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DOC: Qual o seu nome?  

INF: M.I.S.S.,  

DOC: Qual a data de nascimento?  

INF: vinte e seis de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove, 

DOC: Onde você nasceu?  

INF: Serrita’ Pernambuco, 

DOC: Há quanto tempo mora em Barbalha?  

INF: vinte e oito ano,  

DOC:  Qual o seu grau de instrução?  

INF:  quinta série, 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

DOC:  Por quê parou de estudar?  

INF:  purque eu:/ eu sô de uma família pobre’ qui no tempo eu precisava trabalhá 

meus pais num tinha condição de mim dá as coisas qui eu precisava’ era eu e 

mais deiz irmãos’ e: pur esse motivo’ eu tive qui deixá de istudá purque eu 

precisava trabalhá nas casas’ e não tinha condição de trabalhá e de estudar 

purque pa mim trabalhá durante o dia’ eu num tD�LGDGH�GH�LVWXGi�D�QRLWH�����H�Dt�
eu tive que deixá’ pur esse mutivo’ aí intão’ eu parei’ quando completei dezoito 



anos mim casei’ e tive dois filho’ agora eu voltei a estudá de novo’ comecei na 

quinta séri (+) e esse ano vô fazê telecurso dois mil’ que dá continuidade da 

sex:’ da sexta até a oitava série (+) purque eu pretendo dá: melhore vida pros 

meus filho’ melhó do que o: que eu não tive’ purque se eu tivesse tido 

oportunidade de estudá’ naquele tempo’ hoje eu já teria terminado meus estudo’ 

mais ais chance eram mínima (+) e eu tinha necessidade disso’ intão’ agora que 

está milhó’ milhorô de condição de vida pa mim’ eu voltei a istudá (+) hoje 

tambeim eles são’ afiliados na SESFA’ que é uma entidade filantrópica’ que 

recebe cri/ crianças carentes’ eles dois são afiliado (+) e: lá tambeim eu faço um 

trabalho voluntário’ foi isso que me deu ma:is forças pra voltá a istudar’ purque 

precisa de’ um conhecimento maió’ e o meu grau de istudo é muito poco apesá 

de sê um trabalho voluntário’ mais precisa de muita (+) eh:: preciso que a gente 

tenha mais atenção’ e que a gente tenha mais um grau de istudo  (+) purque o 

mercado de trabalho hoje é muito difícil’ e se a gente não tivé istudo jamais 

chegará a: (+)  obitê o objetivo que a gente tan:to necessita nos dias de hoje’ 

((crianças conversando no quintal)) pur esse mutivo eu voltei a estudá’ e é o 

trabalho que eu faço lá e:le é um trabalho de animadô comunitário’ onde a gente 

pesa crianças’ incentiva as mães o aleitamento materno’ també:m a gente insina 

as receita de medicamentos caseiro’ pra tub é: (+) diarréia’ é::: (+) bronquite’ 

é::: pineumunia i: otras coisas mais (+) só que a gente trabalha mais incima do: 

aleitamento materno e: e també:m da desnutrição’ que é um caso hoje muito 

comum’ e que é muito grave em nosso mei: em nosso meio ((criança brincando 

com um pedaço de madeira no fundo do quintal)) aqui na minha comunidade 

eh:: tÁL�PXLWDV�FULDQoDV�TXH� Vão desnutrida’ mais divido elas se:rem afiliadas a 

SESFA’ elas tem prioridade’ purque sendo afiliada lá’ elas tem o direito ao leite’ 

à parte da alimentação’ pur isso ela tem mais capacidade de si nutrí mais 

rapidamente (+) ma:is (+) tambÁL� QD� FRPXQLGDGH� D� JHQWH� HQFRQWUD� PXLWD�
dificuldades’ quando a gente vai fazê esses trabalho’ mais qual o trabalho hoje 

que a hente não tem dificuldade” pur esse mutivo ((galo cantando)) divido tê 

dificuldade em uma casa’ mais im ôtra já é bem diferente’ é isso que dá força’ 

coragem’ pra que a gente possa levá à frente o nosso trabalho é um trabalho 

bom’ eu num digo que num seja’ purque também agen/ além ((galo cantando)) 

dos conhecimento que a gente tem’ a gente’ tem treinamentos’ faiz treinamentos 

em outras cidades’ conhece novas pessoas’ faiz novas amizades’ tambÁL� WHPRV�



cursos que ultimamente a gente anda fazeno muito curso’ pra que a gente possa 

passá pra nossas famílias’ o qui a gente tá aprendeno lá fora’ pra que elas possa 

tê maió (+) eh: conhecimento ((galo cantando)) já que elas não tem a mesma 

oportunidade que nós temos hoje e tambÁL� QR� QRVVR� WUDEDOKR� VHPSUH� D� QRVVD�
visi/ eh: a nossa anim/ ((galo cantando)) coordenadora’ nos finais de mês ela faiz 

festD� SUD� JHQWH¶� OHYD� D� JHQWH� SUD� SDVVHLRV¶� SXUTXH� FRPR� p� XP� WUDEDOKR�
voluntário’ ((galo cantando)) a gente não tem um pagamento’ mais ela faiz essas 

coisas pra que a gente possa tê (+) mais vontade de prossegui com o trabalho qui 

a gente tem’ hoje eu não sei ((galo cantando)) se (+) eu não sei o que seria de 

mim se não fosse a SESFA’ purque o meu filho mais velho teve um problema de 

saúde muito grave’ (+) e: quando ele foi / quando eu fui até lá’ o meu filho mais 

novo ((galo cantando)) já era afiliado lá’ (( vozes das crianças que estão no 

quintal)) só que o mais velho não era’ intão teve uma pessoa a qual’ istava na 

época seno visitadora’ e: era Rejane’ essa pessoa a qual me ajudô muito’ mim 

deu muita oportunidade’ mim ajudô bastante’ e aí ela arrumô uma vaga pra ele 

lá também’ hoje ele é afiliado’ ((grito de criança)) o problema de saúde dele foi 

muito grave como eu já citei’ mais divido os conhecimentos que a gente tem’ e 

teve nos cursos e nos treinamento’ istá ficando mais fácil pra mim tê como cuidá 

dele’ purque antigamente eu não sabi:a como lidá com o problema dele’ ma:is 

divido eu tê levado ele’ pra médicos especialista’ e com ajuda do projeto ((fala 

de criança)) hoje se tornô muito fácil (+) purque cada dia que passa ele está 

evoluindo cada veiz mais’ sentino sempre milhó’ e eu agradeço a Deus pur tudo’ 

a ela que hoje já se encontra mais lá’ ma:is’ eu peço a Deus que tudo de bom’ 

que hoje eu sei’ eu agradeço a ela e que (+) e qui Deus a abençoi (+) e que: a 

gente vai levando a nossa vida’ e ela vai’ seguindo os trabalho dela’ e eu vô 

siguindo o meu’ purque eu só entrei no trabalho de animadora voluntária’ pur 

causa dela ((canto de galo)) que mim incentivô bastante’ dizeno que era bo:m’ e 

que realmente hoje é’ eu agradeço a Deus pur tudo e que: (+) tudo que hoje eu 

sei’ eu agradeço primeiramente a Deus e sigundo o projeto’ purque eu não sei o 

que seria de mim se não fosse o projeto hoje’ ((canto do galo)) pur tê me dado 

tantas ajudas’ não só em parte de medicamento mais’ em incentivo’ voltei a 

estudá também pur causa dela como já falei no início’ e hoje eu agradeço a Deus 

pur tudo que há de bom’ ((um dos filhos pergunta em tom muito baixo, algo para 

a informante)) e que ((a informante responde: un-un)) ((rádio ligado na casa 



vizinha)) e qui pretendo dá continuidade aos meus istudos purque (+) hoje se a 

gente não tive istudo é tudo ((grito de criança e atrito de um pedaço de madeira 

com outro)) mais difícil’ os meus filhos’ eu faço o que posso pra que eles is:/ 

istejam na iscola para qui amanhã eles não passem pêlas dificuldade que eu 

passei e que hoje inda estô passando pur não tá/ pur não tê istudado há mais 

tempo’ o meu marido é um pedreiro’ só cursô a sétima séri’ hoje pra ele também 

é difícil’ já tentei que ele voltasse a iscola’ mais está muito difícil purque pra 

mim e: ele tem que ficá cum as crianças’ e sendo assim ou eu vô ou ele vai 

tambÁL¶� H� Dt� ILFD� GLItFLO� HX� Qão sei’ mais cada dia que passa eu vô tentando’ 

purque quem sabe’ algum dia/ eu gosto MUITO de istudá’ purque lá (+) conheci 

novos colegas’ outros professores’ os quais mim incentivaram bastante’ pra que 

eu voltasse a iscola e que no início eu tentei deixá de istudá’ comecei’ e quis 

desisti’ mas eles me deram muita força pra que eu prosseguisse’ hoje’ eu 

agradeço a Deus pur tê voltado a iscola e pretendo terminá’ quem sabe ingressá’ 

im uma faculdade um dia não sei’ mais se Deus mim dé força e corage eu vô 

consegui’ purque estudar é muito bom’ e:: (+) é isso que eu quero pros meu 

filho’ qu erle nunca desistam de istudá e que se Deus quisé’ futuramente eu vô 

consegui um emprego’ pra que eu possa cada vez mais deixá eles na iscola’ 

purque hoje sem iscola sem istudo ninguém num é nada’ hoje eu sô feliz’ graças 

a Deus’ purque eu fiz um bom casamento’ não me arrependi tanto de tê deixado 

de istudá’ ((pedreiro trabalhando na casa vizinha)) purque eu mim casei muito 

bem’ o meu marido é muito bom pra mim’ meus filho também são excelente 

crianças’ (+) eu (+) se Deus quisé’ eu quero que eles continue na iscola’ faço o 

que fô pussível’ pra que erles nunca desistam de istudá’ purque uma tristeza 

muito grande a gente querê istudá e não consegui’ ((rádio ligado na casa 

vizinha)) que esse foi o meu caso’ talvez se eu tivesse tido a chance que eles têm 

hoje (+) eu já tivesse terminado os meus istudos’ mais infelizmente não foi 

possível’ purque: era muito difícil pra mim’ mais hoje se Deus quizé eu vô 

consegui’ e sendo assim se tornará mais fácil pra que eu possa arrumá um 

imprego’ como eu já disse (+) é muito bom quando a gente tá iscola’ se distrai’ 

aprendi mais’ os problemas que a gente tem em casa já se torna menos’ purque 

quando a gente chega lá’ as coisas já é mais fáceis’ tem colegas tem professores 

que: (+) ajuda muito’ muito mesmo’ e com o trabalho que eu faço também é 

muito bom’ purque o tempo que eu tÁLR�DOJXP�SUREOHPD¶�HX�FKHJR�Oi¶�FXQYHUVR�



com mDV�FROHJD¶�FXP�DV�SHVVRDV�TXH�HVWão dando curso’ cum professores’ e a 

gente e a gente vai se distraindo cada vez mais (+) e eu gosto muito do que eu 

faço hoje’ purque hoje eu sô uma pessoa dependente’ graças a Deus (+) eu (+) 

gosto de istudá (+) não istudei a mais tempo purque não tive essa oportunidade’ 

mais se Deus quisé eu já tô fazeno o supletivo é o (+) telecurso dois mil’ e se 

Deus quisé vai sê mais fácil pra mim terminá mais cedo (+) purque quanto mais’ 

antes terminá os istudos milhó será’ e é muito bom a gente voltá à iscola e eu 

incentivo a ôtras pessoas que deixaram de istudá na época que eu deixei’ que 

elas voltem pra iscola hoje’ purque elas continuarem assim’ futuro neum elas 

vão tê (+) muita gente às vezes acha que istudá não é nada’ mais istudá hoje na 

nossa vida é tudo’ purque sem istudo hoje nós não somos ninguÁL� Qão somos 

nada’ purque se não estudá se não faz cursos’ se não faz eh: curso 

profissionalizante (+) não tem como a pessoa ((rádio em alto volume na casa 

vizinha)) consegui imprego’ cada dia qui passa fica mais difícil’ até vaga nas 

iscolas hoje está muito difícil de se encontrá’ pra mim foi difícil’ purque tinha 

deixado de istudá há muito tempo’ mais consegui’ e graças a Deus’ se Deus 

quisé eu vô continuá istudando’ purque é muito bom’ às vezes surge problema 

que não dá certo e mais no dia siguinte a gente sempre supera’ e no dia seguinte 

volta cum aquela alegria’ cum aquela vontade de voltá a istudá’ é bom’ isso é 

maravilhoso’ que Deus vai mim dá muita foça’ muita corage’ que problemas não 

vão surgi’ graves’ purque problemas a gente sempre tem’ mais não vão surgi de 

maneira nÁLXPD¶�SUD�TXH�HVVH�DQR�HX�SRVVD�WHUPLQi¶�FRQFOXt���JDOR�FDQWDQGR���D�
oitava séri’ e: se Deus quisé no próximo ano’ deu fazê o telecurso’ pra dá 

continuidade’ e terminá meus istudos’ e aí sim eu posso fazê cursos 

profissionalizantes’ purque com o grau de istudo que eu tÁLR�KRMH�QHP�FXUVRV�D�
gente não pode fazê’ purque é muito pôco’ o istudo que eu tÁLR�PDLV�HX�DJUDGHoR�
a Deus pur ele tê mim dado essa chance’ essa’ mais uma oportunidade nessa 

minha vida que várias já foram mim dadas’ mais essa é a mais importante’ 

purque voltei a estudá e agradeço a Deus pur tudo (+) eh: e que é muito bom 

voltá a iscola que aqui eu vô dizê que: aquelas pessoas que não gostam de istudá 

que deixaram de estudá:’ de istudá pur qualqué mutivo que elas voltem a iscola’ 

purque sem escola hoje ninguém não é nada’ sem istudá ninguém é nada’ 

facilidades hoje tem demais (+) purque os pais hoje não coloca filhos pra 

trabalhá purque tem que i pra escola’ purque lugá de criança é na iscola’ e se 



Deus quisé vai sê assim com os meus filhos tambÁL� HQTXDQWR� WLYp� D� FKDQFH¶�
oportunidade de istá na iscola’ eu vô fazê o que posso’ pra que eles possam 

estudá e tê uma vida melhó pra os filhos deles futuramente’ quando eles se 

casarem’ purque cada tempo que passa as dificuldades vão aumentando (+) eu 

acho que é pur isso que eu tive muita dificuldade na vida’ purquê no tempo que 

era pra mim tá na iscola eu tive que trabalhá em casas de família’ puque se ou eu 

trabalhava ou eu istudava e não num:/ numa época eu tive que trabalhá purque 

eu não tD� FRP� TXH� PHXV� SDLV� PH� PDQWHVVHP¶� SRUTXH� PD� IDPtOLD� HUD� PXLWR�
grande meus pais pobre’ eram pessoas da roça’ e enquanto os meus irmãos 

istavam na roça com meus pais’ minhas irmãs e eu’ que: as mulheres istavam 

trabalhando em casa de família’ mDV irmãs algumas terminaram’ purque já tD�
idade de estudá à noite’ mais eu e mais duas não tinha intão agora eu e ela 

voltamo à iscola’ e se Deus quisé nós vamos dá continuidade ao nossos estudo’ 

hoje elas vivem em São Paulo’ mar lá onde elas istão’ istão trabalhano istão 

terminando os estudos delas também’ assim como eu tô tentando terminá os 

meus (+) foi bom (+) gostei (+) de voltá a iscola’ divido as pessoas tê mim 

ajudado e mim incentivado bastante (+) estudar’ lugar de pessoas principalmente 

de crianças é na iscola’ e que se Deus quisé ((canto de galo)) eu vô continuá e 

quem sabe meu marido volte a iscola tambÁL¶�p�XP�LQFHQWLYR�TXH�HX�W{�ID]HQR�
pra ele todos os dias (+) às vezes ele diz que não vai purque já não tÁL�PDLV�LGDGH�
pra isso’ mais ixiste pessoas tão mais velha do que nóis’ até mesmo do que ele’ e 

que voltaram a iscola (+) existem pessoas que tão seno alfabetizada agora’ cum 

mais de vint/ trinta ano’ quarenta anos’ e isso é ((som não Identificado)) muito 

bunito’ isso é muito importante’ purque ((criança fincando um torno com um 

pedaço de madeira)) eu acho que o que importa hoje é você sabê’ você sabê lê’ 

você sabê iscrevê’ tudo se torna mais difícil purque eu acredito’ que quem não 

sabe lê nem escrevê’ é como quem não vê (+) purque se você vê uma/ uma 

mensage tão bonita’ alguém lendo uma mensage’ você fica naquela ansiedade’ 

que às vezes até diz meu Deus’ purque qui hoje isso não istá aconteceno cumigo 

(+) pur dificuldades que têve e não têve de i pra iscola’ eu tive essa dificuldade 

mais não foi das mais graves e hoje eu voltei’ e se Deus quisé vô continuá (+) 

indo e vô terminá os meus istudos cum a/ cum a força de Deus (+) rezo pra os 

meus filhos todos os dias pra que erle NUNCA tirem do pensamento que não 

querem mais istudá’ purque é uma tristeza muito grande’ desde eles piquininium 



que eu coloquei na iscola’ e que levo e trago todos os dias pra elis um dia’ eles 

possam reconhecê’ que o istudo é a melhó coisa que já foi feita na vida deles’ e 

que eles agradeçam não só a mim mais a Deus pur eles aprendê a lê e a escrevê’ 

pur tê uma vida saudável’ um imprego bom’ uma vida digna’ cheia de muita 

paiz’ e muita saúde’ purque hoje é o que importa’ e se a gente num tem paiz não 

tem saúde’ do que ixiste uma vida dessa’ e sem o istudo/ o istudo influi MUITO 

nessa parte duma vida digna pra qui futuramente eles possam arranjá um 

imprego’ e quem sabe dá até uma vida melhó pra mim mesma e pra o pai’ que 

hoje já tentamos tantas vezes levá-lo a iscola’ obrigado (+) e é tudo o que tenho 

a dizê,         

DOC: Fale-me de acontecimentos que marcaram a sua vida.  

INF: o primeiro acontecimento que marcô a minha vida foi o meu casamento’ quando 

eu conheci o meu atual esposo’ eh:: (+) nóis nos encontramos numa praça’ a 

praça Brasília in frente o hospital santantõi’ o qual começamos a namorá (+) 

meses depois (+) noivamos e um ano e meio nos casamos’ foi um dia muito 

importante na minha vida (+) eu istava cum dezoito ano quando me casei’ ele 

istava com vinte e três (+) foi bo:m é’ foi uma das experiências mais importante 

da vida’ purque eu não era ainda/ não mim considerava ainda uma pessoa 

totalmente adulta (+) mais a parti daquele momento’ eu mim considerei’ purque 

eu passei a tê uma vida a dois (+) ele também’ ele não era muito maduro’ mais 

depois disso ele passô a sê’ nóis nos conhecemos um dia pur acaso (+) eu vD�GD�
missa de sete da noite’ e ele istava na praça’ entre um olhá e ôtro’ ele olhô pra 

mim e convidô a sentá ao lado dele’ sentei’ começamos a convessá’ depo:is 

subimos pra casa mais conversando assim’ como se fosse bons amigos’ quando 

cheguei perto da minha casa’ ele disse que quiria convessá cumigo no dia 

siguinte’ marcamos intão no mesmo lugá (+) no dumingo a noite fui até lá’ 

quando cheguei já o encontrei (+) falou-me de coisas boas’ bunitas (+) e 

perguntou se re/ se eu gostaria de ficá namorano cum ele’ aceitei’ pois ele tD�
chegado de São Paulo (+) e: era poucos dias que ele tD� FKHJDGR¶� Vy� TXH� HOH�
disse que não teria vindo pra ficá’ pois precisava voltá pra trabalhá (+) só que o 

tempo que ele veio passá’ foi muito pouco (+) mesmo assim eu aceitei’ fiquei 

namorando cum ele’ ele foi na casa do meus pais’ começaram a conversá’ eu/ 

ele/ e meus pais’ ele falô pra eles que ia voltá’ mais que gostaria que eu ficasse 

isperano pur ele’ eu como era muito nova na época’ disse que não’ que não 



aceitava que ficasse isperano’ se ele quisesse alguma coisa cumigo’ um dia que 

ele voltasse a gente voltaria se pur acaso ele estivesse sozinho e eu também (+) 

mesmo assim ele voltou (+) passô um ano’ um ano e meio mais ou menos’ e ele 

veio’ e quando vei nós já nos casamos (+) as pessoas ficaram admirada cumo é 

que em tão pôco tempo’ a gente se casô’ achavam ((barulho não identificado)) 

que nós não íamos vivê’ que ele era uma pessoa que bebia na época’ e que fazia 

as ciosas que muita gente não gostava (+) e que eu era uma pessoa muito nova’ e 

que talvez não fosse vivê essa vida cum ele (+) mais ele mostrô pra mim tudo ao 

contrário (+) foi então (+) quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho (+) 

foi uma das:/ essa foi a segunda maió alegria que eu tive na vida’ purque quando 

engravidei’ eu já tinha dizenove anos’ não sabia nem como cuidá-lo’ mas passei 

a sabê (+) pur ele sê tão importante na minha vida’ como ele hoje ainda é (+) 

surgiu problemas de saúde dele’ como eu já contei no início eu sufri muito’ eu 

acho que também isso fez mim abon/ mim amadurecer cada veiz mais/ divido eu 

tê sofrido tanto (+) três anos depois’ nasceu meu segundo filho (+) uma outra 

alegria muito grande (+) esse sim é saudável’ sadio’ grande’ inteligente demais’ 

muito importante pra mim’ essas três foram as principais coisas mais importante 

na mD� YLGD¶� KRMH� HX� V{� PXLWR� IHOL]� SXU� Wê eles’ pur tê um marido bom’ que 

mostrô pra mim ao contrário’ do que muitas pessoas pensavam que ele ia sê’ 

purque ele bibia’ as pessoas achavam que ele ia me judiá’ (+) meus pais no 

início não quiria (+) divido as pessoas contarem a ele’ o que ele andava fazeno’ 

eu ficava triste’ não sabia se realmente quiria me casá ou não’ só que depois’ 

dois anos de casado mais ou menos’ ele já não fazia essas coisas’ hoje istá cum 

onze ano que eu me casei’ tenho eles dois’ que são os meus filhos’ e vivi cum 

ele muito bem (+) acredito eu que essa foi mais uma prova’ ((novamente o som 

do rádio na vizinha)) na minha vida’ uma das provas que Deus colocô na mD�
vida’ pra que eu pudesse passá pur ela (+) nós temos uma cruz’ a qual temos que 

carregá-la’ e Deus mim deu essa’ ela não é tão pesada’ pensei que fosse sê pior 

(+) purque eu era muito nova’ muita gente achava que eu não ia vivê cum ele’ 

mais vivi’ e vivo até hoje e sô feliz (+) e agradeço a Deus’ e tudo pur tudo que 

ele hoje é pra mim’ os meus filhos hoje’ o mais velho Diego (+) tem deiz anos’ 

D.’ o mais novo’ tem nove ano’ eles istudam’ D. está fazeno quarta séri’ D. 

primeira séri’ estudam em iscola municipal (+) purque: ainda as condições não 

são tão boas’ pra que possa colocá eles numa iscola particular (+) mais eles istão 



muito bem’ e o meu casamento até hoje’ é um dos melhores’ purque são muitos 

os que a gente vê pur aí que vivi’ sufocados pur bibidas alcoólicas’ pur drogas’ 

porur maridos arranjarem ôtras pessoas pur fora’ o meu casamento’ o meu caso 

não foi assim’ vivo muito feliz na vida que levo’ sou feliz por tê meus filhos’ 

que foi o que Deus me deu’ pretendo em em mais um tempo’ não sei quando’ 

terminá os meus istudos também’ tê um outo filho’ não sei se vô tê a mesma 

oportunidade’ mais se Deus quisé’ vou tê-lo com certeza (+) e que no meu 

casamento’ eu rezo todos os dias’ e agradeço a Deus pra que ele continue sendo 

assim’ essa pessoa boa’ maravilhosa que ele é (+) pois ele é trabalhadô’ é 

honesto’ não bebi’ só fuma’ num tem vícios de bebedeiras (+) e nem de jogo’ é 

uma pessoa boa’ é uma pessoa tranqüila’ é uma pessoa MUITO paciente’ que já 

tem/ teve paciência dimais comigo’ e com os filhos’ a vida dele é do trabalho 

pra casa’ e de casa pro trabalho (+) e assim’ e se Deus quisé vai continuá sendo’ 

purque quando a gente tem fé im Deus’ tudo nessa vida a gente consegue 

superá’ (+) e o que eu acho que o que faz um casamento feliz (+) não é você 

vivê em passeios’ em festas’ em danças’ não’ é você ter compreensão’ ter 

paciência’ ter respeito’ purque acima de tudo se você não se respeita se você não 

respeita a sua/ a pessoa que está com você’ não existe compreensão’ se você não 

existir/ se você não num/ em você não existí o respeito’ jamais vai havê uma 

compreensão (+) e eu acho que é isso que existe entre eu e ele’ o respeito’ puque 

ele respeita a mim’ e eu respeito a ele’ respeitamos os nossos filhos assim como 

eles nos respeita (+) o tempo de namoro foi muito bom’ mais hoje eu posso até 

segurá que foi melho ainda dipois que eu me casei’ purque a vida a dois é/ 

sempre é uma vida mais cheia de conversas’ mais cheias de brincadeiras’ mais 

cheia de alegrias (+) acredito que ninguém qué vivê sozinho’ pur isso eu acho 

que todo mundo’ tem que tê uma chance uma portunidade’ de arranjá um 

namorado’ e que ela possa se casá’ e que ela possa sê feliz’ como hoje eu sô’  

agradeço a Deus por tudo’ que ele tem feito por mim (+) por ter mim dado uma 

vida digna’ uma vida ao nível que ele pode mim dá’ agora para finalizá essa 

intrevista’ eu quero deixá a minha mensagem’ a todo aqueles que estiverem’ que 

tiverem oportunidade de ouvi’ esta gravação: (+) que: neste ano que se inicia’ no 

ano dois mil’ Deus isteja no coração de cada um de vocês ((voz do locutor no 

rádio da vizinha que está ligado num volume muito alto)) vocês professores’ 

vocês aluno’ vocês pais’ vocês crianças’ que o ano dois mil seja para vocês’ um 



ano de muita paiz’ de muita saúde e que Deus isteja sempre ao lado de vocês 

fazeno essas pessoas caminhar cada vez mais’ em busca de novos caminho’ e 

que tudo de bom seja realizado neste ano’ e em todos anos que viere’ que Deus 

abençõi e cubram vocês cum as bençãos divina’ que o espírito santo derrame 

sobre cada uma de vocês’ muita paz’ muita saúde’ muito amô’ para cada uma de 

vocês e as suas famílias’ que tudo de bom se realize’ para vocês suas famílias 

(+) e que (+) tudo que vocês desejarem sejam realizados’ para que vocês sejam 

cada vez mais pessoas capacitadas’ e que tenham novas esperanças’ novas 

buscas’ e novos conhecimentos’ que vocês sejam felizes assim como hoje eu 

estô sendo feliz’ obrigado pur tudo’ pelo que foi dito aqui’ foi tudo parte da 

minha vida’ coisas que já se passaram’ que já foram realizadas (+) nada do que 

foi dito não foi coisas que não se passassem na minha vida’ porisso eu deixo a 

minha mensagem de muita saúde’ de muita paz’ a todos vocês’ ((voz do locutor 

no rádio da casa da vizinha)) muito obrigado’ que vocês sejam sempre muitos 

felizes’ e que os trabalhos de vocês/ vocês começarem que continuarem a 

realizar sejam’ cada vez mais milhores’ e que tudo de bom’ seja para todos,  


