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DOC:

Qual o seu nome?

INF:

A.L.S.,

DOC:

Qual a data de nascimento?

INF:

quinze de maio de mil novece:ntos e setenta e treis,

DOC:

Onde você nasceu?

INF:

Barbalha’ Ceará,

DOC:

Qual o seu grau de instrução?

INF:

bem’ parei/ bem’ parei meus istudos na quinta sé:ri em noventa e quato’ então em
noventa e oito resovi vutá a istudá’ e fiz a quinta séri’ em noventa e nove (++) cusei
a sexta séri e neste ano de:: dois mil’ eu::/ foi implantado em nossa iscola o telecuso
dois mil’ o aluno que/ dá direito ao alu:no de concluí o primeiro grau’ porisso
resolvi cusá-lo’ pois vou fazê a sétima e a oitava num ano só,

DOC:

Aí... A.L., quais as conseqüências geradas pelo fato de você não ter prosseguido os
estudos no ano de mil novecentos e noventa e quatro?

INF:

ixiste muita di/ muitas diferença’ uma é que: hoje eu poderia istá: cursando vários
curso (+) ô intão tá: até cum um imprego’ ma:is (+) infilizmente pur não tê
concluído meus istudo ai:nda’ eu nã::o/ num tenhoimprego’ vivo disimprega:da e
os imprego que:: aparece’ é de casa de familha’ ((baixa o tom de voz)) (pronto),

DOC:

Qual a atividade que você exerce atualmente?

INF:

atualmente eu só istudo’ ajudo /.../ (incompreensível) ((a informante fez sinal para
que eu desligasse o gravador e não quis continuar essa resposta))

ENTREVISTA

DOC:

Gostaria que você fizesse um breve relato de sua vida, falasse de sua família, sua
escola da comunidade onde vive, da sua infância, adolescência, dos sonhos, das
vitórias, também das decepções, enfim, da sua história até este momento.

INF:

como eu já falei’ eu nasci em Barbalha’ sô filha de pa:is maravilhôsos e agradeço
muito a Deus por tê:lo eles em minha vida’ um grande arrependimento me:u é por
não tê: terminado os meus istu:dos’ eu deveria tê:: seguido os conselhos dos meus
pais’ porque o que eles mais deseja:vam é um di:a (+) mim vê formada’ ma:is como:
(+) tu:/ em tudo nessa vi:da’ a gente po:de: (+) conseguí’ se eu deixei meus istudos
pá trais’ hoje eu posso muito bem (+) voltá: como eu já voltei há dois anos atrais’ e
se Deus quisé:’ eu vô:/ eu vô mostrá meus pa:is’ e vô (+) conseguí (+) realizá um
dos sonhos deles’ que é: um di:a’ mim vê formada’ ôtra parte da minha/ da minha
vida’ foi a minha infâ:ncia’ eu era uma minina muito qué:ta’ num tinha ami:gos’
num procurava ninguém’ pra convesá:’ só vivia pelos canto de pare:de’ eu ia pra
aula num (+) num procurava convesá cum ningué:m’ purque pra mim todas as
pessoas que se aproximavam de mim só queriam mim fazê o mal’ ôta que meus pais/
assim/ eu achava/ eu mim achava um pôco assi:m (+) mais ba:ixa do que (os)
minhas colegas’ purque meus pais são humildes’ são po::bres’ naquele tempo (+) as
coisas tudo era difícil’ a gente:: (+) nem siqué bem dizê tinha a casa pá morá’ mais
com ajuda de Deus primeramente’ e com ajuda de uma irmã’ ela concedeu este lar
tão maravilhoso que hoje nós temos’ é purisso que: hoje eu sô muita grata a Deus’
(pur mim/) seu/ seu tive uma infância muito triste (+) mais (+) eu agradeço a De:us’
por ele tê dado este chã:o e a esta irmã’ que hoje já istá junto de Deus’ minha mãe
também é muito grata a ela’ purque ela/ às vezes a gente senta e ela fica contando a
ge:nte (+) a sua história do passa:do’ o quanto sofre:u pá nos dá o sustento’ o quanto
meu pai sofreu’ os dias que meu pai saía de casa sem comê:’ sem tê nada para
comê:’ para pudê: nos dá alguma co:isa’ até que sincé/ um certo dia’ chegou esta
irmã: em nosta ca:sa’ a gente morava numa casa de pa::lha’ arrudiado e coberto com
a pa:lha’ até que Deus mandô esta irmã tão maravilhosa e ela nos acolheu dando um
teto para morá:’ mais com a fé que nós temos sempre im Deus nós conseguimos (+)

sobrevivê tudo i:sso’ purque primeramente’ Deus nos ajudô: e segudamente’ esta
irmã maravilhosa (+) então eu fui cresce:ndo’ e procurava se:mpre (+) tentá agradá
meus pais’ mais que pena que eu não consegui:’ purque um grande sonhos que: ele:
(+) ti:nha que ele queria: vê (+) era mim vê formada’ viu” minha irmã se formô:’
meu irmão se formô’ e:: meus ôtos irmão também disistiram dos istudo’ ma:is (+) eu
parei bem ((a própria informante mexe no gravador)) penSE:I (+) e VI: (+) que isso
que eu istava fazendo não era ce:rto’ que eu tinha’ que um dia’ conseguí algo na
vi:da’ não poderia tá diretamente isperando por meus pais’ porque eles já sofreram
mu:ito (+) pra me dá a vi:da’ pra me dá rô:pa’ vistí’ cumida’ carinho’ eu sei que
carinho a gente não se co:mpra’ e nem se ve:nde’ mais entõ eu fui im bu:scá (+) fui
im busca de:ssa/ (+) dessas outas cousas que meus pais num pudia me dá:’ purque
era muitos irmã:os’ todos pique:no’ então desde os meus treze a:no’ eu comecei a
trabaiá numa in/ numa ien/ numa entida:de’ lá:: (+) eu comecei ajudando’
carregando mere:nda’ e: de pôco a pouco’ eu fui mim ingajando nas coisas’ passei a
cuidá de cria:nças’ fazendo cumi:da’ pra e:las’ as crianças desnutri:da’ nisso aí eu
fui mim desenvoveno mais purque eu era uma minina muito qué:ta (+) e:: (+) este
projeto’ ele mim deu a cha:nce (+) dêu pudê mim libertá’ dessa inquieti:sse’ que eu
tinha/ ali eu consí/ e:u conheci crianças maravilho:sas’ então: (+) eu passei a cuidá
de criança’ dessas criança disnutrida’ como eu já falei’ fazeno (+) a cumi::da’ e dava
ba::nho’ colocava no co::lo’ dava cari::nho (+) eu fazia essas coisas todas e até
ho::je’ se Deus quisé eu inda fa:ço’ purque eu SE:I mais ou meno’ como é tê uma
infância’ uma infância se:m (+) tê alimentação ce:rta’ porque sei que graças a Deus
ho:je (+) eu istô aqui’ uma minina fo:rte’ que eu sô bem nutri:da’ ma:is eu devo isso
primeramente a Deus’ sigundamente a meus pa:is’ que sofreram muito’ pra hoje eu
tá sendo essa pessoa que hoje eu sô’ enTÃO’ neste proje:to’ eu aprendi a cuzinhá:’
aprendi a limpá ca:sa’ que hoje graças a Deus eu sei arrumá muito be:m’ sei limpá:’
sei cuzinhá: (+) e hoje eu me orgulho muito (+) de podê transmití para as pesso:as
tudo que eu aprendi naquela in/ in entidade’ trabalhei lá durante sete a:no’ desde dos
meus/ desde dos meus (+) treze ano’ pe::na (+) que quando eu saí de lá:: não
souberam me recompensá’ pelos trabalhos’ pelas maravilha que lá eu implantei (+)
mais mesmo assim’ eu num julgo ninguém’ eu agradeço a De:us (+) purque (+) estas
coisas que eu fi:z’ por aquelas crianças desnutrida’ se (erle) lá não soberam me
recompensá:’ hoje eu sô muito feliz’ purque aprendi: muitas côsas’ aprendi côsas
maravilho::sa’ consegui vencê vencê: (+) cada vez mais na vi:da’ e peço a meu

grande pa::i (+) que: cada vez MAis (+) eu consiga eu vencê na vida’ ((ruído))
quanto: a meu istudo’ eu tinha disistido como eu já fale:i’ ma:is (+) no ano de
noventa:: (+) e oito’ eu voltei a istudá’ eu parei’ pensei (+) e vi: que na rea/ que: o
que eu istava faze:ndo (+) num era cer:to’ purque eu batalhava atrás dum imprego e
nunca consegui::a’ o único imprego que eu achava em casa de familha e às vezes
essas fami/ tem fami:lha que é bo::a’ trata a gente be:m’ mais tem ôtos que só
humi::lha’ então eu resovi voltá a istudá’ voltei a istudá:’ passei a conhecê novos
cole::gas’ novos amigos’ professores maravilhô:sos’ e:: (+) eu voltei a istudá na
misma iscola’ que eu istudei a minha infância’ na iscola Virgílio Tá:vora’ lá: eu
consegui fazê muitas amiza:de (+) cusei a quenta sé:ri’ passei’ tirei no/ tirei notas
excelente’ os professô (+) sempre mim parabeniza:no’ eu falava sobre: (+) o tempo
perdido que eu deixei pra trais e eles (+) me perguntavam o porquê’ purque eu era
uma minina muito intelige:nte’ nunca tirei nota ba:xá (+) ((ruídos)) mais eu sempre
falava’ foi purque: (+) e:u (+) com meus treze ano comecei a trabalhá:’ e só purque
eu me dedicava dimais ao traba:lho’ eu gostava muito desse trabalho’ então’ eu (+)
num tinha aquela vontade de í pá iscola’ purque pra mim se eu fosse pá isco:la’ eu
nu::m/ (++) eu num ia consegui assi:m (+) ficá: longe do trabalho’ pra mim ia perdê:
o trabalho’ num ia podê tá perto das pesso:as’ que eu gostava do meu trabalho’
purque eu gostava muito do meu trabalho (+) mai:s mesmo assi:m (+) nunca é tarde
para a gente voltar atrás’ é tarde para que/ pra: aqueles que num queri’ mais pra mim
que quero voltá atrás’ nunca é tarde não’ se:mpre (+) quem qué consegue’ e um dia’
se Deus quisé:’ eu vô conseguí chegá pu meu pai’ chegá para minha mãe e dizê’
mamãe’ papai’ istá aqui o meu diploma que tanto vocês sonharam’ e que: (+) já era
pá mim tê: (+) dado esse presente a vocês’ maisi (+) eu nõ/ não de:i’ mais hoje (+)
eu estou dano esse presente a vocês’ purque nunca é ta:rde’ eu:: (+)/ na iscola quêu
istudo’ né” istou cusando o: (+) o telecuso dois mi:l’ este ano’ se Deus quisé’ vô:/ tô
cusano a sétima e a oitava séri’ vô terminá o primêro grau esse a:no’ eu me sinto
uma pessoa assi:m (+) que tô crece:ndo’ aos pouco’ aos pouco’ eu istou crece:ndo’
que:: cada vez ma:is Deus istá próxima de/ Deus istá próximo de mim (+) porque
jamais Deus abandona um dos seus filhos’ ele sempre istá’ seja na duença’ na
tristeza e na alegria’ Deus sempre istá ao nosso lado’ e com FÉ ne:le’ um dia eu
chego lá’ e: isso de/ pur num tê ter/ tê: dexado de istudá: (+) eu oriento tanto as
pessoas que não istudam (+) pe/ digo a e:las o que eu já passe:i’ o que eu não
consegui:’ o que hoje até:/ o que até hoje eu não consi:go’ purquê” purque eu não

tenho istu:do’ e tudo hoje em dia’ se tem um traba:lho’ o que aparece pá gente fazê:’
tem que tê istudo’ é purisso que:/ meus irmão mesmo’ eu tenho irmãos que:
disistiram na quinta série’ ôtos na sé:tima’ mais eu sempri:: (+) falo pra eles’ que a
gente/ ho::je a gente num sente falta’ mais um dia eles vão se arrependê de num tê:
(+) concluído os istudo deles’ ôta parte’ é que eu tenho um irmã:o que ele é::
inferme:ro’ eu sô TÃO FEliz’ e agradeço a Deus’ purque cada vez mais ele
consegue vencê na vi:da’ purque ele batalhô:’ desde o primero ano de istu:do até
quando terminô’ ho:je ele é um infermero’ já fêr dois cu::so’ todo mu:ndo gosta
dele’ e eu sô muito feliz’ sei que eu nu:m (+) cheguei a esse ponto’ mais eu sô muito
feliz purele tê chegado’ se ele chegô:’ é o mesmo que eu tê chega:do’ meus pais são
muitos feliz/ são muito feliz també:m (+) porque (+) no meio de do:zé (+) p’eles fa:/
no meio de do:ze’ tem um que é inferme:ro’ tem ôta que se formô:’ aí às vezes’ eu
si:nto (+) que eles fa:/ assim’ falam um pouco tri:ste’ purque: dois conseguiu se
formá’ e o restante não’ então ali (+) eu ve:jo que o sonhos de:lê era vê a gente
to:dos (+) todos forma:do’ a gente num bom impre:go’ e:: (+) minhár duas irmã:/ eu
tenho uma irmã que:/ ar duas cursa a oitava séri’ elas graças a Deus istão indo im
frente também’ e Deus aju:de que um di:a elas chegue a se forma:rem’ purque (+) a
côrra mais ruim que tem’ é a gente num tê: o istudo na mão’ purque aparece: muitos
impre:go’ a gente vai atráis (+) e é uma triste:za (+) quando as pessoas pergunta se a
gente tem istudo’ e a gente diz que não’ entõ nisso ali’ bate a vonTA:de’ aquela
coisa ru::im pu dento da gente’ uma vontade de cho:rá (+) mais mesmo assi:m’ a
gente TE::im que se fortalecê’ purque se a gente: (+) nõ consegue aquele: imprego’
foi purque a gente não quis í em frente’ então’ essas pessoas que não istudam’
deveria voltá a istudá:’ pra vê se consegue algo na vi:da’ purque é infrentando a
vi:da’ que se consegue alguma coisa (+) na cidade onde eu moro/ ah:: eu amo esta
cidade’ é maravilho:as’ eu costumo muito passiá:’ gosto no dumi::ngo passiá assim
nas ru:as’ olhano a nature:za (+) vô ao parque da cida:de’ fico ouvindo músicas’
com minhas (+) cole:gás (+) às vezes passo o dumingo jogano: bara::lho’ sei que
num é certo’ jogá baralho’ ma:i:s é uma diversão que:: a gente procura’ o dumingo é
um dumingo assim’ de disca:nso’ então a gente procura: discansá:’ brincano uma
deste/ uma: dessas brincadêra ma:is im primero lugá’ eu ajudo minha mãe im ca:sa’
acho minha mãe super maravilho:sa’ eu:: (+) ajudo a cu/ a: cuzinhá:’ arrumo ca:sa’
la:vo’ pa:sso’ eu:: (+) inda num/ eu brigo cum minhas irmã:s’ purque elas (+) às
vezes num faiz as coha ce:rta’ mais é: (+) dessa manê:ra que nós vivemos nexta

noxta vida’ eu tenho duas irmãs (+) que casaram’ que moram im São Paulo’ purque
aqui: erla não adquiriro impre:go’ são/ elas são forma:da’ mais (+) aqui não te:m
como elas trabalhá’ e elas precisa purque tem fami::lha’ o marido delas’ certo’
trabalha’ ma:is/ uma vida assim’ se um tem istudo e o ôto num tem’ o ôto que qué
ajudá aquele que não te:m’ é purisso que hoje im dia’ os istudos na vida da gente: é
a coisa mais importa:nte’ se a gente não tem istu:do’ não tem na:da’ ma:is (+)
mesmo assi:m’ eu posso dizê que sô fe:liz’ eu sô uma pessoa si:mples’ não tenho::
orgu:lho’ o que::: tivé de sê meu: eu ispero que venha até a minhas mãos’ eu já
passei (+) pur certas decepções’ ma:is com a fé que eu tenho em Deus’ eu conseguí
recuperá:’ tenho: (+) tenho a ple:na cerTEza (+) que um dia’ essas pessoas que mi
ofenderam (+) possam/ possa (+) pará: e pensá: e vê que o que fizeru num foi ce:rto’
mais eu numdesejo nada de mal a e:las’ apenas eu peço a Deus que dê pa:iz’ saúde
e felicida:de’ e que/ e que essas pessoas que: (+) custumam magoá as pesso:as’ firí
(+) essas pessoas tem mais é de se aproximá de De:us’ são pessoas (+) que não tem
Deus no coração’ purque (+) quem ama a Deus’ jama:is faiz um irmão sofrê’ mais
no/ na:: na nossa comunida:de’ sempre tem pessoas assim’ tem pessoas super
maravilho::sas’ e tem outras que gosta de falá da vida alê::a’ gosta de:
(incompreensível) fuxi::co’ de de infe:rno’ num qué lhe vê feliz’ ma:is (+) mais é
assim (+) que a gente vive’ a gente vive nessa vi:da’ né só de alegria’ né só de
felicida:de’ tem uma parte na vida da gente que:: (+) a gente tem que passá’ por a
felicida:de’ e pela tristeza’ purque a nossa vida num foi feita só de alegria’ e nem só
de tristeza’ a nossa vi:da’ tanto: há (+) alegria como tristeza’ sim’ falando um pouco
sobre/ do BAirro que eu mo:ro’ eu acho um bairro excelente’ já morei (+) DEis anos
(+) quando eu era cria::nça’ me mudei (+) fui morá na Bela Vi::sta’ morei quatro
ano (+) na rua T’ vinte e do::is’ aí então a gente (+) resolveu voltá para a misma
ru::a’ já istá co::m sete ano que eu moro lá::’ eu gosto dos meus vizi::nhus’ gosto da
rua que eu mo::ro’ gosto de brincá com cria::nça’ eu:: (+) gosto muito também (+)
de participá das festa juni::na’ quando chega: o tempo de foguê:ra’ de quadri::lha’ eu
junto as cria::nças’ então a gente forma uma quadri::lha’ a gente bri:nca’ a gente
da:nça’ então a gente infeita a ru::a’ com palha de co::co’ cu:m bandêri::nha’ e a
gente far aquela maió/ a gente far aquela maió fe:sta’ na: (+) na igreja que eu
partici:po’ é a de Santo André’ é uma piquena igre::ja’ mais é lá onde o nosso
GRA:Nde Deus istá’ é lá onde a gente se reúne para reuniõ::es’ grupo de oraçõ::es’ é
lá: onde: (+) eu me sinto presente a Deus’ ce:rto que Deus istá:: (+) presente a nóis

em TO:do canto’ mais sempre há um lugá’ onde a gente se sente mais próximo a
Deus (+) e lá:: quando istou tri:ste’ assim’ afli::ta’ eu vô cum vontade de chorá:’ eu
vou lá’ sento na calça::da’ fico lá: (+) conversando com De::us’ pidindo a De::us’
que me aju::de’ que: (+) me orie:nte (+) para que eu possa: (+) resolvê (+) sob o
problema que eu tô sinti:no’ sob o que tá aconteceno na minha vida’ e realmente (+)
Deus me aju:da’ tudo co peço a De:us’ que eu peço a Nossa Sinho:ra’ eles sempre
mim dã:o’ ma:is (+) mesmo assim’ ele:’ ele mim dá tu:do o queu pe:ço’ tu:do queu
peço’ eu peço mu:ito a eles (+) um impre:go’ pidi fo:rça (+) pra mim continuá meus
istudo’ e gra:ças a ele até hoje’ estou continuano’ e graças a ele vou continuá até o
fi:m’ peço a ele que me dê um bom impre:go’ ma:is (+) assim’ eu sei’ não/ nem
tu:do que a gente pede a Deus’ ele manda de (vers) não:’ a gente tem que tê
paciência’ se a gente pede’ ahente tem mais é que fi/ isperá:’ purque quem ispera (+)
nunca ca:nsa’ e jamais a gente nunca irá cansá:’ pela umacoisa que a gente pidiu a
nosso pai’ que é Jesus Cristo’ ma:is (+) na nossa vida (+) nóis às vezes’ possamos
(+) parar’ e pensar (+) na:s consequência’ né” que ela pode causá’ purque: nesse
mundo que nói vive:mo’ há muita violê:ncia’ pa:i agridindo fi::lha’ irmã:o batendo:
nôto irmão’ filho batendo na mã:e’ às vêis’ quando vejo essas co:isa’ eu me sinto
muito ma:l’ eu:: me sinto assi::m (+) muito assim’ muito mal mesmo’ purque às vêis
eu penso assim’ purque eu tenho sete irmã:os’ eu fico pensano’ meu De:us’ protege
meus irmãos (+) livrai meus irmãos dessas co:isas’ livrai meus pa:i’ meus ami:gos
(+) eu peço também (+) que:: e:le (+) coloque se:mpre (+) amô nos corações dessas
pessoas que maldam’ dessas pessoas que ma:tam’ que róbam’ que fe:ri’ que levanta
calúnia (+) eu peço (+) TA:nto (+) que ele olhe pela quélas crianças que preci:sa’
quélas crianças necessita:da’ que não tem onde durmí:’ que não tem onde morá:’ que
vi:vi (+) pidindo irmo:la’ pidindo um pôquinho aque’ ôto pôquinho ali’ purque o pai
não te:m (+) condiçõu de: (+) encontrá impre:go’ mais tudo isso purque ele não (+)
conseguiu istu:do’ mais mesmo assim’ tem muita ge:nte’ que tem o seu istu:do’
ma:is (+) nem só purque tem seu istudo’ consegue traba:lho’ purque eu tenho muitas
amigas’ e já termina::ram’ mais não tem trabalho’ mais purque não conseguem
trabalho isso não quer dizê (+) que a gente não hai procurá o que é melhó pra ge:nte’
a gente sempre procura (+) procurá: o que é melhó para ge:nte’ então’ o que é melhó
para gente” é conseguí vencê na VI:da’ é luTÁ:’ é í im bu:sca’ é: í atrás (+) de algo
melhó’ ((pessoa chamando alguém em voz alta)) se você não tem’ se você procurô:’
e não incontrô’ num pa:re’ LU:te’ purque é lutando que você consegue’ eu tenho

uma ir/ uma amiga’ que mora im frente a minha ca:sa’ ((tosse)) ela:: é uma pessoa
muito ispecial pra mim’ ela:: desde minha infância’ que a gente é amiga’ eu gosto
muito de:la’ num tenho o que dizê de::la’ a:: familha de::la’ ela tem um irmãozinho’
um irmãozinho piquenininho’ que eu gosto muito de brincá cum ele’ pois é’ eu::
num vou dizê que ado::ro’ purque adorá’ a gente só pode adorá a De:us’ mai:s (+) eu
amo mu:ito as criancinha’ gosto muito de:las e na casa dela’ tem uma qué: (+) uma
fofu:ra’ então’ os pais dela (incompreensível) são mara/ umas pessoas maravilhosos’
a mãe de:la’ ela tem uma irmã que viajô:’ com uma criancinha (+) que eu sinto
muita sauda:de (+) enTÃO’ são essas côsas’ que faz parte da vida da gente’ se a
gente não procura essas côsas’ essas côsa não vem a gente’ qué dizê’ eu eu: não
tenho (+) imprego’ mais eu sô muito feliz’ porque: (+) aqui’ aculá’ aparece uma
coha pá mim fazê (+) nas casas de minhas ami:ga (+) às vêis’ me cha:ma (+) pá
ajudá a lavá a CA::sa’ e eu vô::’ mai:s (+) assim’ eu num/ (àis) vêis as pessoa diz’
que: às vêis a gente se rebai:xa’ num é se rebaxá:’ a gente tem que tê orgu::lho
daquilo que a gente sabe fazê’ e:: o que a gente sabe fazê’ a gente nunca deve tê
vergõia de mostrá’ a gente deve é mostrá’ purque aquelas pessoas que num sa:bem’
que::/ a imporTÂNcia daquilo que a gente tá faze:ndo (+) essas pessoas são as
pessoas que não liga’ purque se eu sei que uma coha tem importância pra mim’ eu
tenho mais é que í em bu:sca’ eu tenho mais é que fazê’ e outra coisa’ eu sô: (+)
obidiente à minha mã:e’ não costumo tá im fes/ de festa’ im fe::sta’ se eu vô prum
lugá:’ e ela pede pra mim não í’ então também eu não: (++) não insi::sto’ mais (+)
quando vô’ também ela não impa::ta’ tenho: (+) tenho um irmão (+) que é casa:do’
mora no Bairro Bela Vi:sta’ eu tenho uma subrinha (+) super maravilho:sa’ tenho
(+) dois subrinho im São PA:ulo’ e ôta subrinha’ certo que: Deus tirô uma’ mais (+)
se ele tirô’ é purque ele sabe (+) o que melhó pra e:la’ ho:je ela istá lá’ juntinho
dE:le’ com Ele’ nos olhando lá de ci:ma’ ma:is (+) Ele já istá mim dano ôtro’ porque
(+) muitos e muitos (+) ele vai mim dá’ mu:itos subrinho’ e meu irmão’ ele istá
criando (+) uma criança (+) que:: a mã/ o pai rejeitô’ então ele resolveu (+) criá essa
criança’ Deus tirô um (+) / tirô uma dele’ mais (+) deu outro pra ele criá:’ purque (+)
se: Ele/ Deus vi:u que ele:/ (+) como ele tinha capacidade de criá a filha de:le’ tem a
capacidade de criá este minino’ ele gosta muito de::le’ chama ele de pa::i’ e:: é
aquela maravi:lha’ uma alegria tão gra:nde’ que eu nunca vi (+) o meu irmão
naquela alegria (+) tão bunita que eu/ que:: (+) que eu vejo ho:je’ ce:rto’ que ele já
têve decepções na vida de:le’ eu sofri junto cum e:le’ purque o casamento dele não

deu ce:rto’ mais mais é assim mermo’ na vida da gente’ a gente tá: (+) pá passá pur
coisas bo:as’ e coisas (+) ruim’ mais hoje ele: graças a (+) De:us’ ele istá: com D
mulhé’ istá viveno be:m’ graça a meu bom pa:i tem uma ca:sa’ uma casa pró:pria’
nõ passa necessida::de’ tem pra ele’ e pra dá (+) aos que: chegam im busca’ ele é
agente de saúde do ba:irro’ trabalha muito be:m’ as pessoas são muito dada cum
e::le’ quer dizê’ eu tenho muito orgulho (+) dos meus irmãos’ os ôtos’ assim/ num
tem trabalho fixo’ mais o que eles fa:zi é digno do suó de:les’ também eu sô muito
feliz pureles’ e pe:co/ peço a Deus que sempri dê (+) corage a e:les’ para que eles
nunca dêxe de batalhá na vi:da (+) purque na vi:da a gente deve batalhá basTANte e
o que eles fazem é isso’ certo’ que aqui’ aculá’ a gente tem uma discussãozinha’
mais é normal’ discussão de irmão’ de irmã’ mais cu::m o passá de minutinho’ a
gente tá o/ tá o mesmo’ né” mais (+) eles as vêis’ irmão’ irmão: ho:me’ qué tê már
mo:ral’ qué tê aquele direito to::do’ de chegá im ca::sa’ ma:is (+) i:m certo ponto a
gente chega se acerta:ndo’ e tudo fica como é’ como Deus planejô’ nós formamos
uma familha super feli:z’ ale::gre’ e somos a aquelas pessoas capa:zes (+) de
transmití: (+) o que nós aprendimo de bom com os nossos pais’ purque meus pa:is
(+) são um prese:nte (+) TÃO maravilhoso dado por Deus’ eu num sei o que seria de
mim se eu não tivesse uns pais como esses queu te::nho’ pai maravilhô::sos’
amá:veis’ pai educado:res’ mim eduCA:ram (+) da forma que eles foram educado’
hoje: (+) eu mim sinto assim o má:ximo’ pur tê-lo (+) eles como pa:i (+) uns pai que
só qué ur bem do seus fi:lhos’ nunca qué vê os seus filho:s (+) joga:dos’ só qué seus
filhos sorri::ndo’ ale:gre’ é desses pa:is que todo mundo precisava tê’ purque eu
digo’ eu amo os meus pais’ sô mu:ito feliz’ mais feliz me:smo’ num sei o que seria
de mim’ Deus’ se um dia eu perdê os meus pais’ eu num sei o que/ o que farei de
minha vi:da’ mais mesmo assim’ eu sei que os pais da gente não nasce para simente’
mais era tão bom (+) que eles ficasse se:mpre (cur) nosso la:do’ que eles pudesse
sempre istá nos apoiando’ em todos os momentos’ em todos os sigundo de nossa
vi:da’ mais é uma coisa que a gente sabe que a gente não vai tê:: pur toda a vida’
mais o mais importa:nte’ é que eu (+) amo e:les’ e que sô mu:ito feliz (+) por tê:
vivido esse tempo todo cum eles’ e peço a Deus que ele vivam (+) muitos e muitos
a:nos’ e eu tô dispo:sta (+) pra:: cuidá deles’ quando eles tivé na velhi:ce’ purque
eles cuidaru de mim quando eu precisei de:le’ então’ quando: chegá a velhice dele’ é
o tempo que eles vão precisá de mim’ então’ istarei pro::nta pra ajudá-lo no que fô
preci:so’ pra dá cari:nho’ pá dar amô:’ eu:: (+) istarei pronta pra tu:do (+) só num sei

(+) se istarei pronta pra um dia perdê-lo’ purque jama:is (+) um filho qué perdê um
pai’ um filho que realmente ama seus pa:is’ jamais qué perdê-lo’ ((tosse)) qué tê-lo/
tê ele sempre pu perto’ eu peço TA:Nto (+) que Deus dê tantos anos de vida a meu
pa:i’ a meus irmã:os’ a meus ami:gos (+) que num dêxe que NAda de ruim aconteça
cum eles’ peço paiz’ felicidade’ pur meus subri:nhos’ (pá minhas irmãs) e que um
dia a gente possamos tá numa familha /.../ ((fim da gravação))

