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Doc. há quantos anos a senhora mora aqui em Goiânia? 
 
Inf. fui nascida e criada aqui né 
 
Doc. e qual a idade da senhora? 
 
Inf. 57... ((risos)) dói né?... ((risos))  
 
Doc.  nada... a senhora nem parece ter esse tanto 
 
Inf. tenho... tenho 57 
 
Doc.  ih::: assim... a senhora já morou em alguma outra cidade? 
 
Inf. não... toda vida foi aqui 
 
Doc.  eh::: como que a senhora avalia a cidade de Goiânia? o que que a senhora acha            
que é bom... o que que é ruim? 
 
Inf. uai... eu gosto daqui né... fui criada aqui né... de ruim... os hospitais né... a saúde 
é bem precária né... 
 
Doc.  serviço público tá terrível né?  
 
Inf.  [tá terrível 
 
Doc.  não só na saúde né? 
 
Inf. não... nem só na saúde... no serviço público também né? 
 
Doc.  eh::: assim... a senhora já passou por alguma situação de perigo como um 
assalto ou um acidente? 
 
Inf. não... assalto não... ladrão já entrou na minha casa né... treis veiz... já fui roubada 
treis veiz... agora assalto assim... acidente... não 
 
Doc.  não teve risco de morte não? a senhora tava em casa? 
 
Inf. não... tava não... tava pu serviço 
 
Doc.  e a senhora teve muito prejuízo? que que ele levou? 
 



Inf. a última veiz... eu levei prejuízo grande porque ele levou minha televisão, levou 
bujão... ele ia carregar mais coisa se eu num chego mais rápido né... ((risos)) 
 
Doc.  ih foi mais de uma veiz? 
 
Inf. foi treis veiz qui es entraram... 
 
Doc.  mas... a senhora acha que é a mesma pessoa? ou não? 
 
Inf. não sei falar não... porque... ladrão né... pode ser que foi diferente né... a 
primeira veiz os policial falô que foi ladrãozim pequeno porque levou pouquinha 
coisa... levo dinheiro... poquim... éh:: relógio... passe... o que es achô né... que deu prês 
levá na carreira... relógio... passe de ônibus... / agora vê... o ladrão entrô lá mais eu tava 
chegando né... es entrô e saiu rapidim... foi à noite... 
 
Doc.  foi recente agora? 
 
Inf. não... o último já vai fazê dois anos 
 
Doc.  aí... a senhora deu queixa mais não resolve nada? 
 
Inf. não resolve nada... porque ninguém/não tem prova né... ninguém viu... 
 
Doc. é difícil de investigar... 
 
Inf. é difícil... 
 
Doc.  éh::: a senhora tem alguma atividade de lazer ou é só trabalho... trabalho... 
trabalho? como é que é? o que que a senhora / que tempinho que a senhora tira pra 
senhora? 
 
Inf. eu sempre gosto de dançar de veiz em quando... 
 
Doc. [oh::: 
 
Inf. éh::: gosto de acampar também na beira dos ri né... sempre eu vô pras beira dos 
ri... acampo... que tem que saí um poquim né?... senão num guenta... 
 
Doc.    [nossa senhora 
 
Inf. só trabalhá e estudá é demais... 
 
 
 
Doc. eu tô briganu lá em casa porque eu quero sair pra dançá... falô em dançá eu tô 
pensando o tanto de tempo que tem que eu num danço... 
 
Inf.     mais só que agora tá cuns dia que eu num vô mais tô doidinha pa dançá um 
poquim... 
 



Doc.  é bom... distrai né? 
 
Inf. distrai... 
 
Doc.  éh::: que cidades goianas a senhora já visitou ou fora de Goiás... que cidades 
que a senhora conhece? 
 
Inf. eu conheço Brasília... Anápolis né... esses interior aí perto eu conheço... 
 
Doc.     ih:: assim:: no modo de relação das pessoas... a senhora acha que é igual aqui em 
Goiânia ou é diferente? o que que a senhora observa? 
 
Inf.     oia... em Brasília... eu fiquei lá... fui lá duas veiz... fiquei uns deis dia lá... pra 
mim é igual... assim tem gente diferente muito lá... tem gente do norte... tem 
desses...vêm de otos estado né... vem do Maranhão... lá tem gente diferente...mas eu 
num sei se é porque eu quase num saía de casa né...  
 
Doc.    ficou poco tempo né... 
 
Inf.     fiquei poço tempo... uns deis doze dia só...  
 
Doc.    ih... assim... o modo de falar das pessoas... a senhora que... a senhora percebe 
diferenças ou... 
 
Inf.     tem... tem diferença... o povo do Maranhão... eh... do Mato Grosso... sempre fala 
umas palavra... assim... fala diferente... 
 
Doc.    [em relação ao... 
 
Inf.     éh... à língua mesmo... no tipo de falá... a linguage deles... 
 
Doc.    qual a diferença que a senhora observou? 
 
Inf.     sempre as professora toca nesse assunto lá né... es fala... - - como é que eu quero 
falá gente - - assim... igual aqui nois fala mandioca... es fala diferente né... es fala... 
como é?... aipim... o povo da Bahia... aipim né... e tem otos lugá que fala diferente... 
aipim e tem ota palavra que es fala tamém... pão né es fala diferente...  
 
Doc.    pão é o que lá? 
 
Inf.     eu num lembro... mais... lá em São Paulo... es fala bengala... a bengala é aquele 
grande né... ((risos)) 
 
Doc.    é o cacete... no sul né? que fala cacete? 
Inf.     éh... es sempre fala diferente... 
 
Doc.    em relação assim... a reuniões familiares... a sua família costuma reunir?... em 
que contextos... em que situações que ocorrem essas reuniões? 
 
Inf.     ah... sempre faiz um almoço... um churrasquim... 



 
Doc.    da sua infância... tem alguma lembrança marcante da infância? 
 
Inf.     ah... só pobreza... ((risos)) 
 
Doc.    ô meu Deus... 
 
Inf.    meu pai era PObre... coitado... tinha filho dimais... minha mãe era mãe de... de 
DOze filho... só que escapô só oito... mais cê vê... oito fi tudo vivo né... 
 
Doc.    é gente dimais né... 
 
Inf.    gente dimais... minha mãe tinha que trabalhá... coitada... pra ajudá né... 
 
Doc.    é assim... a senhora já ganhou alguma coisa... de rifa... bingo... alguma coisa que 
deixou a senhora... 
 
Inf.    não ((risos)) 
 
Doc.    não teve sorte não? 
 
Inf.    não... mais também quase num joga... cumé que ganha?... ((risos))  
 
Doc.    então eu vou interromper... otro dia a gente conversa mais... muito obrigada a 
senhora... 
 
Inf.    de nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


