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DOC: Bom, Luzirene, você falou que gosta de ir à praia, né? 

INF:      é, 

DOC:   Gosta de ir ao cinema e à praia também. 

INF: é, 

DOC: O que é que você gosta de fazer na praia? Por que é que você gosta mais de ir à                                

praia? 

INF: ((risos)) é porque a praia’ eu gosto mais de/ (+) a gente fica mais à vontade, 

DOC:   Na praia, você só toma sol mesmo, bate papo? 

INF: é, 

DOC: Vai só? 

INF: e tomo banho’ é claro, 

DOC: Claro. E você costuma ir só pra praia? 

INF: não, 

DOC: Com as amigas? 

INF: com as amigas, 

DOC: Ahã. E aos domingos?   

INF: aos domingos, 

DOC: E nas férias, vai também? 

INF: vou, 

DOC:   Escute, e cinema? Você também gosta de ir? 

INF: gosto, 

DOC:   Que tipo de filme você assiste no cinema? 



INF: só assisto quando é um filme assim (+) uma coisa que vai passar  assim muito/ uma 

estória que me interessa’ uma coisa (+) romântica  assim, 

DOC: Você gosta mais de filmes românticos? 

INF: é, 

DOC: Você assistiu algum filme assim, ultimamente? 

INF: não, ultimamente’ não, 

DOC: Qual foi o último filme que você viu, você lembra? 

INF: eu acho que o último foi o (+ +) americano (+) O Último Americano Virgem, foi, 

DOC: Eu não ouvi falar, não. Eu não assisti não. Como é esse filme? Sobre o quê? 

INF: só sobre (+) viado assim’ sabe” mas tem romance também, 

DOC:   Ah, é? 

INF:      é, 

DOC:   Eh, escuta, e agora você vai... tá abrindo uma escolinha na tua casa? 

INF: tô, 

DOC: E tem muita gente já matriculada? 

INF: tem, 

DOC: O pessoal... a meninada da rua, do bairro? 

INF: é, 

DOC:   E você tá pretendendo fazer como lá, assim? 



INF: eu tava pretendendo/ 

                                     [  

DOC:                             Me conta aí como você tava pretendendo fazer o negócio. 

INF: eu tava pretendendo assim fazer uma coisa melhor’ sabe” abrir uma escolinha’                                 

mas só que na minha casa não dá’ porque é muito pequeno o espaço’ sabe” é                             

tanto que  eu tenho agora/ eu tô ensinando poucas crianças porque não dá pra 

mim ensinar  muitas,                                                                              

DOC: Quantas crianças? 

INF: catorze, 

DOC:   Mais ou menos. E tem separação de turmas? 

INF:      tem, 

DOC:   E você dá aula pra duas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

INF: dou, 

DOC: E tem alguém contigo nesse projeto aí? 

INF: tem não, 

DOC: É sozinha? 

INF: é’ sozinha, 

DOC:   E agora já começou a dar aula? 

INF: já, 

DOC: Já? Vai até quando? Como é assim? É normal como a escola, tem férias? 

INF: tem, mas só que eu queria dar mais férias’ sabe” agora eu já dei as férias’ a                               

gente  já voltou ao normal’ tudo, eu queria dar mais férias’ mas as mães não                                                        

quiseram, preferiram  que eu ensinasse’ começasse logo’ sabe” a ensinar,  

DOC: Como é que você faz lá? Você ensina a ler ou tem brincadeira também? 

INF: não’ eu ensino mais a ler, 

DOC: Mhm mhm. Alfabetiza a criançada? 

INF: é, 

DOC: Luzirene, e aqui na tua escola, o que é que você acha daqui? Como é que você 

tá? Como é que são os professores? 

          

INF: aqui’ eu acho muito fraco, (+) acho muito fraco MESmo, e a oitava’ 

principalmente’  uma oitava muito mal feita, 

DOC: Como assim? 



INF: porque:: quando tem aula’ os professores não querem ensinar direito, (++) sabe”  

tem  alguns  professores  que  são  bons’ que querem ensinar mesmo’ que tem 

vontade de ensinar’ mas tem outros  que (+) não ajuda, 

DOC: E a turma? 

INF: a turma (+) se interessa’ mas não adianta a gente se interessar, e os professores                                                      

não ajudam,  

DOC: Mhm mhm. Você tá achando que tá sendo mal feita a tua oitava série? 

INF: tô, tô achando, 

DOC: Tá querendo sair pra onde?      

INF: eu vou pruma escola particular, 

DOC: Esse ano ainda? Já tem alguma em vista? 

INF: tô pensando ainda no Oliveira Paiva, 

DOC: Mhm mhm. E vocês terminam quando as aulas aqui? 

INF: no dia trinta’ (+) desse mês, 

DOC: Dia  trinta? Bom, agora você parece que gosta mesmo é de assistir  programa                             

policial no rádio, né? 

INF: é, 

DOC: Você tem algum caso assim policial que esteja te empolgando, atualmente, 

assim?  

INF: como assim” 

DOC: Que você estaria interessada no desenlace desse... Porque esses programas 

policiais  têm  os casos, né? 

INF:      Mhm mhm, 

DOC:   Tem  algum  caso  assim mais que esteja te interessando mais  acompanhar   como   

é que  vai  terminar? A prisão aí dos  bandidos... Tem   alguma coisa mais 

interessante que esteja saindo no rádio agora, assim, pra ti? 

INF: pelo menos’ agora não tá/ 

DOC: Essa  estória  aí  do... do  tarado do  Zé Wálter tá saindo muito no rádio. 

                                                                                                        [             ] 

INF:                                                                                             é’ saiu, 

DOC: O que é que você acha disso? Mais de dois anos que esse cara tá acolá e não 

conseguem  prender... 

INF: eu tô achando muito/ 

DOC:   Eles prenderam um hoje, né? Ontem, né ? Saiu no jornal hoje. 



INF: foi, 

DOC: E... Parece que ali é mais de um mesmo, né? São vários. 

INF: é, todo mundo tá achando que são vários, 

DOC: Eh, e Luzirene, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sempre pergunto isso  pras 

pessoas. ((ri)) Você tem alguma... Eu queria que tu me contasse... contasse pra 

gente se aconteceu na tua vida já algum caso de você ter corrido perigo de vida. 

Passar perto de morrer assim... ou então... 

INF:      não, 

DOC:   Um amigo teu, irmão... Se sabe de alguma estória dessa pra contar pra mim . 

INF: não, 

DOC:   Nada, nada? 

INF: nada, 

DOC: E aqui de Fortaleza, o que é que você tá achando? Da cidade, da vida aqui...                 

Você gosta daqui ? 

INF: gosto, 

DOC: Você morou a vida toda aqui? 

INF: foi, 

DOC: E agora aí com essa... esses problemas da cidade, os buracos... O que é que você 

tá achando? 

INF: eu tô achando uma tristeza, ((risos)) as coisas que tá  acontecendo, 

DOC: Mhm mhm. 

INF: a cidade tá muito mal organizada, 

DOC: Mhm mhm. Mas o que é que tá achando pior? 

INF: o pior que eu tô achando é (+) essas coisa, (+) essas rua cheia de buraco’ essas 

coisa’  tá horrível,  esses ladrão’ também, 

DOC: Tem muito buraco aqui no teu bairro? 

INF: tem, 

DOC: Nas ruas... Você mora aqui mesmo?  

INF: moro, 

DOC: Desde pequena? Você gosta aqui do bairro? 

INF: eu gosto, 

DOC: Tem  muitos amigos?  

INF: tenho, 



DOC: Me conta aí o que vocês costumam fazer aqui no bairro assim... A juventude, 

teus amigos  faz o quê aqui? Dia de sábado à noite, por exemplo. 

INF: aqui só só tem pra onde ir só pra missa, 

DOC: ((ri)) 

INF: tem festa por aí, eu num gosto, 

DOC: Ah, sei. 

INF: só  gosto de ir’ eu pelo menos só gosto de ir pra missa, 

DOC:   Ahã. 

INF:      às vezes’ eu saio pra festa’  só se for uma festa familiar e é raramente, 

DOC:   Mhm mhm. E bater um papo em casa, você gosta também com os amigos? 

INF:      gosto, 

DOC: Sempre faz isso?  

INF: sempre, 

DOC: Mhm mhm. E tem alguma estória engraçada daqui desse bairro, aqui? 

(incompreensível) Assim... assim pitoresco daqui do bairro, que você me 

quisesse falar sobre? Porque todo bairro tem sempre algum... alguém assim, né 

? 

INF: é’ mas (+) assim/ 

DOC: Mhm mhm. E o dia inteiro, o que é que você faz, além da escolinha? 

INF: eu” a escolinha’ eu ensino pela manhã, à tarde’ eu vou fazer minhas tarefas do 

colégio’ estudar,  e à noite’ eu venho pro colégio, 

DOC: Mhm mhm. Você é uma boa aluna, né? 

INF: eu acho que sim, ((risos)) 

DOC: Vai passar em tudo tranqüilo aí? 

INF:      eu tô assim’ achando que (+) nas outras matérias’ fora Matemática’ eu acho que 

vou passar bem,    

DOC: Por que fora Matemática? 

INF: porque Matemática’ eu já sou mais (+) FRAca, 

DOC: Que matéria você gosta mais? 

INF: eu” eu (+) gosto mais de Português’ História, 

DOC: Mhm mhm. O  que  é  que interessa mais em Português, por exemplo? 

Gramática... 

INF: é’ gramática, 

DOC: Gramática. Gosta?  E leitura? 



INF: também, 

DOC: Interpretação de texto? 

INF: também, 

DOC: Tem algum texto que você leu assim por último que você gostou?  

INF: tem um texto agora’  que a gente tem que ler vários textos pra fazer uma prova, 

a prova final,  eu li agora o último texto, 

DOC: Quais são, você lembra? 

INF:      agora li foi o Cem Anos de Perdão (+) e O Milagre, 

DOC: Me conta sobre o que é isso aí. Os dois, um de cada vez. 

INF: Cem Anos de Perdão ainda não li todo’ né”  Cem Anos de Perdão é uma menina 

que gostava muito de (+) de rosas’ sabe” e ela então quando pequena roubava 

rosas, (+) dos castelo que tinha,  ela roubava muitas rosas (+) do jardim, 

DOC: E daí? 

INF: e daí que ela (+) cresceu e tudo’ e/ o texto’ eu num li todo, ((ri)) ainda não li 

todo’ não, 

DOC: E o outro, você já leu? 

INF: o outro’ eu comecei assim’ eu já dei só uma olhadinha’ mas num/ 

DOC: Sobre o que é? 

INF: é O Milagre, 

DOC: Sei, mas você  já deu pra sentir sobre o que é que trata o texto? 

INF: não, 

DOC: Nada, nada? E outras coisas que você gosta de ler, além do livro da escola? 

INF: eu não leio muito assim’ não, 

DOC: E História, o que é que você tá gostando mais de ver em História?  Você tá 

dando o quê agora? História do Brasil ou História Geral? 

INF: História Geral, 

DOC: É? Mais ou menos que parte da História...  na oitava série, você vê? 

INF: ultimamente faz muitos dias que a gente não tem aula de História, tamo mais 

vendo é Geografia’ sabe” 

DOC: Mhm mhm. Geografia dos continentes... É isso? 

INF: é, 

DOC: É? Você viu o quê por último, você lembra? 

INF: não, 

DOC: E agora  Matemática você realmente não... 



INF: não, Matemática’ eu não gosto, ((ri)) 

DOC: Por quê? 

INF: porque eu num gosto, 

DOC: Mas não gosta...  Geralmente tem uma razão pra não gostar. 

INF: é porque (+) eu sou  difícil de entender  assim’ Matemática’ sabe”  é uma matéria 

que eu acho muito difícil, 

DOC: O professor ajuda? 

INF: não, 

DOC: Geralmente Matemática é assim mesmo.  Quais são todas as matérias que vocês 

dão aqui nessa escola? 

INF: quais são”  só Matemática’ Geografia’ História’ (+)  Moral e Cívica, 

DOC: Moral e Cívica também? 

INF: é, 

DOC: Tem uma aula só de Moral e Cívica? Ou é dentro de História? 

INF: é só aula de Moral e Cívica, 

DOC: Professor diferente? 

INF: não’ é o mesmo professor de História’ mas só que tem semp/ só que quando é 

aula de Moral e Cívica’ ele só fala sobre Moral e Cívica, 

DOC: Certo. E o que é essa aula? 

INF: Moral e Cívica” 

DOC: Ahã. 

INF: é falando sobre a pessoa’ outras coisa’ a consciência’ tudo, as coisa que 

aconTEce agora ultimamente (+) como esse negócio de política’ sabe”  essas 

coisa, 

DOC: Falando nisso, o que é que você tá achando desse momento político aí do país, 

da cidade? O que tá  achando do Sarney, da eleição do Tasso, da Maria Luíza 

na Prefeitura?  Tu tem uma opinião assim... 

INF: da Maria Luíza’ eu  tô/   

                                         [ 

DOC:                                 Do Cruzado Dois... 

INF: ((risos)) o Cruzado Dois’ eu tô achando muito (+) muito horrível, 

DOC:    Mhm mhm. 

INF:      e a Maria Luíza’ eu acho que ela (+) ela tá fazendo o que pode, 

DOC:   Mhm mhm.  



INF:      né” 

DOC: E você acha que... E você votou em quem nas eleições aí? 

INF: eu” 

DOC: Por último. 

INF: votei no Tasso, 

DOC: Tasso? Você acha que ele vai melhorar mesmo as coisas? 

INF: eu acho que vai, 

DOC: Por que que você acha? Você tem... Claro, você votou porque você acha que ele  

vai 

              fazer alguma coisa, né?  O  quê  que  te leva a pensar... 

                                                                      [  

INF:                                                    eu acho que ele vai’ eu acho que ele vai pelo 

seguinte (+) porque ele já é uma pessoa que tem as coisa,  acho que ele não tem 

condição  (+) de fazer tudo errado’ não,  acho que ele vai melhorar alguma coisa, 

DOC: Tu tem esperança que vá melhorar, né? Sim, você falou que o Cruzado Dois foi 

horrível. E pra ti afetou alguma coisa imediatamente assim? 

INF: que eu acho que sei lá’ uma coisa tão/ (+) essas greve’ tudo isso,  

DOC: Mhm mhm. O que é que você acha assim? 

INF: eu acho que só essas greve já tá dizendo tudo, 

DOC: Você acha que as greves são realmente justas? 

INF: eu acho, 

DOC: A situação piorou para o trabalhador agora? 

INF: eu acho que piorou, 

DOC: Mhm mhm. E ah, vai haver au... Sua escolinha vai também obedecer os 

aumentos aí que as escolas particulares vão dar? 

INF: ((risos)) vai’ mas a minha é pouco’ o aumento, 

DOC: Ahã. Sem querer ser indiscreto, você tá cobrando quanto lá? 

INF: trinta, 

DOC: Trinta por aluno por mês? 

INF: eu acho muito pouco mas/ 

DOC: (incompreensível) Vai pra sessenta agora? 

INF: não, pra trinta que vai, 

DOC:   Ah, sim. 

INF:      era vinte’ agora vai ser trinta, 



DOC: Certo. Dá pra fazer um dinheirinho pelo menos pra ti, né? No final do mês. 

INF: dá, (+) pouquinho’ mas dá, 

DOC: Ahã. É bom a gente ter o dinheiro da gente, né? 

INF: é, 

DOC: No lugar de ficar dependendo. Eh, só mais uma coisa assim pra gente caminhar 

mais ou menos pra coisa se completar aqui, né? A... a novela que você tá vendo 

agora, qual é? Só das seis? 

INF: é, 

DOC: Que novela é? 

INF: Locomotiva, 

DOC: Essa novela já passou, né? 

INF: já’ tá repetindo, 

DOC: Ahã. Eu não assisti, não.  Sobre o que é essa novela? 

INF: a novela Locomotiva ”  

DOC: Mhm. 

INF: é sobre: (+) sobre o/ é sobre estória de amor, é uma irmã que se apaixona pelo 

namorado da outra,  disse que tá apaixonada pelo namorado da outra, 

DOC: E aí, elas dividem o namorado? 

INF: não, uma irmã  não quer mais e brigam por causa que a outra tá namorando com 

ele,  

DOC:    Mhm mhm. 

INF:      e tem partes que/ tem uma parte também que uma mãe é muito/ quer muito bem 

ao filho e’ (+) sabe” e dá muito ponto negativo no namoro dos do filho, 

DOC: A mãe enche o saco do filho? 

INF: é, 

DOC: Mas você acha que tem gente assim mesmo? 

INF: acho que tem, 

DOC: Tua mãe e teu pai né assim, não? 

INF: não, 

DOC: Você pode namorar quem você quiser... 

INF: pode, 

DOC: Você tem namorado? 

INF: não, 

DOC: Não? Eh, ia perguntar  sobre o teu namorado, mas você não tem namorado. 



INF: tenho não, 

DOC: Você teve um namorado assim por último? 

INF: não’ faz tempo que eu (namorei),  ((o sino toca)) 

DOC: Eh, esse sinal aí é pra entrar? 

INF: é, 

DOC: Começa que hora a aula aqui? 

INF: sete horas,  sete e meia,  

DOC: Ahã. Parece que tem pouco aluno, né? 

INF: é, 

DOC: São quantos alunos na sua sala? 

INF: na minha sala”  são trinta e: oito’ só, 

DOC: Você tem amigos assim entre esses alunos aí? 

INF: tenho, 

DOC: Tem? 

INF: amigos mais chegados são só dois, 

DOC: Dois? Você gosta... 

                                 [ 

INF:                      um amigo e uma amiga, 

DOC: Ahã. Amigos que você conversa com eles, né? 

INF: é, 

DOC: O que é que você conversa mais com eles assim? 

INF: sobre a aula’ sabe”  assim’ alguma coisa/  

DOC: Ahã. Sei. Vão pra praia juntos também? 

INF:      vamo, 

DOC: Vão? Mhm mhm. Bom, Luzirene...  Ãh, você me falou que na sua casa são você 

e mais quatro, né? 

INF: é, 

DOC: Quem são que você falou? Seu pai, sua mãe... 

INF: e um irmão e uma prima, 

DOC: São mais velhos do que você ou mais novos? 

INF: não’ eu sou a mais velha, 

DOC: Muito mais do que teu irmão ou pertinho? 

INF: não’ só/ eu tenho vin/ eu tenho vinte e um e ele vai fazer vinte agora’ em 

fevereiro, 



DOC: Mhm mhm.  E a tua prima? 

INF: a minha prima”  é pequena, 

DOC: Ah! É pequenininha. 

INF: é, 

DOC: Você se dá bem com seu irmão? 

INF:      me dou, 

 DOC:   Irmão único assim. 

INF: é, 

DOC:   Né? 

INF:      eu só tenho ele de irmão, 

DOC: Então, você se... é amiga do seu irmão?  

INF: sou,  

DOC: Costumam fazer alguma coisa juntos assim?  Sair... juntos? 

INF: não’ é muito difícil, 

DOC: Mhm mhm. O que é que ele faz, o seu irmão? 

INF: ele”  ele trabalha numa fábrica de doce, 

DOC: Ele... Que fábrica é lá? 

INF: mas lá é por conta própria’  sabe” 

DOC: Ah, sim.  Fabricazinha. 

INF:      é, 

DOC: Que a gente chama de fundo de quintal, né? 

                                              [                     

INF:                                        ele trabalha com um rapaz, 

DOC: Mhm mhm. Que doce... que doce ele faz lá?  Doce regional ou é... 

INF: não’ é doce de leite’ é doce de de goiaba, essas coisa assim’ sabe” 

DOC: Ahã. E dá bom, isso? 

INF: dá, 

DOC: Entra algum dinheiro? Ahã. Eh, e como é o nome dele? 

INF: José Arnaldo, 

DOC: Ahã. E a tua priminha, você cuida dela? (incompreensível) 

INF: cuido, 

DOC: Ela é pequenininha demais? 

INF: não’ ela tem dez anos, 

DOC: Ahã. E você tem um tempinho pra cuidar dela assim? 



INF:      tenho, 

DOC: Ahã. Você divide as tarefas de casa com sua mãe? 

INF: divido, 

DOC: O que é que você faz em casa? 

INF: eu” eu arrumo a casa, ((risos)) eu passo roupa com ela’ sabe” eu sempre dou 

uma ajuda’ assim, 

DOC: Cozinha? 

INF: cozinho, 

DOC: Cozinha bem? 

INF: num sei, ((risos)) 

DOC: Diz os pratos aí que você sabe fazer melhor, assim. 

INF: ah’ meu Deus,  eu só sei fazer o de sempre, ((ri)) (+) eu sei fazer só o arroz’ 

feijão’ essas coisa assim, 

DOC: Mhm mhm.   

INF: é muito difícil assim eu ir pra cozinha, 

DOC: Você não gosta... 

INF: não, eu ajudo mais assim/  eu vou’ mas é muito difícil,  só quando tem uma 

precisão mesmo, quando ela sai, (+) porque’ né” que quem tem que tomar conta 

é eu’ quando ela sai de casa, 

DOC:    Mhm mhm. 

INF:      eu ajudo mais nas tarefas assim  de  arrumar a casa’ passar roupa, essas coisa, 

DOC: Sei. E você gosta... gosta de fazer isso ou faz por obrigação? 

INF: gosto, não’ eu gosto, 

DOC: Gosta? Lavar a louça, gosta? 

INF: gosto, 

DOC: Gosta? 

INF: gosto, 

DOC: A tua prima já ajuda também? 

INF: ajuda, 

DOC: Ahã. E os homens da casa ajudam nas tarefas domésticas? 

INF: não,  não querem nem saber,  ((risos)) 

DOC: Me fala um pouquinho do teu pai. Ele trabalha em quê? 

INF: ele trabalha na UFC, 

DOC: Funcionário? 



INF: é, 

DOC: Aonde? 

INF: lá na Universidade Federal do Ceará,   

DOC:    Sei.  (incompreensível) 

                    [ 

INF:              ali na Bezerra de Menezes, 

DOC: Aqui no Pici, né? 

INF: é, 

DOC: O que é que ele faz lá? 

INF: ele é guarda vigilante, 

DOC: Ahã. Mas ele é funcionário da universidade mesmo ou é duma firma que... 

                                                                                           [      ] 

INF:                                                                                      é, 

INF: da universidade mesmo, 

DOC: Da universidade mesmo, né? Como é o nome dele? 

INF: José Rosa de Sousa, 

DOC: O que é que ele faz lá? (incompreensível) 

INF: ele é guarda, 

DOC: Ele é guarda? 

INF: é vigilante, 

DOC:   Vigilante? 

DOC: Ele trabalha por plantão? 

INF: ele trabalha um dia’ outro não, 

DOC:    Mhm mhm. 

INF:      e durante o dia, 

DOC:    Mhm mhm. Ele trabalha to... um dia, outro não. 

INF:      é, 

DOC:   E sempre durante o dia. 

INF:      sempre, 

DOC:   À noite, nunca? 

INF: não,  faz muitos anos que ele trabalha lá, 

DOC: Ah, é? Entrou lá quando? 

INF: ele entrou parece que ele tinha dezoito anos, 

DOC: E ele tem quanto agora? 



INF: agora’ eu acho que ele tem uns quarenta e dois por aí, 

DOC: Bem no... jovem, seu... seu pai ainda. 

INF:      é, 

DOC:   A sua mãe também é jovem?   

INF: é, 

DOC: Como é o nome dela? 

INF: Maria, 

DOC: E é... dona de casa? 

INF: é, 

DOC: Ela não trabalha fora. 

INF: não’ só em casa mesmo, 

DOC: Como é assim o dia dela? 

INF: o dia” 

DOC: É. 

INF: é fazendo as coisa da cozinha’ de casa’ assim, 

DOC: Mhm mhm. E você... você é preguiçosa ou você acorda... 

INF:      não, 

DOC:   Cedinho... 

INF: eu acordo cedinho que eu tenho que arrumar a casa’ fazer as coisa antes dos a/ 

dos meninos chegarem pra aula, ((ri)) 

DOC: Me conta esse negócio aí como é. É na tua casa o... (incompreensível) Como é 

que você faz? 

INF: não’ a escolinha” 

DOC:   É. 

INF:      é na minha casa, 

DOC:    Como é que você organizou lá? 

INF: eu ”  eu fiz no no quintal’ sabe”  eu fiz uma/ assim tipo uma quadra, aí (+) 

mandei fazer um  alpendrizinho e botei umas cadeirinha, 

DOC:   Mhm mhm. 

INF:      aí lá é que funciona a minha escolinha, 

DOC: E como é que você teve essa idéia? Conta pra mim como é que começou essa  

estória de escolinha.  



INF: eu comecei a ensinar’ eu tinha doze anos’ sabe”  porque eu gosto muito, é uma              

coisa  que eu gosto  muito  de fazer’ é ensinar’ sabe” ensinar principalmente à 

crianças, sempre eu/ 

 

 


