
Vou entrevistar uma pessoa qui vai mi contar um pouquinho da sua história. Então vamos 

começar lá da infância qui é o início de tudo, mi conta um pouquinho da sua infância. 

Ó, a minha infância foi muito boa purque:: nós éramos im dez + i intão onde se tem muita criança 

tudu é tudu di bom né intão a infância foi eu fui criada comm nove irmãos diferença tudu di 

praticamente di um anu di idade, intão na infância agenti tinha todas as brincaderas, inclusive a 

genti num num distinguia brincadera nem qual qui era pra menina nem qual qui era pra menino 

porque di repente a genti bolava uma brincadera us meninos entravam na nossa, quando eles 

bolavam a genti entrava tamém i era mesmo jogá bolinha de gude na rua, andá di bicicleta, jogá 

bola mesmo, bola di futebol, brincá di di pega pega, escondi escondi tinha issu tudu, agenti 

brincava, e tinha as brincaderas di criações tamém qui agenti criava as coisas pra genti brincá, 

purque a genti dificilmenti ia brincá fora di casa, tinha lá:: uma vez o otra qui a genti ia pras 

pracinhas, prus parques, mas issu era muitu difícil purque além di ter qui levar todo mundu + era 

muito dispendioso pra levar essa turma todo pru parque né, purque chega lá tamém além dus 

brinquedos ser pago, um qué pipoca otro qué algodão doce, otro qué maçã do amor i por aí vai, i 

aí tudu qui se tinha qui comprá pra um, tinha qui comprá pra dez, intão issu era bem limitado 

mesmo, tinha us dias certos i era uma vez na vida i otra na morte, nu mais era as brincaderas 

mesmo qui a genti criava i chamava amigus i ali todu mundo ia disinvolvendu, disinvulvia até 

brinquedu mesmo pra genti brincá, intão a infância foi só lembranças boas. 

 

E tinha algum animalzinho de estimação, i qual que era o seu preferido? 

Tinha, na época todo mundu tinha cachorro, gato ninguém gostava muitu não, mas cachorro todo 

mundu gostava, só qui não era cachorro de raça como hoje em dia todo mundu tem, escolhe a 

raça, intão era os cachorrinho vira-lata mesmo, mas qui era muito interessanti, muitu ispertu i era 

um problema sério purque sempre era assim quando arrumava um cachorro, ah ele é meu, aí o 

otro tamém quiria, o otro tamém quiria se dexasse inchia a casa di cachorro i num pudia, intão 

agenti tinha um cachorro, ali era aquela farra, isculhia nome i:: era aquela coisa séria, só qui tinha 

qui te um, tinha qui te a opção di te um animalzinho só, intão geralmente era o cachorro. 

 

Ah sei, e::, i o qui mais marcou assim a sua infância? 

 Olha na infância o qui mais marcou mesmo foi qui agenti pur ser vários irmãos foi aquela união 

qui agenti tinha na infância i cultivou ao longo do tempu tamém, mais o qui mais marcou mesmo 



era as bricaderas qui agenti tinha entri si pelo fato de ser criação nossa mesmo aquelas 

brincaderas qui agenti criava, qui agenti disinvulvia ali i:: agenti sempri disimpenhava muito bem 

cada um querenu mostrar melhor du que o otro, intão foi esse disinvolvimento das brincaderas 

qui agenti teve a oportunidade de criá. 

 

Ah certo, i eram quantas mulheres assim, cê falou que eram dez irmãos. 

Eram seis mulheres i quatro homens i era interessanti pelo siguinti, purque igual os homens tinha 

brincadera deles, mais, como eu já falei, agenti brincava tamém com eles, agora quando igual 

agenti ia brincá di buneca agenti num pudia:: agenti chamava, quiria qui eles fossem pai, qui 

batizassem i tudu, mais eles não gostavam di bricá di buneca, mais quandu as brincaderas davam 

errada tamém eles criticavam, eles riam muitu, eu lembro muitu minha irmã mais velha ganhou 

uma buneca +, ela era apaxonada com uma buneca grande i a minha mãe num tinha condições di 

comprá buneca pra todo mundu, intão compró, i as amigas, nossas amigas todas tinham bunecas 

boas, bunecas famosas, im material bom i tudu, i a minha mãe num pudia dá seis bunecas, intão 

compro uma buneca di papelão pra minha irmã + , só qui a buneca era muitu bunita, o rosto 

muitu bem pintado, e::, pudia trocá as roupas dela que ela tinha essa opção i tudu purque os 

braçinhos moviam i tudu, mais um dia juntamos lá com otras amigas pra [buscá] brincá di buneca 

cada uma com uma buneca mais linda fomos todo mundu brincá di buneca i tudu qui uma fazia a 

otra fazia, aí uma amiguinha nossa inventó di dá o banho, nós tava brincanu num, nós tínhamos 

ido num lá:: { }, até existi ainda, é uma área qui tem lá no hospital da baleia + qui tinha água 

corrente, tinha as grutas qui as águas disciam, i lá agenti pudia i, a entrada era livre, num pagava, 

intão era um lugar qui a genti ia todo final di semana pa brincá por lá, i lá num tinha pirigo, num 

passava ônibus, tinha segurança pur causa do hospitali i tinha uns riachozinhos ondi curria uma 

água, i aí combinamos di brincá di dá banho nas bunecas +, i aí foi todo mundu i ta lá naqueli 

processo cada uma arruma o banho da sua, tira a ropa e aquela confusão toda i foi todo mundu 

pru riacho dá banho nas bunecas +, quando a minha irmã pôs a dela na água, a dela era di 

papelão, ela não sabia, a buneca começó a dismanchá +,i ela começó a chorá i aqueli disispero i 

as otras meninas com dó i os meninos riam riam riam i lá foi a buneca si disfazendu toda. Issu foi 

uma decepção muitu grandi pra ela, ela choró muitu, mais tamém quandu chego im casa qui nós 

comentamu, contamu, meu pai providenciô logo otra buneca, aí já ele mesmo já num quis otra 

buneca di papelão + , viu qui foi muita humilhação pra ela i ai já deu uma buneca daqueli 



plástico, era um material plástico, mais um material duru i bom tamém do rosto muitu bunitu, 

bem pintadu, i issu foi mutivu assim di crítica dus meninos um tempo longo purque toda vez qui 

falava das bunecas a história da buneca di papelão surgia. 

 

Ah ta entendi, i:: pra finalizar essa parte da infância você se considerava uma criança 

levada ou era mais calminha? 

Era mais calma, mais tinha os momentos di levadeza tamém purque os meninos, eles eram 

muitu:: atiradus, muitu, eles gostavam di criações di di di fazer as coisas di fazer brincaderas até 

di maldadi tamém i di subi ni árvore aquela confusão toda, i agenti não querenu ficá pra trás ia 

fazenu as mesmas coisas tamém, intão acabava qui agenti cometia umas brincaderas assim mais 

+ mais umas coisas mais levadas mesmu agenti senu mais calma agenti saía fora exatamenti pur 

issu purque agenti tava sempri querenu competi com us meninos i quiria competi pra vencê nunca 

pa perdê, intão as vezes fazia coisa assim qui passava na frente deles i ganhava di dez a zero. 

 

Ah ta, um tava sempri incentivanu os otros né? 

É  

 

Bom eu sei qui antigamenti as crianças pra ingressar nas escolas tinham qui ter seti anus de 

idade completos né? Como foi pra você ingressar na escola?  

É realmente tinha qui completá seti anus purquê naquela época agenti nãu:: nãu intrava na escola 

antis di seti anus mesmu purque não pudia, era a idadi limiti, intão é uma uma fase muitu boa 

purque:: agenti até us seti anus era só brincá mesmu, diverti, +  com us seti anus qui agenti já ia 

pra escola já cumeçava a responsabilidade, mais agenti ia com muitu intusiasmo purque era tudu 

novo, ia começá a istudá, aprendê as coisas, convivê com mais pessoas, intão issu tudu era muitu 

bom +, aí agenti ia pra aula todos os dias, todos os dias chegava tinha uma novidade pa contá, o 

qui passô o qui num passô i ali surgiu muitus colegas, as professoras, um circu di amizadi muitu 

bom. 

 

Ah sei e:: i você gostava di istudá ou istudava pur obrigação? 

Não eu gostava, sempri gostei muitu di istudá, gostava dus meus cadernus todos caprichadu, 

coloridu, tinha uma mani::a di passá a matéria a limpo qui minha mãe acabava comigu pur causa 



dissu, puque ela ia mi insiná o para casa i ela num tinha paciência purquê eu cumeçava a fazê i 

cumeçava a passá a limpu i tornava a fazê i passava a limpu i:: foi uma briga eterna issu purquê 

eu já +, quase já sainu nu quarto anu primário eu ainda tava copianu matéria, copianu matéria 

com a mania di passá matéria a limpu i minha mãe não aceitava issu di jeitu ninhum purquê 

perdia muitu tempu i ela num tinha muitu tempu pra genti +, mais com issu foi muitu bom qui eu 

tivi mais facilidade di aprendê di tantu passá matéria a limpu, eu gravava as coisas +, i aprendi 

tamém a ser caprichosa purque a professora sempri elogiava meus livrus, meus cadernus eram 

todos encapadus, tudu im ordem, tudu limpu, ela tinha prazê im pegá meu cadernu, intão issu mi 

satisfez bem. 

 

E você lembra da primera professora? 

Lembru, lembru purque ela mi elogiava muitu, purque minha mãe era muitu rigorosa com agenti i 

pur ser muitus filhos i agenti di família pobri + ela tinha umas, umas manias vamus dizer qui:: 

chamava atenção até dus professores +, agenti pra í a escola, agenti ia com um sapato mais velho 

ou um chinelu i na porta da escola agenti calçava u sapatu limpinhu pra entrá pra sala, a 

professora interpretava issu comu um respeitu i um asseio ao mesmu tempu purquê, +  agenti ia a 

pé, ia pela calçada i tudu ondi passava pur puera, pisava as vezes im coisa suja i tudu, mais 

quandu intrava na porta du [cole] da iscola agenti trocava, calçava o sapatu, limpinhu, 

ingraxadinhu, qui era ingraxadu pela minha mãe mesmu i intrava sempri com u uniformi 

impecável i issu pra genti era muitu importanti purquê agenti, a professora distacava di vê u 

respeitu, a limpeza, i a preocupação da mãe qui tinha dez filhos, intão ela admirava muitu issu i 

tava sempri elogianu eu num sei si:: + era cum intuitu di incentivar as outras crianças ô si pur pur 

qui ela achava qui agenti merecia realmenti essi elogiu, eu sei qui pra mim era uma vitória, todos 

us dias eu chegá a professora olhá i um elogiu, intão nunca cheguei na escola sem recebê um 

elogiu i issu tudu:: é muitu importanti na vida da genti purquê é um incentivu qui cê vai tenu, vai 

tenu todo dia i issu vai ti fazenu a [cres], vai ti ajudanu  a crescer. 

 

 

 



Ah certu, é i agenti sabi qui na escola né é um vínculu, assim agenti cria um vínculu muitu 

grandi com certas pessoas, você fez muitas amizadis, cultivou essas amizadis pur algum 

tempu comu qui foi?  

Fiz, eu fiz, eu tinha muitas amigas, eu era muitu bem quista purque eu tinha:: o dom di ajudá todo 

mundu i pur eu ser istudiosa igual eu falei e:: copiá, passá muitu a limpu  as matérias eu gravava 

mais, intão eu tinha a capacidadi di disinvolvê mais us meus exercícios di sabê, purque:: eu sintia 

qui esse negócio di ta passanu matéria a limpu eu gravava mais as coisas, intão as pessoas sempri 

tinham dúvidas, vinha tirá dúvida comigu eu acabava conseguinu tirá a dúvida, incentivá, ajudá 

i:: fazê exercício, intão as pessoas tavam sempri ao meu redor mi pedinu ajuda +  i com issu 

também além [di] da ajuda qui eu dava, eu já tinha uma índole boa de querer ajudá as pessoas, di 

aconselhá, eu tava sempri pur pertu, sempri ajudanu, elas perdiam média i chorava i eu tava ali 

sempri consolanu, sempri ajudanu, i issu pareci qui agenti cria uma amizadi sincera +  qui a 

própria pessoa apega i agenti tamém acaba apeganu as pessoas. 

 

Ah sim, e:: i até qui grau você cursou? 

Eu fiz o superior, + mas antis di chegá nu cursu superior eu tivi u::, na época era científico, 

ginásio i nu ginásio foi a melhor fasi da minha vida purque:: contudu, quandu eu era criança eu 

ainda era muitu tímida i depois qui eu fiz us meus quinze anus im dianti foi qui eu fui mi::, mi 

soltandu, mi sintindu mais a vontadi com as pessoas, eu mi sintia mais extrovertida em todos os 

aspectos + i:: nessa fasi da escola, ondi agenti fazia muitu tiatro, muitas festas, muitas coisas, 

agenti foi ambientanu mais com as pessoas, disinvolvenu mais i cada um tinha uma criatividade 

totalmenti diferenti ondi nus tiatros agenti sobressaia muitu bem pricipalmenti o meu grupu i:: aí 

agenti foi participanu até di festas, di disfiles di moda ai já foi aquele pré adolescência ondi cê 

entra com a corda toda i nessa fase cê si acha bunita cê si acha a tal i ai cê vai di ventu im polpa i 

vai disinvolvenu tudu qui se tem direito.  

 

É, intão comu cê tava falanu a adolescência também foi marcada por grandes alegrias i 

conquistas tamém né? 

Foi, foi i a adolescência foi muitu, muitu, muitu boa, eu não esqueço i tenho mu::ita dó da 

juventudi di hoje, do adolescente hoje purquê eu vivu comparanu a minha adolescência com 

adolescência di hoje, aí eu vejo o quantu foi bom, o quantu eu aproveitei i o quantu foi assim 



valioso pra mim ser conservadora, tudu muitu ispontâneo as coisas tinham um essência bem 

melhor do que agora +, purque:: além dus dus bailisinhos qui tinham nas casas, as horas 

dançantis qui eles falavam antigamenti, tinha umas barraquinhas tamém, nessa época mesmu di 

junhu, essa época é um marcu na vida da da minha adolescência i da adolescência tamém dus 

outros qui fizeram parti na minha idade purque:: agenti:: agenti saia a noiti pras barraquinhas i 

to::da igreja fazia as barraquinhas i aquilu era u anu inteiru até junhu agenti arrecadava as coisas 

pra fazê prendas, fazê as coisas qui participava das das barraquinhas, purque lá tinha as 

brincaderas, tinha::, vindia as coisas pra [anga] angariá dinheru pra igreja i agenti participava, 

batalhava com aquilu até junhu, quandu chegava junhu agenti quiria sabê di disfrutar qui agenti 

não trabalhava nas barraquinhas, i as barraquinhas geralmenti a programação era da igreja 

mesmu, + dus voluntários qui dedicavam a determinada igreja i lá eles faziam as barraquinhas + 

e:: pra arrecadar dinheiro pra igreja i aí tinha di tudu, vindia di tudu nessas barraquinhas, tinha as 

coisas di brincadera qui era us jogos, agenti angariava muita prenda pra participá das 

barraquinhas, intão tinha as barraquinhas das das gulosemas qui eram as canjicas, us cachorro-

quenti tudu issu qui vendi ni ni:: quadrilha i tinha as brincaderas, i duranti issu, esse::, geralmenti 

era numa praça i duranti essas barraquinhas era interessanti pelu siguinti, purque naquela época 

num ixistia igual hoje os rapaz fica danu cantada nas moças principalmenti essas cantadas baratas 

igual tão hoje, mais era interessanti qui era até mais emocionanti purque eles tocavam música + 

[na] nu altu falanti i agenti passianu, as barraquinhas geralmenti eram nas praças i agenti 

passeava na praça di um ladu pru outru, di um ladu pru otru i se::mpri as mesmas pessoas, aí um 

rapaz interessava por uma moça, ele ia lá, falava lá nu altu falanti com o locutor, o locutor ia, aí 

ele ia lá pra oferecê uma música pra determinada moça qui ele quiria conhecê ou quiria, quiria:: 

dá aquele galanteio, aí ele chegava i falava, aí o:: locutor ajudava, perguntava como é qui é a 

moça, qui ropa qui ela tava i tal, qui ropa qui ela está i tal, aí que qui ele fazia, ele oferecia a 

música + i falava assim qui::, aquela música era di fulanu di tal ou as vezes ele nem falava u 

nomi i as vezes falava purque agenti tamém não sabia o nome das pessoas i:: aí falava a ropa qui 

a moça tava trajanu, qui ele tava oferecenu pra quela moça ou intão ele falava, usava muitu 

quandu num quiria revelá o nomi, ele falava assim: essa música é di alguém pra alguém qui esse 

alguém sabi quem, aí já ficava aqueli suspense todo mundu, aí quandu um ofericia qui falava da 

ropa, às vezes coincidia di tê muita genti com a mesma cor di ropa, ai às vezes na próxima [mús] 

i sempri muita músicas na noiti não era uma música só, aí ele via qui a moça num num si tocô, 



num dispertô, ai ele ia falanu mais ums detalhes { } é a moça qui ta com u cabelu tal, nu tamanho 

tal, na cor tal i ai se ia ficanu naquela [expecta], intão cada um, i se ficava sempri passianu na 

pracinha, conversanu com us amigos i tudu, mais di ouvidu im pé nu autu falanti pra sabê di 

quem qui era a próxima música i pra quem qui era, +, i o tempu todo da barraquinha se ficava 

isperanu uma música pra você i muitas vezes cê já tinha, já tinha sidu várias dicas pra você i você 

num tinha percibidu, ai as amigas cumeçavam falar: ah essa foi pra você, você ta com a ropa tal, 

você tá { }, aí era aqueli, aquela expectativa grandi e às vezes agenti saía da barraquinha sem 

sabê quem qui era, mais aí já ia pra casa filiz da vida purque nu outro dia cê ia ser mais observada 

ainda, i ia cê mais observadora também pra você sabê si tava senu oferecida pra você, até qui aos 

pouquinhos ia danu us mínimos detalhes, um dia falava da ropa, outro dia falava du cabelo, outro 

dia falava da maquiagem até qui conseguia + identificar qui a música era pra você, aí quandu 

você já sabia qui era um rapaz pur exemplu, quandu um locutor falava: ah um rapaz di ropa 

assim, assim, assim, oferece pruma moça qui ta trajanu tal, tal, tal, ai cê já sabia qui era pra você 

purque você tava trajanu i ai você já ficava observanu quem qui tava trajanu aquela roupa qui ele 

falô qui era di um rapaz qui tava assim, assim, assim i nissu continuava o passeio na praça i você 

observanu os rapaz qui tavam com aquela roupa i di repenti só pelos olhares cê sabia qui cê tava 

com aquela ropa ai cê achou um rapaz qui ta com aqui falou tamém, ai já começava olhá, olhá, eu 

sei qui levava quasi um mês pra pessoa aproximá di você i:: essa, esse momentu di expectativa, di 

ansiedadi era muitu bom purque cê ia crianu uma fantasia muitu grandi da pessoa, i quandu cê 

chegava a discubrir quem qui era a pessoa, era muitu bom também purque:: já tinha cunhecidu 

bastanti dela. 

 

Ah entendi  

I assim eram todas as amigas, todas elas i às vezes umas saiam dali [com], aí a barraquinha 

geralmenti era nu mês di junhu i tudu i nu final da barraquinha às vezes saía dali umas com 

namorado, outras não, outras tavam inicianu ainda i pur aí ia, i aí era aguardar a próxima 

barraquinha di novo pra cumeçá tudu di novo. 

 

 

 



Ah sei, intão agenti precebi qui namorar naquela época era bem diferenti du qui hoje em 

dia né? 

Mu::itu diferenti, era muitu diferenti,  muitu bom purque essi momentu di ixpectativa qui você 

cria ao longo du tempu, cê vivencia issu assim + muitu bem i muitu bom, purque são boas 

lembranças, são boas recordações, você fica ali naquela ixpectativa i você fica esperanu a coisa 

acontecê, num é igual hoje qui:: cê já bateu o olho a coisa já acontece i amanhã já num é aquilu 

mais, intão eu achu qui:: o pessoal mais antigu disfrutó muitu dissu. 

 

I como qui seus pais lidavam com essa história du namoro, eles eram mais liberais 

aceitavam? 

Olha minha mãe era mais liberal,não tantu, mas mais qui eu digu di que meu pai, meu pai prendia 

muitu, ele era muitu sistemático i pur ter seis mulheres eu achu qui ele quis puxá rédias mesmu 

purque eram seis moças pra ele olhá i si desse liberdade pra mais velha as outras iam pru mesmu 

caminho intão tinha essas restrições, mais contudu a minha mãe intendia muitu bem qui a 

juventudi pricisava di saí, di passiá, di diverti + i naquela época tamém num tinha o pirigu qui 

tem agora, qui hoje cê num podi saí sozinha à noiti + ta tudu muitu pirigoso, todu lugá ta pirigoso 

intão hoje é difícil, mais antigamenti não, se pudia saí, si bem qui agenti tamém tinha limiti di 

horário, agenti não passava di dez horas, dez horas era a hora qui agenti tava voltanu pra casa + 

qualquer passeio qualquer + lugar qui fosse dez horas era + o horário di voltá, a menus qui fosse 

uma festa mais social, um aniversário di quinze anus qui todo mundu sabia qui a valsa realmenti 

era meia noiti, aí não tinha problema não, mais tiranu dissu era dez horas, i agenti procurava 

mantê esse horário purque:: era todo mundu, a juventudi toda tinha qui chegá nessa hora, intão 

num tinha problema, agenti sabia, inclusivi os bares, as as festas já terminavam mesmu nesse 

horário, intão num era difícil não, mais tinha aquele problema, quandu falava qui ia namorá o pai 

num quiria, num dexava, a mãe contonava a situação +, mais o namoro tamém era di muitu 

respeitu, intão num tinha problema ninhum, i otra coisa agenti tinha qui levá im casa, os pais 

tinham qui conhecê, qui era uma coisa mais confiável também, intão pur issu eu achu qui foi bem 

mais fácil du que hoji. 

 

 

 



Ah intendi, i seus irmãos eram ciumentus com você? 

Meus irmãos não, purque primero qui eles eram menores, mais novos, i:: eles tamém quiriam tê a 

vida deles passiá, tê as namoradinha intão eles num preocupavam muitu com agenti não, só qui 

agenti era tão unidu qui agenti contava tudu um pru outru, eles ajudavam, e:: agenti às vezes 

quiria um namoradinhu qui às vezes era até amigu deles, agenti contava, eles ajudavam, ele 

davam us recados, eles levavam us bilhetinhus, intão era assim, era uma união tão boa entri 

agenti qui agenti sempri facilitava as coisas uns prus otros, i eles tamém num eram di intregá prus 

pais nem nada não, eu lembru qui uma vez minha irmã mais velha tava namoranu + i ela pôs meu 

irmão pra vigiá si meu pai ia chegá purque::, aqueli dia num era dia di namorá, purque us dias di 

namorá naquela época era terça, quinta, sábadu i dumingu, us otros dias não pudia incontrá ô 

intão só sábadu i dumingu, aí quandu tinha qui incontrá fora dessi dia não pudia mesmu, ai minha 

irmã pôs o meu irmão pra ajudá, olhá, só qui meu pai foi mais ispertu du qui ele, i ele sem 

maldadi ninhuma, ele ta vigianu, ta vigianu ma meu pai tinha chegadu mais cedu i já tava 

vigianu, que ele já tava disconfiadu, intão ele já estava vigianu minha irmã, quandu meu irmão 

achanu, coitadu, qui ele tava fazenu uma vantagi danada danu as coordenadas toda, fazenu sinal 

pra minha irmã, meu pai chegô +, i pegô minha irmã nu fragra i foi aquela confusão, i meu irmão 

ficô tão chatiadu, tão apertadu purque ele quiria qui tudu dessi certu i nu intantu deu erradu 

purque meu pai foi mais ispertu du qui ele, mais tamém num deu im nada, meu pai num ficô, ele 

num quiria purque num era dia i ele quiria impô respeitu entri agenti, + mais agenti teve essis 

probleminhas assim mais foram coisas piquenas i agenti procurava respeitá, obedecê purque si 

não depois complicava pra genti também purque vinha u castigu atrás, intão era prifirível agenti 

sê correta du que agenti querê saí fora i mais pra frenti levá disvantagem. 

 

Ah intendí, mais é muitu legal essa relação intão qui vocês tinham di muita amizadi, i muita 

união assim né?          

É mais issu é uma ixigência mesmu da minha mãe, du meu pai qui eles nunca adimitiram qui 

agenti:: purque mininu tem aquela confusão di briga, di, é briga pur um brinquedu, briga pur 

alguma coisa di cume, issu é muitu normal entri as crianças, mais a minha mãe não admitia issu 

den di casa, inclusivi tem hora qui eu achu qui ela criô agenti até di uma manera egoísta purque 

quandu agenti era menor era assim, igual, ela ia comprá um perfumi pras mininas, ela comprava 

um pra cada um, pra ninguém usá u da otra, saboneti cada um recibia  u seu também purque ela 



não gostava qui agenti usassi coisa uma da outra, intão era, na épuca qui agenti cumeçô a usá 

maquiagem, pintura i tudu, tudu tinha qui comprá seis purque chegava dava um pra cada um, i si 

um acabassi primero du que u outro num tinha nada dessi negócio di pidi imprestadu, inclusivi 

nós nunca vistimus roupa imprestada +, purque minha mãe não dexava, intão agenti num vistia 

roupa um du outro, agenti tinha qui respeitá, u qui é seu é seu u qui é du outro é du outro, si 

acabô tinha qui esperá u final du mês, a época dela comprá di novo pra comprá pra todo mundu, 

intão até issu agenti tinha qui sabê controlá, usá controladamenti pra qui não acabassi muitu antis 

du outru purque si não agenti ia ficá sem. 

 

Ah entendi, i comu qui foi pra você ingressá nu mercadu di trabalhu? 

Ó nu mercadu di trabalhu foi fácil pelu siguinti purque:: logu qui eu mi formei + o sigundu grau, 

eu já quiria trabalhá purque eu pricisava di tê minhas coisas, eu quiria ajudá minha mãe, agenti 

quiria tê [as] um conforto melhor im casa intão a primera providência foi trabalhá i na época até 

meu pai num quiria dexá:: qui eu saissi muitu nova não, mais acabô qui eu consigui i saí aí fui 

pru primeru impregu num tinha expiriência, nunca tinha trabalhadu i fui trabalhá até com uma 

pessoa da minha família, ele tinha uma jualheria i eu fui mais pra adquirí expiriência, aí fui vendê 

jóias i fui mexê di cara com uma coisa qui eu gostava muitu qui era jóia, oro, naquela época, até 

hoje né, mais naquela época falá im oro era uma [cois], intão fala qui trabalhá numa joalheria era 

um um impregu bom i finu +, aí eu fui mais adquiri expiriência + i agenti quandu trabalha nu 

cumércio i lida com u público agenti tem muita facilidadi di di di arrumá outrus impregus 

purque:: aquilu ali pra mim foi uma iscadinha pra eu arrumá outro impregu purque eu trabalhanu 

lá na loja com ele eu já fui chamada pra outrus impregus i:: sempri mi convidanu pra trabalhá ni 

outro tipu di comércio i acabô qui eu fui, quandu eu tava assim com domínio já ni ni comércio eu 

resulvi saí purque eu achava qui u horário di cumércio era muitu puxadu, eu ainda tava istudanu, 

tinha qui trabalhá sábadu, época di di di final di anu, nas datas comemorativas eu achu qui u 

cumércio era mu::itu cansativu, muitu puxadu, intão eu decidi a saí du cumércio + aí saí fui 

trabalhá numa impresa com sócio di veículos qui também foi muitu bom purque lidei com muita 

genti também e:: tivi oportunidadis, tivi várius convitis pra í pra outras impresas i ondi eu fui 

passanu di impregu im impregu depois fui pará na companhia aérea qui tamém foi um impergu 

mu::itu bom lá eu conquistei muitu, muita genti, muitu ispaço purque lá foi qui eu qui eu abri 

assim um lequi di expiriências i di outrus impregus tamém qui eu [fui] daí eu fui chamada pra 



trabalhá aqui, ali, tudu pur conviti + i naquela época tamém num era tão difícil, a oferta tava 

muitu maior du que a procura +, intão num era difícil, agora hoji impregu já, eu já veju aí 

impregu ta tão difícil qui eu ficu pensanu si fossi na época di hoji eu não teria tidu a sorte qui eu 

tivi di tê passadu pur tantus impregus bons i gratificantis + i hoji eu veju aí essa dificuldadi nu 

mercadu, veju ai as pessoas formadas, duas, treis faculdadis com dificuldadis di trabalhu com 

baixus salários i:: eu + issu servi pra eu voltá sempri ao passadu + purque:: eu veju qui na nossa 

[ep] na minha época as coisas eram bem mais fáceis du que agora i eu ficu sempri fazenu 

comparação nó si fossi hoji, hoji é tão difícil di intra numa companhia aérea, di arrumá um 

impregu bom + qui eu só tenhu agradecer tudu qui eu passei. 

 

Ah entendi, i você falou da companhia aérea aí, você intão andava né bastanti arrumada 

naquela época i tudu né, você gostava? 

É interessanti qui hoji eu comentanu issu qui eu trabalhei na na companhia aérea i um sinhor falô 

comigu assim intão você, você é muitu simpática, mais você divia ser muitu bunita purque eu 

tenhu poco mais idadi du qui você i eu mi lembru qui quandu eu viajava eu chegava no aeroporto, 

eu comentava com minha isposa qui essas recepcionistas eram isculhidas pela beleza purque 

olhava i num sabia distingui qual qui era mais bunita du que a outra, intão era só aquelas moças 

bunitas, aí eu falei com ele: não realmenti eu achu qui olhavam issu sim, mais num era só a 

beleza, eu achu qui:: agenti produzia um pouquinhu tamém, u uniformi da da:: NP pur exemplu 

na época qui eu trabalhei era um uniformi mu::itu bunitu, você era obrigada a trabalhá  e:: 

maquiada, +  agenti usava uma boinazinha qui era um charmi, intão quem trabalhava nu nu 

aeroporto cê não pudia í na pista sem aquela boina, intão ô si cabelu presu ô di cabelu soltu 

aquela boina dava um toqui final, ondi você ficava mais bunita + i ficava eleganti qui u uniformi 

era um uniformi bunitu, cê tinha qui ta maquiada i lá você disinvolveu também um um um 

potencial assim di di educação, di di cultura, di tudu purque:: você lida com todo tipu di pessoa 

ali dentru i você tinha qui sabê qui e:: recepcioná-las todas di acordo, igual tinha o pessoal, os 

cantores, os atores qui eram na área vip qui tinham um tratamentu especial i tudu, uma recepção 

especial issu tudu era muitu bom, pra genti era gratificanti i agenti criscia muitu com aquilu i 

como eu ti falei qui meus impregus foi uma iscadinha di um pru outru, eu saí da varig i fui pra 

vasp também pur + insistência di diretores da impresa qui quiseram mi levá, não só pela 



capacidade tamém purque eu sempri mi dediquei muitu ao meu trabalhu, dava muitu valor a ele 

+, como também purque:: ê:: foi oportunidadi di levá um bom funcionário pra outra impresa. 

 

Ah entendi, i hoji qual é a sua profissão? 

Hoji eu já:: tô praticamenti aposentanu, qui eu devu mi aposentá agora esse anu, intão hoji eu 

trabalhu como auxiliar administrativa, não é muitu u qui eu gostu não, eu:: hoji eu diria qui hoji 

eu num tô fazenu u qui eu gostu , mais im compensação eu já tô nus finalmentis, já to:: preparanu 

já pra saí du mercadu di trabalhu i:: aí eu num tô mi importanu muitu com issu não, i hoji tamém 

é o qui eu tô falanu u:: impregu hoji é tão difícil i é tão competitivu qui hoji cê num tem opção di 

escolha, antigamenti cê tinha opção di escolha, hoji num adianta cê tê estudu, num adianta cê tê 

capacidadi qui u mercadu ta difícil mesmu, intão pur não ter muita opção é qui eu estou lá. 

 

Ah entendi, e:: i você tem outra atividadi qui você faz pur hobby? 

Olha agenti mulher sempri faz alguma coisinha daqui i dali, eu atualmenti eu to mexenu com 

bijuterias, uma coisa qui eu comecei fazê e:: pur fazer, nem diria qui foi pur hobby não, eu 

comecei fazê, mi deu na cabeça di começá a fazê, fiz umas peças, fiz outras i daí a coisa foi 

crescenu, crescenu, as incumendas cheganu i eu fui evoluinu cada vez mais, mais eu procuro fazê 

issu só nas horas vagas mesmu só pra:: + só pra tê uma outra:: + uma [out], num é nem uma outra 

profissão, mais hoji é um lazer mesmu. 

 

I você mi diz qui ta pensanu im aposentá este anu né, i você pretendi continuá fazenu outra 

atividadi:: ? 

Olha issu é muitu relativu, eu realmenti eu precisu di mi aposentá, até purque eu:: eu trabajhava 

sempri meio horário i tem um anu i poco qui eu comecei a trabalhá  us dois horários, i issu mi 

sacrificô muitu purque::, eu hoji moro com a minha mãe, eu já tava acostumada a dedicá:: + a 

metadi du du dia a ela +, acompanhá ao médicu i:: mesmu fazê companhia mesmu im casa i:: 

agora com u fatu di ta trabalhanu us dois ispedientis issu mi sacrificô muitu, intão eu vô:: 

aposentá i vô vê talvez eu continui com meus trabalhus manuais im casa mesmu i ô si tivé a 

possibilidadi di consigui um impregu di meio horário, eu posso até voltá a trabalhá purque:: 

tamém eu num gostaria di pará di vez, mais pur inquantu eu vou ficá um tempu im casa, vou 



acompanhá-la mais, vou dá mais assistência a ela i depois nu decorrê du tempu eu vô vê o que 

qui eu vou fazê, mais num tem nada pur inquantu assim  planejadu não. 

 

Ah entendii você falô qui você tem novi irmãos né, i [vo] i subrinhus você tem? 

Tenhu, tenhu vários subrinhus, eu tenhu quatorze subrinhus + i:: assi::m + da idadi tamém bem 

diversificada i:: a maioria tamém já ta formanu agora, são pessoas muitu inteligentis, muitu 

amorosas, mais assim tudu ispalhadu, eu::, meu convivio com eles é pouco pur issu purque tem 

subrinhus im São Paulo, tem nu Paraná, tem im Vila Velha, tem im Curitiba, Bebedouro i pur aí 

vai + i:: gostu di todus eles, tenhu muitu contatu pur telefoni +, i:: na época di férias qui é bom, 

agora mesmu eu tenhu uma subrinha di Vila Velha qui ela já ta contanu us dias pra chegá + 

purque qué pasá férias aqui i:: ela ta fazenu faculdadi tamém, qué passá férias aqui i fica contanu 

us dias pra chegá, aí vem um, u otru sabi qui um tá aqui, já vem u outro, já marca pur telefoni i 

pur aí vai cheganu um a um i ai eles fazem a festa, agora eu tenhu uma subrinha im  especial 

qui::, eles nem podem sabê dissu não +, mais eu custumu dizê qui é uma filha qui eu não tivi, 

essa subrinha é filha da minha irmã caçula i essa minha irmã caçula eu praticamenti a criei pur 

opção dela + eu qui::, cuidava, dava banhu, alimentação purque ela:: não dexava qui outra pessoa 

fizessi issu pur ela, i:: ela sempri apegada a mim i eu fui apeganu cada vez mais i essa opção qui 

ela tevi qui eu a criassi  + e:: foi boa num pontu purque:: era a caçula, eu tinha essa 

disponibilidadi di tempu pra ela i hoji ela:: é mãe di uma:: + subrinha di vinti anus qui quandu ela 

tevi essa criança, eu tamém trabalhava meio ispedienti, i a minha mãe, pur ser filha da minha 

irmã caçula, minha mãe num quiria qui a menina fossi pa iscolinha, fossi pa maternal nem nada + 

i mi propôs ajudá a olhá pra qui a menina não fossi pa iscolinha + i ai eu aceitei com aqueli 

negócio, cê começa i vai apeganu, apeganu, a criança tamém foi si apeganu a mim, hoji ela ta 

com vinti anus + i:: eu possu dizê qui é a filha qui eu não tivi. 

 

Ah entendi, i mudanu um pouquinhu di assuntu, você falô qui a sua mãe né sempri 

acompanhô, sempri criô vocês ali né com muita dedicação, i falanu um poquinhu agora di 

religião, ela sempri incentivou você::? 

 ... Olha a religião é uma coisa, são tradições di família, a minha mãe veiu di di di:: uma família 

mu::itu religiosa, são católicos + i::  ela tevi um irmão qui:: é padri, tevi uma irmã tamém qui qui, 

uma irmã qui foi freira, foi pru conventu i issu veiu a nus criá nessi ritmo tamém di religião 



católica i:: todos com muita devoção à Nossa Senhora i:: aprendemus a í a igreja desdi cedu, eu 

mesmu cheguei a cê até filha di maria pur incentivu dela i purque gostava tamém i hoji nós todos 

somus incaminhadus na religião católica, temus muita fé +, i:: com todo respeitu as outras 

religiões +, mais eu pur exemplu, eu num abru mão da religião católica qui eu achu muitu 

importanti + i:: eu achu qui agenti tem qui tê ispiritualidadi i uma religião purque a fé, eu achu 

qui tem qui tá:: im primeiru lugar im tudu, i agenti com fé agenti chega ondi agenti qué.  

  

Ah sei, intão cê acha que a religião realmenti muda a vida das pessoas. 

Achu, achu num é qui muda, eu achu qui ajuda i si agenti não tivé fé im Deus +, eu achu qui nas 

horas difíceis fica complicado purque a quem qui você vai recorrê, a quem qui você vai apegá ... 

 

 E você é católica praticanti?  

Sô, eu sô apesar di não gostá di i muitu à missa pelu fato di::, das canturias, hoji im dia as igrejas 

são muitu movimentadas, já num é como [anti], antigamenti a igreja era:: u::m lugar di silêncio 

total, ondi ali teria qui, cê intrô ali cê num pudia dá uma palavra aí, ninguém dava, i era um 

silêncio total i nessi:: +, nessi clima cê consiguia meditá, cê consiguia orá pelas pessoas, cê 

conseguia lembrá di tudu qui cê quiria pidi, rezá, orá, suas necessidadis todas cê expunha ali pra 

Nossa Senhora, pra Deus pra qui ti ajudassi a resolvê us problemas i hoji eu veju qui agenti entra 

nas igrejas, é muita canturia, muita conversa dentru da igreja, hoji eles não si respeitam mais, 

intão às vezes eu gostu mu::itu di i a igreja na hora qui ela está vazia, eu vô muitu a igreja du meu 

bairro qui é a igreja Santa Efigênia i eu sintu bem melhor quandu ela está vazia i às vezes eu vô a 

missa sim, qui eu gostu di assisti uma missa, mais eu prefiru mesmu i a igreja a hora qui tá fazia, 

tantu qui eu digu qui eu sou praticanti mais im termus purque praticá mesmu, di assisti a missa 

essas coisas não, mais eu sô incapaz di passá na porta di uma igreja sem intrá  i si eu tenhu 

qualquer tempu vaziu, qui eu to, qui eu tenhu qui isperá alguma coisa, algum horário, uma loja 

abrí ou alguém pa pegá alguma coisa, essi tempu eu usu ele dentru di uma igreja, é aondi eu vô 

cunversu com Deus, exponhu ali a minha vida, as minhas situações, as minhas dificuldadis, peço 

pela minha família, peço pela humanidadi, peço pur todos us necessitados i com issu eu mi sintu 

mu::itu bem i tenhu tamém na minha casa, nu meu quarto pur exemplu eu tenhu uma imagem du 

coração di Jesus + qui::, aondi eu cunversu com ele todas as noitis, peçu, agradeçu, exponho 



todos os meus problemas intão eu diria qui eu sô mais ispiritualista du que:: uma católica 

praticanti. 

 

 Ah entendi, intão o importanti pra você é ta sempri im sintonia mesmu com Deus né? 

É, exatamenti, u contatu com Deus mi faz mu::itu bem, mi mi alivia mu::itu, principalmenti di 

manhã naquela leveza da brisa, cê chega ali cê conversa com Deus, pareci qui ce tâ tenu até uma 

resposta naqueli momentu. 

 

 Ah entendi, i você já mi falô né di você i tudu mais cê num mi dissi, cê é casada? 

Não, eu sô solteira, eu não mi casei não, apesar di tê:: como eu ti falei eu tenhu seis irmãs i fui a 

ma::is namoradeira, fui a qui ma::is tivi namoradus, a qui mais passiô, a qui ma::is divertiu +, 

mais eu não mi casei, eu num diria qui foi pur opção não, talvez purque num incontrei ainda a 

pessoa certa, i:: u casamentu é u siguinti: você namo::ra na ixpectativa di incontrá uma boa 

pessoa pra sigui uma vida a dois, i:: você tem, pareci qui tem um limiti di idadi pra você incontrá 

issu purque quandu você chega a uma certa idadi cê já torna-se uma pessoa mais seletiva, mais 

ixigenti, mais observadora, aí você já num faz a coisa simplismenti pur intusiasmu, cê já cumeça 

a pô na balança o qui pesa mais i aí você já cumeça vê defeitus, vê problemas, vê conseqüências i 

aí cê pensa mais pra fazê a coisa i nessi meiu qui você:: torna-se mais exigenti ai você começa a 

perceber qui ninguém servi, ce vê um defeitu qui, ah essi num servi { } aí o tempu vai passanu, 

vai passanu até qui passa aquela fasi tamém i você:: acustuma com sua liberdadi i ai cê já cumeça 

a achá qui cê tem qui pagá um preçu muitu altu pra essa liberdadi qui num vali a pena. 

 

 Ah entendi, i você tamém não tem filhos? 

Não eu num tenhu filhos não, como eu ti falei eu tenhu essa criança qui é filha da minha irmã qui 

eu ajudei criá até us vinti anus, ela tá conosco ainda, mais assim dediquei di tudu qui qui eu pudi i 

tudu qui eu pudi i posso fazê até hoji, eu façu, i:: essa criança mi mi deu um retornu muitu bom 

tamém im tudu i:: eu custumu falá pra todo mundu qui é a filha qui eu gostaria di tê i qui num 

tivi, mais ao mesmu tempu tivi, purque ela tá sempri du meu ladu. 

 

 

 



Ah tá entendi, i você:: pratica algum espo::rti, go::sta? 

+ Olha eu já pratiquei muitu isporti, eu gostava muitu di fazê caminha::da, gostava di nadá, 

gostava di corrê, mais eu fui cheganu a um pontu qui eu fui ficanu sem tempu, hoji im dia eu 

achu, eu tenhu, eu sintu muitu medu, intão às vezes o horário qui dá pra eu saí qui é a noiti pra 

fazê uma caminhada, uma coisa assim eu já num num usu mais essi horário + da noiti pur medu, 

intão eu mi limitu a não fazê pur issu, mais eu to até pricisanu fazê, vão vê agora depois qui eu 

aposentá, talvez eu tenha mais tempu duranti u dia, aí eu possu usá essi tempu pra isportis. 

 

Ah sei, e:: i o que qui você custuma a fazê a noiti, você gosta di saí, incontrá com amigus? 

Não, eu já fiz issu muitu i eu achu qui tudu é fasi, eu já passei dessa fasi, eu quandu eu era mais 

nova eu gostava muitu, era barzinhu, era bati papu +, hoji não, hoji eu já sô mais di den di casa 

mesmu, sô mais sussegada, agora eu inda gostu di assim, di fazê uma leitura, di vê um bom 

programa, assisti uma palestra, palestra eu ouço muitu i na na televisão, às vezes pegu fitas 

tamém gravadas pra ouvi, gostu muitu di di palestras du du:: Eduardo Aquino du:: Antônio 

Roberto qui são palestras assim qui cê adquiri mu::ita cultura mu::ita ixperiência i issu eu possu 

fazê den di casa mesmu, purque eu compro as fitas ou às vezes pegu até emprestada mesmu i veju 

as fitas im casa, viajá eu não gostu definitivamenti, já viajei muitu tamém, tudu eu fiz na época 

certa, hoji eu já tô numa época qui eu num gostu di passiá, num gostu di viajá, mais purque:: num 

é qui eu tenhu algum problema, eu sintu bem na minha casa, intão eu num [sem] sintu nem 

necessidadi di saí, + as viagens mesmu, constantimenti eu tenhu convitis pra viagens, mais eu já 

num vô mais, i já tevi época deu viajá às vezes até seis vezes ao anu, igual quandu eu era mais 

nova, eu adorava uma praia, pramim era um passeio super agradável +, quiria mi vê feliz era mi 

fazê um conviti pra i a  praia, hoji eu já num ligu mais pra issu. 

 

Ah sei, i você mi falou qui mora com a sua mãe né, como qui é a relação di vocês? 

Olha, é uma relação muitu boa purque:: pelu fatu deu nunca ter saídu di casa, intão é u::m, uma 

relação assim qui vem ao longu dus anus num mesmu ritmu, num mesmu procedimentu, eu 

respeitu muitu u espaço dela, ela tamém respeita muitu u meu, ela ta numa fasi assim ela já tá 

com seus oitenta i dois anus, hoji ela tem diabetis +, ela tem us probleminhas di doença qui é 

próprio da idadi i eu procuru tá sempri pur pertu, tá sempri ajudanu a resolvê, a solucioná, mais 

contudu issu é uma pessoa qui não mi dá trabalhu, não mi dá aburricimentu, coopera muitu 



comigu, eu trabalhu u dia interu i ela fica im casa u dia interu sem mi dá problema, intão eu achu  

qui:: agenti vai consegui levá até u final sem problema pelu fatu di tê respeitu mesmu uma pela 

outra. 

 

Ah sim, hoji mora só você i sua mãe né, mais antigamenti eram us novi irmãos, mais u pai 

né, você num senti falta daquela casa cheia como era antis? 

Olha, às vezes eu sintu, eu diria qui minha mãe senti bem mais du qui eu, eu achu qui é purque eu 

toda vida gostei di uma vida mais sussegada, mesmu purque quandu nós éramos todos juntus eu 

sempri tivi meu quartu separadu, purque eu não suportava u movimentu, muita genti + i eu 

sempri tinha u meu quarto separadu i é interessanti qui agenti gostava di fazê muita festa im casa, 

minha casa to::da vida eu morei naqueles casarões, aquelas casas grandis i agenti quandu fazia 

festa, final di anu i tudu, agenti sempri punha algumas, alguns dizeres bunitu na casa, nas portas, i 

u dizê da minha porta era sempri clausura +, purque, é purque eu gostava di ficá dentru du meu 

quartu i u quartu fechadu +, eu sempri gostei, eu entrava pru quartu eu fechava a porta, ali eu 

passava u dia interu sem problema, istudanu, ouvinu música, assistinu televisão i eu ainda tenhu 

issu até hoji, só qui num é tantu como antigamenti, i era curioso qui todo festa eles quiriam sabê 

purquê daquilu, todo festa tinha qui explicá u purque daquela placa “clausura” nu meu quartu, 

purque realmenti eu vivia inclausurada, mais pur opção, filiz da vida, graças a Deus até hoji num 

tivi ninhuma depressão, num tivi ninhum problema com a solidão, muitu pelo contrário, eu mi 

sintu muitu bem sozinha, eu gostu, eu convívio bem com a solidão. 

 

Ah sei, i como qui eram essas festas qui vocês faziam em casa, era anima::da, convidava us 

vizinhus, us ami::gus, ô era só entri família assim?  

Olha cê imagina dez pessoas e:: pra você fazê uma festa cada um cê imagina com cinco a dez 

convidados, qua::nta genti, purque, agenti quiria fazê uma festinha, intão agenti falava: ah vamu 

programá uma hora dança::nti, uma reunião di amigus, uma coisa assim, ai cumeçava a fazê a 

lista, eu como sempri tinha mais convidados era uns dez, ai minha irmã falava: ah vô trazê meu 

amigo { }u otro vai trazê fulanu, num sei u que, num sei u que, quandu cê ia somá era aquela 

muntuera di genti qui cê tinha até qui diminuí purque si não a casa nem cabia, i sem contá qui às 

vezes cê convidava uma amiga ela quiria trazê u namoradu, quiria trazê outru amigu i casa ondi 

tem muita genti, jovem i tudu a tendência é chamativa cada vez maior di chamá mais pessoas 



mesmu, di reuni mais pessoas, intão as festas eram muitu animadas, era tudu com muitu respeitu 

i:: us vizinhus mesmu não, agenti num tinha muitu contato com us vizinhus não, era mais amigus 

assim di escola, di trabalhu dus meus irmãos, essa época mesmu, ontem mesmu agenti assistinu u 

jogo da copa eu tava mi lembranu +, genti u jogo da copa na minha casa era a coisa ma::is 

divertida qui tinha a cumeçá du meu pai, purque u meu pai já programava um mês antis ele já 

tava [progra] programanu i nu na aproximação du jogo + agenti já tinha todos os convidados, já 

tinha a a a farra toda montada na cabeça i di repenti era cumeçá, intrô a copa a festa tava 

formada, i:: meu pai era muitu festero, gostava muitu, relacionava muitu bem com us nossos 

amigus, tratava todu mundu bem i na minha casa era assim, todo mundu era bem vindo, tantu é 

qui agenti às vezes nem precisava di convidá, chegava sábadu, dumingu, o pessoal já vinha, já 

sabia qui tinha alguma coisa, i chegô a festa tava formada.             

 

Ah entendi, i você com toda essa experiência di vida i tudu, qual u conselhu qui você daria 

prus jovens di hoji? 

Olha us jovens di hoji eu tenhu muita pena, eu veju:: u jovem hoji com a vida muitu limitada, 

limitada a tudu, a namorá, a saí a noiti, a passiá i sem contá qui eles vivem com uma liberdadi 

vigiada purque tem qui ta falanu ondi qui ta, qui horas qui chega, u celular toca toda hora pra 

sabê ondi qui está, qui horas qui vai vim, com quem qui está i é até uma preocupação:: evidenti 

dus pais hoji pela violência qui tem hoji, us pais realmenti tem muita preocupação +, mais eu 

tenhu uma tristeza di sabê qui eu tivi uma adolescencia muitu boa, uma juventudi muitu boa, 

namorei muitu, passiei muitu, eu tivi várius namorados, todos namorados assim eu tenhu 

lembranças boas, pessoas responsáveis, di respeitu, hoji si mi perguntá qual qui foi u melhor 

deles é até difícil falá +, purque eram todos com respeitu total +, todos trabalhadores, todos 

istudadus, formadus, pessoas di boa família i issu é muitu gratificanti, i hoji u jovem ta aí tudu 

perdidu com essi negócio di ficá, ficá, ficá num passa dissu, fica todo mundu sem direção, sem 

sem um companheiru certu i a juventudi ta aí nu mundu, um mundu violentu, um mundu 

pirigoso, ondi só trás preocupações prus pais i eles ficam limitadu a tudu, intão eu tenhu dó dus 

dus + dus adolescentis di hoji, mais contudu, eu diria a eles qui tem qui i em frenti , qui tem qui i 

com fé im Deus, i sigui im frenti purque a vida continua i a geração deles com certeza eles vão ta 

preparadus pra infrentá todas essa dificuldadis. 

 



Ah entendi, i você acha qui a educação hoji fornecida pelus pais influencia + nu na vida dus 

jovens? 

 

Influencia muitu eu achu qui toda educação, a educação i u respeitu tem qui ta im primeru lugar 

im todos us sentidus i hoji com a dificuldadi financeira, { } eu achu assim qui ixisti assim a 

ausência muitu grandi dus pais qui agenti percebi qui us filhus criadus com us pais, +,eles tem 

mais respeitu, mais educação i até mesmu menus ansiedadi, agenti vê u jovem hoji muitu ansioso, 

agenti vê aí as drogas, essa:: essa liberdadi dessa juventudi di hoji i eu achu qui si tivessi us pais 

mais presentis, eu achu qui u controli dissu seria melhor purque u pai ausenti, a educação só da 

iscola não é suficienti + i issu já foi provadu tamém qui us us filhus criadus com us pais a 

educação é melhor, até  a saúdi torna-se melhor purque tem carinhu, tem acompanhamentu, tem 

presença i u jovem sem issu que qui ele faz ele vai pras ruas, ele vai pras más companhias, ele vai 

pra internet, qui nem sempri ta num bom caminhu, intão issu tudu ai dificulta muitu i a educação 

di antigamenti quandu tinha us pais ali pur pertu +, us pais acompanhavam tudu, educação, i hoji 

us pais num tempu nem pra ajudá um um filhu a fazer um exercício, além dissu as crianças estão 

inu muitu cedo pras pra escola i eu achu qui quandu chega numa época já tão cansados, já estão 

estressados i us pais continuam ausentis du mesmu jeitu. 

 

Ah, intão você acha qui realmenti houvi uma mudança na questão da [educa] educação di 

antigamenti pra hoji? 

Ah sim, sem comparação i devidu a necessidadi mesmu dus pais terem qui saí pa pa pra trabalhá. 

 

Ah certu, bom cê mi falô um pouquinhu da sua vida né, mi deu muita muitas lições aqui i 

eu gostaria di ti agradecê pur essa entrevista i pur tê mi contadu qui sua grandi experência 

di vida. 

Ah pur nada, disponha, quandu você pricisá eu estou a disposição, num tenhu mu::ita experiência 

não, mais agenti ta sempri ai prontu pra servir.   


