? ficava amançando esses cavalo… só que aí eu 
num a… num pensava que sem ele ia sê pió:::… aí foi muito mais pió ainda… que 
nóis ficô sem pai e sem mãe… aí…  

 
Doc.  Pois é… aí… quando ele… qua:::ndo ele:::… quando seu pai morreu… antes dele 

morrê ele falô que iria é… trabalhar muito né… e consegui uma casa pra vocêis 
todos ficarem… mais só que ele nem chegô a… a… 

     [ 
Inf.      A consegui 
 
Doc.  A consegui isso… e aí… vocêis depois qu/ele morreu? cada um… cêis ficaram 

todos juntos numa casa só:::… mesmo ou cada um tomô seu ru:::mo? 
 



Inf.  É cada um… como eu te disse… cada um foi morá com criadô::: 
 
Doc.  Ah::: tá::: 
 
Inf.  ( ) cada um… com uma família 
 
Doc.  Com uma família? 
 
Inf.  Aí sofreu muito… 
 
Doc.  E eram parentes de vocêis ô… ô? 
 
Inf. Não… era fazendero e ( ) na família… aí num era parente… os parente meus 

mesmo na verdade num tinha condição 
Doc.  O que qu/eles faziam com vocêis? é cê falô que sofriam muito né? quando morô 

com essas pessoas? 
 
Inf. Os meus irmão recramava qu/eles batiam mui:::to… i… colocava pra fazê serviço 

pesado… qu/es num tava teno condição… TINHA que fazê… era isso… serviço de 
fazenda… muito servição pesado… ficá catano pedra até::: sete hora da noite… eles 
recramavam muito disso 

 
Doc.  Cê trabalhava… cê ficô com quem? 
 
 
Inf.  Aí eu fui pra Goiana com a família do senhor ( ) Santana… Rogério Santa… aí 

fiquei com eles uns quatro anos… aí também num agüentei… qu/eles ficô mal… a 
gente tá doente… tem que trabaiá… num tem férias num tinha nada… aí um dia 
ele… ele mim deu um… um murro assim ó que dormeceu meu pescoço todim… 
ficô… assim duido… fiquei com corpo todim dolorido… além do murro ele inda 
bateu muito… aí eu fui lá no… 

 
Doc.  Cê já tinha dezoito anos? 
 
Inf.  É já tinha os dezoito ano… aí eu fui denunciei eles… falei os exagero… 

expriquei… aí es começo a repará as famílias… e foi libertano os menino…  
 
Doc.  Ah::: 
 
Inf.  Pra mim cada um agora veve por conta própria… já casô também né? 
 
Doc.  Sei… pois é mais… eles… eles pagavam pra vocêis? 
 
Inf.  Não… não tinha salário… o salário era a comida e cama… era os que es falava… na 

verdade hoje ninguém tem nada… trabalhô muito e num tem nada… porque 
ninguém recebeu nada… meu pai morô quare:::nta anos com esse pessoal… ele 



faleceu… es num deu um… uma porta pra nóis entrá dentro… falá é sua direito do 
seu pai… e já existia direito nessa época 

 
Doc.  É… 
 
Inf.  E não teve… mais graças a Deus que a gente tem saúde né? pode consegui ainda… 
 
Doc. Trabalhá né? 
 
Inf.  É… hum hum 
 
Doc.  E conseguí… E depois… que… que cê… depois desses dezoito anos que você 

consegui é… saí dessa família… você foi fazê o que? 
 
Inf.  Aí eu continuei trabalhano…  
 
Doc.  Só porque aí::: você recebia? 
 
Inf.  Recebia… aí já comprava as minhas coisa do jeito qu/eu queria… ajudava minha 

família aqui em Goiáis 
 
Doc.  Nessa época cê já tinha casado não? 
 
Inf. Não… praticamente assim eu num casei… foi um namorim… pareceu fii… tudo 

bem…  
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  ((risos)) eu assumi… meu fii graças a Deus né? qu/é uma riqueza qu/eu tenho… 

muito valiosa na vida é meus dois fii… eu costumo até dizê qu/é um tisoro que 
Deus mim deu 

 
Doc.  Sei… e como… e como cê conheceu o pai dos seus filhos? 
 
Inf. Foi numa escola… nóis era colega de escola…  
 
Doc.  Ah::: tá::: 
 
Inf. Aí conteceu… um… um acaso aí… num tem nem expricação… num sei porque 

nóis dois num tá junto 
 
Doc.  Vocêis moraram juntos? 
 
Inf.  Não… foi de namorico mesmo… igual te contei 
 
Doc.  Ah::: cêis nunca namoraram junto… é… moraram juntos? 
 



Inf.  É moramos não junto assim… passeava muito… mais… aí quando eu fiquei grávida 
da Joaninha falô né? queria arrumá uma casa i eu num quiis… eu num sei não 

 
Doc.  Aí quem te ajudô no período da… da gravideiz? 
 
Inf.  Foi a menina qu/eu trabalhei com ela… a ( ) eu num… trabalhava e morava na casa 

dela né? e ela mim deu toda assitência… todinha…  
 
Doc.  É? 
 
Inf.  Toda coisa… ela mim ajudô muito… muito… muito mesmo… i os médico tamém 

né? ajudaram muito né? o doutor Lizeu que deu o exoval da Joaninha todim pra 
mim… o doutor Sérgio deu as coisa de comida todinha… aí eu fui falei com ele 
assim… qu/eu queria tê uma casa minha… criá ela só ele… aí ele pagô um ano de 
aluguel pra mim… e sem… sem nem pensá duas veis… ele ajudô… aí es foram 
embora né? daqui… mais quando es mudaram aí eu já tava assim bem atualizada na 
vida… já sabia o qu/eu queria… qu/eu ia trabaiá… qu/eu ia consegui… como que 
conseguia… até hoje… 

 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Aí foi legal ((risos)) 
 
Doc.  Nossa… 
 
Inf.  Meus fii cresceu né? teve uma época aí foi im oitenta… OITENTA e quatro… eles 

ficaram doente… doente mesmo… aí eu fui pra fazenda… na Barra lá eu arrumei 
um pai… num foi um patrão… uma mãe… num foi uma patroa… que mim ajudô a 
criá eles né? que tá com treis ano qu/eu saí da fazenda porque já num tinha mais 
estudo né? pra eles lá  

 
Doc.  Sei… 
Inf.  Aí eu vim pra Goiáis… i comecei a trabalhá dinovo 
 
Doc.  Sei  
 
Inf.  Aí foi levano ((risos)) 
 
Doc.  É:::: i… cê… quando cê foi pra Barra… qu/é município aqui né? de Goiáis… é::: cê 

já … já tinha qual idade? 
 
Inf.  ( ) já tava cum… trinta e oito 
 
Doc.  Trinta e oito anos? 
 
Inf. É::: eu fiquei sete anos lá… 
 



Doc.  Ham ham… pois é… 
 
Inf.  O meu patrão lá inda costumava falá pra mim assim… fiinha num fica triste não… 

que tinha dia qu/eu ficava triste pensano na vida passada né? a tendência dos seus fii 
agora é crescê e não diminuí… aí::: eu num ficava mais triste… qu/eu tinha medo 
ainda… de voltá quela vida né… mais isso nunca mais volta né? sofrimento… o que 
passô… passô 

 
Doc.  Isso… i::: algum momento assim na sua vida… i::: cê… que todos nós temos 

momento que… parece… que vai enfrentá a morte… a gente fica com… com medo 
demais… mais derepente… consegue saí é… RÁpido da situação né? cê já viveu… 
cê já viveu um momento assim? 

 
Inf..  Assim…? 
 
Doc..  É… que você ficô com muito medo de morrê naquele momento e… mais você 

conseguiu? 
 
Inf.  Já… quando a… a Joaninha feis quatro ano… eu ia muito aqui  na assembréia de 

Deus… sabe aqui na… na sede… aí chegano lá… um dia… a irmã entregô uma 
profecia pra mim… qu/era pra mim tomá muito cuidado… que ia contencê um 
acidente comigo… aí eu num sei… se eu fiquei procupada com isso… aí eu em 
vem… é em vem um carro ( ) subino e ele deu de frente comigo assim… o homem 
falô pra mim assim… moça do céu eu fiquei ceguim… ceguim… mais graças a 
Deus… num conteceu nada mais eu morri de medo de eu e minha filha morrê… na 
hora assim… eu pensei não tô morta… é a profecia da mulhé… é Deus fala 
mesmo… eu falo assim Deus avisa mesmo… aí esse dia eu pensei que… 

 
Doc.  Aí::: mais… saiu tudo bem num aconteceu  nada? 
 
Inf. Tudo bem num aconteceu nada… simpresmente só o… a frente do carro dele que 

bateu na minha perna… ficô uns tempo aí doeno… doeno… mais num conteceu 
nada graças a Deus… e a Joaninha caiu né? mais ela caiu do lado da casa do… sabe 
desse lado de cá assim… e não também não deu pra machucá i::: 

 
Doc.  Graças a Deus né? 
 
Inf.  I::: ficô tudo bem ((risos)) ele ficô com medo de tê machucado alguém… mais num 

machucô não  
 
Doc.  Ham ham 
 
Inf.  Aí eu fiquei com medo… na hora assim… de morrê né? Deus mim livre… Jovem 

morrê assim não ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) num pode né? E medo… cê tem muitos medos ou não? 
 



Inf.  Tenho… tenho medo demais 
 
Doc.  De QUÊ? 
 
Inf.  Eu tenho medo de passá fome… de passá frii… eu tenho medo de alguém num 

gostá de mim… de feri alguém… eu tenho um punhado de medo 
 
Doc.  Mais já aconteceu? assim… porque como cê… cê falô quando era pequena… cê já 

enfrentava muita dificuldade?  
 
Inf.  É::: 
 
Doc.  Né? 
 
Inf.  Já e até hoje… as veis inda enfrento… é por isso qu/eu falo pr/ocê qu/eu tenho 

medo 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Eu… a vida tá difici né? 
 
Doc.  Tá::: 
 
Inf.  Tem veis qu/eu fico ( ) que num dá conta  
 
Doc.  ((risos)) isso… mais tem muita pe… muita gente que te apo:::ia né? que… 
 
Inf.  Tem… Graças a Deus tem 
 
Doc.  Que são seus amigos 
 
Inf.  Amigos mesmo de verdade 
 
Doc.  Você tem muitos amigos que cê falô né? na igreja… 
 
Inf.  Tem… na igreja… fora da igreja… eu tem muito amigo… graças a Deus… acho 

que sô riquíssima de amigo ((risos)) tem uns qu/eu penso assim… es vem de 
Anápolis… Brasília… vai lá em casa… eu fico assim… fulano gosta de mim 
mesmo… que se não num vinha aqui né? pra í lá em casa pa vô o quê… lá num tem 
nada… só tem eu mesmo e os menino… mais na verdade es gosta muito 

 
Doc.  De te vê 
 
Inf.  Tem um qu/ele é tão bonitim… ele vai dexa as coisa pra mim… dexa dinhero ( ) 

mãe::: ti:::ve aqui senhora num tava/qui… e eu num sô mãe dele… só qu/eu cresci 
assim misturado… i::: ajudei muito a mãe dele cuidá dele  hoje ele é médico tudo… 



e fala qu/eu sô mãe dele… aí… a… a mãe dele fala qu/ele senta lá no sofá e fala 
assim…mãe sábado eu vô vê minha mãe…  

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Aí ela esquece né… que mãe minino… uai minha mãe lá de Goiáis… e vem mesmo 
 
Doc.  Ele mora em Goiânia? 
 
Inf.  Em Anápolis…  
 
Doc.  Em Anápolis? 
 
Inf.  É… aí ele vem mesmo 
 
Doc.  Ah::: que bom né? 
 
Inf.  ( )  
 
 
Doc.  Pra você deve sê uma satisfação né? 
 
Inf.  Muito grande… por isso qu/eu falo pr/ocê eu sô muito::: ((risos)) assim… nosso 

Deus… num tem nem expricação o tanto qu/eu sô feliis mesmo… com meus 
amigo… com tudoqu/eu tenho hoje… Graças a Deus eu tô feliz né? 

 
Doc.  É::: e o seu process… assim como que foi o processo de conversão… cê… cê era 

católica? antes… 
 
Inf. É::: antes era 
 
Doc.  Depois cê passô a sê evangélica?…  
 
Inf.  É::: 
 
Doc.   Conta pra nóis como que foi… que cê… 
 
Inf.  Foi assim… essa… esse conversão minha… foi muito assim… marcô muito  na 

minha vida… porque quando eu separei minha casa tinha o Dotor Sérgio… o 
Doutor Lizeu… aqui né… tinha umas infermera que gostava muito de mim… tinha 
um… um tanta gente assim… podero:::sa vamo dizê do meu lado… aí eles foram 
ino embora… ino embora…foi ficano sozinha… aí chegô uma época aí… que eu 
perdi emprego… fiquei desempregada e os menino muito criancinha né? a Joaninha 
quatro ano… Diego dois… aí começô quela luta… Ah meu Deus que qu/eu faço… 
que qu/eu faço 

 
 



Doc.  Aí::: você começô a participá da Igreja Deus e Amor? 
 
Inf.  É::: da igreja Deus e Amor… aí eu fui na igreja… chegô lá… começô o culto e tudo 

eu falei n:::ossa num tem um santo… católica né… não esse povo é enjuado 
demais… aí o homem pregano lá na frente… ele foi e falô assim… aqui no nosso 
meio tem uma pessoa que saiu da casa dela e disse assim no coração dela… se Deus 
existe mesmo eu quero que ele fala comigo HOJE… qu/eu já num que:::nto mais 
essa go:::nia… essa frição… e essa pessoa tá/qui… e ela já sentiu qu/ela… e era 
eu… ( ) ele falô assim eu num vô insisti aqui no nosso meio aqui… eu levantei a 
mão… ele falô assim vem cá filha eu quero orá por você… aí desse dia eu comecei 
a acreditá… e Deus mora em mim… aí eu voltei na igreja di:::novo… aí era um 
pregadô do Mato Grosso que tava/qui… nunca mim viu na vida né? aí falô lá… 
assim… aqui no nosso meio tem uma pessoa que tem TANto medo de passá fome… 
mais tanto medo… que Deus mandô… é… falá com ela aqui… que não preocupa 
que ele é o pão da vida… e quem crê nele não passá fome… não fica com frio… 
não fica com sede… e o homem começô a falá… FOI e essa pessoa tá/qui… ela tá 
falano assim… Deus é eu… se ocê qué o livramento levanta… eu levantei… aí oto 
distimuim muito que mim chamô muito a atenção tamém… que o Diego tava 
barrigudo… aí levava no prediatra… não seu fii num tem nada… seu fii num sei o 
que… aí levei… fui pra igreja… chegô lá foi revelá ( ) ele falô assim… e Deus vai 
mostrá pro/cê mi… é… irmã… que ele… ele num tá mentino… ele vai te dá uma 
prova… ele vai dispô dos verme… eu cheguei lá em casa… qu/o sentei ele no chão 
ele vomitava to::ra de lombriga… lumbriga mesmo… 

 
Doc. E tava de verdade mesmo? 
 
Inf.  DE VERdade… lombriga mesmo… aí nunca mais deu verme… ( ) aí eu fui 

converti…falei não meu lugar é com Deus né? que Deus realmente cuida… e cuida 
mesmo… AÍ desse espaço de tempo é tanta… tantas bença qu/ele põe na minha vida 
que… né? que num tem como falá assim… hoje eu num quero mais sê evangélica… 
um dia tamém foi… deve tê uns treis ano… eu tava lá em casa num tinha gáis… 
água cortada… energia cortada… arrois nem pensá… num tinha nada… num 
picisava nem deu pensá em comida que de mim na minha casa num tinha nada… e a 
Joaninha ficava assim MÃ:::e do céu o que que nóis vai fazê? ah::: os crente fala 
assim… Deus proverá… então com certeza ele proverá mesmo… e lá onde eu 
morava era uma casa comprida… é ainda… e tinha um homem que mexia com 
carro véi na frente…tá batano lá… tôo… tôo… tôo… abri a janela vi um preto né? 
falei ah::: preto por preto basta só eu… eu fechei a janela… ele insistiu… ele falô 
assim irmã eu ti… eu bato na sua janela cê fecha a janela no meu ROSto? eu falei o 
irmão desculpa eu num sabia… entra e gradeceu entrô… aí ele oiô… assim… falô 
assim irmã aqui tem mercado… falei naão mercado num tem não… tem 
SUPERmercado… aqui tem num sei o que… eu falei não… aí ele falô então vamo 
ali… aí eu pensei pronto… num tinha ropa limpa que num tinha sabão… e nem se 
tivesse num tinha jeito que num tinha água ((risos)) eu falei não eu num vô não ele 
falô não vamo… sabe quando o Gege morava aqui? bem aqui… acho que é  frutaria 
agora… não pra frente… perto da farmácia Santa Maria? 

 



Doc.  Ham ham… sei 
 
Inf.  Nóis entrô lá e eu pegava um saco de arrois ele pegava quatro cinco… a conzinha 

minha ficô repreta de comida… carne de tudo quanto é parte da vaca ele comprô… 
eu falei assim uai cê devia té comprá a vaca em pé né? que tá pono tudo ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. I falô pros menino… iscói tudo que ceis qué/qui… e pegô danonim… doce… num 

sei mais o que… não toda coisa ele levô… aí chegô lá… ele tá lá sentado mexendo 
nus trem dele lá no sofá véi né? quando o irmão foi embora ele dexô mil reais… 
tava começano o real… aí eu ( ) comprei tudo que tava fartano… e rumei emprego 
na igreja de frentista inda por cima…  

 
Doc.  Quem que era esse:::? 
Inf.  É o pastor Lucas… acho qu/ele mora no Rio de Janero… aí nunca mais vi o irmão 
 
Doc.  Esse que te ajudô? 
 
Inf.  É… esse que mim ajudô…  
 
Doc.  Mais ele viu a sua necessidade 
 
Inf.  É… a gente viu… ( ) ele é Deus mesmo que mostra… que leva a pessoa na casa da 
gente  
 
Doc.  É…  
 
Inf.  Eu creio assim 
 
Doc.  ( ) Deus abençoa mesmo 
 
Inf. ( ) Eu… tem veis qu/eu oro a Deus assim pr/ele prepará uma pessoa pr/ele í lá em 

casa levá quaqué coisa… ele prepara sempre… semana passada eu levei um susto 
((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Eu peguei ( ) num sei o que nóis vai comê não… mais só porque agora Deus… 

senhor sabe que é vergonha né? porque tava tudo adulto… cheguei lá da Ana… o 
rapais falô pra mim assim… eu vim aqui treis veis num te encontrei… mais eu ia 
amanhecê o dia vino aqui… eu vim trazê uma cesta pra senhora… senhora aceita… 
falei não Deus eu num acredito… acho qu/eu vô é chorá memo… eu vô é…((risos)) 
e levô a cesta 

 
Doc.  ( )  ma… mais a casa que você mora é sua mesmo? 
 



Inf.  Não…  
 
Doc.  Não? 
 
Inf.  Pago aluguel…  
 
Doc.  Cê paga aluguel? 
 
Inf.  Pago 
 
Doc.  Difícil hem? 
 
Inf.  É… inda por cima o aluguel esse meis subiu 
 
Doc.  Nossa… ((risos)) 
 
Inf.  Mais eu tô tranqüila… graças a Deus… agora tô muito tranqüila  
 
Doc.  A renda que voceis tem em casa é só… o… do seu trabalho? 
 
Inf.  Só… só o meu trabalho… mais nada mesmo… aí que as veis mim dexa um pôco 

triste preocupada né? 
 
Doc.  Mais i dá… dá pra voceis vivê… o salário que voceis…? 
 
Inf.  Não… na verdade num tá dano… mais fazê o que né? 
 
Doc.  Porque você tem que assumi os filhos né? o aluguel?  
 
Inf.  A água… 
 
Doc.  Água… energia… 
 
Inf.  É num é fáci não mais eu vô:::… vô viveno né? é o jeito ((risos)) 
 
Doc.  É… mais Deus num abandona né? 
 
Inf.  Não… isso eu tenho certeza num abandona não… 
 
Doc.  Isso… muito bom… e seus filhos qual… qual é o mais velho…o… o rapais… o a 

moça? 
 
Inf.  A moça…  
 
Doc.  A moça? 
 
Inf.  Tá com dezessete ano… vai fazê dezoito dia sete de novembro agora 



 
Doc.  Ah::: e como foi criá essa menina? Como foi o dia do nascimento dela? Cê teve… 

você a teve como parto?  
 
Inf.  Cesariano 
 
Doc.  Cesariano? 
 
Inf.  É… o Dotor Sérgio que ( ) ele gosta tanto de mim ((risos)) ele falava assim… 
 
Doc.  ((risos)) o dia né? do nascimento? 
 
Inf.  O dia? Ah::: foi assim… um dia tão especial na minha vida… mais tão especial… 

qu/eu té::: esqueci qu/eu num tinha condição de criá::: e:::la… qu/eu ((risos)) 
 
Doc.  O fato dela vivê… foi bem maior que…  
 
Inf.  Bem maior do que qualquer consequencia que viesse acontecê… mais também né? 

rodiada de amigo assim… num tinha nem jeito né? 
 
Doc.  É…  
 
Inf. Foi uma alegria pra todo mundo… aí teve… essa parte aí foi só coisa boa mesmo 

né? num tive dificuldade de criá ela nem um poquim…nem o Diego também… 
foi… aconteceu do mesmo jeito… todo mundo mim ajudô… 

 
Doc.  Pois é… e Goiás cê gosta daqui? 
 
Inf. Adoro ((risos)) 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Go:::sto muito daqui 
 
Doc.  E porque estão seus amigos aqui né? 
 
Inf.  É… acho qu/eu num consigo mais saí daqui não  
 
Doc. É? 
 
Inf. É… num consigo não… e se saí também acho qu/eu vô sofrê um pôco né? 
 
Doc.  Mais cê acha Goiás diferente assim da época que cê tinha do… onze… doze anos? 
 
Inf.  Acho 
 
Doc.  Da época que você mudô pra cá e agora? 
 



Inf.  Eu acho diferente… mudô muito 
 
Doc.  O que que mudô mais? 
 
Inf. Uai mudô as pessoa… cidade mesmo mudô né? que a cidade era… como qu/eu vô 

dizê como a cidade era… era assim menas casa… pocas pessoas  
 
Doc.  Aqui principalmente né? no João Francisco 
 
Inf.  João Francisco num existia… quando eu vim pra cá:::… agora já existe né… o setor 

vermelho… existe o setor dois lá… ah::: mudô muito 
 
Doc.  Sei… cê num tento ganhá uma casinha não? 
 
Inf. Já tentei várias veis num tem sorte… salário escola eu já tentei também num tem 

sorte… aí veio uma carta lá do… do governador sei lá o que… qu/eu num 
precisava… qu/eu ganho oitocentos reais… falei não gente… isso é::: brincadera… 
eu tô sonhando… aí num vei mesmo não… mais agora nem resolve que o Diego já 
vai fazê quinze ano num pega né? 

 
Doc.  Num tem jeito né? cê falô que num… que… que… que depois que você… que sua 

mãe te deu o nome né? de Maria Badia… depois de um tempo cê num gostou desse 
nome… aí cê voltou a gostá? como é que foi?  

 
Inf. Agora eu gosto… porque na igre:::ja o pastor pregô um dia falano assim que num 

tem NADA a vê nome… tem a ver é o que a gente sente por dento… se eu senti por 
dento assim … eu sô vitoriosa… eu vô sê uma pessoa vitoriosa… se eu falá assim 
eu sô fracassada… eu vô sê fracassada… porque eu tô profetizano na minha vida… 
então quem profetiza uma coisa ruim… vai vivê uma coisa ruim… e quem profetiza 
uma coisa boa… veve uma coisa boa… e isso é verdade… aí eu passei a vivê… eu 
Maria Abadia importante… aí eu fiquei… eu importante… agora hoje eu gosto… 
do meu nome ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) que bom né? 
 
Inf.  É… hoje eu gosto… de tudo qu/eu faço… muitas coisa qu/eu num gostava… aí hoje 

eu gosto… porque Deus mim mudou  
 
Doc.  É::: 
 
Inf.  Eu era uma pessoa assim… agre:::siva… hoje eu num sô mais… sô muito calma 

((risos)) 
 
Doc.  Já cortô as tranças da menina? 
 
Inf.  É… e hoje eu num tenho corage mais… cê já pensô? Isso eu nu:::nca esqueci… 

sempre eu lembro… gente mais que maldade né? 



 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  A trança… o cabelo… do tanto que cabelo é precioso na vida da gente… e nóis 

cortô a trança dela… dava mais ô menos um metro de cabelo… que antigamente… 
os cabelo raspava no chão… 

 
Doc.  De tão comprido né? 
 
Inf. A minha vó quando ela faleceu pentiaram o cabelo dela assim ó partido assim… foi 

lá no pé… tão pôco qu/era… e ela falava assim ó quando eu falecê… eu num quero 
vesti rôpa… ceis coloca uma camisolinha nim/mim combinação nim/mim e penteia 
o cabelo… e foi assim que minha tia feis… quela coisa mais linda… falei/ssim… eu 
nunca vi um difunto lindo… mais minha vó tá linda dimais…  e as menina tava 
chorano e rino ((risos)) 

 
Doc. ((risos)) 
 
Inf.  Ela tava linda demais 
 
Doc.  Sei… e você lembra de história que seu avô… sua avó contava pra você… quando 

cê era pequena… ou sua mãe… seu pai? 
 
Inf.  O meu avô contava mais história… todos os dia a tarde… ( ) fazia uma foguerinha 

lá na porta do rancho e… contava história… nóis saía tudo correno de medo… ele 
contava uma história de uns bicho… que tinha sete cabe:::ça… cinco mã:::o… deis 
oio:::… e amanhã meninada se ocêis ficá custoso ele vai parece aqui durante o dia… 
nóis morria de pavô… ( ) aí eu num dô conta de contá história não… mais ele falava 
assim… o bicho é fei:::o… ele te pega pela… cabe:::lo… principalmente gente 
cortadô de cabelo… nóis já arregalava um oião… ele falava assim EU  ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Ia deitá rapidim… nunca mais ele ( )…um dia ele contô história do lobisome… que 

o lobisome parecia na quaresma… e foi ( ) ceis nunca viu o lobisome não né? não… 
aí ele foi cortô abroba feis um oi… o nariz… a boca… pois a vela… e falô pra mim 
assim… agora cê vai lá no pé de banana… que cê falô que num é medrosa… e pega 
uma banana pro seu avô que tá numa fo:::me… eu corri lá quando eu abaxei assim 
ele levantô qu/ele trem… eu saí corren… ((risos))… e correno ((risos)) e caí dento 
dos buraco… cê sabe que roça tem muito toco muito buraco… ai… ai… ai… era o 
meu tii vestido de lobisome… e o lobisome passô a existi na minha vida… até que 
um dia es falô que num existia o lobisome… agora as história dês… qu/eles contava 
eu num dô conta de contá… é muito bonita… mais eu esqueci… tanta coisa na 
cabeça…  

 
Doc. É… 
 



Inf. Tem dia que dá vontade de alembrá… ( ) mais ele contava tanta histó…ria lindas 
mais eu num dô conta 

 
Doc.  Ham ham ((risos)) 
 
Inf.  ((risos)) hoje eu queria até dá conta mais num dô  
 
Doc.  Aí::: acabô o lobisome pr/ocê? 
 
Inf. Cabô o lobisome… pra mim  
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Mais eu passei medo… nóis falano de medo… aquela hora cê perguntô né… eu 

passei medo… mais corri:::… nosso Deus… que coisa mais feia… agora quando 
nóis murô ali na… na::: fazenda paciênça… ali na chacrinha até no pé de 
gamelera… que o povo falavasse assim ó ali é assombrado cêis num pode passá lá 
nem mei dia… nem seis hora da tarde… bom como a gente estudava aqui em Goiás 
de manhã… ótimo… nóis fazia tudo pra saí mais cedo… pra nóis num passá lá mei 
dia… eu inda fali pro meu irmão assim ó… ( ) tá com mania de pra:::ça e voltá meia 
noite… cuidado com gamelera… não sô homem cê tá pensano o quê… ((risos)) 
quando ele em vinha ( ) vinha cachorro… cê num sabe o TANTO qu/ele correu no 
mei do mato pra saí lá em casa que se ele tivesse passado pro trierim ele chegava 
mais rápido ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.   De medo de assombração… mais lá era assombrado mesmo… qué dizê é até hoje 

né… era o ( ) mais de vez em quando aparece um caxão lá… de veis em quando né? 
 
Doc.  Cê acredita… nessas coisa? 
 
Inf. Não… eu acreditava… hoje eu num acredito mais… que num existe né?  ((risos)) 

acredito não 
 
Doc.  ((risos)) tá certo… E… viage… cê já viajô bastante ô não? 
 
Inf.  Já… viajei quando eu fui babá do… do… Bruno?… daquele médico ( ) num sei se é 

o Bruno ou ( )  
 
Doc.  Aí::: cê foi pra onde? 
 
Inf.  Aí fui no ( ) im Belo Horizonte… e Goiana né? essas cidadinha… onde es ia eu ia…  
 
Doc.  Cuidava deles? 
 
Inf.  Cuidava… até o dia qu/eu bati nes aí eu num fui mais ((risos)) 



 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Qu/ele mim mordeu… aí eu cubri ele de tapa ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) dá uma raiva né? na hora i::: 
 
Inf.  E o pai des danô comigo… falei então vô bora… mim leva embora qu/eu tamém 

num quero oiá seus fii não… aí ele mim troxe… e num trabalhei pra eles mais…  
qu/eu bati neles  

 
Doc.  ((risos)) ele era custoso? 
 
Inf.  Custoso… morde na gente… murdia né? que hoje ele tá rapaizão… ( ) a tia eu 

mordia ocê… era ocê que bibia meu leite tudo ((risos))  
 
Doc.  ((risos))  
 
Inf.  E eu nem gostava de leite 
 
Doc.  Quem que era esse? 
 
Inf.  Fii da dona Celina… aquele rapais qu/ela tem… ele ajudava ( )  
 
Doc.  Acho que num conheço não  
 
Inf.  Conhece não? acho ques nem fica aqui mais né? capais que é Goiânia  
 
Doc.  É… e depois cê demorô com esse pessoal né do ( ) quem mais você trabalhô? 
 
Inf.  Eu trabalhei ca Dona Celene… com a ( ) qu/eu já contei né… quando a Joaninha 

nasceu lá e contano… 
 
Doc.  Ham ham 
 
Inf.  Aí eu num trabalhei mais não… só com esse pessoal mesmo qu/era… eu sô de ficá 

muito e muito tempo no serviço…  
 
Doc.  Sei…  
 
Inf.  Aí::: num saía muito não… 
 
Doc.  hum hum… com a Aninha você começo a pouco tempo? 
 
Inf.  Vai fazê dois anos? 
 
Doc.  Dois anos? 



 
Inf. Dia dois de novembro fais dois ano… qu/eu tô com ela 
 
Doc.  Ah::: i::: cê falô é… que trabalhô pras pessoas né… na fazenda e cê traba… é cê 

fazia serviço… da… na roça também? 
 
Inf. Fazia… pegava algodão… dia interim pegano algodão… só que aí num servia 

não… pegava e passava na casa do… do gerente da fazenda e::: entregava e pegava 
arrois… feijão… mandioca… engraçado né? ((risos)) 

 
Doc.  É…  
 
Inf.  Trabaiá o dia intero im troca dum prato de comida… aí peguei café também 
 
Doc.  Isso tudo aqui… perto de Goiáis? 
 
Inf.  É… tudo aqui… pra baxo de Araguapais né? 
 
Doc.  Ham ham  
 
Inf.  ( )  
 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Aí bana:::va arrois… pessoal coía cem saca de arrois… fejão e a gente ficava 

banano o dia ínteri:::m ( )  
 
Doc.  Como que é isso? O arroz… eles plantavam? 
 
Inf.  Batia né? a mão mesmo 
 
Doc.  Colocava…  
 [ 
Inf.  Faz 
 
Doc.  Dentro do saco 
 
Inf.  É… e bana es pra tirá o far… o farelo  
 
Doc.  Ah tá 
 
Inf.  Que hoje tem a máquina separa tudim lá né? e antes num tinha era socado no pilão e 

tinha que baná pa… fazê a saca… e guar… guardá empilhá 
 
Doc.  Guardava… ele descacado já? 
 
Inf.  NÃO… na casca…  



 
Doc.  Na casca? 
 
Inf.  É… só… cê nunca viu baná arrois? 
 
Doc.  Não… 
 
Inf.  Ixi::: ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Aí saí o farelo assim… mais não é farelo que o arrois fica descacado não… ele fica 

com casca mais só que aquele arrois morto… saí 
 
Doc.  Ah tá 
 
Inf.  Entendeu? 
 
Doc.  Aquele que tem num presta né? 
 
Inf. É… quele que num… 
 
Doc.  O cisco? 
 
Inf.  Isso… some tudim… igual rumá fejão ( ) fica só o feijão… era isso que nóis fazia… 

e otra coisa interessante tamém conteceu na minha infância qu/eu corria légua e 
légua pra abri portera… assim que começo o carretero… aí es dava um dinhero… 
acha que era um… cruzero… ô um sei lá o que… 

 
Doc.  ( ) era cruzero mesmo 
 
Inf.  Acho qu/era cruzero… aí es dava… í meu pai tomava pra bebê pinga… aí nosso 

Deus… mais é… foi legal 
 
Doc.  Cê abria a portera?  
 
Inf.  É… fe… abria e fechava… qu/es num des… pra es num descê… e quase ( ) sei 

qu/era dinhero… agora… acho qu/era pôco…( ) pergutava moço quanto que vale 
esse dinhero né? não::: dô pro meu pai… mais pai é confiança da gente né? 

 
Doc.  É::: 
 
Inf.  Aí né? 
 
Doc.  Aí ele bebia… seu pai bebia muito? 
 



Inf.  Bebia… quando ele tava viajano assim não né… que ele viajava quinze:::… tinha 
veis que ficava até meis… ( ) cê viu… que negoço de boiadero… que saía deis… 
vinte homem carregano aquele tanto:::  de gado… levano… ficava muito tempo 
viajano né? 

 
Doc.  É… 
 
Inf. Era assim mesmo… 
 
Doc.  Transportando gado pra… de um lugar pra outro né? 
 
Inf.  É… ficava muito tempo fora ( )  
 
Doc.  Mais… ele… como que era o relacionamento dele com sua mãe… era bom? 
 
Inf.  Bão… 
 
Doc.  Não brigava? 
Inf.  Num brigava… es foram uns ótimo pai… o probrema mais séro mesmo foi a danada 

da fome… ((risos)) mais o resto foi tudo legal… ele só batia quando a gente fazia 
uma coisa que num podia né? 

 
Doc.  É…  
 
Inf.  Aí ele batia mesmo… batia de laço mesmo… de laçá gado…  
 
Doc.  Nossa… então era 
 
Inf.  Qu/elas corda ( ) de coro… mais dói::: 
 
Doc.  Nossa ((risos)) 
 
Inf.  Duía… pensano né? 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  E ele batia com vontade mesmo 
 
Doc.  Meu Deus ((risos)) 
 
Inf.  ((risos)) 
 
Doc.  POIS É… nessa época lá em Araguapaz ele trabalhava em fazenda… pra… pra… 

pra otras pessoas? 
 
Inf.  Pro seu ( ) Santana  isso 
 



Doc.  Pois é… mais porque ele… ele plantava lá e num dava? 
 
Inf.  Num dava… a terra lá é seca… a terra é… de lá é ruim…  
 
Doc.  Então ele plantava pro outro também? 
 
Inf.  É… prantava na meia com fazendero… no caso assim… seu ( ) dava a terra e os… 

os grão pra prantá… aí o que dá divide… aí dava treis saca… uma… aí ele nem 
pegava aquilo… dexava… nóis era muito fii né… aí cabava rápido né… aí num 
tinha jeito 

 
Doc.  O outro é que tinha de dexá né? ((risos)) 
 
Inf.  É…  
 
Doc.  Porque provavelmente ele tinha né? mais condições  
 
Inf.  Tinha… aí ele num pegava a renda não… ficava por lá mesmo… nesse ponto 

também ele foi um bom patrão…  
 
Doc.  Ah tá  
 
Inf.  Ele foi ótimo… que se fosse outro… pegava tudo e num queria nem sabê né? 
 
Doc.  É…  
 
Inf.  Aí quando ele viu mesmo que tava difici… aí ele troxe nóis pr/essa fazenda dele 

aqui perto… o ( ) cê conhece né? 
 
Doc.  Quem? 
 
Inf.  ( ) Santana? 
 
Doc.  Não 
 
Inf. Não conhece? 
 
Doc.  Num tô lembrado não 
 
Inf.  Ixi ele ( ) nasceu aqui… é meu irmão também 
 
Doc.  É? 
 
Inf.  É… a… a não cê num lembra do ( ) do pai cê num lembra mesmo 
 
Doc.  Ham ham 
 



Inf.  O pai quando ele formô… outra tristeza na nossa vida… ele foi lá em casa e falô 
assim… ó maninha agora eu forme:::i vô sê advogado… vô cuidá do cêis… vô te dá 
uma casa… e o ( ) matô ele… primera causa qu/ele pegô… ele matô lá no Faina… 
essa história cê conhece né? 

 
Doc.  Eu já ouvi falá 
 
Inf.  Pois é… meu irmão de criação… eu tinha costume de falá qu/ele era um deus na 

minha vida  
 
Doc.  Ele era gente boa? 
 
Inf.  Boa demais  
 
Doc.  Mais porqu/ele matô? 
 
Inf. Porque ele pegô uma causa… e a causa já era véia… mais acho que a advogado 

num tava tão interessada em ganhá a causa pra outra… pra dona Fiica… aí ele pegô 
e falô que ela ia ganhá… e ganhô… aí nas nove hora ele ia::: lá passá… o… a… um 
papel pra ela lá né? confirmano… aí o Zezim falô pra mim assim ó… cê fala pro seu 
irmão num i não… aí eu fui e avisei pro pai dele… ó o Zezim falô assim que num é 
pra ( )  í lá nove hora não… qu/ele vai matá ele… ele não acreditô  

 
Doc.  E foi? 
 
Inf.  Foi… aí matô mesmo  
 
Doc.  Mais foi preso na hora? 
 
Inf.  Não::: ele ficô muito tempo sumido  
 
Doc.  Uai… mais no fórum normalmente tem… segurança… pessoas que vêem  
 
Inf.   Mais pessoas que vêem… dexaram ele escapuli… num sei como mais dexô né… 

num pegô ele… agora mataram ele aí tamém num sei quem…  
 
Doc.  Mataram? 
 
Inf.   ( ) falô que matô… acho que deve tê uns treis meis  
 
Doc.  O seu irmão é… ele morreu  também… matado né? 
 
Inf.  Foi… bem ali na esquina do ( ) todo dia que passo ali tem veis mim dá um arrepii… 

atiralo ele ali naquele pauzim sabe… aí dizeno:::… quando era do Seu Sebastião ( )  
 
Doc.  Ham ham  
 



Inf.  ( ) inda foi contá detalhe… falei não num conta não… aí num contô não… mais 
disse que foi uma coisa mais feia  

 
Doc.  Foi briga? 
 
Inf.  Foi… acho que foi… quado de muié 
 
Doc.  Foi? ((risos)) 
 
Inf. ((risos)) o cara avisô ele ainda… num acreditô né? ( )  
 
Doc.   Pois é Abadia e festa… você participava de… de festa ou não? 
 
Inf.  As vezes… reza eu participava muito…  
 
Doc.  Reza de que… de…? 
 
Inf. De São João… São Pedro… Santo Antoim 
 
Doc.  É? Na Fazenda tinha muita… de… dessas… dessas festas? 
 
Inf.  Tinha… no Ferrero mesmo todo ano faz… fazia festa né de São João… São 

Pedro… Santo Antoim… aí tinha brincade::ra de soltá balão… de… brincá de 
roda… casamento de… compromi:::sso com… amigo né? ((risos)) 

 
Doc. ((risos)) 
 
Inf. Uns até virava realidade ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  É co… batata doce… i tinha mui::ta distração na festa 
 
Doc.  Bem tradicional né? 
 
Inf.  É… 
Doc.  E essas festas… essas rezas nu… não eram tranqüilas né? 
 
Inf.  Tranqüilas 
 
Doc.  Num tinha bri::ga? 
 
Inf.  Não… aí quando começava o baile… aí nesse horário eu… já tava ino embora pra 

casa… mais as minha tia ficava e con… e chegava lá contano… cê sabe o fulano 
chamô fulana pra dançá e deu um tiro no pé da cicrana porque injeitô ela… aí eu 
falava… aí ó por isso qu/eu num fico depois atira no meu pé também… 

 



Doc.  Mais atirava mesmo? 
 
Inf.  Atirava mesmo de verdade… o meu pai conta uma história… uma história 

verdadera né? que quando ele era rapaizim… ele ia nas festas de São João… São 
Pedro… aí chegava lá colocava os lampião na barraca… e ele era o rapais que tinha 
o cavalo mais boni:::to pa í nas festas… as riata dele era tu:::do de 
argola…tradicional lá… quela coisa chique né?… i chegava lá os cara incarava 
nele… ah eu vô brigá… i ele brigava… brigava… depois quando era no fizim da 
briga… s/ele ficasse machucado… dismaiado os otro atirava o lampião… dexava 
todo mundo no escuro… e o povo gritava… Meu Deus num sei o quê… nóis tem 
que pará de fazê essas festa… os fulano sai lá dos CAchá prego e vem desmanchá 
felicidade dagente… isso é o Severino… agora Severino é o meu pai ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) Ah é né? 
 
Inf.  Ele é que é baguncento… bagunçava… ( ) enTRAva o cavalo dele dento da 

barraca…  
 
Doc.  Seu pai? 
 
Inf.  É… pegava a namorada do otro jogava na garupa e ó sumia… ah::: mais ela ia 

porque queria né? porque se num fosse? 
 
Doc.  É… ele num ia obrigá né? 
 
Inf.  As veis ia obrigada mesmo  
 
Doc.  Ah::: 
 
Inf.  Tinha veis qu/ele ia obrigada mesmo… qu/ela tinha medo né? ficava jurano… um 

jurava o otro… aí::: ela incrível a infância dele né? 
 
Doc.  Ham ham 
 
Inf.  Mais eles era elegante demais… brigava ((risos)) 
 
Doc. ((risos)) Seu pai é do estado de Goiás mesmo ou era do… de otro estado? 
 
Inf.  Daqui do… da qui de Goiaís mesmo… do estado de Goiáis mesmo… aí uma coisa 

mais interessante tamém que marcô minha vida… que meu o pai e a minha mãe 
encontraram dentro de uma cela de delegacia 

 
Doc.  Dentro de uma CELA?  
Inf.  É… 
 
Doc.  Qu/eles se conheceram? 
 



Inf.  Ela tinha feito num sei o… uma briga… sabe de muié com muié… e acho que tinha 
passado um trem na otra e deu sangue… foi presa e quando ela chegô ele tava preso 
porque ele ti:::nha batido num homem… demais da conta… e sentado o facão na 
nunca dele… tava preso… aí na hora de i pô sol esquentá… viu ele no corredô… aí 
dizeno ela… qu/ele piscô pr/ela… ela piscô pr/ele… aí um dia lá que saiu aqui no 
quartel vinte ainda… que hoje é quartel vinte ainda né? 

 
Doc.  Eles estavam preso aí? 
 
Inf.  É… aí conversaram… saiu da cadeia… casô… legal né? ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) interessante né… 
 
Inf.  Aí::: eu falo assim… vô presa tamém… quem sabe eu acho meu príncipe lá… ela 

riu ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) Então eles se conheceram na cadei:::a?  
 
Inf.  Na cadeia… 
 
Doc.  Ela que contava pra vocêis? 
 
Inf.  Ela que contava… ele também contô um dia ( )  
 
Doc.  Valeu né? 
 
Inf.  Valeu 
 
Doc.  Se conheceram logo ((risos)) 
 
Inf.  ((risos)) aí lá na fazenda também… eu tinha… oi:::to anos… eu lembro até hoje… é 

um fato triste tamém… nóis era TÃO amigo… tinha uns quatro amigo meu… era o 
Luiz… ( )… o Zé e o João… e só qu/as muié conversava demai:::s assim… se 
acontecesse uma coisa… contava… e contava pro marido da otra… aí… o… brigô 
os treis irmão… contra os treis irmão num aparta seis  

 
Doc.  Seis pessoas? 
 
Inf. Seis pessoas… o pai mesmo dum dos menino… do Luis matô dois fii no escuro… 

cê acredita? 
 
Doc.  Pois é… mais… a briga foi no escuro? 
 
Inf.  Foi… 
 
Doc.  Mais por que? 
 



Inf.  Por causa de conversa fiada… e Seu Nego Branco é vivo ainda… ele mora aqui… 
pai dos fii que morreu… qu/é esse menino qu/eu falei pr/ocê que apaixonei por ele 
na infância ((risos)) 

 
Doc.  Ah::: ((risos)) 
 
Inf. É… aí ele morreu 
 
Doc.  Pois é… mais aí a… esqui:::sito? 
 
Inf.  Esquisito… de foice… machado e paulada… é verdade… isso num é história não… 

é fato mesmo acontecido  
 
Doc.  Onde que foi isso? 
 
Inf.  Na Fazenda Palmital… pra baixo da ci… na fazenda do Deivi Santana… é 

verdade… o pai dele… eu vejo ele aqui hoje assim… as veis eu vô embora es tá ali 
na esquina assim… fico pensano… será o que qu/es pensa hoje né? 

 
Doc.  Ele matô dois filhos… mais sem sabê? 
 
Inf. Acho que… ele sabia  
 
Doc.  Que era filho dele? 
 
Inf.  Sabia… acho qu/é raiva né… conversa mesmo… conversa fiada assim diz o povo 

né… fim de festa  
 
Doc.  E os outros que morreram? 
 
Inf.  Os outros que morreram? dois eu num sei de quem era parente não… agora os os 

filhos do Seu Joaquim era vivo…  
 
Doc.  Nossa… história trágica né? 
 
Inf. É… só ruim né? 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Por isso qu/eu falei que num é muito bom não 
 
Doc.  Não muito bom lembrá ((risos)) 
 
Inf.  Né não 
 
Doc.  Sei… Mais cê teve outras bênçãos de Deus pelo que cê falô? 
 



Inf.  Bençao? Tive  
 
Doc.  Seu filho foi curado…  
 
Inf.  Eu fui curada… qu/é dizê fui curado de nervo né?… de… de câncer no útero 
 
Doc.  Cê teve? 
 
Inf.  Tive… era pra mim i pra Goiana fazê a cirurgia… aí eu falei assim… se Deus é 

médico dos médicos ele vai mim curá… 
 


