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DOC: Qual o seu nome?
INF: M.L.A.,
DOC: Qual a data de nascimento?
INF: vinte e quato do seis de mêa dois,
DOC: Onde você nasceu?
INF: Quixadá’ Ciará,
DOC: Há quanto tempo mora em Barbalha?
INF: vinte e: sete anos,
DOC: Qual o motivo que a fez vim morar em Barbalha?
INF: o motivo foi puquê quando mD WLD XPD WLD PD PRUDYD DTXL HP %DUEDOKD¶ H
não tDQDFDVDTXpODPRUDYDQXPWDQHQKXPDFULDQoD¶LQWão ela tDPXLWDSHQD
de mim’ puque lá em casa eu era quem cuidaha de meus irmãos mais velho’ e: e
eu vivia sempe com eles’ meus zirmãos’ aí ela pegô e trôxe pra cá peu passá uns
diasFRPHOD¶SDVViXPDVIpULDFRPRHODGLVVH¶DtHXILTXHLDTXLDtDTXLPHKPR
eu fiquei gosta:no’ me apeguei e num quis mais í pra casa,
DOC: Qual o seu grau de instrução?
INF: faço faculdade’ terminei a facudade’ tecêro grau’ né”
DOC: Em termos profissionais o que você faz atualmente?
INF: atualmente eu leciono (+) lá no Bringim’ insino criança de alfabetização e a
insino também no Lyrio Callou’ tercêra série,
DOC: Gostaria que você fizesse um relato da sua vida, falasse de sua família de sua
infância, adolescência até o momento atual.

INF: a mDLQIkQFLDHODQXPIRLXPDFRLVDPXLWRERD¶SULQFLSDOPHQWHOiHP4XL[DGi
qua:ndo eu saí de lá’ meus pais eram muito pobres’ família muito GRA:NDE de
muita GE:NTE’ e eu era quem cuidava do meus zirmãos mais velhos e os
menores’ cuidava dele pá podê mD mãe e meu pai trabalhá’ só que mDWLD¶HVVD
que vei para Barbalha’ ela achô que eu i:stava trabalhano dimais e eu era muito
criança e ela queria me dá uma vida milhó’ lá eu não tD FRQGLoões nem de
istudá’ não tD WHPSR¶ QHP TXH HX TXH]HVVH QXP WD WHPSR’ então e:la inventô

que ia trazê pra cá pá passá as féria’ eu vim pra cá pá Barbalha’ em setenta e
dois’ cheguei aque’ aí a sRUD FRP TXHP HX PRUDYD¶ TXH VH FKDPD 0(7 HOD
gostô muito de mim’ e eu mim apeguei a ela’ e: desse momento eu num voltei
mais prá: (+) Quixadá’ quando eu cheguei aque’ em Barbalha’ as coisa: mudô
totalmente prá mim’ foi tudo diferente’ (+) purquê: eu fui tê mais
responsabilidade’ pu:que eu já cuidava de mD WLD H GH PD PDGUD¶ TXH HOD Mi
era/ (+) já eram pessoas idosas’ intão eu passei a cuidá delas’ e: (+) essa/ passei
a mDYLGDWRGDFXLGDQGRGHODVHPHXVLUPão também/ prá ajudá meus irmãos’
ve:i mais três zirmãos pra cá e eu também comecei a cuidá deles, e mDYLGDVy
foi mesmo istudá e pra prá iscola’ da iscola prá: prá igreja’ mais mesmo assim
eu num tive/ mDLQIkQFLD¶QXPIRLQXPEULQTXHLPXLWRSXTXHHXQXPWLYHPXLWR
tempo’ qué dizê’ eu fiquei adulta antes do momento’ antes do tempo mDYLGD¶
mais mesmo assim eu num tÁR R TXH GL]ê muito da mD YLGD Qão’ mim quexá

muito não’ de mD LQIkQFLD SULQFLSDOPHQWH¶ WHP FRLVDV TXH HX JRVWDULD GH Wê
feito’ que eu num fiz’ ma:is eu agradeço muito de tê vindo prá cá’ puque: hoje
eu sô a pessoa que sô’ purque: mDWLDPLPWU{[H¶PLPGHXLVWXGR¶IL]DTXLQWD
séria’ lá no: istadual’ até: o norma:l no istadual, depois tentei fazê vestibulá’
passei no vestibulá’ só que era mais difícil fazê vestibulá:’ a facudade’ porquê eu
não tDFRQGLoões’ principalmente’ pagá ônibus’ e:: (+) dei aula particulá pá pudê
pagá meu ônibus (+) sempe táva dando aula’ fu:i e: consegui fazê a facudade’ os
trancos e barrancos’ porque quando eu comecei fazê facudade/ eu entrei na
faculdade em oitentei sete’ quando eu entrei em oitenta e sete a mDWLDIDOLFHX¶D
M.S.’ foi essa que vei/ que me trôxe’ faliceu e fiquei com mD PDGUD H PDLV
dois zirmãos cuidando dele e fazeno facudade, passei um período muito
ruím’’depois quando já istava: praticamente quase terminano a facuda:de é: mD
mãe faliceu’ mim deixano também com três zirmãos pra cuidá’ mDPDGUDFDGD
dia mais debilitada’ e eu com esses trêis zirmãos pá cuidá’ mDPDGUDWDPEpP¶

tê que fazê facudade’ então pra eu sobrevivê eu da:va aula particulá’ é cuidava
dos meus zirmãos e mDPDGUD¶HDQRLWHHXLDSiIDFXGDGHDWpTXHDWpTXHXP
dia terminei’ consegui terminá mD IDFXGDGH¶ Vy TXH LPSUHJR WDYD GLItFLO SUi

mim’ pur quê” purque ÊDHXQXPSXGLDtSÊDLVFRODGiDXODSXTXHQão tDFRP
quem deixá mD PDGUD H PXLWR PHQR PHXV ]LUPãos’ mais mesmo assim
continuei da:no aula particulá’ dei oito anos/ insinei oito anos em casa mesmo’
quando fo:i: (+) passô um bom tempo’ eh: comecei a: substituí alguns
professores’ nas iscolas’ eles começaram mim chamá’ e eu comecei a dá aula’
mais isso é uma: é uma coisa que eu gosto de fazê’ gosto das criança’ mDYLGDp
boa graças a Deus’ pidi paiz’ e quanto a mDMXYHQWXGHPDMXYHQWXGHSDVV{TXH
eu nem senti’ tem coisa que eu num fiz como eu já falei’ mais agora eu/ agora
queu tô começano a vivê’ vivê mDYLGD¶ID]ê as coisas queu não pudia fazê’ é:
passiá’ TRABALHO mais também veiz enquando qua:ndo eu posso’ eu dô uma
passiadasD¶ VDLR Si FDVD GÊD FROHJD FRQYHVVR¶ TXH DQWHV HX QXP SXGLD HUD
totalmente presa a mDPDGUDSRUTXHHODQão tDILOKRV¶QXQFDFDV{¶HQWão ela já
que ela me criô’ então aí eu era quem tava cuidando dela ultimamente’ mais
infelizmente ela faliceu’ tive que mudá de casa’ isso foi um choque prá mim
purque vinte e se:te anos queu vivo aqui’ então eu senti um impacto muito
grande’ mais graças a Deus eu istô sobreviveno’ eu istô saindo dessa dessa
tristeza que há dento de mim’ mais eu tÁRIpHP'HXVTXHWXGRYDLFRUUê bem’
eu ispero muita coisa ainda/ fazê muita coisa de mDYLGD¶GDTXLSUiOiVH'HXV
quesé vai dá tu:do certo’ (++) eu: (+) pretendo: fazê uma pós graduação milhorá
melhó de vida (+) penso muito em saí daqui vivê mD YLGD Q{WUR OXJi¶
pincipalmente’ em Rondõia mais aí mu:intos colegas mim dizem que: queu num
deveria í’ purque aqui eu já construí mDYLGD¶MiWÁRXPLPSUHJR¶WÁRXPDFDVD¶
tÁRDPLJRV  PDLVDtHXDFKRTXHVHHXVDtGDTXLDVFRLVDYão milhorá mais
prá mim’ puque agente tem um imprego’ um imprego a gente gãia muito pôco
dá/ mal dá pra ((buzina de carro)) sobrevivê’ e aí eu sa:/ eu saindo eu nu tÁR
medo de trabaiá’ de fen:/ de frentá a vida não’ mais quem sabe’ as vezis eu
penso muito em saí (+) e viver mDYLGDTXHXJRVWRPXLWRGHSDVVLi¶JRVWRGHYê
gente diferente (+) e quanto a mDIDPtOLD¶VLQWRPXLWDVDXGDGHGDPDIDPtOLD¶
principalmente meu pai’ meus zirmãos’ que eles não moram mais em Quixadá’
depois que mD Pãe morreu foru tudo morá/ todos morá em Fortaleza’ não

mandô nutiça (+) só ficá/ casaru todo mundo sabe” tudo nov¶ GHSRLV TXH Pãe

morreu casô todo mundo no:vo e passam uma dificudade inorme, (+) E:u sô a
que vivi melhor de vida em relação a eles’ sempre que eu po:sso eu ajudo’ eles
mandam mim pidi um dHURHXDLQGDPDQGR¶DVYHLVTXDQGRHXQXPWÁRRGHUR
na hora’ eu peço imprestado uma amiga e mando’ ma:is eu sinto muita tristeza’
purque a gente é tudo separado’ a gente nu:m tem muito contato’ eles só tem
mais contato comigo quano pricisam de mim’ qua:ndo eu mando o que eles
querem eles passam um tempo sem ligá prá gente nem nada’ meu pai casô
novamente’ quando feiz um ano que mãe tD IDOHFLGR HOH FDV{ FRP D YL~YD¶ H
essa viúva eu nem cunheço essa viúva não’ ela: (+) nunca apariceu e també:m
acho que num quero sabê muito dela não’ lo:go ela num qué sabê da gente’ acha
que: a gente vai atrapalhá a vida dela’ ma:is meu pai ele pú sê pai da gente’ ele
divia almeno procurá os filho’ conversá com a gente’ puquê uma família é uma
família’ uma família não se dis:/ se di:smancha assim não’ é conversando (+) e:
e os meus zirmão todX WXGR SDVVDQGR GLILFXGDGH LQRUPH¶ VLQWR SHQD SXTXH HX
num posso ajudá da manêra queu quiria ajudá meus zirmãos’ mais um dia quem
sa:be se eu num vô chegá lá’ peço a Deus que um dia possa chegá lá’ mais que/
(+) eu vô chegá lá toda/ (+) com toda certeza’ cheguei até aqui’ uma coisa queu
num tDQDGD¶PRUDYDQXPFDQWRTXHVHPSUHPDJLQDYD¶GL]LDPHX'HXVFRPRp
que vai sê mD YLGD GH KRMH LQGLDQWH¶ KRMH LVW{ DTXL¶ FRQWDQGR HVVD KLVWyULD¶ W{
viva sabe” tÁR VD~GH Si WUDEDLi¶ WÁR DPigo’ ótimos amigos’ que mim dão todo

apoio (+) a (+) a vida da gente é assim mermo’ eu go:sto de vivê (+) gostaria
também que mD IDPtOLD WLYHVVH PLOKRUHV FRQGLoões de vida (+) e: ((pausa na
fala)) as vezis’ eu sinto muita saudade de todo mundo’ mais erle num liga prá
mim’ mais sei não’ a mDYLGDHXWRXPDLUPã também essa que: eu criei quéla
foi imbora num sei nem puronde ela anda’ que antes ela/ ela num tD  DVVLP
cabeça muito boa’ num pensa na vida e: ela foi imbora’ num mim disse prá onde
ia nem nada’ sinto muita falta dela’ num sei puronde ela anda’ ela teve uma filha
deu a filha dela e eu fico pensano na/ (+) a:cho que: eu penso mais na filha dela’
do que até a própria/ até a própria mãe (+) porque’ sei não’ como é que dá uma
filha’ quando eu penso pú futuro/ com meu futuro tanta coisa boa’ penso um dia
sê feliz’ encontrá alguém’ um dia casá’ tê mD IDPtOLD¶ WDPEpP VHX QXP FDVi
num tem nada não’ eu (+) já tRPHXLPSUHJR¶Vô independente’ num dependo
de ninguém graças a Deus’ só:/.../ e agradeço muito a Deus’ por tudo quele mim
dá até hoje’ e:: (+) num sei mais o que dizê’ puque tanta coisa (+)/ sei que mD

vida’ eh (+) passei tanta coisa na mDYLGD¶PDLVPHVPRDVVLPHXV{Wão filiz’ eu
era feliz mermo quano eu morava em Quixadá também’ toda dificudade que
meus pais passavam apesá deu senti as vezis muita mágoa de meu pai pêlo que
ele fazia com mDPãe’ puque mDPãe casô com catoze ano’ ele tDGH]RLWR¶HOH
já bibia e isso traumatiza:va muito a gente’ puque só o fato dele ispancá as vezis
meus zirmão sem mutivo nÁLXP¶DJHQWHMiILFDYDWXGRPHGURQWDGR¶DPDPãe
também’ quando passou uns tempo mD Pãe ficô duente e veio pra cá pra
Barbaia’ faliceu aqui (+) praticamente morreu nos meus braço’ isso aí eu fiquei
com trauma’ fiquei co:m passei dois anos em tratamento’ com excesso de
depressão’ só pensava bestera então eu (+) então Deus mandô pra mim também
um amigo que inda hoje é é: meu amigo é esse é um amigo de sempre e ele mim
deu muito conselho’ mim ajudô a saí desse buraco’ e eu dexei de pensá muita
bestera’ fa/ querê fazê bestera’ e agora eu quero mais é VIVÊ’ vivê e butá prá
FORA todo amô que ixiste dentro de mim preu fazê (+) sabe’ é: milhorá mais
(+) alegrá mais eu digo mDYLGDHDYLGDGRVGDVSHVVRDVTXHPLPURGHLDP¶TXH
to:das as pessoas que mim rodeiam’ tudo que mim cercam fazem parte de mim
(+) então todas as pessoas que que: fazem parte de mim elas sã:o são meu tisôro
são mDYLGD¶HQWão se eu não fizé isso eu acho que: queu morro puque: mDYLGD
se torna mais triste ainda’ puque a vida da gente é/ a gente tem que (+) que amá
as pessoas’ amá a vida amá’ amá tudo’ gostá das coisas (+) fazê: aquilo que a
gente go:sta’ como eu tô fazendo’ é: a coisa que eu ma:is gosto da vida é ensiná’
principalmente a criança’ que tem dia que eu saio daqui vô: insiná lá no
Bringim’ no Sítio’ e eu saio supé cansada’ puque eu já saí do Lirio Callou doze
horas (+) chego em casa ma/ (+) às vezis’ eu nem almoço puque num dá tempo’
eh tomo um bãio rápido e pá pegá o ônibus pá pudê chegá no sítio’ quando eu
chego lá no sitio tem um MON:TE de criança:’ aquelas crianças que eu sinto que
era o meu ispelho quando eu era criança:’ tudo carente’ quando eu é/ essa
crianças elas transmitem um amô tã:o gra:nde’ uma ene:rgia tão gra:nde dentro
de mim que eu isqueço o CANSAÇO’ que: eu isqueço as preocupações’ as
DÍVIDAS’ eu isqueço tudo’ então o momento que eu tô lá é: como se eu tivesse
no céú’ e eu agradeço muito a Deus porisso’ todos os dias eu agradeço por todas
as coisas’ por tudo que ele mim dá’ e eu ((cansaço)) e eu fico assim’ as vezis
angustiada quando eu quero fazê uma coisa que eu num consigo fazê (+) melhó’
puque eu acho que (+) se você se dedica a uma coisa e você procura fazê’ se

você gosta você tem que fazê o melhó possível’ e as vezis quando eu tento fazê
uma coisa que eu que:ro’ que eu quéro e não consigo fazê melhó’ eu fico muito
angustiada’ principalmente quando eu quero e: (+) insiná árguma coisa eh: dá
alguma coisa que eu não consigo (+) mais tem ôtas coisa que já supera’ quando
essas coisa supera aí tudo acaba’ fica um már de rosa (+) e lá em Quixadá onde
eu morava’ sinto saudade dimais apesá deu tê saido de lá muito criança’ eu não
WRPDLVDPLJRVOá’ num cÊLHQoRPDUQXPFÊLHQoRPDLUQDGD¶IDL]YLQWHHVHWH
anos que eu moro aqui’ e: num fui mais lá’ mais sempre: eu imagino como se eu
ainda tivesse lá’ sabe” é como se eu tiveses veno a casD TXH HX PRUDYD¶ TXH

agente mora:va’ sim/ principalmente’ era só no quartR QR PHR¶ QR PHR GD
istrada (+) a casa é muito simples’ a casa super piquena’ e eu sinto muita soldade
de lá tRYRQWDGHDLQGDGHYROWá lá de vê o cantRRQGHPRUDYD  VLQWRVRGDGH
também da mDYy¶TXHPDYyWDPEpPPLPGeu um apoio muito grande’ puquê
quando eu táva em Quixadá’ eu era quem cuidava dela também e durmia com
ela puquê ela era cega e: quando eu saí de lá e ela ficô muito triste’ ficô e triste e
alegue ao mesmo tempo’ triste purque era eu quem le levava prá igreja’ era eu
que cuidava dela dava a comida’ durmia’ aí quando eu saí de lá num tDPDLVXP
nem um neto que fosse durmi com ela e levá-la a missa’ ((buzina de carro)) mais
ela ficô alegre purque ela achô que eu ia vivê a mDYLGD  DSHViGDVGHGDV
dificudades que eu passei MUITAS dificuldades aqui DIMAIS’ principalmente
em termos de liberdade’ puque com quem/ a pessoa com eu morava era/ a
liberdade que ela mim dava era muito restrita’ eu não pudia saí’ eu não brincava’
sabe” eu num passiava era de ca: de casa pá pú colégio’ do colégio pá igreja da
igreja prá casa (+) então acho que com uns vinte anos mais ou meno foi que as
coisa foi milhorando mais’ puquê eu ainda fui (+)/ saía é pá casa da vizDRQGH
eu ia convesá com mDFROHJDPDLVDAÍ (+) PRA-CA-SA’ porisso que eu num
tive muito namorado’ meus namorados/ as vezis’ quando um rapaiz mim
procurava’ madrD EXWDYD ORJR Si FRUUê’ num sabe” eu ficava super apavorada
(incompreensível) com medo dela brigá’ aí eu dizia que num dava certo que num
quiria namorá com ele e tal’ e isso foi passano e: a mDYLGDSDVV{WRGDDVVLP¶
só cuidando dos ôtros (+) e deixano a mD YLGD Si WUiLV¶ PDLV HX QXP PLP
arrependo de tê feito isso não puque o que eu fiz foi por amô’ essa pessoa com
quem eu morei vinte e sete anos tudo queu fiz puréla ela foi a mDVLJXQGDPãe’
eu fiz tudo poramô eu fiz puréla e eu acho que eu faria novamente:’ eu

renunciaria mD YLGD QRYDPHQWH H IDULD WXGR GH QRYR¶ WDQWR SXUpOa como pelo
meus zirmãos, eu num sei se eles fariam por mim’ mais o que importa é que eu
faço e que eu se fosse preciso’ eu faria tudo de novo ((cansaço)) fico muito
triste’ as vezes que: eu fico pensano’ as vezes’ eu penso no meu futuro’ que eu
fico pensano que eu tÁRHVVDLUPã que mora comigo só mora eu e ela’ a M.’ aí eu
fico pensano’ meu Deus se um dia M. chegá a casá como é que eu vô ficá:” mais
é purque as vezes’ a gente pensa bestera’ arrente sofre antes do tempo’ mais é
como meu amigo disse’ tudo tem sua hora tudo tem seu tempo’ olha aí eu pensei
que nunca chegaria fazê uma facudade’ pensei queu nunca teria um imprego’ e
hoje eu terminei uma facudade tÁR Ip HP 'HXV TXH HX Y{ ID]ê uma pós
graduação’ quando eu terminá a pós graduação e (incompreensível) farei ôtro
curso’ puque graças a Deus eu tÁRPXLWRYiULRVFXUVRV¶HXWÁRpFRPSXWDoão’
fiz computação graças a Deus’ e: tÁR{WURVFXUVRVTXHXIL]HSUHWHQGRID]ê ôtos
cursos para melhorá a mDYLGD¶DYLGDGHPDLUPã também e de meus zirmãos’
um dia quando eles precisarem queria eh: tê muita coisa pá dá a eles (+) tudo que
eles precisasse’ mais é assim mesmo a vida da gente’ tem gente que tem a vida
pió do que a mD¶ PDLV PD YLGD p ERD EHQ]D 'HXV p ERD GLPDLV¶ DV YH]HV HX
deito co:m/ boto a mD FDEHoD no travesseiro e agadeço a bondade de Deus
mesmo sem eu merecê’ ele (+) mim dá muitas bençãos’ tanto a mim como as
pessoas que/ com quem eu ando’ com quem convivo’ com quem eu/ mim cerca’
eu agradeço muito a ele por tu:do’ sempre quondo/ sempre queu existi eu vô
agradecê’ e:: eu serei muito feliz (incompreensível) eu serei’ tÁRIpHP'HXVTXH
serei feliz’ mais feliz ainda (+) porque: (+) olha’ as vezes arrente as: assiste
televisão’ vê aí a vida das pessoas como tá (+) pió’ que tem gente que num tem
nem o que comê’ e graças a Deus eu tÁRRTXHFRPê’ tÁRRTXHYLVWL¶WÁRWHWRSi
mim abrigá’ né” tem tudo (+) e gosto dessa vida (+) só que: aqui na Barbalha’ as
vezes’ eu sinto tristeza eu acho que Barba eu acho Barbalha parada’ num sei se é
puque que agora eu tô começano a vivê quero: quero sabe” mim animá mais
quero viver mais’ purisso queu tÁRHVVHVSODQRGHGHLLPERUD¶PDLVDVYH]HVHX
fico pensano’ será que vale a pena eu í imbora” vivê ôta/ (+) a vida nôto lugá”
começá tudo de novo mai eu peço a Deus uma luiz’ que ele mim dê uma luiz
aTÉ:: chegá lá’ ele vai mim dá uma luiz’ e essa mDLUPã com quem eu moro’
M.’ tem treze anos’ eh ispero que ela termine o istudo dela’ já istá fazeno a 8ª
séri tudo que eu posso fazê puréla eu istô fazeno e quero que ela (+) chegue a

uma universidade e consiga fazê (+) uma um/ (+) tÁD XP imprego bom préla
sobrevivê’ que ela num vai tê eu toda a vi:da’ que praticamente’ noisi somo só
nós duas (+) purque os ôtos’ nós temos ôtos zirmãos’ nós somos treze’ eh::
apesá que um já já faliceu’ puque quando min/ (+) quando feiz treis anos que
mDPãe tDPXUULGR¶HOHHOHVHPDW{¶HILFDUDPVyQyVVyGR]H¶GR]HILOKRV¶Vy
(+) e:: desde que mD Pãe morreu quéla morreu em noventa’ que eu num vejo
mais meus zirmãos’ então já faiz/ (+) quéla morreu dia dezoito de janeiro e vai
fazê::/ já feiz (+) é:: deis ano’ deiz anos justTXHHODIDOLFHX¶HQWão durante esses
deis anos eu e meuh zirmãos/ eu num vi mais meus zirmão’ meu pa:i’ gostaria
de revê-los (+) novamente (+) gostaria de (+) se eu pudesse voltá atráis eu
voltaria mDYLGDDWUDLV  VyRIDWRTXDQGRDJHQWHPRUDYDWXGRMXQWR¶HUDERP

dimais’ mD YLGD DUUHQWH HUD SREUH¶ PDLV D JHQWH HUD IHOL]¶ YLYLD WRGR PXQGR
junto’ agora todo mundo é: ispalhá:do (+) pesá da gente tá ispaiádo’ o amô queu
sinto pureles não acaba nunca’ cada dia aumenta mais’ e eu penso muito neles’
penso em ele/ neles terem uma vida melhó: (+) mais isso num depende só de
mim’ e a vida mesmo é prega muitas surpresas prá gente/ sinto mu:ita saudade
de mDPDGUD¶SHVVRDFRm quem eu morei vinte e sete anos’ e vinte sete anos é
uma vi:da (+) durante esses vinte sete anos se eu passei só cuidando dela (+)
ma:is se: ela ainda tivesse condições de falá’ de ouvi direito’ eu ainda queria que
ela fosse viva’ quéla fair muita falta’ mehmo do jeitTXHHODYLYLDFRPRFULDQoD¶
ela istava como uma criança’ ela faiz muita falta’ quando eu chegava em casa:
(+) aí ia direto vê-la lá no quarto’ pá mim era uma aligria dimais’ ficava contente
quando via (+) mais agora mudô dimais’ é purisso que a gente fica assim triste’
((barulho com a língua)) mais eu num quero mais pensá nisso não puque a vida
da gente’ se a gente fô pensá só nas coisas ruíns a gente fica cada veiz mais
fustrada’ arrente num faiz nada da vida como’ antigamente’ eu queria ficá era
intocada dento de um canto’ num queria sai de jeito nX¶SUDPLPPDYLGDWD
acabado ali mais eu vi que (+) que o que eu pude fazê puréla eu já fiz e o que ela
já pôde fazê por mim ela já fêiz’ agora cabe a mim fazê o resto da tarefa que me:
me côbe’ que Deus é determinô prá mim’ que é vivê ainda nesse mundo
cuidando ainda de mD LUPã talveiz até ((ri)) é dos filho dela quando ela casá’

né” OU talveiz a mDYLGDLVWHMDSHUWXMi  PDLVHXQXPWÁRPXLWRRTXHGL]ê
não: (+) o que eu/ (+) quanto mDYLGDDPRUosa num: nunca tive muito tempo’ as
pessoas com quem eu/ (+) que eu tive um namorado mais aí num deu certo

purque: (+) purque nós somos totalmente diferentes’ pensamos totalmente
diferente’ não que eu quera uma pessoa perfeita que eu num sô perfeita’ mais aí
quero uma pessoa que mim faça feliz’ não uma pessoa que mim faça infeliz’
puque agora que eu que:ro vivê mDYLGD¶HXTXHURWê mDFDVDFRPRHXMiWÁR¶
mais eu quero o que” eu quero passiá quondo quondo eu pudé’ quero sabe” fazê
tudo queu nunca fiz na vida’ tudo de bom’ é lógico que o que é de ruím eh: num
vale a pena agente fazê não’ puque depois se você faiz uma coisa que não qué na
vida’ uma coisa errada’ você você distrói a si mesma’ lá na facudade eu
encontrei muitos amigos’ também QUA:SE queu num saio da facudade’ que
quando eu entrei em oitenta e se:/ sete’ em oitenta e se:te,

