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INF: (incompreensível) serviço geral mermo, 

DOC: Serviço Geral, né? Aí hoje o senhor é aposentado, né? 

INF:  é, 

DOC:  Hurum. Quantas pessoas moram aqui na casa do senhor? 

INF:  na casa aqui mora:: (+) quatro pessoas, 

DOC: Hum. Aí diga assim como é, são irmãos... filhos... como é? 

INF: filho’ neto’ e mulhé e eu, 

DOC: Hum. É a mulher, o senhor e dois filhos, né? 

INF: um filho (+) e uma neta, 

DOC: Um filho e uma neta. Qual a idade do filho do senhor? 

INF: ((silêncio)) te:m vinte (+) tem vinte e sete ano, 

DOC:  Vinte e sete anos. Ele estuda? 

INF: tá mais estudano não, 

DOC:  Tá mais estudando não. Aí o senhor só tem ele de filho ou... é só ele que mora... 

                     [[ 

INF:                     ele: ele e tem 

mais três em São Paulo, 

DOC: Aí três moram em São Paulo, né? Aí o senhor diga o nome deles, o que mora 

aqui e dos três que mora em São Paulo. 

INF: o que mora aqui é A., 



DOC:  Hum. 

INF: e os de São Paulo’ um é J. F.’ outro’ é  J.’ o outro é G., 

    [[                                 

DOC:     Hum.        Certo. O senhor gosta 

de... de... de assistir televisão? 

INF: gosto, 

DOC:  Qual é o Programa que o senhor gosta? 

INF: eu gosto de jornal mermo, 

DOC:  Aí, qual é o jornal? 

INF:  Jornal de Hoje mermo’ tanto do Meio Dia quanto da do do de do dez’ tanto do 

dez quanto do do (+) de Forta/ de São Paulo como do Rio, 

DOC:  Mas o senhor gosta mais da Globo ou do SBT? 

INF: da Globo, 

DOC:  Da Globo, né? 

INF: é, 

DOC:  O senhor gosta de ouvir rádio? 

INF: nã::o’ só na hora da missa,  

DOC: Só na hora da missa. O senhor gosta assim... de sair, de ir pra festa... alguma... 

ou não? 

INF: já gostei muito mais agora não estou mais gostano não, 

DOC: Você é mais ficar em casa não é? 

INF: é, 

DOC:  O senhor gosta de ler assim... jornal, revista? 

INF: gosta::va’ mais agora a minha vista tá ruim, 

DOC: O senhor gosta é de assistir agora, né? O senhor faz parte assim... de alguma 

religião? 

INF: a religião que eu faço é ir à missa no:: no:: (+) nos domingo’ participar das 

sociedades de bairro, 

DOC: Aí o senhor fez até que série? Fez até... 

INF: quarta série, 

DOC: Até a quarta série, né? Aí o senhor porquê foi que deixou de estudar? 

INF: e::u num tinha tempo’ fui fui pra São Paulo num/ trabalhar aí num tinha/ num 

tinha tempo pra estudar’ num tinha tempo de nada, 



DOC: Hum. O senhor gosta de... de esporte, de futebol? 

INF: gosto mar num/ mar não pra assistir/ gosto de assistir na rádio’ né” era:: na 

televisão’ né” 

DOC: O senhor torce por algum time, tem assim... time de preferência? 

INF: (incompreensível) tem o Ceará’ eu torço pelo Ceará’ (incompreensível) Juazeiro’ 

(incompreensível) ((silêncio)) (incompreensível) em Fortaleza é o Ceará,  

DOC: Certo. Vamos aqui terminar a ficha social, né? E muito obrigado, certo?  

 

 

ENTREVISTA 

  

INF: (incompreensível) 

DOC: Dando continuidade à nossa entrevista, o senhor... como é o nome do senhor? 

INF: M.B., 

DOC: O seu M...  

    [[ 

INF:               M.B., 

DOC: ....ele vai contar um... um fato, né? Que o senhor... que aconteceu quando o 

senhor estava trabalhando, né? E... aí como foi? Depois de vinte anos... foi 

assim? 

INF: nã::o’ depois de:: de vinte’ vinte e: e: quatro ano de de de trabalho’ um um um 

chefe lá me suspendeu, 

DOC: Por que foi que ele suspendeu o senhor? 

INF:  porque eu cheguei lá mei’ mei traviscado, 

DOC:  Hum. Aí o senhor ficou muito magoado com essa suspensão? 

INF: não’ fiquei muito não porque ele mermo se arrependeu e depois não valia nada’ 

né” 

DOC: Hum. 

INF: aí me deu uma carta de de:: eh:: (+) como é” 

DOC: Repreensão ou suspensão? 

INF: não’ de:: de:: (+) de alertar” como é” 

DOC: Carta de... de... demissão, não? 

INF: hum” não, 



DOC: O senhor retornou? 

INF: retornei por quê ele mermo/ ele mermo se arrependeu e disse que num era/ que 

num era nada (incompreensível), 

DOC:  Quantos foi o dia... quantos dia... aí ele deu a suspensão, aí voltou a trabalhar em 

seguida ou ficou uns dia de férias, os dias que ele mandou? 

INF:  num fui não, 

DOC: Aí demorou quantos dias? 

INF: três dias, 

DOC: Três dias, né? Mas assim o senhor disse que gosta de assistir muito o jornal... o 

senhor acha assim... num tem nada assim... um fato, uma estória, com que 

aconteceu e que o senhor gostaria de... de...?  

INF: não (+) (incompreensível) eu esqueço, 

DOC: E o senhor... 

INF: eu também sofro muito de labirintite aí esqueço das coisa’ viu” 

DOC: O senhor assistiu aquela reportagem sobre o avião que caiu em São Paulo? 

INF:  assisti, 

DOC: Assistiu. O que o senhor achou daquilo tudo? 

INF: achei muito triste’ muito:: ((silêncio)) (incompreensível), 

          [[ 

DOC:          Muito triste? Aí... 

                  [[ 

INF:                 lamentável aquele caso, 

DOC: O senhor acha que foi falha de quem? Será que dá pra acreditar no que eles 

dizem? 

              [[                                                  [[ 

INF:               não’ aquilo ali’                           aquilo 

ali (+) sei não eu não entendo bem mas aquilo ali foi (+) foi fo::i falha do aviador 

talvez (+ +) igualzinho aos do Mamona’ né” 

DOC: Certo. 

INF:  foi alguma alguma falha porque esse esse:: (+) esse transporte é o transporte 

mais seguro que pode existir é: é:: o de avião, 

DOC:  Humrum. 



INF: o transporte mais seguro que pode existir (incompreensível) às vezes acontece 

alguma falha’ mas às vezes a gente falha no seu trabalho’ né” 

DOC: É. 

INF: às vezes a gente falha no trabalho (incompreensível) qualquer trabalho a gente 

sempre faz uma coisa errada’ uma coisinha errada’ num tem exceção não’ assim 

como eu comigo foi um dia de: de: (+) de tarde’ segunda-feira (incompreensível) 

DOC: Hum. 

INF: e aí eu fui suspenso naquele dia, 

DOC: Certo. 

INF: mas só fui porque errei’ né” 

DOC: É. 

INF: às vezes acontece muitas coisas por aí, 

DOC:  Mas esse erro que aconteceu foi muito grave em relação ao do senhor, né? 

INF: é, 

DOC: Porque aí... 

                          [[ 

INF:               num houve nada’ né” mais é isso mermo’  tá certo mais a: a:: função 

dele é aquele/ é aquela (+) e: e:: ele errou’ ele errou’ ele já sabe ali como é, 

DOC: Hunrum. 

INF: todo o trabalho como é, 

DOC: Certo. 

INF: a merma coisa’ a senhora saber da sua função no seu trabalho’ a senhora sabe da 

sua posição, 

DOC: É. 

INF: (incompreensível) 

DOC: Aí o senhor como mora há muito tempo aqui nessa comunidade, se o senhor 

assim... fosse uma autoridade, o quê que o senhor faria pra melhorar ou aqui tá 

tudo bom? 

INF:  aqui num tem nada bom não’ o que eu mi/ o que eu faria para melhorá era:: (+)// 

                         [[ 

DOC:                          Hum. 

INF:  era tirá essa bandalheira daqui, 

DOC: Certo. 



INF: um bucado de maconhe:ro que tem por aí’ e a polícia num vem aqui pra:: (+ +) 

só vem (+) antes ou depois’ nunca vem na hora certa (+) se há u:m u:m/ (+) se há 

uma: uma: confusão e se liga pra lá e num ve:m’ disse que num tem’ que num 

tem (+ + ) cuma é” num te::m (+ +) viatura,  

           [[          

DOC:           Viatura. 

INF: num tem viatura,  

DOC: Hum. 

INF: e é assim, 

DOC: Então seria bom se tivesse um posto policial... aqui na comunidade. 

       [[ 

INF:       e::ra’       um posto 

policial aqui na comunidade era bom pra eu ficar mais sossegado, 

DOC: Aí o senhor... o senhor se... se acha satisfeito com a aposentadoria do senhor ou 

acha que... que o senhor trabalhou muito e que hoje não é suficiente? 

                [[ 

INF:             nã::o’ eu sou satisfeito com tudo que Deus me deu/ 

Deus me dá’ né” 

DOC: Hum. 

INF: Deus me dá tá bom (+) (incompreensível), 

           [[          

DOC:            Certo.               Então o senhor acha assim... que 

viveu o que tinha de viver, tá bom tá? 

INF: tá bom’ tá bom’ pertencendo a Deus tá bom, 

DOC: Certo. Pois que Deus continue ajudando o senhor... 

INF: obrigado, 

DOC: E muito obrigado porque o  senhor ajudou muito a gente, certo? E que seja feliz. 

INF: hum, 

DOC:  Feliz Natal e ano novo pro senhor e pra família do senhor. 

INF: brigado’ pra vocês também, 


