
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 
I –  Dados Gerais 
1.1 Inquérito nº: 10 
1.2 Cassete nº: 10 
1.3 Lado: A e B 
1.4 Duração: 60’ 
1.5 Data: 28/07/03 
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: Pará de Minas - MG 
4. Domicílio: Praça do João Francisco – Goiás - GO 
5. Residência anteriores: Fazenda Capitinha (MG), Chácara Velha (MG), Moinhos (MG), 
Goiás. 
6. Está em Goiás desde:  10 anos de idade 
7. Formação escolar: não alfabetizada 
8. Profissão: doméstica 
9. Idade: 70 anos  
10:Local de trabalho: no próprio lar 
11. Tempo de serviço: desde os 10 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho:  
13. Outras atividades: costureira 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico: baixo 
16. Naturalidade do pai: Patos de Minas - MG 
17. Naturalidade da mãe: Pará de Minas - MG 
18. Naturalidade do cônjuge: Nova Serrana - MG 
19. Ocupação do pai: lavrador 
20: Ocupação da mãe: costureira 
21. Ocupação do cônjuge: lavrador 
22. Nº de filhos: 08 filhos 
23. Filhos adotivos:  
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 
 
 
 
 
Doc.  A::: tá… a senhora tem… quantos anos? 

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



 
Inf.  Setenta… 
 
Doc.  SeTENTA? Pois é… já muito vivida né…? ((risos)) 
 
Inf.  Muito vivida né… tem muito tempo… 
 
Doc.  Por que que a senhora tem esse nome… por que colocaram esse nome na senhora? 
 
Inf.  Uai… 
 
Doc.  É um nome bonito né…? 
     [ 
Inf.      Cê acha? 
 
Doc. Eu acho…  
 
Inf.  A::: eu acho… acho mei… mei estrãim… uma vez chegô um moço aqui… i falô 

assim tá doido a senhora é da guerra das Malvinas hem? 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  LEMbra da guerra? 
 
Doc.  LEMbro… lembro… lembro 
 
Inf.  Pois é… mais aí 
 
Doc.  Que tem um lugar chamado MalVIna né… 
 
Inf.  T… tem… feis… feis  até aquela guerra aquela veis… cê lembra né…? 
 
Doc.  Lembro… lembro… mais tem um porquê assim que a mãe da senhora colocou esse 

nome? 
 
Inf.  A::: eu num sei dicerto ela gostô do nome né…? 
 
Doc. Acho bonito né… que é um nome forte né…? 
 
Inf.  Co…Como eu mesmo… quondo eu… eu tive oito filhos… eram cinco mulheres… 

quando  ( ) eu… eu tinha aquela vontade na minha cabeça  de pô Elga… mais aí foi 
a deRRAdera que eu falei essa vai chamá Elga MESmo… essa num tem oto nome 
não… é que é a Elguinha  

 
Doc.  É… 
 
Inf.  Agora minha mãe eu num sei porque que ela foi me pô Malvina… 



 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Porque lá… lá em Brasília tem um… tem um poeta lá… tem um poeta lá… chama 

Sê Manuel… ele que ajuda sempre a Divina aqui… lembra o ( ) pra Brasília né… 
cuida quando ele feis esse livro… ele ajudô muito… 

 
Doc.  Humhum… 
 
Inf.  O Sê Manuel poeta… então ele fala que o meu NOMe tinha que sê Bemvina e não 

era Malvina que Malvina não é bom…  
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  A:::  a gente tem que gostá do nome que a mãe pois num tem? 
 
Doc.  Tem… lógico né…? 
 
Inf.  É uai… ela pois esse nome né… escolheu  
       [ 
Doc.                   Todos nomes são… 
 
Inf.  ( ) craro que vô… aceitei… i::: gosto do meu nome né? 
 
Doc.  Esse é bonito 
 
Inf.  Pior que um chama de Malvina… OTO fala Dalvina… OTO fala ota coisa OTO 

fala… 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Assim mesmo tá bão… 
 
Doc.  É normal né…? E como foi o dia do nascimento da senhora… assim…? 
 
Inf.  A::: eu num sei meu fii… a gente num sei né… 
 
Doc.  Hum hum  
 
Inf.  Por que… eu… eu… quando eu tava com quatro ano eu lembro… quando eu 

comecei a::: ver meus irmão né… minhas irmã que era tudo mulher né… aí eu 
costum…aí quando eu tava com quatro ano que eu fui falá com quatro ano de 
idade…  

 
Doc.  Quatro anos? 
 



Inf.  Eu lembro quando… quando eu… quando eu falei… quando eu dava conta eu 
coMECEI a falar eu alembro…  

 
Inf.:  I::: depois meu fii fala até demais… 
 
Doc.  ((risos)) mais isso é bom né…? 
 
Inf.  A::: é né… fala demais… 
 
Doc.   I::: a senhora nasceu lá em Minas Gerais? 
 
Inf.  É::: foi no município de Pará de Minas…  
 
Doc.  Pará de Minas? 
 
Inf.  É:::  era uma cidade muito boa lá hoje… muito boa a cidade 
 
Doc.  É? Estilo Goiás ou não? Era diferente? 
 
Inf.  Não… lá era diferente…lá era pertim de Belo Horizonte… é pertim de Belo 

Horizonte… Pará de Minas é uma cidade muito boa… nóis morava assim e ia a pé 
lá  

 
Doc.  A:::: 
 
Inf. Era pertim… 
 
Doc.  Era bom né…? 
 
Inf.  Era muito bão lá… i::: depois então nóis… mudamo pessa capitinga… era onde eu 

juntava as pedra pra venDÊ pra comprá as vaca… ((risos)) 
 
Doc.  A senhora juntava pedra pra vend…? 
 
Inf.  Eu tinha loucura pra tê vaca… pra bebê leite de colhé  
 
Doc.  ((risos)) aí juntava muitas pedras? 
 
Inf. I:::xi eu juntei um monte de pedra… mais o moço falava não tá pôco ainda tem que 

juntá mais ainda… 
 
Doc.  E ele… ele ( )  
 
Inf.  É ele ( ) minha mãe tamém num dexava tirá nem uma pedra… eu juntava num 

dexava as ota meninas esparramá… 
 
Doc.  Sei…  



    [ 
Inf.       Coisa de criança mesmo… 
 
Doc.  Aí a senhora juntô essas pedras durante muito tempo? 
 
Inf.  Aí juntô essas pedra durante o tempo q/eu tava lá… mais nunca deu pra comprá 

essas vaca ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Aí nos mudamo né…  p/esse lugar q/eu falei pra você que tinha MUITA cobra… 

lá… eu lembro que nóis ficô LÁ só um ano… porque… o meu pai teve medo de… 
de… ficá lá porque matava déis… déis cobra por dia… ninguém ia querê vê isso 
né…? 

Doc.  Dez cobra por dia? 
 
Inf.  Matava treis no dia 
 
Doc.  E era cobra perigosa? 
 
Inf. Uai Jararaca… 
 
Doc.  Nossa… 
 
Inf.  Era DEMAIS… era cobra DEmais da conta… num pudia saí no terrero de noite… 
 
Doc.  Credo uai… 
 
Inf.  De tanta cobra que ( ) num sei se ainda tem 
 
Doc.  Mais aí vocês tomavam os cuidados ninguém foi ofendido não? 
 
Inf. Não… ninguém foi ofendido… Deus guardo… todo mundo né…? 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Daí nóis mudamo pra esse lugar que chamava é… é… como que chama gente… 

esqueci… mui… munho… lá chama munho… todo mundo fala… cêis vai pro 
munho né… lá… é… num é… é que tem entre duas cidades… mais nóis morava 
pertim da linha de ferro… onde a máquina passava… 

 
Doc.  O trem de ferro? 
 
Inf.  O TREM de ferro… aí depois nóis… de lá nóis ficô lá… meu pai… meu tii 

morreu… meu tii pai faleceu dentro de quarenta dia… meu avô falô VAmo pra 
GOIáis… a filha dele já morava aqui né…? 

 



Doc.  É… 
 
Inf. E ele ficô DOIdo pra vim/bora que diz que vivia pra lá… 
 
Doc.  E a senhora tava com quantos anos? 
 
Inf. Ah::: nesse tempo eu já tinha uns déis anos… 
 
Doc.  Dez anos? 
 
Inf.   É… aí… nóis… ( ) pego… meu avô falô VAmo pra Goiás… aí juntô as duas filhas 

viúva… que era minha mãe… minha mãe agora num existe mais… muito 
pobrezinha tadinha… aí nóis vei pra Goiás… no caminho nóis ficamo VINTE E 
CINCO DIAS aqui… nóis saiu primeramente de carro de boi da onde nóis 
morava… foi até Santo Antoim de… do Monte… lá… aí do Santo Antoim de 
Monte nóis foi de carro de boi… dois carro de boi carregano as mudança que… e o 
povo num dava conta de andá que tinha muita criança… tinha meu tii já velhim… 
tinha meu tii baxotim que… ( ) eu tinha… que morreu aqui em casa… aí foi dois 
carro de boi pra carregá o povo e a mudancinha né…? 

Doc.  É 
 
Inf.  Aí… em… em Santo Antoim do Monte nóis pegamo a máquina de ferro… i::: 

quando foi na hora de saí… 
 
Doc.  A senhora nunca tinha andado de… de máquina de ferro não? 
 
Inf. Não tinha porque ela passava lá na porta… de casa 
 
Doc.  Direto né…? 
 
Inf.  É direto… todo dia ela passava lá… aí nóis pegamo a máquina de ferro mais na hora 

que foi entrá a família deu farta duns que era mei doidim sabe…? Deu farta deles 
aí…desceram todo mundo e as malas foram embora… 

 
Doc. Nossa… 
 
Inf.  Já tinha colocado as malas dentro da máquina… até Leopoldo de Bu… até 

Leopoldo de Bulhões que nóis vinha de máquina… de trem de ferro… aí foi… cadê 
o tii Bissalão… num achava ele… i aí esparramaram… desceram as pessoas… 
desceram tudo… que a máquina na hora dela saí ela num vai perguntá se tá fartando 
gente né…? 

 
Doc.  Não… 
 
Inf.  Aí desceram todo mundo correno… e foi caça ele… procurano ele… procurano 

ele… nada de achá ele… ele era mei doido… aí nóis pegô… achô ele na bera dum 
rio… ele quereno travessá um rio e uma dona segurano ele falava se o senhor entrá 



senhor MOrre isso aí é fundo… aí num dá passagem… ninguém passa aí e… ele 
passo… eu passo aqui todo dia 

 
Doc.  Ele era o que de vocês? 
 
Inf.  Ele era meu tii… ele era irmão do meu avô… aí né… pegaram ele e troxe pá trais 

mais as mala já tinha vindo… 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Aí nós pegamo otro dia a tarde… pegô o trem de ferro dinovo e vei até::: Leopodo 

do Bulhões… lá nóis ficamo treze dia… meu filho… cuzinhando numa 
enchorrada… minha vó fazia uma lata de… cuzinhava na lata de… de querosene… 
quelas latas de dezoito litro né…? 

 
Doc.  É 
 
Inf.  Botava… punha arrois… punha fejão… punha as coisa tudo daquela lata… cum… 

sabe… cozinhava lá… pra todo mundo comê… vinte e oito pessoas… 
 
Doc.  Nossa… 
 
Inf. Todo mundo pobre… ninguém tinha dinhero né… só mesmo dinherim de 

MUdança… aquela coisa difici… muito difici que foi… nóis foi no lixo pegô:::  
quelas latas de marmelada pra fazê prato pra cumê… nóis ficô lá treze dia…  

 
Doc.  Sofrimento hem? 
 
Inf.  Aí…aí pra vim pra Goiânia nóis pegamo um caminhão… meu avô arrumô um frete 

de um caminhão… nóis chegô na até Goiana… aí em Goiânia nóis veim numa 
combi… quebrano… quebrano… até chegô aqui… aí daqui pra fazenda… pressa 
fazenda do meu tii que nóis… ficô lá… uns né… uns ano… aí nóis foi… uns foi de 
a pé… otros foi de a cavalo… todo mundo chorano… 

 
Doc.  Nossa… 
 
Inf.  E es… es falava… 
 
Doc.  Condução naquela época era muito precária né…? 
       [ 
Inf.        Num tinha né… era no… na estradinha… 

carregano esses trem… carregano meu tiizim… que era dois tiizim doente… que um 
era esse que fi… ficô lá… que deu trabai pra achá… otro já era piquininim… aí 
minha mãe cum nóis tudo pequeno… porque abaxo de mim tinha duas… e a… a… 
minha tia que o marido dela morreu tinha três criança… aí carregano… esses 
menino no braço pra carregá pra viajá déis légua… inda chegamo… saiu daqui 
cedo… cedim… meu avô comprô um saco de banana pra fazê:::  ( ) cada um pegô 



esse saco jogava prum lado… chegô lá as banana todas regaçada… quando foi comê 
só tava um… um ângu banana… ( )  

 
Doc.  Podia ter comido no caminho? 
 
Inf.  Pois é… no caminho mesmo… era pra cumê no caminho né…? 
 
Doc.  É 
 
Inf. Aí nóis ficamo lá… aí quando eu fiis dezesseis anos… porque eu num tive 

namorado… namorado q/eu tive foi o Francisco… 
 
Doc.  Ah::: o que a senhora namorou casou? 
 
Inf.  Eu num namorei NINGUÉM… com dezesseis anos eu casei… mais foi assim… 
 
Doc.  Mais antes de casá assim… ceis foram pra fazenda aqui… no município de Goiás? 
 
Inf.  Lá nesse lugar né… lá na fazenda do meu tii 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Nóis morava lá… na fazenda dele… aí nóis morava assim… com meu avô… 
 
Doc.  E lá a senhora juntava as pedrinhas ou não? 
 
Inf.  Não lá em Minas q/eu juntava as pedrinha… aí depois que vei pra Goiás ficô isso lá 

né…? 
 
Doc.  É 
 
Inf. Lá q/eu juntava as pedrinha 
 
Doc.  E aqui cêis brincavam basTANTE? Como que era? 
 
Inf.  A::: nóis brincava sim… aí juntô um tanto de gente… os filhos do meu tii… esses 

que veim de Minas que eram um monte de menino né… aí meu fii… era… era socá 
arrois ( ) uma quarta por dia pra fazê comida pr/esse povo tudo…  

 
Doc.  Nossa… 
 
Inf. Nossa Senhora né… 
 
Doc.  Hum 
 



Inf. Aí nóis… eu fiquei… aí minha feis um rachim pra ela… mais como diz… nesse 
sertão de mato o que tinha lá pra comê… era… ( ) nóis chegô já tinha e… já tinha 
madioca… fazia porvilho… fazia biscoitim né…? 

 
Doc.  É  
 
Inf.  E daí cum… nóis…minha mãe morreu… eu fiquei cega…  
 
Doc.  Foi? 
 
Inf. Uai… eu fiquei cega  
 
Doc.  Por que? 
 
Inf.  Eu tava com quinze ano… minha vista foi ruxiano… foi ficano… eu oiava assim 

falava mãe… PURque que as nuvem tão roxa… tão lilás… aí ela falava né não 
minha fia… tá não… e eu falava tá sim… quando feis déis dia eu tava cega… aí o 
meu cunhado… o meu cunhado já… já… minha irmã mais véia já tinha casado… aí 
ele oiô meu olho e falô assim olha… amanhã… eu vô levá ela lá em Goiáis… eu 
num tinha nem rôpa pra vim em Goiáis… minha mãe feis um vestido de lençol véi 
pra mim… i mim montô… eu montei numa égua lá… e ele vei puxando de lá 
aqui… deis légua… tadim né… aí ele vei puxano essa égua pra cá… nóis 
encontramo aqui o dotor… o dotor Brasil… o dotor Brasil pai do dotor ( ) lembra 
dotor ( ) véi… 

 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Aí nóis feis a consurta com ele… eu tornei a muntá nessa égua e fui… aí::: ele… eu 

tomei os remédio… quando foi pra mim vortá… que já tava já… já deu tempo do 
médico mandô eu vortá pra podê fazê otros exame… ele… ele feis o exame só 
assim no meu olho e passô os remédio né… di primero parace q/uera assim né… 
num tinha  muito exames pra fazê nada né… aí quando… quando… quando eu vim 
dinovo que era marca do médico já… eu já tava enxergano um poquim i::: minha já 
tinha morrido… morreu naquele… naquele ano… 

 
Doc. O pai da senhora? 
 
Inf.  O meu pai morreu em Minas né…? 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Foi enterrado lá… e a minha mãe… aí minha mãe morreu nesse mei pra::zo… i eu 

vortei di novo… aí foi meu avô que mim troxe… e eu já dava conta de vim num 
cavalo separado… ele vei num eu vim num outro. 

 
Doc.  hum  
 



Inf.  Aí nóis tornô a fazê a consurta… e num é de vê que o Francisco pegô e foi lá… e 
pediu o casamento comigo pro meu avô… 

 
Doc.  Mais aí a senhora já conhecia… conhecia ele da fazenda como que era? 
 
Inf.  Conhecia… ieu conhecia ele eu… eu tinha… eu conhecia ele mais assim… num foi 

de muitas veis não sabe…? 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.   Que sempre ele ia lá… na fazenda lá né… aí meu avô foi… e… e o Francisco já foi 

lá pedi o casamento… já… já… pediu o casamento já marcô a data… 
 
Doc.  Era rápido ((risos)) 
 
Inf.  Era RÁPIdo… num tinha esse negó… eu num namorei… 
 
Doc.  Senhora tinha dezesseis anos? 
 
Inf. Eu tinha dezesseis… aí eu casei né… e mudei… e vim pra cá… pra onde chama 

Caiapó… onde nóis inda tem tem a terrinha nossa lá… a terrinha nossa eu… ele… 
nóis viveu aqui esses anos… num vendeu lá… agora ele morreu tamém… os 
menino não quis qui vendesse… tá lá… a terrinha lá… até… um diz… como diz… 
a terrinha q/uele tinha tá lá… aí nóis vei pra cá né… aqui foi otra luta… 

 
Doc.  E quando a senhora casou… que vei pra cá? 
 
Inf.  NÃO… eu fiquei lá… treze ano… depois q/eu casei… num sei… porque… quando 

eu mudei pra/qui a Maria já tinha… já tinha… a Maria já tinha… uns… acho que 
uns doze anos quando nóis mudô pra/qui…  

 
Doc.  Sei 
 
Inf.  Aí nóis mudamo pra/qui… i::: o Francisco ficava lá 
 
Doc.  Maria é a mais velha? 
 
Inf. É::: 
 
Doc.  Quantos filhos a senhora teve ao todo? 
 
Inf.  OITO 
 
Doc.  Oito né…? 
 
Inf.  É::: aí quando nóis mudô pra/qui o Francisco ficava lá::: pelejano com as 

criaçãozinha eu aqui consertano sapato… eu arrumei… aqui tinha uma 



sapatariazinha… aí nóis conserta:::va… eu… ( ) a sapataria era do moço né… que 
trabalhava aqui… aí ficô os resto de sapato aí eu comecei a::: consertá sapato… 
consertei oito ano… e o Francisco lá na roça pelejano lá… pelejano com os trem 
lá… vinha aqui só::: assim dia de Sá:::bado… otros dia que ele podia ficá ele 
ficava… foi mais… ele ficô só uns quatro ano sem ficá pra lá… eu aqui c/os menino 
sozinha… a noite eu ficava loquinha… que o dia amanhecesse que eu queria mudá 
pra… pra roça dinovo… pra lá né…? 

 
Doc. É::: 
 
Inf.  Mais amanhecia o dia eu pensava… gente meus menino tá esco:::la… tá todo 

mundo na escola né… a escola… todo mundo estudava ( )  
 
Doc.  Humhum 
 
Inf.  Os menino tudo estudano será q/eu vô tirá meus fii da escola pra i pra roça… lá 

terrinha pequena num dá pra todo mundo… né… 
 
Doc.  Mais a senhora morava aqui::: ele ficava lá… mais ele vinha? 
 
Inf.  Ele vinha né…?  
    [ 
Doc.    Finais de semana 
 
Inf.  Ele ficava aqui uns dia… ia embora… cuidá das criação né… 
 
Doc.  É::: 
 
Inf.  Eu aqui consertano sapatim pra ajudá na casa né…? 
 
Doc.  É::: 
 
Inf.  Lavano rôpa pr/otros pra ajudá na casa di… dinherim lá da roça quase num vinha 

né…? 
 
Doc.  É::: ((risos)) 
  
Inf.  ((risos)) mais valeu né sô… meus menino estudô um pôco… todo mundo né…? 
 
Doc.  Isso foi bom né…? 
 
Inf.  É foi bom né… 
 
Doc.  Mas antes da senhora casá os… é… os… vocês brincavam muito na roça? É::: bri… 

briga também? 
 



Inf.  Brigava nóis brigava porque quando nóis vei de Minas que juntô esse monte de 
minino… tanto daqui… os da minha tia que ela teve dezesseis fii… aí né… muito… 
ficô esses minino… os minino daqui… os minino de lá… nóis brigava todo dia sô… 
todo dia um separano briga dum… depois separaram cada um fizeram seus ranchim 
né…? 

 
Doc.  É::: 
Inf. E separaram a minada… aí pararam de brigá 
 
Doc.  E os pais batiam muito? 
 
Inf.  Icha::: batia demais… minha mãe mesmo de vez enquando ó surrava nóis no cor… 

mais valeu… nossa quando minha mãe me bateu ( ) foi muito bom… minha mãe de 
vez em quando ela passava nóis ( )  

 
Doc.  É::: 
 
Inf.  Aí::: nóis vei pra cá ( )  nóis vei graças Deus meus fii tá tudo vivo… ninguém deu 

desgosto num foi BÃO? 
 
Doc. Foi jóia né…? 
 
Inf.  Nossa… graças a Deus… eu amo a minha família… amo meus fii… demais da 

conta… num tem nenhum pa… pa… se for pra me tirar de escolha… num tem… 
que es são iguais… 

 
Doc.   É isso é… mãe né… é assim mesmo 
 
Inf.  Nossa… nossa… quando vim os netos né? 
 
Doc.  É::: 
 
Inf. Cada um tamém a gente qué mais bem… ( )  
 
Doc.  É e teve um momento assim que a senhora é… acho que tava de frente um perigo 

muito grande e achou que ia morrer… alguma coisa assim? 
 
Inf.  Ah::: isso aí eu nunca tive medo dessas coisas não de… de… parece que nunca tive 

medo assim de morrê não… 
 
Doc.  É::: onça… né? 
 
Inf.  Lá… lá… lá na roça… quando nóis vei de Goiás… de Minas pra cá… nossa mais 

nóis morria de medo de onça 
 
Doc.  Tinha medo de onça? 
 



Inf.  Uai… tinha né…? Dimais da conta… que diz que as onça aqui pegava gente pegava 
vaca pegava cavalo pegava tudo né… uma vez até teve um home lá que deu umas 
abroba pra minha avó falô oceis vai lá na roça pegá abroba… aí ela juntô aquela 
mininada pra í pegá abroba… chegando lá… ela entrô no mato lá… coitada e diz ela 
que viu um bicho muito feio lá… e ela saiu correno e falava vambora… vambora… 
porque ali tem um bicho muito feio… a::: mais nóis nem levô abroba nada… saiu 
todo mundo gritano… correndo sabe… num foi lá nunca mais pegá essas 
abroba…que ela… que o home tinha dado 

 
Doc.  Sei… E depois… muito tempo… o marido da senhora morreu? 
 
Inf. Não só tem quatro ano q/ele morreu 
 
Doc.  Ah::: mais aí ele mudô pra cá? 
Inf.  Aí uns quatro ano né Divino? antes dele morrê ele ficô quetim aqui porque ficô 

doente né…? 
 
Doc.  Ah::: 
 
Inf.  Eu… eu tinha… tinha a… a dotora Joaquina que é a… a fia do Seu Aristide… ela 

vinha cá e falava assim o Divino mim deu um violão né… 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Aí::: eu peguei… eu tinha muita vontade de tocá violão… mais nunca dava conta de 

comprá esse violão nada né sô…? 
 
Doc.  Hum hum  
 
Inf.  Aí… o Divino me deu um violão… aí eu…a Joaquina vinha pra cá mim dá aula de 

violão… eu aprendi muitas musiquinha… aprendi… aprendi foi umas trinta 
musiquinha… 

 
Doc.  Bom… 
 
Inf.  Musiqui:::nha de igre:::ja… musiquinha assim… de… aquelas musiquinha velha 

que usava… ela passô a fita… eu passo pro caderno aí… as musiquinha que ela 
passava pra mim… aí depois que o Francisco ficô doente eu larguei esse violão pum 
lado… Thiago pegô ele quebrô tudo… 

 
Doc.  Quebrô tudo? 
 
Inf. Quebrô… levô pra banda dele lá… quebrô o violão tudo 
 
Doc.  Nossa… 
 



Inf. Não… eu perdi a graça também de tocá violão… mais eu aprendi muitas 
musiquinha… mais hoje eu já num sei… esqueci tudo… 

 
Doc.  Hum hum… E::: na família da senhora… é::: a senhora teve os oito filhos né…? E o 

Divino… o Poeta 
 
Inf. A Evinha professora 
      [ 
Doc.       Professora 
 
Inf. Ta fazendo faculdade… Evinha tá formano esse ano de violão e ( ) ela feis 

coitada… ela feis… ela feis onze veis pra medicina e passava na primera fase e num 
passava na segunda aí quando foi o derradero ano que ela feis… ela teve medo de 
bombá dinovo… aí… ela feis de… é… Biologia… tá formano esse ano 

 
Doc.  Tá formano? 
 
Inf. Tá… aí… 
 
Doc.  Estudou bastante né…? 
 
Inf. É estudô bastante né… é todo mundo graças a Deus estudô um poquim… ninguém 

ficô como eu né… 
 
Doc.  E quanto a religião… a senhora é católica? 
 
Inf.  Eu sô católica… tenho muita fé com Deus… adoro o meu Jesus 
 
Doc. A senhora participa da igreja? 
 
Inf.  Eu num participo muito da igreja lá não… fii… cê sabe purque? Eu ficom pensano 

assim quando o Francisco era vivo… que ele ficava com o Divino ou eu ficava né… 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  As veis ele ia a missa assim… mais agora… pra mim i a MISSA… eu dexá ele aqui 

sozinho… eu acho assim… eu acho melhor que eu fico com ele num é…? 
 
Doc.  É::: ( ) 
 
Inf.  Num é mesmo eu acho melhor eu ficá com ele… mais eu tenho a minha bibriazinha 

ali q/eu leio direto… na minha bíblia… uma biblinha velha… tenho duas nova… 
tenho aquela ali… tem otra  lá… mais a otra é… é…ela é só do novo testamento e 
ela tem assim… as letras mais granDINHA… otra coisa também depois quando eu 
ganhei o Divino eu fiquei cega dinovo… 

 
Doc. Foi? 



 
Inf.  Foi duas veis q/eu fiquei cega já… fiquei cega assim… ó de… de quando escuricia 

eu num dava conta de andá… 
 
Doc.  Mais depois sarava? 
 
Inf. Uai… eu tomava os remédio… miorava… eu mesma apricava injeção nimim por 

causa das vista… injeçaozona assim… 
 
Doc.  Sei 
 
Inf.  Eu mesma apricava lá na roça… eu mesmo apricava quando fiquei dinovo quando 

eu tive ele eu fiquei cega dinovo 
 
Doc.  Hum hum… é desse jeito né? 
 
Inf.  Mais eu num vô a missa quase…( ) eu vô…se eu tivé uma compania pra ficá com 

ele ieu vô… ele fala vai mãe num tem medo não… mais eu que tem medo que essa 
praça é assim de gente que a gente num conhece num é mesmo… pra entrá aqui e 
machucá ele aí… num… né? A gente tem medo dessas coisas num tem? 

 
Doc.  Tem que tomar cuidado né…? 
 
Inf.  Tem que tomá coidado né… 
 
Doc.  É:::  E festa? É… é… Quando vocês morava na roça vocês num fazia nenhuma festa 

não? 
Inf.  Fazia… festa de Santo Antonio  
 
Doc.  Santo Antônio? 
 
Inf.  É… nóis fazia todo ano na praça levantava a bandera de Santo Antônio 
 
Doc.  Todo ano vocêis fazia? 
 
Inf. Aí depois que mudô pra cá… num feis mais… 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Esqueceu do santim  
 
Doc.  ((risos)) pois é 
 
Inf.  A gente… 
 
Doc.  Mais continua a devoção 
 



Inf. Mais eu tenho muita fé com Deus… i::: adoro o meu Jesus viu… eu rezo… peço ele 
sempre as coisa que a gente pede… pede ele… sô atendida em Jesus… muito 
mesmo… ele é maravilhoso pra mim 

 
Doc.  Hum hum… tá certo… e::: mudô pra cá feis muitos amigos? 
 
Inf. I::: acho que a cidade intera mim conhece ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) é bom… saber que foi bem acolhida aqui né… 
 
Inf.  Icha a CIDADE intera mim conhece sabe… graças a Deus aqui em casa é cheio de 

gente eu adoro as pessoas aqui em casa 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Acho bom demais mesmo… 
 
Doc.  Na fazenda também foi… 
 
Inf.  Na fazenda também 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Aqui em casa… eu adoro as pessoa 
 
Doc.  Quando a senhora mudou aqui pra Goiás só… senhora mora aqui na praça né… 
 
Inf.  É::: toda vida foi aqui nessa casa 
 
Doc. João Francisco… tinha muita coisa aqui já? 
 
Inf.  Tinha nada fii… aqui nessa praça quando nóis mudamo pra cá… tinha um… uns 

deis casa né Divino… umas deis casa… essas casas mais velha que tinha… aí nóis 
feis essa aqui… essa aqui foi novinha… nóis mudamo pra cá tava novinha… 

 
Doc.  Sei… vocês compraram i::: 
 
Inf.  Nóis compramo a… o lote i::: feis a casa… pra comprá esse lote aqui eu fiis até 

marroquinha… eu… eu colhi vinte cinco saco de arroiz pra ajudá o Francisco 
comprá o lote… 

 
Doc.  Ah::: foi? 
 
Inf. ( ) pra lá capinava o arrois e… 
 
Doc.  Ajudou também? 
 



Inf.  Ajudei tamém sozinha… eu dei ele vinte saco de arroz na pia falei ó Francisco esse 
arrois é pr/ocê vendê::: pra nóis comprá o lote… pra nóis pô nossos fii na escola… 
porque vai ficá aqui todo mundo assim… né? 

 
Doc.  É::: dificil  
 
Inf.   Mais quando chegô aqui ficô tão apertado… a gente passava tanto assim… aperto 

das coi::sa i eu pensava tem que vortá pra roça q/eu num quento ficá aqui… eu num 
posso dexá meus fii assim… passano farta as veis… que ficava pra lá… mais 
quando amanhecia o dia eu pensava num posso tirá meus fii da escola… todos 
estudaram aqui no Dom Abel 

 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  E fui… fui… acho que fui até dura de guentá ficá qui sem ele né…? 
 
Doc.  É::: 
 
Inf.  Tadinho… ele chegava cansado né… 
 
Doc. Aí::: 
 
Inf.  É::: mais… ele tamém num queria tirá os menino da escola de jeito nenhum 
 
Doc.  Não pode né…? Tem que… foi bom pra eles né? 
 
Inf.  Ele tamém num queria… ele tamém num queria ele falava assim nossa mais qui 

vontade de i embora pra roça… agora até hoje tem vontade… a casinha lá…esses 
dia… ela tava… acho   ( ) sonhô com ele falando assim num dexa a casinha caí não  
aí ele… 

 
Doc.  Da roça?  
 
Inf.  É da roça… tinha uma casinha lá … arrumei ela esses dia… troquei tudo que era 

telhado dela… aí a Genoveva chegô aqui e falô assim mãe eu sonhei com o papai… 
e disse que num é pra nóis dexá a casa caí… aí eu falei minha fia mais COMO QUE 
nóis vai fazê arrumá casa num tem… cumé que nóis vai puxá areia… puxá trem né 
pra rebocá dinovo… consertá a casa… aí… aí o Zé Maria chegô e eu falei ( ) Zé a 
Genoveva disse que é… que o pai dela falô que num é pa/nóis dexá a casinha caí 
nã:::o… aí ele falô assim  pra mim… MÃE eu vô ali comprá umas camionete pra 
nóis puxá  areia… e saiu né… ele saiu… quando nóis tava tomano café o Zé 
chegô::: com/a camionete… 

 
Doc. ((risos)) 
 
Inf.  Eu falei tá veno como seu pai tá ajudano 
 



Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Aí ele troxe a… a camionete… nóis puxamo as areia né… os trem tudo… de 

cimentá… ela cimentô ela todinha… 
 
Doc.  Sei 
 
Inf.  I::: agora ficô o teiado… que tava mei::: pingano… goterano as parede… goterano 

lá dento… aí eu entreguei pr/um rapais lá… ele pois as… as madera tu:::do nova só 
pois as teia véia… mais ficô boazinha… ela tem assim um…uns sei… sete fundo… 
parece… é grandinha… tá rebocadinha… tá ci… tá cimentada… agora pois a… a 
maderada nova né… 

 
Doc.  Isso é bom né…? 
 
Inf.  Num vai caí não… agora ela num cai não… 
 
Doc.  Feiz a vontade dele né…? 
 
Inf.  Feiz a vont… feiz a vontade dele né… aí acho que tamém tava muito estragado… 

mandei tirá os trem… tirô as que num prestava colocô dinovo… ficô mo… ( ) o 
moço falô assim… se num tivé chuveno num gotera não ((risos)) 

 
Doc. ((risos)) 
 
Inf.  Agora num sei… ó que chuvê né…? 
 
Doc.  É::: 
 
Inf.  É… hora que chuvê… ( ) vim cá tampá gotera  
 
Doc. Hum hum 
 
Inf.  Eu penso que gotera dento de casa… custoso né? 
 
Doc.  É custoso… num tem sussego né…? 
 
Inf.  Nã:::o… ( ) Divino aqui ó… goterava aqui nessa parede… goterava pra qui/sssim… 

qu/o tinha que pô uma vasia:::… goterava prá li/assim ó meio em riba dos trem 
de:::le 

 
Doc.  Ah::: num dá né… parece que tá chovendo dentro de casa? 
 
Inf.  No:::ssa… tem trem que num pode moiá né sô? 
 
Doc.  É::: 
Inf. Que só se as fita dele moiá né…? Uma fita dessa é cinqüenta real ((risos)) 



 
Doc.  ((risos)) 
  
Inf.  E se estragá ele manda pedi otras 
 
Doc.  Pois é:::… i::: senhora tem saudade do tempo que viveu em Mi:::nas ou acostumou 

aqui em Goiás? Gosta muito daqui como é qu/é? 
 
Inf.  Ah::: eu gosto daqui… 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Eu tem saudade lá de Minas… mais o tempo q/eu morava lá num aproveitava nada 

né… porque eu tava nova né…? 
 
Doc.  É 
 
Inf.  Criança… era::: pobre demais… lá em Minas nóis era pobre demais… papai fazia 

uma roça lá numa tal de ri/lambari  i levantava cedo… aquela minidada sabe… nóis 
era cinco né…  

 
Doc.  Hum hum  
 
Inf.  Que uma morreu… ficô  cinco… aí::: nóis levantava cedo tudo piquininim… aí ia 

pá roça…  tu:::do pisano q/ués pedra gelada… qui lá caia gelo… nesse tempo lá 
gel… ficava gel… caia gelo mesmo… aí muitas coisa lá eu num tem saudade não… 

 
Doc.  Aí trabalhava o dia inteiro assim na roça? 
 
Inf.  Na… nóis ia tudo pequeno… ficava tudo chorano lá no mei do mato… no mei 

dos… da roça lá… minha mãe cozinhava num… num barraquinha de… de foia que 
fez lá p/ela cozinhá né? 

 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  I::: a Alzira que/ra mais véia tinha quinze anos…  
 
Doc.  A comida… levava comida na ro:::ça? 
 
Inf.  Lev… fa:::zia a comida i::: ela lá na roça tinha que andá todo dia de madrugada… 
 
Doc.  Aí ia cedo… voltava… 
 
Inf. Voltava… chegava de noite… ou de a pé 
 
Doc.  Até as seis horas da tarde 
 



Inf. Hora qu/o sol tava baxim nóis saía de lá 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  I::: aí depois que vei pra cá 
Doc.  Pois é… i… i::: os avós da senhora o… avô… avó… pai… mãe… eles contava 

história assim… é::: porque a minha avó por exemplo ela contava de… é… da festa 
no céu… né… é… i… contava algumas história… e eles contavam história 
interessantes pra senhora… de passá medo… ou de… pra ensinar alguma coisa… 
teve isso? 

 
Inf. Ah::: contava… contava… minha… minha vó era uma santa de pessoa… 
 
Doc.  É::: 
 
Inf.  Muito boa… meu avô era muito assim falava ( ) sabe…? 
 
Doc.  A senhora conheceu eles? 
 
Inf.  Conheci… conheci minha bisavó que era mãe da minha avó… ela tinha muita 

história com as fia da minha mãe…  
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Aí::: nóis pegava lá no quartim dela lá… ela ia panhano genipapo lá no quintal e 

trazeno… diz qu/era… diz qu/era pr/as minina da Maria… ela falava assim… chegá 
lá todo dia minha tia tinha que dá limpeza lá na cama dela… i ela ficava braba tirava 
( ) genipapo… podre que tava lá… ela juntava tudo pá guardar pras minina da Maria 

 
Doc.  Sei… 
 
Inf. Tadinha…( ) morreu veinha… muito velhinha… mais eu lembro dela… ela 

chamava Caroline 
 
Doc.  Caroline… I a senhora num lembra duma história qu/ela contava não? 
 
Inf. Ah::: num lembro não sô… 
 
Doc.  ((risos)) mamã… é… papai conta:::va história de… de… de… pessoas né… de é… 

pra ensinar a gente os princí:::pios né… da religião… 
 
Inf.  É que nem a Euguinha… a Euguinha ela conta casim pra… pra Ana… pra Ana 

Luiza… ela fica pono sentido mais a minina tá com dois anim… 
 
Doc.  Hum hum 
 



Inf.  Istrodia eles envinha pra cá… ela viu o caminhão de arroz cristal… falô assim 
PApai arroz cristal… ela tem dois anim… ela viu qu/aquelas letras do caminhão era 
arroz cristal 

 
Doc.  Hum hum… identificou né? 
 
Inf.  A minina é sabida viu… ela sabe contá até deis… ela tá com dois anim… conta até 

deis ela sabe… ela sabe as letra do nome dela 
 
Doc.  Bom hem? 
 
Inf.  O… o… ( ) fais né… fais o a… vai fazeno a letra e ela vai falano os nome da 

letra… do nome dela… 
Doc.  Sei… 
 
Inf. Sabe tudim… escreve o nome dela e pergunta ela sabe…ela… ela já ela sabe 

escrevê o nomim dela qu/ela conhece as letra. 
 
Doc.  A senhora também contava pr/os meninos não história de…? 
 
Inf.  Ah::: nóis contava… tinha umas historinha boba né… contava 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. História de passá medim né…? Agora eu nunca gostei de passá medo nos meus 

minino não 
 
Doc.  É::: isso num é bom não  
 
Inf. Né… nunca gostei de contá história de passá medo não… 
 
Doc.  Hum hum… pois é:::… pois é::: dona Malvina aí a senhora podia falá alguma 

coisa… um fato interessante que marcô a vida da senhora que a senhora ficô muito 
feli:::z assim… 

 
Inf.  Ah::: muitas coisa né… a gente fica feliz… porque  que nem o Divino assim… ele 

foi pra escola… assim de carregado né… mais valeu… porque agora ele feis o… ele 
feis esse livro… ele tem… ele tem… 

 
Doc.  É o Cinza… como é que chama… Cinza das horas? 
 
Inf.  Não é::: o FUNdo das horas? 
   [ 
Doc.    O Fundo das Horas 
 
Inf.  O Divino… 
 



Doc.   Esse é o primero livro qu/ele lançô? 
 
Inf.  Não… ele… ele lançô um lá num… lá no Rio de Janero… mais foi assim… um 

amigo dele pegô uma poesia dele e levô e era assim uma… uma poesia… era… era 
acho que sessenta poesia no Brasil intero… aí ele passô… aí vei o livro dele…  

 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf. Vei… mais vei poquim… acho que vei só quinze… só p/ele mesmo vê né…? 
 
Doc. É::: 
 
Inf. Vei só uns quinze livro… ele inda repartiu esses livro num ficô c/um nenhum… 
 
Doc.  Ah::: tá 
 
Inf. Aí veio… aí depois… ele feis otro livrim… num sei se foi em Goiânia… que 

apareceu… ou se foi aqui num sei… que fizeram… só sei que ele já feis… já feis 
treis versaozinha  

 
Doc.  Treis né…? 
 
Inf.  É::: agora feis essa né… que o… home troxe… que… qu/ele passô lá em Brasília… 

aí:::… ele passo lá e o moço ficô caladim sabe… quando ele troxe foi os livro… foi 
mu:::ito… assim nóis ficaram tudo… mocioNADO com os livro dele que chegô i… 
aí… quando ele chegô com os livros… uma caxa de livro… ele troxe um livro e deu 
o Divino… Divino ficô alegre demais da conta… pegô esse livro… e tá né… 
adorano ele aí… quando é… tinha uma caxa lá no canto… ele num falô nada… 
guardô a caxinha lá no canto… aí ele falô assim… aqui Divino ó essa/qui é uma 
edição de seus livro… tá todo seus livro aqui… aí ficaram todo mundo alegre 
demais… ficaram todo… aí o… ele foi lá pa… pro telefone… e já tá… chegô aqui 
era cinco hora… e foi ligano pra gente… ligan… ó tem uma festa aqui em casa 
HOje… porque chegô meus livro de BraSÍLIA… foi… quando deu nove hora da 
noite aqui tava assim de gente ó… 

 
Doc.  Muita gente…? 
 
Inf.  Mui:::ta gente… i nóis feis janta p/esse povo… foi fazê a janta… enquanto ele 

reunia o povo nóis feis a janta sabe…? 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Aí enCHEU a casa de gente… tiraram foto dele… de todo jeito… ai… 
 
Doc.  ( )  
 



Inf.  Aí o So… So Elias… que troxe os trem né… que troxe… agora Divino tem que fazê 
a noite de otogro pr/ocê… tem que fazê… mais num pode sê assim nas carrera 
como cêis tão fazeno aí não… 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Aí… o di… aí o… Wagno ia viaja né? 
 
Doc. É 
 
Inf.  Num tinha… o Divino ficô doido pra fazô o… fazê a festinha lá:::… cê foi? 

Festinha dele na… ná irmã… cê num foi não né? 
 
Doc. Da… da última vez agora eu fui 
 
Inf. Foi né? 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf. Aí nóis… ele falô assim… NÃO nóis tem que fazê isso é pr/uma semana… óia se 

uma semana dava… só fazê aquele tanto de convite… fizeram os convite… uma 
caixa ainda tem convite aí ainda… fizeram os convite mais esparramá esses 
convite… que trem mais difíci que virô… gente pa toda banda… gente em 
Brasília… gente em Goiânia… falei Divino vamo… vamo repartí só… nóis num dá 
conta de repartí esses convite tudo não… aí os que ele num mandava convite ele 
ligava… 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. juntô… até que juntô bem gente… que teve ( ) tamém né… cê lembra? 
 
Doc.  É::: lembro 
 
Inf. Aí muita gente que queria vim… num vei por causa da chuva 
 
Doc.  Sei… a muito tempo qu/ele… dedicô a escrevê? 
 
Inf.  Quantos anos tem Divino que cê escreve? Quantos ano tem q/ue cê escreve? 
 
Inf(2):  ( )  vai fazê 20 ano 
 
Doc.  Bastante tempo né? 
 
Inf. Lá em Brasília tem… cinco cader… ele encardenô… que nem q/ues ali… lá tem 

cinco caderno… q/uo moço mandô pedi sabe…? 
 
Doc.  Sei  



 
Inf. Aí::: o moço lá de Goiânia tamém… qu/é… é escritor… mandô até uma carta pra 

ele… mandô um livro… dizeno pra ele do que ele precisá ele ajuda… i::: o… o 
Elias mandô buscá os livro… foi…levô… esses… 

 
Doc.  Ele tem poema qu/é dedicado pra… pra Lílian? 
 
Inf. Ah::: tem… tem num tem Divino? Muito poema né… 
 
Inf.(2) Tem 
 
Inf.  Tem muita poema de todo jeito né… ? 
 
Doc.  É::: 
 
Inf. Aí o moço inda falô qu/ele respira poesia  tanto respira como… 
 
Doc. ((risos)) 
 
Inf. ( ) um prazim né…? 
 
Doc.  É::: que bom né… a gente ( ) ficá satisfeito por isso…? 
 
Inf.  É fica satisfeito né… é muito bom… Divino já as…os diproma dele ó… o Divino já 
feis… já feis… o… vestibular pra Medi… pra medicina… num passô qu/ele… NUM 
PASSÔ não  porque passá pra Medicina… ele feis um teste né…? 
 
Doc.  É::: 
 
Inf.  Feis tudo… foi em Goiânia… feis um vestibular… mais passá pra Medicina tamém 

num é quarqué… ( ) assim né…? 
 
Doc.  É::: 
Inf.  Maisi::: ele prestô vestibular… saiu muito bem nas prova… mais matemática 

qu/ele:::  
 
Doc.  Matemática é mesmo o mais difícil né…? 
 
Inf. É matemática ele num… mum deu conta de passá direito não… ele… bom… acho 

até que nem num feis… que a chuva vei com relâmpago e trovão tudo… 
 
Doc.  Ah:: ele… ele tem fobia né…? 
 
Inf.  Ele tem… pois é::: largô…qui tamém foi assim… ele falô não aqui eu vô passá… aí 

Maria do Rui tava aqui em casa… naquela alegria… cê conhece o Rui… o… um… 
um  fiscal? 

 



Doc.  Não… não  
 
Inf. Que tem uma mulher loira que anda c/uns cachorro… agora es mudaram lá pra 

cima… ela andava c/uns cachorro q/ues morava num predim ali… aí agora es mora 
lá em cima… é muito amigo daqui de casa sabe… o fiscal 

 
Dco.  Sei… 
 
Inf.  Onte mesmo es armoçaram aqui… e ele… ela falô assim… tia… ela mim chama de 

tia… ( ) agora o Divino num vai passá mais… sabe… o estalo que deu… foi dito e 
certo na hora do estalo ele largô as prova… 

 
Doc.  Num quis mais fazê? 
 
Inf.  Ah::: eu por mim… tinha que né sô…? Tentá né…? 
 
Doc.  É::: 
 
Inf.  Mais na hora que pegô o estalo ele… a chuva muito braba ele largô…num quis mais 
 
Doc.  ((risos)) pois é::: i::: quantas… quantas histórias nativas que… que a senhora 

contava pr/os meninos…? 
 
Inf. Ah::: eu contava… 
 
Doc.  A senhora podia contá uma pra gente… 
 
Inf.  Icha eu num sei contá história mais não sô… 
 
Doc.  ((risos)) lembra não? 
 
Inf. Lembro não… a Aninha sabe conTÁ história pra gente… aquela minininha dois 

anim sabe… pricisa vê que gracinha… 
 
Doc.  Quem é Aninha? 
 
Inf. A da… da Euguinha… minha netinha…  
 
Doc. A::: a neta da senhora 
 
Inf.  a mais… a mais novinha 
 
Doc. hum hum 
 
Inf.  Mais eu… ah eu num tem paciênça de contá história pra minino não…  
 
Doc.  Não? 



 
Inf. A Euguinha co:::nta história pra ela… ela deita ela na cama… bêja… bêja… ela pa 

toda banda… vai bejano o corpim dela… beja… beja… beja pa toda banda… aí 
ela… ela… ( ) abre o olhim dela pra mãe dela bêja dino:::vo 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Nunca vi uma mãe mais carinhosa co/a fia igual a Euginha… mui::to carinhosa… i 

ela CONta historinha pra ela… i menino assim acredita né…? 
 
Doc.  É::: 
 
Inf.  A gente vai contano historinha pr/eles es acredita naquilo né…? 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Mais eu… a eu nunca tive TEMpo de contá história pra minino… sempre nóis 

rezavara era o terço a noite… 
 
Doc.  É::: rezava? 
 
Inf.  Rezava… todo dia nóis ia rezá o terço sabe…? Só acabava q/eu mais o Francisco 

brigava… n/hora no terço 
 
Doc.  ((risos)) por que? 
 
Inf. Uai… porque nóis começava a rezá o TERÇO… aí logo vinha o sono né…? A 

gente vivia tão cansada né sô…? 
 
Doc.  É 
 
Inf. Aí eu quiria… eu ficava qui… cochilano… quereno durMI… e… e… o… o 

Franci:::sco… eu falava Franscisco paciência mim conta aqui pra mim rezá… mim 
conta… aí ele… ele contava né…? De repente… eu durmia dinovo… falava mim 
conta que q/eu vô mim rezá… pelo amor de Deus… mim conta que… ele contava 
dinovo… 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Aí eu durmia dinovo… e… ele falava assim num vô CONTÁ coisa nenhum mais… 

porque que cê num fica acordada pra rezá… mais é só eu pegá no rosário eu pegava 
durmi… e otra coisa tamém de qua:::ndo… quando eu… quando tá de chuva braba 
relampiano… truvejano… dano estalo… ( ) dá um sono da morte… eu durmo 
sentado ô durmo em PÉ… 

 
Doc.  ( )  
 



Inf.  Dá… dá um SONO… mais qui… eu num dô conta de rezá quando tá… quando tá 
ventano assim… qu/eu tenho muitas rezinha bonita de rezá assim na hora de chuva 
né…? Eu rezo muita rezinha… eu rezo tirado da Blibia… na Blibia tem aquela… 
aquela reza que fala assim a canção de Maria 

 
Doc.  Ah::: sei… 
 
Inf.  Cê sabe qualé? 
 
Doc.  hum hum 
 
Inf. Meu coraçã… com/é que começa ela gente…? Com/é que começa… 
 
Doc.  Meu coração se alegra no Senhor… 
 
Inf. É… meu coração lova o Senhor… minha alma está alegre por causa de Deus meu 

salvador por que ele tem ascendi… eu sei ela de cor… agora que num dô dano 
cont… tem… tem otra também que… que eu rezao da Blibia tamém… pá… pá 
quando tá chuvendo né…? mais quando num tá chuveno eu num dô conta…  

 
Doc.  Como que é? 
 
Inf. É… como chama a otra Divino… qu/eu rezo quando tá chuveno? 
 
Inf.(2) Jesus acalma a tempestade 
 [ 
Inf. Jesus acarma a tempestade… cê já leu ela… ? Jesus acarma a tempestade 
 
Doc.  Essa é Salmo né…? 
 
Inf.  Jesus acarma a tempestade 
 
Doc.  Ah::: sei… sei 
 
Inf. Naquele dia… com/é? Jesus acarma a tempestade… 
 
Doc.  É uma passagem que tem lá no Evangelho num é…? 
 
Inf.  É… e fala assim que Jesus é… é entrô no barco… eu esqueci tudo cumé… eu… eu 

sei ela de cor sô… agora q/eu… eu num tô dano conta… Naquele dia a noite Jesus 
disse aos discipus vamos pra o otro lado do lago… aí esqueci dinovo… AGOra tem 
o Pai Nosso da Blibia q/eu quero decorá ele… cê já leu ele? 

 
Doc.  Já::: 
 
Inf. Um pai nosso é purque tá… é… o povo fal/assim… o… o até as figura… ele foi pô 

quarto… foi rezá… o coisinha lá da blibia né…? Entrô prô quarto foi rezá… aí falô 



assim que Jesus ensinô… desliga aí dexa eu i lá buscá a blibia pra mim mostrá 
pr/ocê… 

 
Doc.  Tá bom 
 
Inf.  Mais eu adoro essa bribinha rasgadinha… porque vô leno e vô marcano sabe…? 
Doc. Aí… 
 
Inf.  Aqui depois eu começo… leio aqui… aí começo… continuo pra cá no lugar q/eu 

pará… 
 
Doc.  Mais a senhora aprendeu então a lê uai né…? 
 
Inf.  Eu sei lê um poquim… ( )  
 
Doc.  Ah::: 
 
Inf. Aqui tem otro… dexa eu vê se vô achá… 
 
Doc. A senhora aprendeu que jeito assim na…? 
 
Inf.  Uai… nóis teve escolinha lá né…? Na… na… 
 
Doc.   Aí a senhora foi alguns… alguns meses? 
 
Inf.  É… nóis foi arguns anim 
 
Doc.  hum hum 
 
Inf. Do conta de… de guardá os… os… as… aqui uma fotinha de meu marido… tadinho 

ele tava tão magrim esse dia aí 
 
Doc.  É esse aqui…? 
 
Inf.  É::: ele tava duente 
 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Essa… essa oração… essa/qui tamém ó… eu gosto demais de rezá… é… viver pela 

fé… é linda essa daqui… Viver pela fé… eu gosto de rezá ela tamém… 
 
Doc.  Coríntios né…? 
 
Inf. Jesus acalma a tempestade… acho que tá é pra cá 
 
Doc.  Senhora lê todos os dias? 
 



Inf.  Eu leio todos os dias… eu… esses dia mesmo eu terminei ela comecei dinovo 
 
Doc.  hum hum… cada dia a senhora lê um trechinho? 
 
Inf.  Cada dia eu leio um trechim 
 
Doc.  Isso é bom né? 
 
Inf. Isso é bom… a gente… 
 
Doc.  Foi presente a bíblia? 
 
Inf.  ham? 
 
Doc.  Foi presente de alguém? 
 
Inf. Essa bribia… foi… depois eu ganhei aquela foi minha sobrinha flêra… uma flêra 

que mim deu 
 
Doc.  Ah::: 
 
Inf. ( ) Aí tá gravano ou não? 
 
Doc.  Tá:::…  mais num tem nada não 
 
Inf.  Vô mostrá pr/ocê o pai nosso q/eu… q/eu adorei… quero aprendê ele de cor… mais 

eu tenho a cabeça tão ruim pra decorá as coisa… não do conta de decorá  
 
Doc.  hum 
 
Inf.  E não do conta de marcá os capítulo aqui tamém… o capítulo é tal dia assim… e 

mais eu num vô… num tô achano… aqui… ele tá aqui/nda… então Jesus é… falô 
pr/ele que… entrá pro quarto… fechá a porta e rezá né…? 

 
Doc.  É::: 
 
Inf. I depois né… como diz né… o ensino sobre a oração né…? 
 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Agora aqui… aqui q/eu quero decorá… esse pedacim… Pai nosso que está no céu… 

que todos reconhe… reconhece o teu nome é santo… venha teu reino… que é… que 
a tua vontade seja feito aqui na terra e como é feita no céu… daí-nos… mai/magina 
q/eu num do conta de decorá essa… essa oraçãozinha… 

 
Doc. ((risos)) 
 



Inf. Mais vô decorá…  
 
Doc. Consegue uai 
 
Inf.  ( ) como também nos… perdoa… perdoamos a quem nos… nossas ofensa e não nos 

deixamos cair em tentação… mais livrai de todo os… os mal 
 
Doc.  A senhora é até boa pra es… pra lê… para que feis a… 
 
Inf.  É eu fiis poquim né… 
 
Doc.  hum hum 
 
Inf. Mais eu quero… eu quero decorá essa oração pra mim rezá… toda noite 
 
Doc.  Sei 
 
Inf.  Dexa eu vê otra aqui…q/eu gosto muito de rezá… eu rezo ela sim sabe… eu ca… 

quando eu termino lá eu vorto atrás… ( )  
 
Doc.  hum hum ((tossiu)) 
 
Inf.  Pra caça… procurá assim num do conta faci não…  
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Eu esqueço o que q/eu tô procurano… a cabeça já né… a gente vai ficano c/a cabeça 

ruim né sô…? 
 
Doc. ((risos)) 
 
Inf. Pois é::: eu queria procurá/qui aquele qui… a da chuva… q/eu sempre gosto de…  
 
Doc.  de… né? 
 
Inf.  Toda veis que a chuva em vem eu rezo 
 
Doc. Porque a senhora falô que o… o Divino::: tem medo de chuva 
 
Inf.  Dimais… tem medo dimais 
 
Doc.  Mais… quando que ele adquiriu isso? 
 
Inf. Ah::: foi im deus duma veis que o pai dele vinha da roça e caiu um raio pertim dele 

e ele desmaiô sabe…? 
 
Doc.  O pai dele? 



 
Inf. É::: e aí ele tomô medo demais… otra veis ele tava até melhorano da… da… da… 

do medo… mais a Euguinha dava AUla pr/um minino lá de Goiânia… ela dava aula 
era um fii dum médico lá sabe…? 

 
Doc.  Sei… 
 
Inf. Esse médico morava… mora cá pra baxo… e o minino… e o home veio… pra 

fazenda… o raio caiu nele… matô… ele nem foi na aula mais… Euguinha disse que 
o minino nem foi na aula mais 

 
Doc.  Nossa… 
 
Inf. E::: aí o Divino… tortô o medo todo di novo… quando dá um… um… relampo… 

q/eu ele vê que vem chuva ele já começa… a… a gritá… e logo ele já enfia debaxo 
da cama… né? 

 
Doc.  Medo mesmo né… 
 
Inf.  Medo MESMO… ele molha a ropa de suor… 
 
Doc.  hum hum 
 
Inf. Ele num tem disso de ficá só assim… tem medo dimais da conta…  
 
Doc.  Sei 
 
Inf. Aí trapalha muitas coisa né sô…? Ele podia tê passado no vestibular aqui né? 
 
Doc.  A senhora nunca teve medo não… de chuva? 
 
Inf. Eu num tem muito medo não  
 
Doc. ((risos)) 
 
Inf. Tem muito medo não… Esse tempo… 
 
Inf(2) Eu pas… eu tenho um poema aqui… se o cê quisé colocá ele na… ó… na p/ocê… 

no contexto q/cê tá gravano… cê pode lê ele e passa pra lá…  
 
Doc.  É depois… 
 
Inf.  Cê qué vê 
 
Doc. Ham Ham 
 
Inf. Pega aí né Divino 



 
Doc.  É 
 
Inf. Pega aí… 
 
Inf(2)  Aí cê lê q/eu sô rui pra lê… vô abri ele/qui p/ocê 
 
Doc.  Tá bão 
 
Inf(2) Aí cê fais uma introdução né…? Porque a mãe num num… dá conta 
 
Doc.  ham ham 
 
Inf. As letra do Divi… cê tá… é tá… tá é letra do computa… a::: é da… é lá no 
computado 
 
Doc.  E as otras meninas estão todas trabalha::ndo? Algumas moram com a senhora é? 
 
Inf.  Não 
 
Doc.  Só o Divino? 
 
Inf. SÓ o Divino… a Euguinha mora em Goiânia… que trabalha e estuda né? 
 
Doc. É 
 
Inf. A Ginoveva… cê conhece ela…? a mulhé do Joaquim né… 
   [ 
Doc.    conheço… é? 
Inf.  Trabalha também… estuda também… 
 
Doc.  ham ham 
 
Inf. A Maria trabalha aqui no sacolão… tadinha 
 
Doc.  Maria? 
 
Inf.  É::: a Maria… a::: Genici também trabalha… estuda… todo mundo 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Trabalha e estuda né…? 
 
Doc.  É::: e neto a senhora tem bastante? 
 
Inf.  Neto eu tem quatoze 
 



Doc.  Quartoze? Já tem bisneto não? 
 
Inf.   Não…  
 
Doc.  Não? 
 
Inf.  Não… a Carla que casô… cê conhece a Carla? 
 
Doc.  Conheço  
 
Inf.  A Carla que já casô bem tempo… mais ela… 
 
Doc.  A Carla é filha da senhora? 
 
Inf.  Não é neta… 
 
Doc.  Ah::: é neta 
 
Inf. É fia do Tide… do Aristide 
 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  A Carla num… disse que pra tê filho tem que pensá muito… sabe que na época que 

nóis tá é mesmo… 
 
Doc.  Difícil né? 
 
Inf.  É p/uque tá um tempo pirigoso dimais num tá… 
 
Doc.  Tá::: num é… num convém assim né…? 
 
Inf. Não ela…disse que tá::: pra ela tê um filho ela vai… ela vai::: pensá bem… quando 

ela pode tê… 
 
Doc.  Pois é::: 
 
Inf. Cê vai passá aí p/ele lê…Divino? Aí cê lê gravano? Cê pode lê né…? 
 
Inf(2) Ele fais uma introdução primero… depois ele fais a leitura 
 
Doc.  Aí normalmente a… na semana santa tem a procisão de ramos que fica de frente a 

casa da senhora aqui né…? 
 
Inf.  É … graças a Deus 
 
Doc.  ((risos)) 
 



Inf.  Todo ano a… 
 
Doc.  Aí a senhora fica observano e tudo? 
 
Inf.  Fico eu faço altarzim lá::: na frente… né? 
 
Doc.  É… que qui a senhora acha mais ruim aqui da… na…  no… 
 
Inf.  Na praça? 
 
Doc.  No João Francisco 
 
Inf.  Ah::: eu acho mais ruim aqui… qu/é muito barulho… assim a noite a gente::: escuta 

muita coisa que num precisa escutá… dá bri:::ga… ( ) 
 
Doc.  Pessoas brigam muito é? 
 
Inf.  Na praça? 
 
Doc.  É  
 
Inf. Esses tempo tinha um homem bateno numa mulhé aqui ó… na porta da… aqui bem 

na… no vitrô aqui de casa 
 
Doc.  Nossa… 
 
Inf.  Bem assim… na otra banda da parede… o Divino queria q/eu fosse lá acudi a 

mulhé… o homem me batia lá tamém… num batia? 
 
Doc. ((risos)) 
 
Inf.  Ele tava… 
 
Doc. Tem que tomá o maior cuidado né? 
 
Inf. Aí:::  de… depois que a polícia chegô… é pegaram ele 
 
Doc.  É 
 
Inf.  Essa praça é muito ( ) viu… muito mesmo… essa praça é::: num sei… ajunta tanta 

gente pra… pra… a… que fais coisa errada dimais nessa praça… eu depois que 
fecho a po::rta eu tenho medo de abri… a noite… 

 
Doc.  A noite né… 
 
Inf.  Alá… cê vai vê ela aí? Quando gravá 
 



Doc.  Dexa eu vê aqui 
 
Inf(2) Fazeno introdução… cê vai vê lá… 
 
Doc. Tá bom 
 
Inf(2)  Do assunto qu/a mamãe… 
 
Doc.  Ah::: esse aqui é o poema que você fez… cê fez quando? 
 
Inf(2) É… fazeno uma alusão a essa fobia… 
 
Doc.  Ah:: tá? Ao medo de chuva? 
 
Inf(2) É::: 
 
Doc. Brontofobia? 
 
Inf(2) É::: 
 
Doc. Bontofobia… cê podia… cê mesmo podia lê 
 
Inf(2)  Não… cê pode lê que minha vista num lê num 
 
Inf. Lê cê mesmo Divino… 
 
Inf(2) Não… ele lê… aí cê fais uma introdução no contexto que cê tá gravano né? 
 
Doc.  É:::: Brontofobia… essa coisa medrosa relâmpagos domando fogo… asfixia-me… 

uma junção de água e ventania… a aquarela úmida sopra e ( ) as galhadas em baile 
e o meu ego aflito… umas zabumba nos telhados e as rezas queixosas ( ) e o medo 
com medo deixam medo e arrepio… chuvarada… trovoa… trovoadas o meu medo 
escandaliza… Deus acode…Deus ampara com a mão… o raio é para ti… dizem as 
vidas santas… dizem as vidas benditas… São Jerônimo… Santa Bárbara… e 
magnífica e mesmo assim eu não consigo… o medo é uma estranheza esquisita… 
quero é pegar a flor com a mão… quero é não zombar da razão… quero é ver a 
chuva tranqüilamente…brontofobia amargura minha… sudorese minha… um 
mergulho de roupa e tudo na minha fraqueza horrível… quero a chuva… quero o 
milho… quero as memórias… de todas as… de outras vidas que adoravam o 
relâmpago  fundo no fundo da matéria… zangando uma vez… e as águas enchendo 
as águas do rio… 

 Bonito hem… ((risos)) muito bom… 
 
Inf. Bonito né…? 
 
Doc.  É bom que ele fais po… poesia né… até dos medos que aconte… 
 



Inf.  Que acontece com ele… ele fais né…? 
 
Doc.  É::: isso é muito bom né…? 
 
Inf.  É… Divino é mui:::to… 
 
Doc. Isso 
 
Inf.  Pra mim meu filho é maravilhoso 
 
Doc. ((risos)) 
 
Inf. Tem orGULHO  
 
Doc.  Tem orgulho dele? 
 
Inf. Tem orGULHO desse homem 
 
Doc. ham ham… senhora deve ter MUIto orgulho mesmo né… mais tá certo né…? 
 
Inf. Tá certo… ichi::: 
 
Doc.  Num é qualquer família que tem esse ((risos)) um poeta né…? 
 
Inf.  Maravilhoso meu filho… graças a Deus 
 
Doc.  Isso… I::: ele… ceis saem de vez em qua:::ndo… viajam… como que é? 
 
Inf.  Ah:::  sempre ele vai na casa da irmã dele em Goiânia… vai lá na roça né?  
 
Doc.  Ah::: vai lá também? 
 
Inf. Vai… mais tempo de chuva… e o medo da chuva?  
 
Doc.  Ah::: num vai não 
 [ 
Inf. Tem medo de tá lá e largá ele? 
 
Doc.  Aí num vai não 
 
Inf. Não… se tivé chuveno ele num vai 
 
Doc. Sei 
 
Inf. Mais sempre os minino carrega ele aí pra baxo… o Zé Maria pega ele e saí… a 

Carla… maravilhosa aquela Carla viu… 
 



Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Uma gracinha… 
Doc.  Gente boa né…?  
    [ 
Inf.     nossa…  
 
Doc.  Eu… já estudei com ela 
 
Inf.  Cê estudô com ela? 
 
Doc.  Já 
 
Inf.  Muito… muito bela viu 
 
Doc.  Isso é bom 
 
Inf. Trabalhadera… muito honesta… muito boa 
 
Doc.  ham ham 
 
Inf.  A gente gaba demais a família da gente né sô? 
 
Doc.  É ((risos)) mais tá certo né? 
 
Inf.  É… eu acho que sim né? 
 
Doc.  ( ) melhor na vida… 
  [ 
Inf.  Graças a Deus… minhas minina… todo mundo… mim estima MUITO né… mim 

resPEITA muito 
 
Doc.  hum hum 
 
Inf.  Mim respeita muito minha família… Graças a Deus 
 
Doc.  A senhora é feliz né…? 
 
Inf.  Sô… muito feliz 
 
Doc.  Isso 
 
Inf. Tem gente que tem um filho… dois… as veis… as veis dá mais trabaio que eu tem 

oito num é mesmo? 
 
Doc.  É::: 
 



Inf.  Uma veis lá em Minas… esse padre aí ó… ele foi celebrá missa lá na casa da minha 
avó… aí ele falô assim as pessoa que tão criano família deva a pedi a Deus mui:::to 
filho…  aí tinha umas muié que falava… eu num vô pedi Deus mais fii não… 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Nossa… eu já tem tanto inda vô pedi mais… aí… a… aí depois ele espero::: as muié 

pensá bem né… falô assim né… ó gente muito filho BOM po/que um… um filho 
ruim é o disgoto do pai 

 
Doc.  É::: 
 
Inf.  Num é mesmo 
 
Doc.  E hoje em dia tá tão… mais difícil… pelo jeito…né? 
   [ 
Inf.   Hoje tá difícil… num tá? Nossa 
 
Doc.  Tanta coisa contra::: 
 [ 
Inf. Mais eu rezo tanto pra minha família… pro meus netos 
 
Inf(2) ( ) Óia se tá por cima aí 
 
Inf. A Euguinha teve arrumano o quarto dele… e ela foi trapalhano ( ) num teve jeito 

que teve que tirá tudo pra lá né…? 
 
Doc.  É::: 
 
Inf. ( ) acho que/le tá é por aqui ( )  aí ele… 
 
Inf(2) Num tá não  
 
Inf.  Cadê aquela caxetinha de… linha que tava aqui com documento… sumiu daqui…? 
 
Inf(2) Ah::: tá prá li ó… 
 
Inf. Aonde 
 
Inf(2) Pode procurá lá em cima 
 
Inf. Mais o livro tá aqui do ( )  
 
Inf(2) Não… tá ali…ó… tá li 
 
Inf.  ( ) procurano aqui uns negoço do Divino… é diferente 
 



Inf(2)  É em cima  mãe… é em cima 
 
Inf.  Esses dia eu gastei… ah::: caxetinha tá/qui… ( )  
 
Inf.(2) Envelope… tá dentro dum envelope… num é livro não  
 
Inf.  ( )  
 
Inf(2) Não pode dexá aí… pode dexá… 
 
Inf. ( )  
Inf(2)  Pode dexá q/um num ahca não… num acha que tem que caça lá atrás… 
 
Doc.  Ele tem muito livro né… o… o Divino? 
 
Inf.  Tem muito livro né? É… o… esse tempo atrais eu tava arrumano esses livro dele 

qui… ó eu gastei o dia interim pra tirá tudo e limpá… 
 
Doc.  Nossa… 
 
Inf.  E bati remédio lá por baxo né…que aqui tá… muito aqui… até encostado lá na… 

eu queria tanto procurá o livro:::… iss/aqui foi vi… ele tem u:::m… esses… esses 
caderno aqui é… é uma novela q/ele tem feito aqui… 

 
Doc.  Ah::: é… escreve em prosa também? 
 
Inf(2) É::: 
 
Inf. ( )  
 
Inf(2) Continua o trabalho do Leosmar… pode dexá  
 
Inf. Mais é um trabai aqui tamém… num É Leosmar? 
 
Doc. É::: uais 
 
Inf. Cê tá gravano aí num é? 
 
Doc.  É… ham ham 
 
Inf. Eu queria vê se eu achava o li… o livro do poeta aqui pra eu mandá pra ELE… mais 

eu num sei aon… ah::: vai sê esse negocim aqui… 
 
Inf(2) Num é não mãe… 
 
Inf.  Não? 
 



Inf(2) Num é 
 
Inf. É 
 
Inf(2) Num é… eu já oiei… isso aí é um livrim de Fernando Pessoa 
 
Inf.  P/achá num é farci não  
 
Doc  ((risos)) 
 
Inf. ( )… aqui inda ficô um bucado de convite ó… que num teve jeito de… 
 
Doc.  Ah::: da… do lançamento né? 
 
Inf. Isso… esse convitim é… é bom pra botá nim livro ó… leva um pr/ocê… mais… só 

que tá escrito a dona aí atráis né? 
Doc.  ham ham… não mais tá bom 
 
Inf(2) ( )  
 
Inf.  Pra ocêis… ocêis que mexe muito com livro… aí leva esse pra ocê botá no… nos 

livro 
 
Inf(2)  Marca página né? 
 
Inf. Marca página… 
 
Doc.  Marca página 
 
Inf. Queria procurá mais num vai achá não… tá no meio do… 
 
Inf(2) Num acha não mãe… SENTA aí… 
 
Inf.  A Euguinha ela… sentá aí agorinha 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf(2) Fica a vontade ( )  
 
Doc.  As meninas… quando… casaram casaram aqui mesmo? 
 
Inf. Aqui ó o da Divina Paiva ficô… Divino… cê… cê ligô pra ela né? 
 
Inf(2) Foi… 
 
Inf. Ó o convite dela ó ficô 
 



Doc.  As meninas quando casaram aqui em Goiás mesmo? 
 
Inf. Casaram… todo mundo aqui mesmo… 
 
Doc.  É::: Aqui… aqui… per… na casa da senhora mesmo? 
 
Inf. Foi nóis fazia festa er/aqui mesmo 
 
Doc.  Ah::: bom né 
 
Inf.  De primero num usava asssim tê muitas coisa pra lá nada né sô? 
 
Doc.  Não::: era na casa da noiva né… normalmente 
   [ 
Inf.   É::: era na casa… que nóis fazia era festinha nossa era/qui mesmo 
 
Doc.  Ham ham 
 
Inf.  O dia do casamento da… da Maria… aí nóis fizemo janta… i::: nóis arrumamo as 

mesa… pois tudo no quintal… salgado… num era janta arrois com feijão não… era 
salgado 

 
Doc. Sei 
 
Inf.  E quando foi sô na hora do casamento… era comiço aqui na praça… ó encheu… 

encheu tanto que ninguém andava  
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. De tanta gente… porque o povo do comiço veim né… o portão tava aberto ali 
 
Doc.  Ah meu Deus ((risos)) 
 
Inf. Aí encheu tanta… encheu tanto de gente que num deu pra servi ninguém por causa 

de… 
 
Doc.  Os políticos também vieram ou não só o povo? 
 
Inf.  Não o povo né… o povo que… 
 
Doc.  O povo… 
 
Inf.  Aí::: fazia era assim… eu fazia salgado no casamento das menina… eu nunca fiz 

tachada de comida não… fazia muito salgado… leitoa assada… i matava vaca 
tamém né? Fazia um churra:::sco… assava ca::::rne… tudo era assim… nunca fi… 

 
Doc.  ( )  



 
Inf.  Nunca fiz arrois com feijão tá… tá repartino nas mesa… achava muito difíci  
 
Doc.  Ham ham ((risos)) 
 
Inf.  Né? 
 
Doc.  Tá certo… i::: quem que casô por último da… das meninas? 
 
Inf. Quem casô por último foi a… a Ginoveva 
 
Doc.  A Genoveva? 
 
Inf.  Que primero foi a Maria… depois… quem casô por último mesmo foi o Zé Maria 

né? 
 
Doc.  Ah::: tá 
 
Inf. Depois ( ) casô depois o Zé… es casaram quase… assim pertim um d/outro 
 
Doc.  Sei… 
 
Inf. Só o Divino que num quis casá… né Divino? 
 
Doc.  ((risos)) quis não?  
 
Inf.  ((risos)) 
 
Doc. Num… num… nunca gostô de ninguém assim não? 
 
Inf.  Ah não…  
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Ele gostá é só dos livro dele né? Das coisa dele né? 
 
Doc.  Mais é bom né? É uma forma de… 
 
Inf.  Nossa… 
 [ 
Doc.  Dele fazê o que gosta né? 
 
Inf.  Aqui… alá aquelas fita lá é assim… que… que o professor dá uma riscadinha 

diferente qu/ele vê que num tá certo… ele co:::rre lá no telefone e liga até pra São 
Paulo 

 
Doc.  Ah::: ele liga lá  



 
Inf.  Ah liga lá… nu otro… n/otro dia ele vai vê a… a be… a::: 
 
Inf(2) ( ) tirá os defeito ( )  
 
Inf. Ele num… ele num gosta nada com defeito não::: 
 
Inf(2)  A mãe exage:::ra um poquim  
 
Doc. ((risos)) 
 
Inf.  Ah::: num exagero nada lá tudo estragada que cê já botô pra lá… 
 
Inf(2)  Duas só uai… só duas 
 
Inf.  Mais as veis o trem é… 
 
Inf(2) Não::: eu falei ( )  
 
Inf.  O ( ) no computador… as veis é no computador né? 
 
Doc.  É::: 
 
Inf. Que as veis dá uma poerinha lá::: né? E a fita fica meia coisa  
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Aí::: agora sempre manda limpá o gabeçai dele lá pra::: … 
 
Doc.  Ficá melhor né? 
 
Inf.  Fica melhor pra… que fica bonito né? 
 
Doc.  Fica 
 
Inf.  A fita… a fita des são muito boa 
Doc.  Ham ham 
 
Inf. É… é… o 
 
Inf(2) Cê conhece né… Leosmar? O conteúdo desse… cê já viu 
 
Doc.  Conheço… conheço algumas… é fita vestibulando né? 
 
Inf(2) É::: eu comprei … comprei pra comprementá esses livro aqui 
 
Doc.  Ah::: tá… é bom 



 
Inf(2) ( ) tá preparano… acho que vô fazê dinovo 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Cê vai fazê otro… otro coisa dinovo 
 
Inf(2) Otro vestibular… 
 
Inf. Ele tem… aquelas fita dois mil… quantos daquela cê tem? 
 
Inf(2) É vinte e uma… é só ( ) 
 
Inf.  É vinte e uma… mais num… ele disse que num prestava não… pra ele não… aí::: 

compro dessas 
 
Doc.  Sei 
 
Inf(2) Aí::: quele poema ali foi a Terezinha que fei:::s… 
 
Doc.  Terezinha? 
 
Inf(2) É::: quela Terezinha… fia do Vicente 
 
Doc.  Acho que num conheço não  
 
Inf(2)  Ela mandô… é uma mensage… fia do Vicente… a… a irmã da Ângela… a que… 

irmã::: do Divino… irmã do Fernando… o Vicente minino…  
 
Doc.  Não  
 
Inf(2) Lá fala é… um que feis história… que mora naquele lotiamento novo 
 
Doc.  Ah::: 
 
Inf.  Ela… ela mandô um pro Divino né? Um… 
 
Inf(2) Uma mensage 
 
Inf.  uma mensage aí ele pois no quadro… duas… pois uma pra ele e otra pra ela…  a 

dela cê já entregô né Divino? 
Inf(2)  É::: 
 
Doc.  É um poema qu/ela feis? 
 
Inf.  É::: ela feis… negoço da Chuva tamém 
 



Doc.  Ah::: é:::: ((risos)) 
 
Inf. Cê qué lê ele  
 
Doc.  Uai…? 
 
Inf.  Eu pegá… eu vô pegá o prato lá pr/ocê vê 
 
Doc.  Tá bom 
 
Inf.   ( ) ela feis pro Divino mesmo 
 
Doc.  Legal hem? 
 
Inf.  Aí o Divino pegô e pois no prato pra ele… aí cê lê gravano já tamém né… já é bom 

né? Cê tá tirano é d/aqui mesmo né? 
 
Doc.  É::: Nossas Serras? 
 
Inf(2) É::: eu achei que cê conhecia a Terezinha 
 
Doc.  Não  
 
Inf(2) Aquela do… aquela do ferragista ali ó… do predim ali dos irmão dela… 
 
Doc.  Ah:: sei 
 
Inf(2)  Sabe qualé? 
 
Doc. Agora sei… a…lôca né? 
 
Inf(2) Aquela que operô a cabeça 
 
Doc.  Sei 
 
Inf(2)  Sabe qualé num sabe? 
 
Inf.  Ela escreve muito bunitim… 
 
Doc.  Dexa eu vê … 
 
Inf.  Qué vê lê pr/ocê vê 
 
Doc.  Vejo por elas as nuvens escuras aparecendo… aos poucos tomam o céu… o dia 

parece agora ser noite… noite escura sem estrelas… raios clareiam o céu… a chuva 
cai… aos poucos lava tudo que há na terra… as plantas que estavam quase sem 
vida…soltam um brilho em agradecimento… os animais observam felizes o 



presente vindo do céu… os rios correm com alegria… e transmitem essa alegria 
para todos que neles vivem… o céu volta a ficar claro e toda a natureza agradece 
pela chuva… chuva é sinônimo de vida… é esperança… é alegria… acredite… 
sentirá o que os animais sentem quando estão voando ou correndo agradecendo por 
ela ter caído… Divino… Deus fez a natureza e também você… ambos são filhos do 
mesmo pai… talvez você não entenda a sua irmã natureza… mais como todo irmão 
aceite-a como ela é…procure entender a linguagem dela… reconhecer o seu valor 
com certeza verá que ela só quer o seu bem… Terezinha 

 Bonito hem?  
 
Inf.  Muito bonito num é? 
 
Doc.  Aí::: ela ofereceu pro… pro Divino? 
 
Inf (2) É… aí ela escreveu… e eu fiis dois quadro… aí eu dei um pra ela… e… e fiquei 

com um 
 
Doc.  Muito bom…Bom Dona Di… Dona Malvina foi bom assim… tê conversado com a 

senhora 
 
Inf.  ICHA muito bom mesmo… 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Ah::: eu adoro dimais mesmo… 
 
Doc.  Aí:::  foi… foi muito bom…depois eu mostro o resultado do trabalho pra senhora 

tá…?  
 
Inf.  Tá bom 
 
Doc.  Até mais  
 
Inf.  Tem café uai… vamo tomá um cafezim? 
 
Doc.  Não… otra hora… t… 
 
Inf(2) Toma o café… Leosmar 
 
Doc. Eu tenho que andá um poquim mais… ((risos)) 
 
Inf.  Vamo tomá um cafezim uai… vai sent… vai sentano q/eu vô buscá 
 
Inf(2) Senta aí… a mãe vai lá buscá o café 
 
Doc.  Tá bom 
 



Inf(2) Senta aí 
 
Inf. ( ) atrais da casa 
 
Doc.  Ah::: 
 
Inf.  Uma veis né? Quando a Geni casô… a dona Ermininha… assim aqui em casa… é… 

assim… parece que as pessoas assim mais importante… a gente fica mais acanhada 
né? 

Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Aí::: ((risos)) aí a Geni pegô… a Dona Ermininha chegô aqui aí ela falô assim MÃE  

a senhora levô café pra dona Ermininha na MÃO… eu falei minha filha num 
adiantava eu ia pegá um ( ) só hoje q/uotro dia eu num ia fazê isso… ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) ( ) 
 
Inf.  Graças a Deus… a minha casa aqui é… né? Esses tempo vei um rapais aqui… 
 
Doc.  É acolhedora né? 
 
Inf. Vei um subrim meu de Brasília e ele troxe um… um 
 
Inf(2) Um político… 
 
Inf.  Um político… lá… um político não… comé que é Divino? Eu sei qu/ele chegô aqui 

já falano tudo inquanto era bestera… aí::: falô assim pro rapais… cê qué mais? 
 
Doc.  Não brigado… 
 
Inf.  Aí falô pra ele assim ó… aqui na casa da tia é assim… cê qué bebê café… quero… 

vai lavá a xica pr/ocê bebê café sô… seu safado…  
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Eu falei ( ) cê mata a gente de vergo::nha… depois qu/ele falô tanta bestera… 

muitas coisa… aí::: ele… ele… é assim sabe? 
 
Doc.  ham ham 
 
Inf.  Passa vergonha na gente ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Aqui em casa é assim mesmo… a Maria do Rui que é essa mulher aqui ( ) ela 

sempre vem cá fi… fica aqui em casa comigo… aí ela fala assim… na casa da tia é 
tão bom… que até a comidinha quentada dela é gostoso… comida de o:::nte… 



 
Doc.  ((risos)) Isso é bom né…? 
 
Inf. Comi:::da de onte… a tia quenta pra gente… 
 
Doc. ((risos)) 
 
Inf. Eu falo… Maria aqui em casa minha fia…  vem esse povo de Goiânia… a… a… 

Euguinha trais… trais os colega de serviço dela… 
 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Lá… ela dá aula no Rui Barbosa… trais colega do serviço dela… trais colega de… 

de… de estudo né do… de faculdade… o Fica… o Fica vei sete pessoa… sete 
casal… 

 


