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INF:  eu trabalho’ eu adoro o meu trabalho (+) tô istudano ainda pra (+) pra tê um futuro melhó 

ainda’ pra acha u:m (+) um trabalho’ né” que e:u (+) que eu:/ um trabalho assim que eu  

eu goste’ sem sê em cunzinha, 

DOC:  Você assiste televisão? 

INF:  assisto, 

DOC:  Quais os programas que você mais ouve? 

INF:  eu gosto do jornal, 

DOC:  Por que o Jornal? 

INF:  purque o jornal tem muita coisa interessante’ pra gente ouvi, 

DOC:  Você lê? 

INF: muito, 

DOC:  O que é que você gosta de ler? 

INF: eu gosto de lê o jornal (+) eu gosto de lê revista, 

DOC:  O que mais lhe atrai, assim nesse... quando você lê? Quais os assuntos? 

INF:  das revistas” eh:: histórias” é é é (+) coisas que se passa no mu:ndo, 

DOC:  Você pode relatar alguns desses fatos que lhe chamou atenção? ((Barulho)) 

INF:  (incompreensível) desse fato” (+) desse fato que eu li no jornal (+) é: (+) que eu li no 

jornal’é o assassina:to (+) sempre eu gosto do jornal’ só por isso’ aí: aconteceu no jornal 

assim’ que o home (+) matou a mulhé’ cum três filho (+) deixa quele/ ele pegô a mulhé e 

maTÔ: (+) e os filho (+) tava no quarto’ os três mininos tava no quarto (+) e ele (+) fez o 

assassino cum a mulhé (+) aí todo mundo sintino falta da mulhé’ só as criança em casa’ 

sozinhas’ sintindo falta da (+) da/ os filhos sintino falta da mãe (+) acho que o cara tinha 

matado’ o cara muito violento (+) chegava bêbado em casa’ matava as crianças’ matô as 



crianças’ foi violento cum a mulhé’ aí (+) aconteceu’ aí todo mundo sintino falta dela’ e 

as criança só’ em casa’ os pessoal chegava e perguntava pela a:/ cadê sicrana” cadê a (+) 

a fulana” perguntava o nome da mulhé (+) aí nada de/ dos mininos (incompreensível) 

sem sabe (+) aí discru/  discubriro que a/ ele tinha matado’ aí a puliça deu conta’ teve um 

vizim lá’ que teve um vizim lá que (+) eh:: (+) discubriu’ ligaram pa pulícia’ 

denunciaram’ aí ele (+) ele foi pego (+) aí as pulícia prenderam ele, 

DOC:  De novela, você gosta? 

INF: eu adoro, 

DOC:  Qual a sua novela preferida” 

INF:  Força de um Desejo, 

DOC:  Fale-me sobre ela. 

INF: ah’ é é eu assisto todos (+) todos os dia’ eu assisto todos os caplítus (+) (+) ah’ eu assití 

ontem’ eh’ terminô em (+) Alice (+) nim’ o namorado dela’ que é o marido né” que ela 

falô assim pra ele’ pra Inácio’ Inácio’ o nosso filho já está durmindo’ aí ele disse’ que 

fi:lho sua ordinária” aí passô uma tapa nela’ aí ela caiu’ aí terminô’ aí depois vamo vê 

cumo é o resultado de hoje’ né” da novela, 

DOC: Você gosta de festa? 

INF: gosto, 

DOC: Quais as festas que você costuma ir? 

INF:  festa do Farias, 

DOC: O que foi que aconteceu com você nessa festa? 

INF: a:i’ na última noite’ na festa de São José’ me incontrei cum o meu namora:do (++) tinha 

BASTANTE gente’ eu cunversano com ele numa boa’ cunversando’ quando era onze 

horas’ onze e meia’ eu tava cunversano numa boa com ele (++) aí um pedacim ele fala 

pra mi:m (+) D.’ não vamo ficá ho:je’ eu disse’ pur quê” falou assi:m/ (+) ficô cala:do’ aí 

eu disse’ tudo be:m (+) a gente neim fica neim mais ho:je’ neim mais nunca’ ele disse’ 

não D.’ não é assim’ vamo cunversá’ purque: eu tô cum probe:mas (+) e eu queria resolvê 

esse poble:ma’ eu digo’ não meu filho’ tudo bem’ fique na sua que eu fico na minha’ 

quem sabe né a gente/ a gente se incontra e e vamos só ficá amigo mesmo’ ele disse: (+) 

tudo bem’ você qué assim’ eu digo’ você qui qué assim’ tudo bem’ aí pronto eu saí’ a 

gente conversô um po:co (+) aí ele saiu’ eu peguei e saí’ entrei no forró:’ dancei bastante’ 

ele dançô também aí depois eu vim imbora’ aí depois eu não vi mais ele’ aí tô aqui 

levano a vida’ ainda não isquici ele ainda (+) tô tentano isquecê’ (mas) eu acho que ele 

ainda gosta de mim bastante’ mais eu to (+) tô tentano isquecê ele’ que: (+) num dá, 

DOC: Fale-me de sua infância até os dias atuais. 



INF: minina quando eu era criança’ eu era pecinha rui’ viu” minina (+) quando eu chegava na 

casa da minha vó’ minha vó cri criava bastante ga:to  (+) quando eu chegava lá (+) qui 

ela dizia’ lá veim minha Nossa Senhora’ lá veim D., quando eu já vinha ispanTAda’ de oi 

ispanTA:DO’ purque ela criava mei mundo de gato (+) eu pegava aqueles cão’ um dia eu 

peguei um gatinho’ toquei ele dento da pó:ça’ (incompreendido) o gato dento da pó:ça 

(+) e ela preocupada cum ga:to’ fui (+) fui atras de outro ga:to’ e joguei dento da poça (+) 

aí eu peguei um gatinho’ os bichinho tão nadano dento d’água’ aí eu matando os 

bichinhos’ os bichinho morrendo (+) eu peguei a gatona grande (+) joguei dento do 

po:ço’ pronto’ quanto é tudo de ga:to (+) lá vai eu na carreira bem ispantada’ peguei uma 

pedra’ lasquele (+) ei (+) e:ita mermo na bolotinha (incompreensível) bolotinha’ da 

cabeça do galo’ o galo saiu siscando’ aí minha vó’ Mari:a’ pelo amor de Deus’ tua fia 

matano minha/ meus bichinho’ mulhé’ meus gatinhos’ os meu galo’ pelo amor de Deus’ 

leva essa minina que é muito danada’ olhe’ num pudia vê passá uma criança perto de 

mim’ queu bilisCA:VA’ queu bilisca:va mermo (+) as crianças’ num pudia vê uma 

criança perto de mim’ queu biliscava mermo’ e: um dia’ ia passano uma mini:na cum a 

mulhé’ curri atrás dessa minina’ dei na bichinha bastante’ minina’ eu vô pensá’ eu era 

ruim mermo’ peguei a criancinha’ DE:I bastante’ e a mulhé’ valha meu Deus’ a minina 

qué/ tá querendo dá em minha fia’ matano minha fia’ o que é isso” de quem é essa minina 

meu Deus” pelo amor/ minina danada’ agora isso eu cum olhão gra:nde’ meu cabelão 

gra:nde’ eu era ru:im ((silêncio)) e tem mais (+) tem mais’ nas iscolas’ nas iscola eu era 

PÉ:ssima’ RU:IM’ só levava o tempo em bulí cum as crianças’ ó’ não ligava pru istudo’ 

de jeito nenhum’ só brigando’ cum as mininas’ ((aumenta o tom de voz)) mas também 

não apanhava de minino nenhum (+) eu dava em tudo’ enquanto (+) minino viesse pa 

meu la:do (incompreensível) ((silêncio)) tem mais’ o:lha’ eu pegava eu pegava minhas 

colegas (+) um dia foi três colega minha’ pá bate em mim (+) dê-lhe em todas três’ daí 

cum poco lá vinha a outa’ eu arromBA:VA peia pra cima’ dava (+) dava basta:nte 

(incompreensível) hoje’ eu tô hoje/ tô grande’ há tô pensa:ndo nas coisas’ viu” (purque) 

eu’ já hoje eu me arrependo tanto’ do que eu fiz na minha vida’ só o qui eu me arrependo 

mais’ é que eu judialva cum as crianças’ e e e judiava cum as crianças’ já hoje eu me 

arrependo MU:ITO mesmo’ ah meu Deus a gente criança’ sinceramente’ a gente (+) a (+) 

PROnta cada u:ma’ qui meu Deus’ qui de vez em quando eu (+)  oh’ Deus me perdoi’ do 

qui eu fiz na minha vida (+) qui sinceramente’ eu (+) eu aprontei muito (+) e hoje graças 

a Deus e ::(+) e também (+) eu lembro (+) eu era PO:bre’ pobre’ e ainda hoje eu sô 

pobre’ graças a Deus’ nas graças de Deus’ um dia eu’ eu peguei uma bunequinha’ duma 

prima minha’ e (+) era a: mãe dela tinha comprado uma bunequinha pra e:la’ e eu peguei 

a bunequinha’ aí eu cheguei em ca:as’ aí o meu pai perguntô’ da/ onde você encontrô 



essa buneca” aí’ eu falei assim pra ele (+) foi a minha prima qui me deu’ ele disse’ eu vô 

perguntá agora si foi ela que lhe deu essa buneca’ eu disse’ vá: qui foi’ agora isso eu (+) 

treME:NDO’ tremendo de medo qui eu peguei a buneca da minina (+) peguei 

(incompreensível)  tirei a buneca da minina’ meu pai me pegô’ me deu uma PI:sa’ vá 

deixá a buNE::CA’ qui ela não lhe deu buneca nenhuma não’ pronto’ eu di/ agradeci: (+) 

pur tê levado essa pisa purque si foi/ inda hoje e si eu num tivesse apanha:do’ claro qui eu 

taha tirando otas coisas de valores das pessoas’ só isso’ graças a Deus’ pronto’ eu’ tô: (+) 

muito feliz’ qui eu: eu (+) cresci pensano’ ainda hoje tô pensano ((silêncio)) sô::sô feliz 

na minha vida’ purque eu’ eu/.../  te/ (+) teve uma época també:m’ teve uma época 

també:m qui: eu tinha um irmãozinho (+) aí ele ele’ ele disse assim’ minha mãe’ eu quero 

ir pra fe:sta’ aí’ meu pa/.../ deixa deixa qui a gente já tinha tudo se arruma:do (+) aí meu 

irmãozim queria ir pra fe:sta’ aí minha mãe’ tá bom’ ispera puro o pa:i qui ele tá há 

chegano o pai de vocês’ aí nós isperemo (+) aí pai chegô (+) vão prá o:nde” vamo prá 

fe:sta’ qui era a festa de Arajara (+) a festa de (dezembro) a gente se arrumô’ aí (+) o meu 

pai disse’ o Demontiê não vai’ ele va:i cumigo’ aí ele tão ansiOso pa ir para a festa (+) aí 

tá bom mainha’ eu vô cum meu pai’ aí nós di/ deceu’ e ele ficô’ pra ir cum pai’ aí passô a 

fe:sta’ terminô a festa’ a hente vei imbo:ra’ aí mãe chegô e disse’ meu filho você num 

quis ir pra fe:sta” ele disse’ mãe o pai num deixô eu ir’ Ó’ foi tão tri:ste’ quando foi’ e e a 

gente foi durmí ele foi durmí: (+) aí no oto di:a’ o meu irmão ele: (+) ele manheceu 

mo:rto (+) purque era o dia dele’ dele tê (incompreensível) murrido’ né” a gente ficô 

assim tão disispera:da (+) chorando’ meu pai’ ficô todo mundo preocupado’ ah meu 

Deus’ pur que eu não deixei meu filho í pa pa fe:sta” tão ansio:so qui ele tava pra ir pra 

fe:sta’ e não deu ce:rto’ aí foi ajuntando ge:nte’ ajuntando ge:nte’ e a gente fez o inte:rro 

e:: pronto’ ainda hoje eu tenho essa tristeza dento de mim’ a minha mãe’ o meu pa:i’ a 

gente tem essa triste:za do/ desse momento que a gente passô’ na vida da gente (+) aí 

minha GRANde tristeza’ ainda hoje eu le:mbro’ como se fosse hoje (+) do meu irmão, 

DOC: Fale-me a respeito do lugar que você nasceu? 

INF: eu ado:ro o meu lugá’ meu lugá é Ó:timo (+) eu amo o meu lugá que eu nasci’ eu é é (+) 

o meu lugá: (+) é bastante VE:Rde’ é é tem árvres’ frutas’ muita frute:ras’ eu aDO:ro o 

meu lugá’ eu A:mo’ tem bastante Á:gua’ água cum nascente’ água LIMpa’ linda a água 

(+) eh: (+) te:m basTA:Nte eh: (+) o qui você procurá num lugá da/ no meu lugá’ eu 

aDO:ro o meu lugá’ eu amo lugá (incompreensível) meu lugá tem bastante eh: eh: das 

frutas/ as frute:ras (+) na minha ca:sa’ é: (+) tem pé de lara:nja’ pé de mamão’ eh (+) tem 

pé de: (+) de goiaba’ pé de co:co’ graças a Deus’ na minha casa/ na mi/ no nosso país 

to:do’ no nosso mundo to:do qui a gente vévi’ eh: eh: eu acho qui todo mundo’ acho que 

deve tê suas frutera em casa’ seu sitiozinho é maravilhoso’ o sítio da gente’ a gente morá 



no qué da gente’ é Ó:timo’ meu lugá é bastante bom’ viu” todo mundo aDO:ra’ os 

balneários’ o/ é::/ tem o ca:ldas’ o nascente do Fari:as’ eh: a gente: eh: (+) sei não’ mais o 

lugá da gente’ tem (+) bas/ vem bastante ge:nte eh: eh: tomá ba:nho’ no no nos 

balneá:rios’ nascente do Fari:as’ e:: (+) tem eh: no/ na no lugá (incompreensível) teim 

ingenho’ teim bastante ca:na’ faz rapadu:ra’ é bastante/ faz açú:ca (+) olha’ o meu lugá’ 

sinceramente’ o lugá da gente é Ó:timo’ viu” o meu lugá/ eu aDO:RO o meu lugá’ 

sempre eu falo no meu lugá’ purque meu lugá é Ó:timo’ eu adoro mesmo’ (vou) repitino 

de novo’ o meu lugá É Ó:timo’ ah’ (+) eh:: (+) só uma coisinha qui eu num go:sto é de: 

falsida:de’ de bri:gas eh:: purque eu/ aí uma coisa qui: aliás ninguém gosta neste mundo’ 

pelo amor de Deus’ todo mundo (gosta) de PA:IZ’ todo mundo fe:liz eh: eh:: todo mundo 

ale:gre’ trabalha:ndo’ cada/ ca/ cada pessoa viveno a sua vi:da e: e Deus né” orando por 

nóis pra: prá ge:nte’ pra gente sê muito feliz’ o que ele qué da gente’ das pessoas (+) dos 

filhos dele’ é PA:IZ’ todo mundo trabalhando’ vivendo no mu:ndo’ eh:: a gente tem qui 

fazê favô uns os o:tros’ na duENça (+) o amigo da pessoa é aquele qui serve na duença’  

claro’ né” purque nosso mundo’ nosso mundo só é Ó:timo’ nosso Brasil é Ó:timo’ as 

pessoas são uns/ umas pessoas ótimas’ todo mundo (+) qui: (+) qui faz favô:’ (+) ah’ é:: 

como é qui si diz” e:: eu sei qui: (+) estamo levano a nossa vida’ até o dia qui Deus quisé’ 

né” purque nóis já tamos no:s fim do século’ qui esse séculos qui venha pra ge:nte’ seja 

cum PA:IZ’ eh eh (+) saúde eh eh: (um) bom inve:rno para ge:nte (+) pra nós todos’ no 

mundo to:do (+) qui a gente eh:: (+) trabalhi’ cada cal viva a sua vi::da né” e e:: aí a gente 

vai levano a vida’ até um dia qui Deus quisé’ um dia qui Deus quisé’ pronto’ ele é quem 

sabe o que faz da vida da pesso:a’ ele é quem tá (+) ele é quem resolve tu:do da pesso:a 

(+) hoje uma pessoa faiz uma co:isa’ e Deus ali tá sabendo (+) Deus tá vendo’ Deus vê 

TU:do o qui a pessoa faiz’ a gente mesmo não vê’ mais Deuso tá (+) sempre tá ali no 

meio da gente (+) no meio de nóis (+) ele fica: (+) bastante feli:z’ quando a (+) pessoa tá 

feli:z’ se a pessoa tá ale:gre’ se a pessoa frequenta a a (+) a igre:ja’ a pessoa eh eh: (+) eh 

como é que se diz” a pessoa (+) (aí) ele fica bastante feliz’ quando a pessoa tá bem 

ale:gre eh (+) sirvindo uns aos o:tos’ agora cum briga’ violência’ DRO:ga  no mundo’ 

mo:rte (+) meu Deus’ ele fica muito triste’ ele não qué isso pus filhos dele’ ele qué 

sempre a pa:iz’ felicidade entre to:dos’ eu mesmo’ olha’ eu sou feliz’ eu sou domé:stica 

(+) traba:lho’ e me orgulho do meu traba:lho’ do meu trabalho’ eu me orgulho basta:nte’ 

porque o meu trabalho me se:rve (+) não serve é a pessoa tá vadiA:no’ eh::: falando da 

vidas alhe:ias’ eh: (+) eh: (+) levantando fa:lso’ bri briga:ndo’ minha gente isso’ isso’ a 

gente vai eh/ istuda também’ eh: ajuda meus irmão (+) tudo e graças a Deus até hoje eu tô 

levano a minha vi:da’ tô istuda:ndo (+) tenho minha quarta série’ quem sa:be (+) daqui::: 

(+) mais adiante’ né” eu tô: (+) a gente olha pru futu:ro’ a hente já (+) já tem istudo’ eh: 



(+) a gente istuda basta:nte’ purque mais pa/ mais pra frente a gente vai tê o futuro da 

gente melhó’ pra gente achá um imprego bo:m’ um trabalho bo:m’ (incompreensível) 

sem cunzinhá’ cunzinha não é (+) não é essas coisas também dimais pra pessoa/ é: 

impregada doméstica’ não é qui isso’ (a pessoa qui) trabalha purque (+) go:sta e: 

(incompreensível) precisa né” cum dia eu tivé o meu estu:do’ eh: (+) quem sabe’ eu (+) 

encontro um trabalho be:m (+) muDE:Rno trabalhe:/ qualqué trabalho’ sendo trabalho, 

por exemplo’ de cunzinha’ (incompreensível) trabalho purque a pessoa em cunzinha” 

mais trabalha:ndo’ trabalhando’ precisa’ né” e: só isso’ me:smo porque a a (+) a vida da 

pessoa’ tem qui:: (+) i levano do jeito qui Deus qué’ quem sabe um dia né” eu eu sô fe fe/ 

eu seja feliz’ eu sô feliz na minha vi:da’ faço (incompreensível) meus pais e meus irmão 

(muito) feliz’ quem sabe (incompreensível) quem sabe um dia eu (+) tenho a minha ca:as 

(+) o meu futuro’ o meu LÁ: o pessoal também da minha famí:lia’ né” purque a gente é 

solteiro’ um dia (incompreensível) chega a se casá’ aí vai’ pro:nto’ vai produzí otra 

família’ tê o seu espo:so’ os seus filhos’ a sua ca:sa’ tudo pra você cuidá’ né” e é: só isso 

mesmo, 

DOC:  Fale-me a respeito dos seus pais. 

INF:  meu pa:i” vô falá do meu pai’ o meu pai e/ é assim (+) o meu pai’ ele é muito assim’ ele é 

um pouco zanga:do’ um poco mulheRE:Ngo’ ele/ eu tenho disgosto da minha vida’ pur 

isso’ da minha mãe (+) tenho muita pena da minha mãe’ purque ele é/ inclusive ele taha/ 

tava com um chamego pru lado de uma mulhé:’ e a pobe da minha mãe é due:nte’ e fica 

isso mesmo’ e a gente também em casa (+) fica cum disgo:sto (+) fica cum vergo:nha’ 

purque as pessoas chega (+) eh D. eh: o teu pai cum sicrana’ fulana’ eu digo olha’ um 

di:a/ ele é quem sabe’ um dia ele isculheu/ um dia ele (+)/ um dia ele resolve voltá pra 

ca:as (+) um dia ele ele (+) reconhece o erro de:le’ a gente fica na da ge:nte (+) agora a 

pobe da minha mãe é que num num suporta’ né” purque quem é qui suporta uma uma 

coisas dessa’ ningué:m (+) ninguém num suporta’ purque e:la’(+) minha mãe’ é/ ela é 

due:nte’ a gente se preocupa bastante cum e:la (+) purque e:la é muito nerVO:sa’ ela (+) 

tem que/ ela é um pouco zangada purque (ela) do nervosismo dela’ purque ela não 

suPO:rta o qui/ o qui marido dela/ o isposo dela faiz’ aí a gente fi:ca’ eh eh (+) a gente 

fica disgosto:sa também’ cum vergo:nha purque ele apronta’ as pessoas vem cum as 

cunversas (incompreensível) a gente nem liga’ se a gente fô si importá (+) aí (+) aí eles 

dois/ aí aí é eu todo dia peço a Deus’ pra união dos dois (+) purque: a gente pensa na vida 

da gente um dia’ purque ah’ meu Deus’ eu às veze eu penso (+) meu Deus’ nunca ajude 

um/ assim eh eh (+) chegá um dia (+) chegá a me casá eu tê um isposo desse eu num vô 

se importá purque ele é meu pai (verdade) mais eu não suporto o que ele faiz (+) não 

suporto mesmo’ cum a:: a/ com a minha mãe (+) purque ela é (+)/ é/ (+) ela é um pouco 



probemática é: e num (+) num suporta as coisas qui ele faiz’(+) purque ele é::/ ele é é 

trabalhadô’ quando ele vivia em casa’ ele era trabalhadô:’ nunca deixava faltá nada em 

ca:sa’ e a gente sempre ajuDA:va’(+) ele fazia uma coisa daqui’ ota da cuLÁ:: (+) ele era 

eh:: aí depois teve uma época quele:: (+) se transformô’ é assim (+) desse home assim’ 

mulherengo mesmo’ purque ele não era assim’ aí ele foi muDA:Ndo foi/ era (+) zangado 

cum a gente dento de CA:sa’ brigava’ brigava  cum a minha mã:e’ TO:dos os dias esse 

dois brigavam’ té que  um dia ela não suportô e mandô ele ir imbora de casa’ qui ele se 

virasse’ a:cho qui o que ele fez né” (incompreensível): tá co:m (+) tal de uma MULHE:R’ 

eh eh é namorano (+) a hente só vê a nuti:cia (+) qui eu mesma nunca vi’ ninguém lá em 

casa nunca viu’ mais o povo dizem (+) quando o povo (entra numa) coisa’ é purque acha 

que seja verdade’ né” e é isso aí’ a gente fica (+) fica disgostosa da vi:da’ fica 

preocupada’ eu me preocupo bastante cum a minha mãe (+) cum minha mãe’ cum minhas 

irmã: (+) me preocupo basta:nte’ eu qui sô a mais velha’ eu me preocupo bastante dentro 

da minha casa’ purque tudo dento da minha casa’ si num fô eu’ meu Deus (+) tudo sou eu 

mesmo’ eh:: remédio pra minha mãe’ eh eh uma coisa que preci:sa assim um um 

trabalho’ tem qui/ tem qui (+) sê eu na frente’ qui eu eu quem resolvo tudo na minha 

casa’ purque ela mermo disse prá gente’ si fô pur o pai de vocêis (+) AH (++) si fosse pur 

o pai de vocêis minha fia’ num/ nada aqui era/ num sei não (+) era tudo perna (+) pu ar 

purque/ ainda bem qui tem minhas filhas qui é/ qui é/ pensa’ ela é qui fala né” teim 

muitas filha qui é penso:sa’ qui PE:Nsa’ agora o restio (+) deixo prá lá’ ela nem liga’ a 

hente num liga nos conversa do pessoal’ o povo vem cum uma cunversa’ oto vem cum 

otra’ a gente faz de conta qui nem iscuta’ de jeito ninhum (+) deixa passá’ a gente intrega 

tudo a Deus’ mais ta:rde’ né” mais tarde Deus dá a recompensa’ claro qui ninguém num 

deseja mal prá ningué:m’ Deus num qué qui ninguém deseja nada pra ninguém purque si 

a gente fô desejá o mal pa pessoa (+) claro qui a gente rece:be’ igualzinho (+) né” aí: (+) 

e a minha mãe’ ela é assim’ ela é:/ a pessoa tem qui sabê conVERSAR:(+) direitinho cum 

e:la’ purque ela/ tudo no mundo ela/ qualqué cunversinha ela já leva a mau’ purque ela é 

do problema dela’ ela num tem a pressão a:lta (+) eh: parece qui:/ acho que  ela nem sabe 

qui e:/ ela é um poco (+) doente do coraçã:o (+) ela num sa:be de jeito nenhum (+) (por 

exemplo) tomá remédio controla:do’ toma bastante remédio controla:do (+) aí a gente qui 

tê maió paciência cum ela’ só isso mesmo, 

DOC: Fale a respeito do seu...dos seus patrões. 

INF: olha’ tá cum cinco a:no (+) qui eu moro cum meus pratões’ olha’ são umas pessoas 

ó:timas (+) umas pessoas maravilhosas eh:: (+) respeito bastantem’ eh:: me conside:ra’ 

eh: (+) são umas pessoas ótimas’ nunca falaram abusado cumigo’ nunca brigaram 

cumi:go’ graças a Deus’ né” tô vivendo lá tá cum cinco a:nos (+) vai fazê seis’ graças a 



Deus’ esse tempo todo queu tô lá’ né” eh a Marinete é muito boa’ ótimo’ seu Sandova:l’ 

e o Tarci:so’ o Tarciso é maravilho’ ó:timo’ nunca vi eh Tarciso cum ra:iva’ nunca briga 

cumi:go’ num eh: me pede as co:isas’ eu faço cum maió prazê: eh: Zé Armando’ é difícil 

até falá cum a gente den di ca:sa’ acho ele (+) uma pessoa boa também’ são ó:timos eh: 

João Evera:rdo’ uma pessoa ó:tima também maravilhoso’ são SUPERELEgal’ todos’ o 

Pa:ulo’ já a gente há fica ali’ assim eh: eu discuto cum ele’ só na brincadeira mesmo’ 

purque eu não gosto de brinca:deira (+) às vezes quando eu tô (+) brincando’ eu brinco 

cum ele também  às vezes’ né nem todas vezes que eu quero: e:s/ (+) eh: brincar (+) mai 

hele gosta muito de certas brincadeira’ e eu não go:sto AH’ ele é bonzim’ também é 

ó:timo’ agora quando eles (+) dá: umas bibidazinha’ né” aí a gente fica (+) fastado’ um 

poco’ purque: (incompreensível) (muito) medo de de violência’ de: (+) história de 

alCÓ:lica’ essas coisas (+) ele be:be muito’ eh:: cum as minina’ são umas pessoas 

ó:timas’ Vera’ Célia’ eh: Isabe:l’ Ro:sa’ são ótimas pessoas (+) são ótimas mermo’ ess/ 

esses ano todim qui eu tô lá’ são pessoas ótima maravilhosos’ to:dos’ eh: é são umas 

pessoas (+) muito eh:: maravilhoso mesmo’ eu me dei muito bem’ graças a Deus’ (té hoje 

tô me dano) num sei daqui pra frente’ né” pode sê que (+) mude guma coisa’ mais eu 

ispero qui não’ nunca mude nada’ qui sempre a gente tá (+) levano a vida’ esse tempo 

todo queu tô LÁ: (+) eh: trabalhando’ istudando’ e (+) isso a gente vai levano a vida’ é 

gente mesmo’ né” purque eh: o qui importa’ é a gente eh: se dá muito bem’ respeitá’ eu 

gosto de ser respeitada e gosto de respeitar também as pessoas’ não gosto de maltratá 

ningué:m’ também num gosto qui ninguém ma/ me maltrate’ né” purque: eu sô uma 

pessoa SI:Mpris sô simpri’ eu sô: um pouco tímida’ mai:s a gente vai levano a vida’ da 

gente’ do jeito qui Deus qué e::/ é tudo que/ se eu precisá duma/ si eu precisá duma coisa’ 

eu falo isso prá eles’ ele mim mim atende basta:nte (+) eles precisano também de mim’ 

eu estou às ordem’ né” do mermo jeito como eles falam’ eles precisano’ qualqué CO:Isa 

(+) a gente ajuda’ e (+) precisano de mim també:m né” pra favô:’ pra a a/ um traba:lho’ 

u:m (+) qualqué  coisa’ a gente se serve cum tudo (+) amigo é prá essas coisas’ pra tudo 

mesmo (+) pois é’ aí: (+) eh:: com a vida das pessoas (+) são  muito ó:timas’ eles são 

umas pessoas muito ótimas (+) TO:dos’ aí agora nasceu o Juni:nho’ o Sandoval Junior’ o 

caçulinha (+) é um mininuzinho li:ndo’ queu amo’ queu ado:ro’ que eu eu (+) a gente se 

pega mermo a cria:nça’ a casa agora ficô cada vez mais (a:legre’) com a chegada da 

criança’ aí a gente tá:/ (+) e eu adoro o minino’ ele me a/ me adora tombém’ gosta 

bastante de mim’ e só:, 

DOC: Qual o seu maior sonho? 

INF: meu sonho’ eh: de viajá (+) de conhecê outras pessoas’ (incompreensível) eh: (conhecê) 

pessoas difere:nte (+) eh: (+) andá de aviã:o’ andá de navi:o’ cunhicê outras pessoas eh: 



(+) diferente no mu:ndo’ e: (+) andá basta:nte’ meu: (+) sonho é esse’ de sê bem feli:z’ 

purque é tão bom a gente viajá’ cunhecê pessoas’ eh: eh (+) cunhecê o mu:ndo difere:nte 

(+) purque:: (nosso) mundo qui nois véve aqui’ no no no Brasil’ eh:: a gente há tá: 

acustumado a vê:’ né” a gente eh: viajando pra longe’ a gente eh: vê (+) tudo diferente’ as 

pessoas difere:nte’ eh: tudo co/ tudo quanto é lado a gente o:lha’ e vê tu:do diferente’ 

tudo:/ (+) as pessoas cum outas lí:ngua’ é lingua português’ italiano’ eh: outas língua qui 

a gente neim neim imagina qui  a gente (+) deve de um dia falá essas língua’ né” mais a 

gente/ primeiro a gente (+) cum istudo’ da gente claro né” qui o istudo da gente é tudo’ a 

hente: istudando’ a hente aPRE:Nde TU:do (+) língua difere:nte’ eh eh (+) sabe 

cunversar’ chega num canto e sabe LÊ: (o qui) o qui tá aquilo ali se isprica:ndo e isso/ e 

isso tudo importa (+) tudo é: é um sonho pra gente’ um sonho bom’ maravilhoso’ sonho 

qui todo/ qui todo mundo gosta de de (+) de realizá um sonho assim (+) você viajan/ 

viaja:ndo’ sê bastante ricibi:da’ (si) a pessoa também (+) andá (incompreensível) 

educa:do’ andá direitinho’ né” e isso: (+) tudo: (+) a gente vai (+) levano na vida da 

gente’ aí o meu SONho é tê o meu istudo be:m/ meu istudo mesmo (+) qui eu adoro o 

meu istudo’ a gente eh eh (+) a gente istudá basTANte (+) pra quando a gente eh: (+) 

quando a gente tá:/ a gente tê o istudo da gente’ a gente vai viajando’ a hente vai 

cuincendo outras pesso:as’ e isso/ levano a vida’ né” do jeito qui Deus qué, agora a 

pessoa sem istudo’ aí meu Deus’ mi dá licença’ a pessoa fica:/ se sente munto/ si sente 

mal mesmo (+) sem (+) tá istudando’ analfabeta’ uma  pessoa chega’ ei sicrano (+) chega 

cum pape:l’ aí diz assim’ cê sabe onde é qui fica esse lugá” aí a pessoa num sa:be’ oh’ 

qui qui vergonha (+) a pessoa dizê’ num sei lê’ intão ota pessoa chega e diz’ oh (+) assina 

aqui esse’ esse/ assina aqui:’ e a pessoa não sabe lê mui/ é muito horrive (+) acho qui é 

muito ruim (incompreensível) num sabê lê’ aí a pessoa eh: recebe um telefone:ma’ aí 

disse olha:/ dá o reca:do’ a pessoa num sa:be’ é muito’ é muito’ sei não’ é muito horrive 

uma’ uma pessoa sem sabê lê’ viu” (incompreensível) eu tô na quarta sé:rie (+) eu sei lê 

basta:nte não (+) mais (+) pra quem já sabe lê é muito: bom dima:is’ a pessoa qui sabe lê’ 

tem o seu traba:lho (+) seu impreguinho: (+) bo:m’ eh: eh pode andá pur todo ca:nto’ 

quem sabe bastante lê mesmo’(+) ah:’ meu Deus’ sabe língua de todo jeito’ língua 

diferente’ língua: (+) eh: italiano’ portuguê:s’ inglês’ ispanho:l’ e: (+) o analfabeto só 

sabe mal mente falá MAL e e e musga eh:: (+) e num sabe nem canTÁ’ né” nem cantá 

num sabe’ a pessoa tem qui sê basta:nte eh eh eh (+) eh:: (+) cumo é qui si diz” eh (+) tê 

seu istudo’ né” pra: sê alguma coisa na fre:nte’ daqui pra frente, 

DOC: Fale-me a respeito da sua escola. 

INF: ah’ minha iscola é ó:tima’ eh:: (+) minha iscola’ eh: a gente aprende basta:nte’ os 

professores são Ó:timas’ eh: na is/ na minha isco:la te:m mere:nda’ te:m (+) 



(incompreensível) bastante gente educa:do’ claro’ a gente tá na iscola pra gente aprender 

claro’ né” quem entrá analfabeto tem que saí:’ né” quando saí:’ aprendido já’ e:: a minha 

prufessora são ó:timas (+) as professo:ra (incompreensível) os alunos (+) e eles eh:: (++) 

são o o: direTÔ é é Ó:timo (+) o diretô ele é: (+) pessoa (+) simpri’ eduCA:do’ bom’ ele 

é superelegal’ é o (+) meu diretô (+) e a minha professo:ra’ ela é Ó:tima’ eu aDOro 

minha professo:ra’ meus colegas’ tem minhas colegas’ eu gosto de todos’ são umas 

pessoas maravilhosas’ TO:DOS’ de todas as classes’ eh: nunca vi briga’ na eh na na/ a 

gente bri:nca’ faiz tria:to’ a gente (falas) da:/ faz triato sobre (plano da) due:nça’ 

(higiê:nicos’) sobre os os/ as sujeiras’ hum eh: (+) sobre a:s (+) pessoa qui são due:nte’    

hente (+) istuda as pessoa qui é/ as duença das pessoa’ quê qui as pessoas te:m’ a gente 

(+) istuda de TU:do’ eu gosto do do (+) dos meu devê’ meu ixercício (+) eh:: (+) na 

iscola da gente’ é (+) é bastante eh eh: (+) tem tudo pra gente’ tem os lá:pi (+) caDE:Rno’ 

tem livro’ eh: tem mere:nda’ tem tudo né” a gente é alí tá/ qui antigamente num tinha (+) 

nada disso’ agora meu filho’ é diferente’ as coisa agora mudô Tudo mesmo’ tudo 

diferente’ qui as pessoa/ de primeiro era um sacriFÍcio’ sacrifício de comprá um lá:pis’ as 

pessoas sem/ a gente sem pudê: (+) comprá lápis’ eh caderno’ um li:vro’ comprava a 

tabua:da’ tu:do era difícil (agora) tem tudo normal minha gente (+) TU:do (+) tudo no 

Brasil todo/ tudo na ma/ o qui a gente precisá numa iscola tem’ qui antigamente tinha 

nada disso (+) agora mudô é diferente’ eh eh (+) sempre queu lembro’ tinha merenda’ 

né” mais agora’ é diferente’ num falta mere:nda’ NA:DA (+) os professores são muito 

BO:NS’ eh: (+) cuida bastante das crianças’ e isso: (+) isso a gente dá pra/ o nosso 

mundo ho:je/ só: às vezes pur aí’ a gente quando assiste jornal’ eh eh tem as violência’ a 

gente (cuida da/) a gente ouce’ eh iscuta’ assiste televisão’ e a gente vê (+) os 

movimentos’ né” (incompreensível) iscolas pur aí’ os aluno (+) matano uns os otros’ 

matano os professores eh: a professora seno seqüestra:do’ e isso’ graças a Deus aqui no 

nosso/ o nosso (+) aqui no nosso  nosso istado’ graças a Deuas até hoje graças a Deus 

nunca teve nada disso’ graças a Deus e a gente eh eh deve/ (incompreensível) pidí a 

Deus’ né” graças a Deus qui (nunca) no acontecê e a gen/ e também (nunca) deve 

acontecê pur aí’ né” qui a gente:: (incompreensível) vê’ ah’ meu Deus’ pois é’ aí:/ pois é: 

(+) pois eu adoro a minha isco:la purque é uma: (+) iscola ótima’ e agora tá 

(incompreensível) tá/ (incompreensível) iscola agora tá um colé:gio’ qui a minha iscola 

(incompreensível) respeite’ viu” tem bastante eh bastante sa:la’ tudo muderno’ (lá) (+) 

bunito (+) no:vo’ cartera no:va’ basTA:Nte gente istuda:ndo (+) os aluno’ são gente 

jo:vem’ né” e isso (+) isso a gente: um dia’ quem sabe’ né” um dia eh: a gente (++) é isso 

aí mesmo’ num tenho mais qui dizê mais nada, 

DOC:  O que você acha da amizade? 



INF: ah’ da amizade’ é uma coisa BOA’ uma coisa maravilhosa’ qui a gente (+) ho:je’ a hente 

deve tê bastante amiza:des’ amigas’ amigos (+) purque hoje eu eu/ não certas amizades’ 

né” purque tem muitas amizades que é melhó a pessoa ficá sozinha’ tem certas amizades 

eu num num num gosto não (+) só tenho u:m/ eu tenho bastante ami:gos’ ami:gas’ 

colegas’ colegos (+) mais sempre eu só gosto de uma amizade’ só’ qui é um/ iscrusive é 

uma prima minha’ qui eu aDO:ro andá cum ela pur todo canto’ eu eu go:sto mesmo’ as 

pessoas até às vezes iguinora’ né” purque a gente: anda assim junto’ mais num é’ aí 

purque é amiza:de da pessoa’ a gente confia uma na outra (+) a gente cunve:rsa’ conta as 

histórias da ge:nte’ quando ela  precisa dum conselho eu dô’ quando ela precisa dum/ 

qualqué pessoa qui precisá dum conselho’ a gente: (+) né” a gente: transmite só qui: 

certas amizades’ é melhó a pessoa andá sozinha’ eu tenho: (+) ami:gas’ amigo’ (e lá vai 

eu repetino di novo) mais é o seguinte’ eu tenho mesmo (+) ami:ga’ amigo (+) colegas’ 

eh: ami amiza:de’ é aquela qui a pessoa consideia’ considera a amiza:de (+) a pessoa eh: 

eh: (+) conve:rsa’ eh: eh tu:do mesmo’ né” (+) só qui: (+) tem certas amizades (+) qui é 

melhó a pessoa andá só’ sozi:nha’ né”(+) aí ((silêncio)) purque eu eh: (+) purque no/ eu 

sô assim’ eu sô essa pessoa qui num gosta muito de anDÁ:’ eu:/ só si a pessoa pi/ pur aí: 

eu sei qui é muito bom a gente tê bastante amigo’ purque a gente é bem ricibido’ eh (+) a 

gente (+) a gente achando amiza:de’ é bom dimais’ só qui eu’ num num (+) num sô bem’ 

de tá (+) cum certas amiza:dês (+) assim’ quinem/ tem muita gente/ bastante gente go:sta’ 

é cheio de aMI:gos’ é aMI: amiga’ e todo/ é aquele funaré:’ e eu não’ eu sô simpris’ eu: 

(+) tenho minhas amizades mai:s (+) eu (+) sei cum quem eu gosto de anDÁ:’ 

(incompreensível) amizades’ eu (+) quando eu gosto de uma festa’ eu acho qui é assi:m’ 

duas três pesso:as’ quando: (+) tô cum namora:do’ namora:do’ né” (+) aí: isso vai 

levando’ né” aí (incompreensível) amigo’ amizade já é u:ma’ amigo (+) há é otra’ 

colegas é outro né” só qui o ami:go’ amigo ou amiga’ é aqueles na na preciSÃO (+) numa 

necessidade duma pessoa’ numa duença’ a pessoa tá ali né” pra (+) acalmá a pessoa’ pra 

conversá (+)E: tudo (+) e só: mesmo, ((vozes)) 

DOC: Fale a respeito de uma pessoa especial para você. 

INF: ah’ eu vô falá duma pessoa qui eu GO:Sto muito mesmo’ viu” eh eh (+) di: A.’ purque: 

eu amo muito (+) eh: eu quiria sê muito feliz ao lado dele’ mais ele é assim’ uma pessoa 

si:mpris (+) tímido (+) aí deu certo cumigo (+) todos dois tímido’ né” e qui eu (+) 

gostaria de sê feliz cum ele’ de partilhá ali/ partilhá uma uma (incompreensível) da vida 

com e:le’ a gente converSÁ:’ si intendê uns os otros (+) a gente eh: (+) cunversá:’ a 

gente: um (+) um/ pa namorá assim’ (incompreensível) a gente (incompreensível) pa 

pessoa namorá’ a pessoa tem qui cunversa:’ né” vai si intendeno’ vai cunhecendo um o 

otro’ aí (+) eu gostaria mu:ito quele intendesse’ ele também gostaria qui eu intendesse 



ele’ purque ele é é é (+) não’ eu já falei’ né” num sei’ é tí:mido’ é é é (+) uma pessoa 

si:mpris’ eh (ele é só /) ele é educa:do el ele é é uma pessoa muito assi:m’ muito cala:do 

mais já eu’ eu já sô diferente um pouco dele’ né’ todos (pessoal) tem sua diferença’ eu já 

sô diferente deles (+) ele pra ali é tímido’ e eu pra cá mais um pouco a/ eh: meia tímida 

um pouquinho’ mais (+) sempre mais (+) ale:gre’ e ele é é aquela pessoa: 

(incompreensível) te:rno’ tímido’ pessoa (+) cala:do’ aí (+) eu gostaria muito qui/ 

compartilhá cum ele (+) cunversá:’ dá conselho a ele (incompreensível) purque ele é 

aquela pessoa simpri’ ele não/ ele não fu::ma’ não joga’ ele não/ não be:be (+) ele é uma 

pessoa qui:: sinceramente eu eu gostaria muito de tê (incompreensível) ao meu lado’ 

mai:s (+) Deus é qui sabe’ Deus é quem faz’ Deus é quem sa:be o qui/ o qui faz’ né” 

purque (+) ninguém num num manda sentimentos de ningué:m (+) ninguém num manda 

nas pessoas’ só Deus mesmo qui: qui sabe o que faz’ né” (+) eh:: num sei’ eu: (+) as 

vezes (incompreensível) cunversava (incompreensível)  e ele bem cala:do’ o qui eu fazia/ 

ele ri:a’ (incompreensível) fazia ele conversá:’ conversava (+) brincava cum ele’ já pra 

mim vê assim be::m (+) feliz’ né” pra mim ele (+) rino um poco’ purque ele é dessa 

pessoas he: (+) muito (+) cala:do’ né” eu quis fazê ele ri um pouco’ só im trabalha:ndo’ 

(+) purque ele também/ eh: ele num é muito sadio’ né” eu acho quele pensa na vida 

isclusive’ ele ele (+) ele fala assim pra mi:m/ falava muicho’ dizia assim’ D.’ eh: você tão 

(+) tão no:va’ eh:: procura uma pessoa qui: (+) pessoa normal’ uma pessoa sadia’ uma 

pessoa qui: qui: (+) dê certo com você:’ aí eu falei assim pra ele’ oia (+) mais si si eu (+) 

eu gostaria de tá cum VOCÊ: eh e (+) compartilha cum voCÊ:: e eu gosto de você uai’ eu 

acho qui pra mim incontrá uma pessoa como você’ acho qui num sei não ah oi pode até 

sê qui eu encontre’ mais como você’ (eu gosto) de você’ acho bom (+) você é mais velho 

do que e:u’ qui eu num gosto de de (+) tá cum cara no:vo’ qui cara novo num tem o qui 

dá” a a (+) a moça não’ (já sabe o qui é’ e não) você é diferente’ eh: você é uma pessoa 

si:mpris’ e eu gosto do seu jeito’ eu gosto do jeito qui você é (+) (pois ó) meu filho’ eh: 

tem qui sê assim’ ele disse’ tudo be:m’ você qué assim’ assim será, 

DOC:  Me deixe sua mensagem. 

INF: A:me a vida’ purque a vida alguém te ama, 

DOC: Obrigado. 


