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DOC: Qual seu nome completo? 

INF: C.M.L.S., 

DOC: Qual a sua idade? 

INF: vinte e treis, 

DOC: Onde você nasceu? 

INF: Barbalha, 

DOC: Qual o nome de seus pais completo? 

INF: E. (incompreensível) L.’ H.M.L., 

DOC: Você assiste televisão? 

INF: assisto, 

DOC: Qual  o seu programa favorito? 

INF: a Xu:xa, ((fala sorrindo)) 

DOC: Você gosta de festas? 

INF: go:sto, 

DOC: Que festa você costuma ir? 

INF: de Padrueiro’ né” 

DOC: Você gosta de esporte? 

INF: go:sto, 

DOC: Qual o seu esporte favorito? 

INF: futebol, 

DOC: Agora fale-me mais de você. 



INF: uma vida muito difí:cil’ muito dana:da’ ((fala sorrindo)) eh: e fui mãe muito ce:do’ e hoje 

eu fico trancada dento de ca:sa’ sem tê para onde ir’ mDV�DPL]DGH�VH�DFDERX-se mais’ é 

uma vida muito (+) difí:cil’ gosto muito de fa:rra’ e não posso mais farrar (+) purque tÁR�
fi:lha e tÁR�TXH������PHX�DP{�p�Vy�SUD�HOD�����DJRUD¶�FXLGDU�GHOD¶�WXGR�TXH�SH�JR�p pra ela 

(+) aí eu ((silêncio)) farrei mu:ito’ gostei de fe:sta (+) fui muito dana:da’ farrei muito (+) 

e hoje tô presa (+) dento de casa’ não tÁR�PDLV�R�TXH�ID]ê’ só me dedicando a mD�ILOKD�
(+) I.’ minha filha é I.N.’ chama I./ I.’ o pai NÃO gosta dela’ (incompreensível) e (+) é a 

coisa pió que tem na minha vida’ é ele NÃO querê sabê de nóis duas,                                               

DOC: Agora fale-me da sua família. 

INF: (fa:lo) mD� IDPt�OLD� ���� HX� JRVWR� PX�LWR¶� p� D� FRLVD� PLOKy� TXH� WHP� QR� PXQGR é a mD�
família’ meu pai’ mD�Pãe’ meus irmão’ eh:: tem muita gente que (+) não gosta de mim’ 

nem eu gosto delas’ é umas pessoas muito fa:lsa que tem onde eu moro (+) em Arajara’ 

MUItas/ muita ge:nte (+) que eu num go:sto (+) e: (+) meu pai é muito bru:to’ às vez/ 

aqui’ aculá’ quando eu saí grávida’ meu pai foi muito bruto’ hoje ele gosta de mim e mD�
filha’ mD�Pãe e meu pai’ eu tÁR�DOJXPDV�DPLJD��PLQ��PD�LUPã foi a que me apoiô mais’ 

mDV� LUPãs’ mD� Pãe’ meu pai’ por lo:nge e: (incompreensível) e: ((silêncio)) ah’ tô 

muito nervosa’ ah’ meu Deus do céu (incompreensível), 

DOC: Qual o seu maior sonho? 

INF: meu maió sonho’ é tê uma ca:sa só só pra mim e mD�ILOKD¶�H�XP�ERP�LPSUH�JR¶�VD~�GH�
pra mim e e:la’ pra mim e mD� IL��OKD¶�PHX�PDLy� VR�QKR� p�� ���� ��UL��� ir imbora (+) da 

Arajara’ pra nunca mais aparicê’ só um passe:io’ purque eu não gosto daqui de Arajara e 

de algumas pesso:as e:/ né” (incompreensível) ((criança gritando)), 

DOC: Me fale de alguma amiga sua que você gosta muito? 

INF: mD�DPL�JD¶�TXH�HX�JRVWo muito né” (++) R.’ ((ri)) gosto muito dela’ ela tá se:mpre do 

meu la:do’ me apoia em tu:do’ ((ri)) tudo o que eu peço imprestado ela me impresta’ eu 

(+) eu sem trabalho nem sô ninguém ((ri)) ãh” ((grito de criança)) tudo o que acontece 

comigo eu conto pra ela’ TU:do’ tudo mesmo’ e esse povo que: fica atráis da ge:nte’ 

((grito de griança)) divia dá um emprego a gente’ e (+) insiná a gente ((ri)) / ((grito de 

criança / fala baixinho: “cala a boca menina”)) a lê e iscrevê’ só qué falá da vida da 

gente’ tudo faladô’ fuxique:ro’ mintiro:so’ sem verg/.../ eh: é mDV� DPLJD¶� GXDV� DPLJD�
que eu mais go:sto’ é R.’/.../ ((grito de criança)) eh: fui um passeio mu:ito gostoso com 

elas’ ((ri)) ((grito de criança)) um passeio muito com elas’ eh: a gente passeia muito’ elas 

me apóia’ ela não tem falsidade cumigo (++) conselho’ muita coisa boa’ e:: nessa 

Ara:jara’ na:da pre:sta’ nem os candidato ajuda a gente’ a gente é pobre’ ((voz de uma 

criança)) tá pá pidí irmola a esse povo’ esse povo não apóia a gente em nada’ em nada’ 

em nada (++) e: (+) e: um bucado de coisa’ é doido pá sabê de mDV�FRLVDV�PDX�Qp´�HX�V{�



analfabeta’ num sei assiná meu nome (+) e: sô pobre’ tÁR�XPD� ILOKD¶�R�QRPH�GHOD�p� ,�¶�
como eu já falei no cumeço’ aí vei’ mD� YLGD� IRL� WULVWH¶� WULVWH¶� WULVWH¶� Dt� ���� Y{�PXLWDV�
festas bôa com mDV�DPLJDV¶�PLP�GLYLrto MUITO com elas’ tÁR�PXLWD��WHP�PXLWD�JHQWH�
falsa que dinvez de butá a gente pá cima’ só bota a gente pá bacho’ e só tem/ o que mais” 

queria arrumá um imprego bom prá sustentá mD�ILOKD¶�SHOD�XVi�GR�ERP�H�GR�PLOKy¶� Mi�
tive muitas coisa boa’ hoje vivo de favô na mD�FDVD¶�SLGLQGR�D�XP�D�{WR�TXH�QHP�XPD�
pilingrina (++) e: ((voz de uma criança))  eu num tem a quem pidi’ tem o pai que: ela tem 

num olha nem pá ela’ dá muito disgosto na mD�YLGD¶�R�SDL�TXH�HOD�FXQKHFH�p�R�PHX�SDL¶�
que: é o avô e o padim dela que é lôco pô ela’ antes de tê mD�ILOKD¶�PXGHL�PX�LWR¶�HX�GH�
ruim’ eu passei para milhó’ ispero que aconteça mais espero que acunteça mais né” (+) 

aqui o povo se preocupa muito com mD�ILOKD¶�DWp�GL]HQR�TXH�YDL�EXWi�QR�MXL]R�Si�WXPi¶�
mas só que não toma não’ purque não tÁR�FRP�TXHP�HX�GH[i¶�D�PD�Pãe já é muito de 

idade’ e eu go:sto mu:ito dela’ e ponde eu fô’ eu levo ela’ que é mD�H�HX�IDoR�GHOD�R�TXH�
eu quisé e: (+) esse povo que se preocupa com mD�ILOKD�GLYLD�PLP�Gi�R�São de cada dia 

para eu vivê mais impaz com mD�ILOKD��D�JHQWH�YHYH�XP�WLTXLP�GH�PHX�SDL¶�XP�WLTXLP�GH�
mD�Yy¶�HVVH�SRYR�TXH�GL]�TXH�YDL�WXPi�PD�ILOKD¶�SRLV�YÁD�WXPi�Qp´ 

DOC: Fale-me de um lugar que você foi e que gostou muito. 

INF: Fortaleza’ adorei’ vi o mar’ coisa que eu nunca tD�YLVWo’ o mar’ fiquei incantada’ muito 

incantada’ ((voz de uma criança)) conheci gentes nova’ pessoas (++) muito incantada (+) 

ãh” fiquei assim (+) emocionada’ foi com as pessoa que eu trabalhava com eles’ fazia em 

Shopping’ loja’ comprá tudo do bom e do melhó pra mim’ muita coisa boa’ hoje’ eu sô  

lôca para voltá pá lá mais eu não tÁR�FRPR�LU�H�WÁR�TXH�LU�FRP�PD�ILOKD�SUD�HX�WUDEDOKi�H�
sustentá’ a coisa que eu mais quiria era trabalhá e sustentá mD�ILOKD¶�PXLWDV�FRLVDV�ERD�Mi�
aco:nteceu’ vô falá sobre mD�YLGa (++) namorei muito’ gostei muito de ôtas pessoa (+) 

de rapaz’ mais o que marcô muito foi o pai de mD�ILOKD¶�PDLV�HOH�Qão go::sta da: gente’ 

mais a ge:nte go:sta muito dele’ eu mesmo eu gosto muito’ mais eu posso fazê o que mD�
família não gosta’ nem meu pa:i nem mD�Pãe’ meu pai só veve dizeno que eu arrumasse 

um imprego mais eu não sei lê nem iscrevê’ eu sô doida pra istudá mais mD�MXYHQWXGH�VH�
acabô purque não posso istudá’ até um catecismo que: eu fui fazê’ é o maió sacrifício’ 

que a catequista não dêxa eu ficá na igreja com mD�ILOKD¶�HX�ILFR�SLGLQGR�D�XP�H�D�{WR�
para sigurá ela’ para eu ficá’ ela não gosta de ninguém’ ela só go:sta de ficá no meu braço 

(+) meu irmão mais velho é doido por ela mais ela não gosta de neum’ mD�LUPã que eu 

contava muito mora muito distante de mim’ para ficá com ela’ tÁR� GXDV� DPLJDV� TXH�
parece mD�LUPã’ mais ela só veve ocupada’ uma trabalha em casa de familha e a ôta’ em 

casa’ ela istuda’ todas duas pela tarde’ até conde eu vô puma festa’ eu levo mD�ILOKD�TXH�
eu não tÁR com quem dexá e ela só faz mamá’ ela tem que conhecê o pai’ eu quiria que 



ele me ajudasse muito’ mais ele não me ajuda (++) ele tem um imprego muito bom’ ele 

não ajuda a gente purque ele não qué’ ele/ (+) tem um que nem pai é’ sustenta/ (+) dá 

mais atenção a ela de que o próprio pai dela’ ele prometeu o céu’ a lua e o céu’ hoje’ ele 

num contô nada cumigo’ quem mim deu muito apoio foi mDV�DPLJDV¶�PDV�DPLJDV�PH�
ajuda muito’ a Roberta e a Relva’ ai de mim se não fosse (+) ai de mim’ se num fosse 

elas que me ajudasse’ o povo se preocupa muito com a vida da gente’ faz muito inferno 

na: vida da ge:nte’ e:u go:sto muito de festa’ mas pá onde eu vô é com mD�ILOKD�GR�ODGR¶�
purque eu não posso dexá ela com ninguém’ às vezes’ mDV�DPLJDV�H�PDV�YL]LQKDV�SHGH�
pra ele ficá com ela’ mais eu não posso dexá purque ela chora muito’ como é que eu 

po:sso sustentá mD�ILOKD¶�R�SDL�GHOD�WHP�XP�ERP�LPSUHJR� 
DOC: Me fale de uma festa inesquecível que você foi. 

INF: ãh” aqui” (incompreensível) foi muito bom’ se divirtí muito bem (+) eu gosto muito da 

Xuxa’ meu sonho é cuincê a Xuxa (++) pai nosso’ que istai no céu’ santificado seja o 

vosso nome’ vÁD�D�QyV�R�YRVVR�UHQR¶�VHMD�IHLWD�D�YRVVD�YRQWDGH¶�DVVLP�QD�WHUUD�FRPR�QR�
céu’ o pão nosso de cada dia nos dai hoje’ perdoai as nossas ofensas assim nós 

perduamos a quem  nos tem ofindido’ e não dexeis caí em tentação’ mas livrai-nos do 

mal’ amém (+) ave Maria cheia de graça’ o Senhor é convosco’ bendita sois vós entre as 

mulheres’ bendito é o fruto do vosso ventre Jesus’ santa Maria’mãe de Deus’ rogais por 

nós’ pecadores’ agora e na hora de nossa morte’ amém’ aí é as orações queu sei’ eu fui 

puma festa mais mias amigas’ dancei muito’ me divirti’ fiz tudo o que tD�YRQWDGH������H�
não/ (+) e meu maió sonho é conhecê a Xuxa (+) creio em Deus Pai todo puderoso’ 

criadô do céu e da terra’ e em Jesus Cristo seu único filho que fo:i concibido pelo pudê 

do Ispírito Santo’ nasceu da Virge Maria’ (incompreensível) foi crucificado’ morto e 

sepultado’ de:sceu na missão dos mortos’ ressuscitô ao tecero dia’ subiu ao céu’ está 

sentado a direta de Deus Pai todo puderoso’ onde há de os vivos e os mortos’ creio no 

Ispírito Santo’ na Santa Igreja Católica na comuião dos santo’ na rimissão dos seus 

pecados’ na rissurrição da carne’ na vida eterna’ amém’ (incompreensível) (++) eu fui o 

forró da bagacera’ dancei muito mais mDV�DPLJDV¶�ELEL¶�PLP�GLYLUWL¶�QDPRUHL�H�FKHJXHL�
em casa cinco horas da manhã’ fui durmí’ aí voltemos tudo para a festa (+) eu gosto 

muito dum rapaz’ e o nome de:le não posso dizê né” e meu maió sonho/ assisto muito o 

programa da Xuxa’ meu maió sonho é coincê a Xuxa’ no programa dela mais mD�ILOKD¶�
mD�ILOKD�FRLQFê a Xuxa’ êh lá (+) aí (++) (incopreensível) (++) mais num tem nada a dizê 

ma:is sobre a festa’ num go:sto, 

DOC: Me conte o que você espera da, o que você deseja para sua filha. 



INF: eu ispero que ela seja MUITO feliz’ com saúde’ tranqüilidade’ quela num seja mu:into 

danada’ quela seja mu:into feliz’ que cresça’ cresça com saúde e muito obidiente’ que ela 

((ri)) seja mu:into feliz’ mais mD�IDPtOLD¶�PDLV�PHXK�LUPão’ mD�Pãe e meus pai, 

 

 

 

 

 

 

 

 


