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DOC: Hoje, vinte e cinco de agosto, estamos visitando a escola do 1º grau José de Araújo,
situada na Zona Rural, na comunidade de São Gonçalo Juazeiro do Norte, para fazer
a ficha social de alunas que estejam cursando os primeiros quatro anos de
escolaridade. Qual o seu nome?
INF: N.,
DOC: O seu nome completo.
INF: N.L.S.,
DOC: Como?
INF: N.L.S.,
DOC: Me diga a data do seu nascimento.
INF: sete de dezembro’ de mil novecentos e oitentai:: (+) trêis,
DOC: Que série que você está fazendo mesmo?
INF: tô fazendo’ tô fazendo a quarta,
DOC: Está fazendo...
INF: a quarta,
DOC: Através da...
INF: aceleração,
DOC: Você nasceu aqui?
INF: não’ nasci:: (+) num sítio perto daqui,
DOC: Mas é aqui no município de Juazeiro?
INF: não’ em Sobral,

DOC: Você veio pra cá com quantos anos, você sabe dizer?
INF: com onze ano (+) pra cá pra São Gonçalo’ né”
DOC: Mais faiz muito tempo que você veio do outro sítio pra cá?
INF: faiz uns trêis ano a quatro,
DOC: Como é o nome do teu pai?
INF: F.A.S.,
DOC: E teu pai nasceu onde?
INF: Aurora,
DOC: Aurora?
INF: sim,
DOC: Ceará?
INF: é,
DOC: Qual a idade dele?
INF: ele tem quarentai:: oito anos,
DOC: Onde ele nasceu?
INF: ele nasceu é (+) num num sítio próximo a Aurora né” mais só que num era bem
Aurora não,
DOC: Mais sabe dizer se foi no município de Aurora?
INF: é no município de Aurora,
DOC: E sua mãe, qual o nome dele?
INF: M.N.L.S,
DOC: E onde ele nasceu?
INF: nasceu no nosso sítio’ no município de Sobral,
DOC: Você já morou com outras pessoas, além de seus pais?
INF: não,
DOC: Sempre com eles?
INF: sempre com eles,
DOC: Você trabalha fora de casa?
INF: não’ nunca trabalhei assim fora de casa não,
DOC: Você trabalha...
INF: em casa mermo,

DOC: Faz alguma coisa além do trabalho doméstico?
INF: é : tem sim’ qué dizê’ eu não mais meu pai trabalha fora,
DOC: Em que?
INF: ele trabalha de vigia’ só que não é aqui,
DOC: Onde é?
INF: Tocantins,
DOC: Você pretende continuar estudando após a aceleração?
INF: ((não fala nada))
DOC: Você tem irmãos?
INF: tenho,
DOC: Quantos?
INF: trêis,
DOC: Você sabe a idade deles?
INF: sei’ teim um irmão que tem sete anos’ ôtro que tem deiz’ e o mais velho tem
dezoito,
DOC: Qual o nome do de sete?
INF: que tem sete é D.,
DOC: Diga o nome de cada um e a idade.
INF: D. com sete anos’ a minha irmã (I.) com deiz anos’ e meu irmão N. tem dezoito
anos,
DOC: Todos eles estudam?
INF: não meu irmão num estuda não’ pretende estudá ano que vem,
DOC: Nenhum deles?
INF: nenhum dele’ qué dizê’ estuda o mais novo de sete anos’ que a de deiz num estuda
porque ela é doente’ tem epilepsia aí num estuda,
DOC: Nas horas livres, o que você mais gosta de fazer?
INF: é: eu gosto de estudá’ assim pegá um livro e ficá lendo,
DOC: Ah! Gosta de ler, não é?
INF: é,
DOC: O que você escolhe assim pra ler? O que você mais gosta de ler?
INF: assim’ eu se impógo mais nas revista,

DOC: Que revista? De quadrinho ou revista mais assim romântica?
INF: revista assim sobre artista de novela’ né”
DOC: Artista? Fala de que essas revistas?
INF: fala da vida deles, ((ri))
DOC: E você costuma assistir televisão?
INF: costumo’ eu gosto muito de assisti televisão,
DOC: Qual o programa de televisão que você mais gosta de assistir?
INF: filme eu gosto’ de novela tambéim, ((fala baixo))
DOC: Diga um nome de uma novela que você gosta .
INF: a Usurpadora,
DOC: Como é mesmo o nome?
INF: a Usurpadora,
DOC: E rádio você gosta de ouvir?
INF: gosto,
DOC: Qual assim o horário que você mais ouve?
INF: quatro horas,
DOC: Por que quatro horas?
INF: porque é:: o programa da Sônia Lopes começa né”
DOC: Que programa é esse que você prefere?
INF: forró com bobage,
DOC: Como?
INF: forró com bobage,
DOC: Muito bem, você já disse que gosta de revista, não é? E jornais você costuma ler?
INF: gosto não,
DOC: E festa você gosta?
INF: gosto, ((ri))
DOC: Quais as festas daqui da região de Juazeiro e sítios vizinhos? Você costuma
freqüentar uma festa que tenha todo ano? Quais são aquelas festas que têm todo ano
e que você costuma participar? Juazeiro, cidade vizinha ou sítio vizinho aqui?
INF: só aqui mesmo’ né” que é as festa de maio’ e as festa de setembro também,
DOC: E essas festas de maio e setembro são festas de quê?

INF: são as festa de comemoração de alguns:: santos’ como essa de setembro é da
padroeira’ né”
DOC: A padroeira daqui da vila?
INF: da vila,
DOC: Quem é a padroeira daqui?
INF: é: Nossa Senhora do Socorro,
DOC: Quem?
INF: Nossa Senhora do Socorro,
[[
DOC:

E essa festa é em?

INF: setembro,
DOC: E além dessas festas, você não vai a essas festas de Crato e da Barbalha?
INF: não’ nunca fui não,
DOC: Nunca foi à festa da Barbalha, exposição do Crato, e as romarias de Juazeiro?
INF: também nunca fui não’ eu queria i: né” só que num deu certo,
DOC: Você tem muita vontade de ir pra romaria?
INF: sinto’ sinto muita vontade de i:
DOC: Vaquejada, já foi a alguma?
INF: já’ quando era piquena né” não agora,
DOC: Ultimamente não tem ido à vaquejada?
INF: não,
DOC: Nem a de Juazeiro?
INF: neim de Juazeiro,
DOC: Forró?
INF: forró é,
DOC: Gosta, tem ido?
INF: gosto,
DOC: Por aqui mesmo?
INF: poraqui mesmo,
DOC: Costuma ter forró aqui na fila?
INF: não’ direto não’ às veze,

DOC: Quem é que toca quando tem?
INF: não’ num é nenhum tocadô assim não,
DOC: Ah! Sim.
INF: é, ((fala muito baixo))
DOC: O São João foi bom?
INF: não’ foi não,
DOC: São Pedro...
INF: pra mim não,
DOC: Me diga uma coisa, em relação ao esporte, você torce por algum time?
INF: não’ inté agora eu num torço por nem um time não,
DOC: E você pratica algum exercício físico?
INF: não,
DOC: E qual a sua religião?
INF: católica,
DOC: Me fala/ No teu caso tem renovação?
INF: teim,
DOC: Como é a renovação lá? Você só trabalha ou se diverte, ou faz mais para receber o
povo?
INF: (incompreensível) participo assim das coisa também’ me divirto em tudo,
DOC: Você gosta das renovações daqui?
INF: gosto,
DOC: Tem muitas por aqui?
INF: tem’ tem muitas’ agora tá tendo muitas,
DOC: O que você gosta das festas de renovação? O que mais faz você ir à renovação?
INF: é porque as renovação são próxima’ né” e às vez a gente vai onde teim muita gente
(+) e:: eu gosto de i: porque tambéim a gente participá da renovação’ né” é bom
porque assim cresce mais assim na fé e assim tambéim assim de quem qué’ né”
porque teim muita gente que num gosta de renovação’ só gosta de i: pa i: mesmo,
DOC: Tem gente que não vai pra rezar...
INF: é:: é isso aí, ((ri))
DOC: Você aproveita reza...

INF: é’ faço de tudo,
DOC: E rever as pessoas...
INF: é,
DOC: E você costuma i: à igreja?
INF: custumo,
DOC: A igreja aqui da/
INF: a igreja aí como a de Juazero eu vô,
DOC: Tem sempre missa aqui? Todo dia?
INF: é’ em mêis e méis,
DOC: Quem é o padre, o celebrante daqui?
INF: é: (+)/.../,
DOC: Não consegue lembrar?
INF: ((não fala))
DOC: Porque muda muito né?
INF: é’ qué dizê’ participam muitos padres né” mais o mesmo num é/ num me lembro do
nome dele,
ENTREVISTA
DOC: Hoje 25 de setembro, estamos retornando a escola de primeiro grau José de Araújo,
situada na Zona Rural, na comunidade de São Gonçalo, Juazeiro do Norte, para
fazer a ficha social de alunas que estejam cursando os primeiros quatro anos de
escolaridade. Você gosta mesmo da escola, se sente bem na escola? N. você disse
que morava em outro sítio e veio morar aqui em São Gonçalo. Você queria falar
como era lá no outro sítio, por que foi que você veio pra cá, quem mais queria vir se
era o seu pai ou a sua mãe, que motivo trouxe vocês pra cá?
INF: foi o meu pai’ ele:: lá era bom só que ele não gostava de lá’ minha mãe gostava’
minha mãe tem tanta vontade de í pra lá ainda (+) gostava muito assim de lá’ ela aí
ele quis vim pra cá e ela teve que acompanhá’ né” aí é mesma coisa qui tá sendo
agora’ ele ta lá nesse lugá e qué leva a minha mãe e a minha famílha pra lá’ aí é
assim,
DOC: E vocês não querem ir?

INF: não’ nós queremos í: porque eles já tão lá’ né” mas se eles tivesse aqui nós não ia,
DOC: Eles quem, que você diz?
INF: eles qué que a gente vá,
DOC: Eles estão lá, eles quem, que você diz?
INF: meu pai e meu irmão tá lá,
DOC: Mas eles têm sempre aquele contato com vocês, através de quê?
INF: através de telefonema,
DOC: Telefonam sempre?
INF: é’ telefonam sempre,
DOC: Faz quanto tempo mesmo que ele está lá?
INF: ele faz:: sete meses que tá lá,
DOC: Estão gostando? ((vozes de outras pessoas))
INF: tão gostando muito de lá,
DOC: Eles querem que vocês vão pra lá?
INF: é,
DOC: E sua mãe quer ir...
INF: é,
DOC: Mais pra voltar pro sítio?
INF: é’ só que agora ela já ta querendo í:: porque tão todos dois lá’ aí ela ta cum saudade
deles,
DOC: Está se acostumando com a idéia?
INF: é,
DOC: E vocês mais novas querem ir pra onde o seu pai está, ou querem ficar com a sua
mãe?
INF: quero í:: lá pronde meu pai tá,
DOC: Por que você quer ir mais pra onde seu pai está?
INF: porque:: já faz muito tempo que ele saiu de casa’ e a gente sente aquela saudade’
né” (+) aí é porisso mais queu quero ficá com a famílha junta de novo,
DOC: ((tosse)) E ele manda ajuda, algum dinheiro?
INF: manda’ manda sempre’ ajuda’ manda um dinhêro pra gente compra alguma coisa,
DOC: Ele manda assim todo mês?

INF: é,
DOC: Ou passa muito tempo sem mandar?
INF: todo mês,
DOC: É pelo banco?
INF: é,
DOC: Aqui na escola você está fazendo a aceleração, não é? O que foi que levou você a
entrar na aceleração?
INF: sabe porque’ quando foi pra mim entrá era muito mais melhó porquê:: ia acelerá
mais né” que é aceleração aí ia:: mais pra frente’ mais rápido era mais rápido a
aceleração,
DOC: Você demorou um pouco a chegar na quarta série, é isso?
INF: é’ eu demorei sim porque onde nós morava não tinha escola’ então comecei a estudá
com onze ano e graças a Deus todo ano eu passo e nunca fiquei um ano reprovada
não,
DOC: Ah! Começou a estudar com...
INF: onze anos,
DOC: Você já tinha vontade de morar num lugar que tivesse escola?
INF: já’ tinha vontade’ meu pai sempre falava que ia levá a gente prum lugá que tivesse
escola’ pra gente estudá,
DOC: E esse lugar que vocês escolheram...
INF: é aqui,
DOC: Custou um pouco pra você vir pra um lugar que tivesse escola, não é?
INF: é,
DOC: Por que foi que custou um pouco assim?
INF: porque lá onde ele trabalhava’ né” num tinha e lá era onde ele trabalhava sempre’
todo mundo sabe que é difícil assim encontrá um trabalho pra quem não tem estudo’
ele não tem estudo’ então lá ele tava achando bom porque lá ele trabalhava’ ganhava
bem e se ele viesse pra cá num trabalhava’ porque aqui só (+) fora a roça’ só tinha
estudo,
DOC: Você gosta mesmo da escola, se sente bem na escola?
INF: sinto bem,

DOC: O que acha dos colegas?
INF: acho bom,
DOC: É bom ter colega?
INF: é bom tê colega,
DOC: Ter com quem conversar. É melhor ter assim colegas da mesma idade ou colegas
mais velhos ou colegas mais novos?
INF: mais velhos,
DOC: Mais velhos, porque mais velhos?
INF: purque é mais intendido’ né” as veiz nóis precisa de um conselho e:: o mais velho
sabe lhe dá o conselho direitinho,
DOC: ((tosse)) Assim no geral, na realidade é melhor ter mais colegas da mesma idade ou
ter muito mais colegas de idades elevada?
INF: a mais colegas da mesma idade’ né”
DOC: Ah!
INF: que intende mais a gente,
DOC: Que entende mais?
INF: entende mais’ conversa mais,
DOC: Fica mais fácil...
INF: é,
DOC: Conversar assim...
INF: é’ fica mais fácil conversa,
DOC: Dividir...
INF: é:: e o mais velho sempre teim aquele negócio qualqué coisinha errada que a gente
faiz aí dá um conselho, é bom purisso também,
DOC: Pega no pé da gente, né? Muito bem. E os professores? Seus professores, dos
professores que você já estudou, como você, como você ver eles, o que você acha
deles?
INF: é eu acho bom’ todos os que eu istudei foi bom (+) todos’ eu num tÁX R TXH GL]ê
assim mal dos meus professores’ né” sempre tÁLDVVLPDTXHOHDOXQRVTXHQXPJRVWD
do professô’ aí fica dizeno ah aquele professô é ruim dimais’ aí eu’ eu num tÁX R

que dizê de neim um né” purque sempre são assim’ assim’ nunca me chamaru
atenção pra dizê alguma coisa (+) aí gosto de todos,
DOC: Você gosta deles por isso?
INF: é,
DOC: Você gosta mais/ você também você gosta dos professores mais por quê? Por que
motivo além desse de nunca ter lhe chamado atenção? Qual é o outro motivo que
faz você gostar dos professores e de ter boas recordações?
INF: (incompreensível) é porque eles sempre/ eh todos os professores que me ensinaram
sempre assim mim intenderu e: assim insinava o devê direitinho’ e tambéim me
respeitavam direitinho’ como eu respeito eles’ respeitavam direitinho,
DOC: Você falou que tem colega que fala dos professores, né?
INF: é:,
DOC: Xingam, é assim?
INF: diz que são ruim,
DOC: E por que que você diz que “são ruim”? Por que você acha que esses colegas dizem
isso?
INF: acho que é porque eles são danado’ né” e o professô chama atenção e eles num
querem (+) sê chamado atenção,
DOC: Ah! Não querem ser chamado atenção. Você já foi chamada atenção?
INF: não,
DOC: Nunca foi assim pelos professores?
INF: é: pessoalmente assim não’ né”
DOC: Só indiretamente?
INF: é,
DOC: Não pra todo mundo...
INF: nunca vi um professô chegano pra mim e dizeno’ olha L.’ você tá desse jeito você
não pode fazê isso’ nunca me chamaru a atenção assim,
DOC: Professor não. E... mas em casa?
INF: é’ em casa minha mãe sempre chama atenção,
DOC: Por que que ela chama atenção? Em que mais ela chama sua atenção?
INF: purque ela diz queu tô maluvida’ num sei o que’ queu respondo muito ela,

DOC: Que você tá....
INF: maluvida’ sempre os pais gosta de dizê mesmo que num seja,
DOC: Você é/ quando você responde é?
INF: é,
DOC: Quando você responde ela, né? Como é essa responde que você diga, quando você
faz o quê?
INF: quando ela briga comigo e eu fica falando coisas que num devo’ dizendo que não é
daquele jeito’ ela pensa queu tô respondendo,
DOC: Mas quando ela fala com você, você faz é explicar pra ela, dizer que num é daquele
jeito, você não aceita ela dizer que você fez uma coisa que você não fez?
INF: é,
DOC: Ou não aceita ela (incompreensível) ou você vai explicar pra ela e você faz é ficar
com raiva e xingar?
INF: não’ eu num xingo ela assim não’ tem gente que xinga né” a mãe’ mas eu tendo
explicá pra ela que num é daquele jeito’ queu num fiz aquilo’ aí ela tambeim num
aceita’ ela começa a dizê queu respondo ela,
DOC: Dizer, diz o que mais? Dizer que...
INF: é dizê queu tô maluvida’ queu tô/ queu tô mudando,
DOC: Que tá mudando é ela diz?
INF: é:’ ela diz queu tô mudando’ né” a vista do queu era,
DOC: Mmmm. Quando ela diz que você tá mudando, e você, você se acha que está
mudando?
INF: eu se acho queu tô mudando’ acho que tô ficando mais ruim,
DOC: E por que você acha mais ruim assim? Você diz, ah eu tô ficando mais ruim, por
quê? Você faz o quê?
INF: purque antes assim eu (+) eu era calada’ né” num falava nada’ pelo meno assim se
fosse fazê uma intrevista dessa comigo eu num falava nada’ ficava calada’ agora
não’ eu tô mais/ mais desenvolvida’ acho que purisso queu tô mudando,
DOC: Talvez porque você/ você diante das coisas erradas, que você acha que é errada,
como é que você costuma reagir?
INF: é eu tento/.../ ((é interrompida pelo documentador))

DOC: Acha normal?
INF: não’ num acho normal,
DOC: O que as outras pessoas fazem perto de você, algum colega, algum vizinho, essas
coisas erradas que acontecem?
INF: às vez assim’ se fô deu falá alguma coisa’ eu falo com as minhas amiga’ quando
elas faze alguma coisa errada que eu num gosto’ às vez eu falo pra elas que num é
daquele jeito’ aí elas reclama e fica pensando mermo,
DOC: Você costuma falar com as colegas…
INF: é’ costumo,
DOC: Quando elas estão erradas.
INF: é’ às vez elas tambéim quere fazê uma fofoquinha de mim e às vez eu chego assim
perto delas e começo a falá’ olha’ num é desse jeito’ que se vocês ficare’ continuare
desse jeito aí num vai dá certo não’ aí elas num mais de intimidade pro meu lado
não’ mais do jeito que era,
DOC: Você se acha sincera?
INF: eu acho,
DOC: Você acha/ uma qualidade?
INF: é:: mal e boa ao mermo tempo,
DOC: Mal e boa?
INF: sim,
DOC: Por que mal e por que boa?
INF: purquê tem vezes queu tô mais calma’ teim vez queu tô mais agitada’ os professô
mesmo assim (+) me acha mais agitada e mais calma na sala de aula’ teim vez queu
vô pra escola mais mais calma’ teim vez que vô mais agitada,
DOC: Suas colegas são sinceras com você também?
INF: eu num sei’ acho que não,
DOC: É fácil encontrar pessoas sinceras?
INF: é não’ sinceramente num é fácil não,
DOC: Por que você acha que não é fácil?
INF: porque às vez a gente pensa que é uma pessoa sincera’ e quando chega na frente não
é sincera’ aí a pessoa fica disconfiada de todos’ né”

DOC: Você tem amigas ou só colegas?
INF: tenho colegas,
DOC: Tem mais colegas do que amigas.
INF: do que amigas,
DOC: Como é que você faz a diferença entre colega e amigo, o que diferencia um do
outro, o que um tem que o outro não tem? ((risos))
INF: um amigo’ um amigo pensa mais uma coisa mais séria’ né” as amiga só pensa
mesmo em fofocá,
DOC: Os amigos são pessoas que você convive?
INF: é’ que eu convivo com escola é os amigos’ os amigos assim amigos’ fora da escola,
DOC: Fora da escola. E na escola você tem?
INF: amigos,
DOC: E você acha que colega é a mesma coisa que amigo?
INF: não,
DOC: Um é diferente do outro. Como é que você faz a diferença entre colega e amigo.
INF: a colega assim:: (+) a colega’ a colega’ né” o amiga’ amigo’ amig de verdade,
DOC: De você confiar?
INF: é’ de confiá,
DOC: No colega você confia menos?
INF: é’ colega confio menos’ agora amiga e amigo eu confio mais,
DOC: Aqui na vila é fácil encontrar amigos?
INF: é fácil,
DOC: É mais fácil encontrar amigo ou encontrar colega?
INF: colega’ e amigos também’ né” amigos encontra mais colega a gente encontra mais,
DOC: Colega é fácil?
INF: é,
DOC: Aqui na comunidade tem televisão?
INF: teim,
DOC: Televisão pública?
INF: teim não,
DOC: Tem não?

INF: teim não,
DOC: O que tem na comunidade assim de órgão públicos, é da comunidade, do governo
que faz, que a prefeitura faz?
INF: olha’ só o que tem mesmo é a praça’ a igreja,
DOC: Que mais?
INF: assim’ o campo,
DOC: O campo?
INF: É’ e o POSTO TELEFÔNICO’ né” e o posto de saúde,
DOC: Está funcionando direitinho?
INF: funciona direitinho,
DOC: Está dando assistência, tem médico assim todo dia?
[[
teim,

INF:
DOC: Todo dia tem médico?
INF: tem médico’ é,
DOC: Que horas ela trabalha?

INF: assim’ qui eu saiba né” ela trabalha às vezes de manhã’ e costuma mais vim à tarde,
DOC: Quando alguém telefona pra vocês, como é que você sabem?
INF: às veis a telefonista manda alguém chamá’ manda or menino chama,
DOC: E o que você acha que está faltando aqui na comunidade, para melhorar a vida de
vocês e ter mais assistência?
INF: eu acho que tá precisando’ né” (+) assim:: (+) de coisas mais pra escola’ né” que dê
assistência à escola e também às ôtras pessoas de fora,
DOC: A escola é grande ou pequena?
INF: acho pequena,
DOC: O que você queria que fizesse na escola?
INF: queria que fizesse um:: campo de jogá futibol’ né” um uma quadra pra jogá’ jogá::
voley,
DOC: (Voley)?
INF: coisa que:: é’ coisa que todo mundo participasse,
DOC: Pra juntar os alunos.

INF: é que juntasse os alunos,
DOC: Aqui na escola tem um lugar pra festas, não festa dançante, e sim comemorações da
escola?
INF: teim não’ a única coisa que tem dento dÊD¶GHQWRGXDVDODQp´TXHpVXSHUSHTXHQD
DOC: Quando tem comemorações do dia das mães, dos estudantes faz onde?
[[
faz dento/ faz dento da

INF:
sala maió e:: eu acho (incompreensível),

DOC: Você acha que deveria também ter um lugar pra isso também?
INF: é’ é qué dizê’ a escola precisa’ né” a escola precisa dessa sala, ((fala baixo))
DOC: E o que mais precisa aqui na escola?
INF: nós precisamos de banheiros’ né” ((riso))
DOC: É?
INF: é,
DOC: Tem poucos? ((documentador ri))
INF: teim só dois,
DOC: Tem banheiro dos professores, dos alunos ou é misturado?
INF: não é’ um só,
DOC: Para professores e alunos?
INF: é,
DOC: Você sabe quantos anos tem essa escola?
INF: sei não,
DOC: E na comunidade o que você acha que deveria ter feito, pra vocês se divertirem, ou
na área da saúde, de moradia, de transporte/?
INF: transporte’ né” o transporte precisa melhorá,
DOC: Melhorar?
INF: é,
DOC: Qual é transporte daqui da cidade?
INF: é o ônibus,
DOC: E qual o horário desses ônibus?

INF: é:: sete e meia às:: doze (+) assim demora muito e de cinco a:: de trêis mais ou
menos’ teim vez que veim de duas horas também’ mais precisava vim assim (+) é
de meia hora’ né”
DOC: E como é que ele vem aqui?
INF: ele veim assim de sete’ de sete horas ele vai’ né” aí:: quando volta só onze horas aí
volta de novo doze horas aí:: tem muita gente que precisa de í:: assim né” no
cumeço de nove horas’ e num teim transporte direto,
DOC: Qual o meio de transporte mais usado aqui, além do ônibus? ((vozes muito altas))
INF: moto’ moto é’ tem carro também,
DOC: E além do carro e da moto?
INF: bicicleta’ carroça,
DOC: É mais fácil, não é?
INF: é’ mais fáci,
DOC: O pessoal tem muita bicicleta aqui?
INF: é’ tem muita bicicleta,
DOC: Você anda de bicicleta?
INF: ando,
DOC: Por que você anda de bicicleta?
INF: eh: no momento eu não ando de bicicleta porque eu não tenho,
DOC: E quando você anda, anda por quê?
INF: ando purquê eu gosto de andá’ né” assim quando eu vô prum canto longe,
DOC: Anda porque gosta, nunca teve necessidade, não?
INF: não’ não,
DOC: Quando andou foi... por prazer mesmo
INF: foi só pra::/.../
DOC: Prazer.
INF: prazê,
DOC: Você diz que aqui não tem televisão pública, não é?
INF: é’ as única televisão que teim cada um é na sua casa,
DOC: Onde é que faz festa aqui, onde vocês dançam?

INF: assim’ tem um (+) um lugá assim ispaçoso’ né” então coloca assim’ coloca e faz’
num lugá que teim espaço, ((lugar muito barulhento))
DOC: Qual o esporte que você mais gosta é dançar, jogar?
INF: gosto de jogá,
DOC: Se você pudesse escolher um jogo/ Tem jogo aqui na escola?
INF: não’ não,
DOC: Se você pudesse escolher um para os professores ensinar?
INF: é o voley,
DOC: O voley?
INF: é’ só que é assim nunca ninguém praticô esse esporte aqui não,
DOC: E como você conhece esse esporte?
INF: é é assim é por televisão,
DOC: Você sabe o nome de algum atleta do voley que lhe chama atenção aqui no Brasil?
[[
Ana Môsê’ Ana Môsê,

INF:
DOC: Como?
INF: Ana Môsê,
DOC: E como é que você sabe o nome dela?
INF: é purque:: elas é:: uma das jogadoras mais melhó’ né”
DOC: E antes dela, você sabe o nome de alguma?
INF: não,
DOC: Você assiste até pela televisão?
INF: é,

DOC: Você às vezes não inventa de jogar voley, pega uma bola?
INF: às veis’ às veis eu tento assim:: (+) leva as menina pra jogá’ só que nenhuma
querem não,
DOC: Querem não?
INF: querem não,
DOC: Por que elas não querem ir?
INF: sei lá’ acho que por que só pensa em negócio de namorado’ né” essas coisa, ((muda
o tom de voz))

DOC: Ah! Namorados. E não é bom namorar?
INF: não’ gosto não,
DOC: Ainda não...
INF: não’ namorei sim’ só que assim nunca (+) num sô muito chegada a namorá assim
não,
DOC: Não acha isso tudo o que as outras acham?
INF: é’ num acho não,
DOC: Por que você ainda não acha isso tudo?
INF: acho que é porque eu num achei ainda a pessoa assim ideal pra mim’ num achei
aquela pessoa que me tocasse,
DOC: Que cedesse.
INF: é’ cedesse, ((ri))
DOC: O coração ainda não bateu.
INF: é’ gostá gostá eu já gosto de muitas pessoa,
DOC: Mas coração não bateu muito forte.
INF: é, ((gritos))
DOC: Então atualmente não tem namorado?
INF: tenho’ tenho namorado,
DOC: Ah tem, você acha que está amando ou só namorando?
INF: acho que tô gostando dele,
DOC: Está começando a gostar?
INF: começando a gostá’ começando a gostá dele,
DOC: Como é o nome dele?
INF: o nome dele é A.,
DOC: Você acha que está sendo gostada também?
INF: é eu acho queu tô sendo gostada,
DOC: Por que você acha que está sendo correspondida?
INF: pelo que ele faz e a gente ol/ a gente dá pra percebê,
DOC: Então pelo que ele faz?
INF: é,
DOC: Não só pelo que ele faz?

INF: é,
DOC: Suas colegas todas tem namorado?
INF: não’ nem todas (+) só algumas só,
DOC: Você pretende se casar nova?
INF: não,
DOC: Ou já amadurecida?
INF: já amadurecida,
DOC: Por que já amadurecida?
INF: porque também o amad/…/ assim a pessoa mais velha ente mais as coisa do que as
pessoa mais nova,
DOC: Por que mais?
INF: porque também a mais velha num se gasta tanto né” porque casá nova assim’ acho
que é um disperdício,
DOC: Por que você acha que é um desperdício?
INF: purquê a:: vida eu acho que a vida é:: a vida é pôcos momento que a gente veve na
vida’ né” então esses pôco momento a gente deve aproveitá muito’ não aproveita
assim fazendo o que num deve’ mas nas coisa que a gente gosta,
DOC: E quando casa não aproveita nada?
INF: é’ e quando casa num aproveita nada’ eu acho assim’ né”
DOC: Por que não aproveita muito?
INF: purque eu acho que:: se dedica mais ao casamento,
DOC: Se dedica mais ao casamento?
INF: é’ se dedica mais ao casamento de que’ do que fazia antes,
DOC: O que tanto assim do casamento faz com que a gente se dedique?
INF: tem que tê mais responsabilidade’ né” também’ num é mais aquela coisa’ assim o
soltêro pensa dum jeito e o casado já pensa de ôtro jeito’ é o queu penso né” que é
assim,
DOC: Aí você acha que tem que se dedicar mais?
INF: é,
DOC: O que tem que fazer tanto assim quando se casa?
INF: tem que fazê cuidá assim da casa’ né”

DOC: Ah! Sim.
INF: tem aquelas horinha certa’ que a gente só tem /.../ se quisé tem que fazê naquela
hora’ num pode deixa pra depois’ não tem que fazê naquela hora’ aí a mulhé’ né”
tem que deixá tudo ajeitadim’ a mulhé né” tem que deixa tudo ajeitadim pro
homem’ é eu acho isso qué dizê eu nem penso de casá’ no momento eu num penso
em casá não,
DOC: Tudo ajeitadinho pro homem, não é?
INF: é,
DOC: E o homem tem de entregar tudo arrumadinho?
INF: é e a mulhé também’ ajeita não é só pro homem pra ela também,
DOC: E você acha que o homem tem que pegar tudo arrumadinho?
INF: é’ também teim que ajudá,
DOC: Tem que ajudar?
INF: é sim,
DOC: O homem deve ajudar em que por exemplo, no casamento?
INF: no casamento tem que ajudá’ a tê:: respeito pela mulhé’ né” também tê mais
respeito porela e também teim que ajudá assim’ no que ela fazê num e chega e
desmantelá’ e deixa do jeito que ela/ do jeito que a gen/ que a mulhé ajeitô tem que
dexá lá,
DOC: E o que ele não deve fazer assim por exemplo?
INF: o que eu acho errado mesmo assim é o home traí a mulhé’ ô a mulhé traí o home
né”
DOC: E o marido trair a mulher?
INF: é sim,
DOC: Você acha que…
INF: brigas também’ eu acho muito feio dento de casa,
DOC: Você acha que é igual a traição ou uma é maior do que a outra?
INF: eu acho que o home trai maió,
DOC: Você acha que o homem trai mais?
INF: é’ trai mais,

DOC: Você acha que a traição é a mesma ou um dos dois traindo é mais feia a traição ou é
igual?
INF: a mulhé fica mais feio pra traí’ né” agora o home o home sempre tem o grito mais
forte pra traí e num fica tão feio assim pra ele’ agora a mulhé num pode traí’ fica
mais difícil pra ela traí,
DOC: Por que fica mais feio pra ela?
INF: purque os povo tem aquele modo de dizê a mulhé’ né” sempre a comunidade
sempre fala mais da mulhé’ né” que qualqué coisinha que a mulhé faz é feio pra ela’
aí chama logo de safada’ depravada’ e aí pronto’ começa a destruí o nome da mulhé,
DOC: Não destroem a do homem?
INF: é’ não destrói (+) só quem fala mais é as mulheres do homem porque acha ruim
purêle tê feito aquilo,
DOC: Como que você ver assim aqui na vila a administração dos políticos que mandam no
município, eles estão atendendo aos pedidos da comunidade, estão respondendo a
confiança que a comunidade deposita neles?
INF: é’ pelo enquanto só tô vendo um né” que tá:: que tá fazendo o que ele prometeu’
somente (+) agora os ôtro assim’ pelo visto eu num tô vendo nada assim que:: (+)
que faça aqui em São Gonçalo não,
DOC: Quem é esse que você disse que está...
INF: é o vereadô Chico Pinhêro’ ele tá:: abastecendo muito a cidade’ ele faz muitas coisa
assim boa,
DOC: O que o Vereador Chico Pinheiro tem feito aqui?
INF: ele teim ajudado muito as pessoas’ ajudado a fazê muitas coisas’ às vez até eu não
sei bem’ mas o povo fala qui ele deu muitos impregos assim como’ como tem umas
professoras e:: zeladores que tão trabalhando só por causa dele assim’ porele tê
colocado naquele serviço’ então eu acho que seja uma ajuda muito grande assim’
não pra todos’ né” mais pra um só:: ajuda a muitas pessoa,
DOC: E tem outro vereador que recebeu muito voto aqui, além do Chico Pinheiro?
INF: não’ até agora eu num sei não’ e o vereadô também qui eu sei’ que eu sei né” que
fez muitas coisas assim (+) em São Gonçalo foi (+) foi o vereadô também o Carlos
Cruz’ ele fez muita coisa assim por São Gonçalo’ foi quem’ foi quem fez assim’

quem colocô a luz né aqui’ colocô parece que formo ali aquele a eu acho que ele fez
muitas coisa pra escola em São Gonçalo’ pro posto também de saúde’ pro posto’ pro
posto telefônico’ eu acho que ele fez muita coisa assim que:: ajudo muito a São
Gonçalo também,
DOC: Esse que você está dizendo é...?
INF: Carlos Cruz, ((gritos))
DOC: E o prefeito de agora como é o nome dele?
INF: é Mauro Sampaio,
DOC: Ele ainda não fez muita coisa não pela comunidade?
INF: não’ acho qui ele fez’ né” mais eu num tô sabendo não,
DOC: Se ele tivesse feito assim obras que chamasse atenção, você já sabia, não é?
INF: é’ já sabia,
DOC: Até agora não fez?
INF: até agora eu acho eu acho que num fez não purque eu num sube’ então assim’ num
tô sabendo de nada que ele fez uma obra assim que chamasse atenção,
DOC: Nem participou de alguma inauguração, ((gravação interrompida)) O prefeito Mauro
Sampaio, ele costuma visitar aqui a comunidade?
INF: não (+) eu nem conheço ele’ acho queu nunca vi’ só vejo ele pelos cartaz na época
da eleição ele tava nos cartaz ’ somente’ nunca vi ele assim’ pessoalmente,
DOC: Assim significa dizer que ele nem vem aqui, não é?
INF: é,
DOC: Mas o vereador que você falou que trabalhava pra comunidade ele vem sempre
aqui?
INF: é’ ele vem sempre aqui,
DOC: Esse você conhece?
INF: esse eu conheço’ esse eu conheço que ele veim quase todo fim de semana aqui’ né”
ele sempre ta poraqui’ todo mundo conhece ele aqui,
DOC: Quando ele vem, ele vem só andar?
INF: é ele vem só anda e ajudá as pessoa’ ele ajuda muito as pessoa,
DOC: De que forma ele ajuda?

INF: a:: se ajudá’ ele dá emprego’ (incompreensível) muitas pessoa aqui tão trabalhando
por causa dele, ((inf. fala muito baixo))
DOC: Tem mais alguma coisa que ele ajuda?
INF: na escola também ajuda’ assim em festa paga de todo mundo,
DOC: E assim pra comunidade ele dá também remédio?
INF: é’ dá remédio’ se precisa assim para compra algum remédio ele dá’ qualqué coisa
assim’ pedindo a ele’ ele faz (incompreensível),
DOC: Seus pais na época votaram nele?
INF: não’ votaro não,
DOC: Mas já votavam aqui, não é?
INF: é’ já votavo aqui,
DOC: Seus pais, no caso a sua mãe, acham o mesmo que você acha?
INF: é’ eles acha o mesmo que eu acho,
DOC: Que ele está sendo...
INF: tá sendo bom’ é todo mundo acha’ né” que ele tá fazendo muita coisa,
DOC: Estão satisfeitos?
INF: é,
DOC: Eu tenho observado assim, com relação aqui a escola que alguns professores não são
daqui mesmo.
INF: é,
DOC: Não moram aqui na comunidade, não é?
INF: é’ tá com dois anos mais ou meno que (+) num não é professô assim daqui da
mesma comunidade,
DOC: Mas tem alguns daqui?
INF: teim’ a tarde todos são daqui,
DOC: A tarde funciona da quinta à oitava?
INF: não’ à tarde só funciona até:: a sétima ((tosse)) aceleração e parece que funciona a
primêra séri tambéim,
DOC: Para os professores se deslocarem até aqui, eles vêm de que, qual o transporte que
os traz?
INF: até a escola”

DOC: Sim.
INF: (eles vem a pé mermo’ num é longe não,)
DOC: E os que vêm de Juazeiro?
INF: os que vêm de Juazêro’ é de carro’ né” de moto’ carro ô de moto,
DOC: Tem transporte próprio.
INF: é’ transporte próprio,
DOC: A prefeitura não manda deixar?
INF: acho que não’ (num tô sabendo disso aí não), ((muito baixo))
DOC: À noite funciona a escola?
INF: funciona,
DOC: Que séries?
INF: as séri mais alta é:: que tem telecuso’ tem/ parece que tinha primêra e segunda,
DOC: E ela vem no carro dela mesmo?
INF: é’ ela vem de moto,
DOC: Aí só funciona o telecurso?
INF: é’ o telecuso e ôtras séri’ a primêra’ a sigunda também,
DOC: À noite o que os jovens fazem aqui, quem não estuda a noite?
INF: quem não estuda a noite fica só andando poraí na praça’ né” um olhando o ôtro,
DOC: Namorando, andando?
INF: é namorando’ andando’ visitando os colegas que num tão na pracinha,
DOC: Na praça é bom?
INF: é’ na praça tem vez que é bom’ teim vez que não tem ninguém’ né” quando tem
pôca gente num presta não,
DOC: Até que horas tem gente?
INF: até umas deiz hora,
DOC: Aí tem assim algum som pra vocês ouvirem, som de carro?
INF: não’ teim não’ teim não,
DOC: Só pra conversar.
INF: é’ só pra conversá,
DOC: Assim não tem perigo não. Aqui vocês andam tranqüilos...
INF: é’ tranquilos sem nenhum perigo,

DOC: ...Sem medo de nenhum ladrão, assaltos... não acontece... nunca acontece nenhum
assalto?
INF: não’ nunca aconteceu assim’ acontece os rôbo dos vagabundo’ né” que os
vagabundo roba galinha’ num sei o quê,
DOC: Aqui só tem ladrão de... galinha?
[[
é’ de galinha’ só os ladrão da galinha’ só (+) mais nunca

INF:

aconteceu de robá coisa grande não (incompreensível),
DOC: Todo mundo aqui se conhece?
INF: é’ todo mundo,
DOC: Aí sabem quem é filho da fulana?
INF: sabe,
DOC: Filho da cicrana.
INF: é’ quem tá com muito tempo aqui conhece tudo’ né” agora quem tá com pôcos
tempo’ conhece quase nada,
DOC: Diga outro sítio vizinho que você gosta.
INF: teim o sítio Cachuêra’ o Catolé ali também que é próximo o Mato Verde’ o
Marrocos tambéim,
DOC: Fica perto de uma Cachoeira?
INF: é’ fica próximo a Cachoêra,
DOC: Qual desses sítios fica mais próximo?
INF: mais próximo” a teim muitos sítio tem o Cachoêra e o Catolé’ mais assim próximo,
DOC: O que faz você ir pra lá?
INF: teim amigos’ amigos lá tambéim,
DOC: E aqui na Comunidade tem time de Futebol?
INF: teim,
DOC: Só um time ou mais de um?
INF: eu acho que é só um time aí,
DOC: Quando eles vão jogar vocês vão assim?
INF: vão’ tudo vão,
DOC: Observar, torcer?

INF: é::’ eu nunca fui assim em jogo pra ficá torcendo,
DOC: Teu namorado não joga?
INF: num:: sei,
DOC: Ele não joga futebol?
INF: não sei’ nunca vi não,
DOC: O que você mais gosta numa pessoa assim? Qual a qualidade que você mais gosta
numa pessoa?
INF: caráte da pessoa’ assim a pessoa sê humilde’ também que eu mais gosto assim na
pessoa admiro muito na pessoa’ é carinho e também o respeito que dá pra pessoa’
(+) e sem falá o amô’ né” que amo é tudo,
DOC: Que mais faz mais você se afastar de uma pessoa?
INF: é orgulho’ a pessoa orgulhosa é assim’ num tenho nem contato com ela’ nunca
aquela pessoa orgulhosa que eu consiga gostá dela’ pessoa orgulhosa é a pessoa
besta assim que:: só qué’ qué sê a pessoa mais assim:: mais alta do que todas’ mais
especial do que todas,
DOC: Como é que você descobre que a pessoa é orgulhosa, a partir de que momento?
INF: do jeito dela assim’ do jeito que a pessoa qué pisá o ôtro’ né” qué passá pu cima da
ôtra pessoa’ querê sê mais do qui eu,
DOC: É o jeito como ela fala, que fala alto assim, ou algumas coisas que ela fala assim
mesmo sem perceber?
INF: do jeito qui fala’ o jeito de:: de tudo qui vai fazê’ sempre é diferente da pessoa qui
é:: qui é vista sempre a pessoa discobre pur tudo qui faz’ se é qui vai falá’ fala dum
jeito’ se é qui fazê alguma coisa teim que sê mais duquê os colega’ qué sê mais do
quê os ôtros colega,
DOC: Se você tivesse oportunidade de falar com a pessoa, se ela lhe ouvisse, num
momento que não lhe agradasse o que você diria pra ela?
INF: ia falá pra ela mudá’ ((tosses)) pra ela mudá e que aquele jeito ali num ta dando
muito certo não’ que ela tem que mudá em tudo’ né” (+) pessoa orgulhosa pra mim/
pessoa orgulhosa pra mim num consegue nada,
DOC: Então pra você é um defeito, não é?

INF: é’ um defeito’ muito grande um defeito maió que:: um serumano pode tê’ querê sê
maió do que o ôtro,
DOC: Tem que respeitar?
INF: é’ respeitá,
DOC: Você é racista, você trata pessoas de cor (negra) de maneira igual a pessoa branca,
ou você acha que não tem prazer de estar com elas.
INF: ali a gente trata muito bem essas pessoa’ num tenho nem tenho nenhum pingo de
racismo (+) e eu tenho até vergonha assim de quem tem esse racismo’ né” quem
teim esse racismo eu acho que é a coisa mais feia do mundo,
DOC: Então você se considera uma pessoa não racista?
INF: é’ me considero uma pessoa não racista,
DOC: Você conhece pessoas racistas?
INF: conheço,
DOC: É fácil ou difícil você encontrar pessoas que sejam racistas?
INF: é fácil,
DOC: É fácil, não é?
INF: é fácil encontrá’ teim muitas pessoa que é racista (+) muitas pessoa que:: conheço
muitos assim’ ((tosses)) que fala cum um dos amigo assim ah:: num sei quê’ você
num presta’ você teim essa cô’ a coisa mais feia que tem é a pessoa sê racista,
DOC: Como é que você conhece quando a pessoa é racista, qual a primeira coisa que você
percebe logo? O que ela faz?
INF: quando:: se aproxima da pessoa ela ten/ tenta se afastá daquela pessoa quiela num
gosta’ quiela às veze’ tenta fazê de pôco’ tenta assim:: derrubá aquela pessoa que
não é (+) assim’ ele:: tenta sê (+) sê orgulhoso pro lado dessa pessoa (+) então eu
acho que essa pessoa é racista,
DOC: Quando é com negro, o que elas dizem?
INF: eh:: fica logo falando da cô’ né”
DOC: Qual é o ditado? Tem algum ditado?
[[

diz assim’ há:: aquele nego’ num sei quê’ ((tosse)) ô intão’ aquele

INF:

nego num presta’ e intão começa assim o racismo’ então num existe só racismo só
cum a cô não’ né” tem racismos de ôtras coisas,
DOC: Preconceito, também?
INF: é’ preconceito,
DOC: Você tem preconceito pelo o quê?
INF: ah:: graças a Deus’ graças a Deus eu num tenho preconceito assim por nada’ num
importa se a pessoa é pobre’ rico’ qué dizê quieu também num sô ri::ca né” então
pra quê isso tudo” mesmo que a pessoa’ eu tenho pra mim que mesmo que a pessoa
não seja rica num deve tê assim uma tordilha cum a pessoa que é pobre não’ mesma
coisa’ só purque teim uma condição maió”
DOC: E você se considera uma pessoa liberal, não é?
INF: é:: normal,
DOC: Sem preconceito.
INF: sem preconceito,
DOC: Você não tem preconceito com nada?
INF: é’ até agora não,
DOC: Se você tivesse…
[[
INF:

preconceito queu tenho é contra a ingnorância’ contra a ingorância eu tenho
bastante preconceito’ ignorância e tambéim a chatice das pessoas,

DOC: Se você tivesse um irmão ou uma irmã que fosse homossexual, você sabe o é não é?
INF: sei,
DOC: Homossexual é aquela pessoa que sente atração pelo mesmo sexo.
[[
mesmo sexo,

INF:

DOC: Não se sabe nem porquê ainda, né? A criança não dá conta disso ainda, do próprio
descobrimento, da própria evolução (incompreensível) chama aqueles nomes feios,
né? Como você veria, como você trataria?
INF: sei lá’ eu acho que:: eu tataria/ eu trataria essas coisa dos dois lado’ qué dizê tenta
fazê o mesmo’ né” e se num desse certo dêxava do jeito que tava’ que às veze

assim’ vai pêra cabeça da pessoa’ é o queu penso é assim’ que certas gente né que
num gosta daquilo (+) des despreza aquela pessoa que é daquele jeito’ então eu não,
DOC: Por que essas pessoas desprezam, o que elas acham?
INF: porque:: acha feio’ né” tambéim uma mulhé se apaixona pela mesma mulhé’ um
home se apaixona pelo mesmo home’ acha feio e eu tambéim num acho que seja o
amô’ a paixão’ acho que seja uma atração’ uma atração física somente,
DOC: Acontece uma atração.
INF: é acontece’ cum amigos e amigas’ né”
DOC: E essa atração você acha que ela quer ou você acha que acontece algo para que essa
atração aconteça?
INF: acon /.../
DOC: ((interrompe informante)) É se a pessoa querer?
INF: acontece com uns’ acontece sem querê’ cum ôtros’ eu acho que acontece querendo’
(+) tem uns /.../
DOC: ((interrompe informante)) Então você acha que é da natureza mesmo?
INF: é’ é,
DOC: ((falam ao mesmo tempo))
INF: é’ e ôtros queu acho que é porque querem mesmo,
DOC: Se você tivesse uma irmã/ Quais são os nomes que o pessoal dão pra mulher e
homem que gosta do mesmo sexo? Quais os nomes que o pessoal diz, vulgares?
INF: vulgarmente chama de::/ MULHÉ chama sapatão’ né” e o homem chama bicha’
viado,
DOC: Se você tivesse uma irmã “sapatão” você disse que tentaria...
INF: é’ tentaria ajudá’ se não cons/ se assim’ se aquela pessoa não quisesse/.../
DOC: Aí você…
INF: dêxaria,
DOC: Enfrentaria?
INF: não’ num disprezaria’ dexaria do jeito que tá’ dêxava ela aí’ que um dia sempre a
pessoa reconheça o que faz’ né”
DOC: Qual o seu tipo de música que você não gosta?
INF: não’ gosto de todas,

[[
DOC:

Forró, música lenta, música clássica?

INF: é:: uma que me toca assim:: eu gosto de todas’ qué dizê sendo:: aquela que:: dê
mesmo aquele tom na pessoa’ eu gosto de todas’ gosto de:: forró’ musical’ música
calma assim’ gosto também de::
DOC: ((interrompe informante)) Tem internacional.
INF: teim internacional que:: é/ (+) internacional que tambêim mexe com a gente’ porque
as vez eu num entendo nada mais’ mexe com a gente’ é,
DOC: Ah… música internacional mesmo a gente não entendendo a letra...
INF: é num intendendo a língua’ né” daquela pessoa,
DOC: Mexe um pouquinho.
INF: o tem de::: assim o tom da música,
DOC: Faz você ficar como?
INF: é’ faz a pessoa ficá emocionada,
DOC: Como seria…
INF: é fica pensando como seria se a gente intendesse aquela música’ se fosse em
português’ né”
DOC: Fale um pouco da música que você gosta, cante a música, fale a música, pode ser
forró, alguma que você esteja lembrada toda ou boa parte?
INF: cantá ela todinha assim”
DOC: Falar, a música você vai falar, não é cantar.
INF: é’ eu sei de uma’ né” que:: fala assim do jeito que eu quero’ assim da minha vida’
quase a minha vida,
DOC: Então siga a letra dela, fale a letra dela.
INF: é cantando assim’ ela é assim (+) quando eu encontrá um amô pra mim’ teim que sê
bonzim aí eu só quero assim’ aí:: fala também que::: assim tem que sê perfeito’ teim
que:: teim que:: respeitá (+) e se num fô assim aí eu num vô e nem o ôtro vai’ aí é
assim,
DOC: Termina aí?
INF: é’ termina muito que ela é grande’ é bastante grande’ fala toda as parte dela,
DOC: Ou você não está lembrada?

INF: é’ eu num tô lembrada dela toda não,
DOC: E outra?
INF: ôtra,
DOC: Que você gosta, fale dela, repita falando.
INF: assim é:: assim te amo mas num posso’ aí aí eu um sei’ aí nem aí num sei dizê ela
falando não’ é que a gente esquece ôtras parte’ aí te amo mais num quero’ nem te
ôvir e nem te olhá’ aí:: diz assim /.../
DOC: Você tem facilidade pra aprender música?
INF: tenho assim quando eu gosto da música eu tento:: tento aprendê ela’ de todo jeito,
DOC: Toca algum instrumento?
INF: não,
DOC: Tem facilidade de tocar algum instrumento musical?
INF: não’ teim não’ a vontade queu tenho é de sê cantora’ mais no futuro,
DOC: De ser cantora?
INF: de sê cantora’ mais eu já tô disistindo purque eu num tô vendo nada’ eu tô sabendo
queu num vô tê menó chance,
DOC: Por que você acha?
INF: purque eu acho que:: (+) que eu num tenho essa capacidade assim de chega a um dia
(+) chegá tocando também’ futuramente eu tô querendo sê agora (+) se não dé certo
no futuro’ na música né” queria sê um policial (+) e:: eu vô consegui sê uma
policial’ tenho fé em Deus’ teim bastante fé em Deus que eu vô consegui sê,
DOC: Se você conseguir ser, você vai fazer o quê? O que você acha que deve fazer, quais
são os caminhos?
INF: quais são os caminhos” (+) eu tive uma informação que:: pra sê isso tudo precisava
tê o segundo grau completo e:: vinti:: oito anos’ mais eu tô querendo:: terminá
minha formatura agora pra quando no futuro sê um::/ (+) futuramente eu sê uma
profissional mermo,
DOC: Sonha.
INF: é,
DOC: É um dos seus sonhos.
INF: é,

DOC: Policial?
INF: é,
DOC: É o seu maior sonho ou apenas um dos sonhos que você tem?
INF: é::’ meu maió sonho’ desde deu piqueninDHXTXHURVê,
DOC: Outro sonho seu.
INF: sim no caso de sê assim eu preferia tambéim sê::: assim/ eu acho purquê eu sonho
alto demais’ aí:: eu preferia também sê uma atriz’ ô senão uma cantora comeu falei,
DOC: O que é mais forte pra você ser atriz ou cantora?
INF: cantora,
DOC: então você gosta de cantar?
INF: é’ gosto de cantá,
DOC: Canta muito em casa?
INF: canto’ às vez eu até gravo músga’ assim qui:: eu sei’ eu pego o gravadô e gravo ela
cantando,
DOC: Diga uma das músicas que você gravou.
INF: uma das música que eu gravei (+) gravei muitas assim (+) que mexeu comigo e
assim queu gostei dela tambéim’ foi uma do Sandy e Júniu tambéim que eu (+) /.../
aquela vou pensá:: pensá em tê você comigo ((canta)) essa queu cantei’ cantei ela
todinha na fita’ achei que saiu horrível na fita’ né” ((ri)) então porisso queu num
(+)/ queu num:: assim num teim muita fé que seja,
DOC: Mas cantar é bom.
INF: é’ cantá é bom,
DOC: Nas comemorações aqui da escola, você tem cantado?
INF: cantei’ cantei sim,
DOC: Você se apresenta mais, participa mais cantando.
INF: cantando,
DOC: É o seu forte?
INF: é’ é só cantá,
DOC: Lembra de alguma música que você tenha cantado em alguma comemoração daqui?
INF: eu cantei uma sim::’ somente uma mermo queu cantei’ né que foi agora no:: na
semana dos estudante cantei uma,

DOC: Diga as que você cantou, cantando não, falando.
INF: é:: é assim:: uma dose de ce/ uma dose de saudade misturada cum paxão’ deixa de
cabeça doida’ e entrega o coração’ e a gente se entrega’ a gente se entrega’ aí chora
sem querê’ a gente se entrega novamente’ aí pisa na bola e não vê’ e aí vai a música,
DOC: Pisa…
INF: na bola e não vê,
DOC: Ah! Pra você o que é pisar na bola?
INF: é:: a pessoa fazê a coisa errada (+) fazê a coisa errada e não vê aquela coisa errada,
DOC: Você acha que pisar na bola acontece com a maior facilidade?
INF: não acho que é normal errá’ todo mundo erra mesmo sem querê erra,
DOC: Ainda não querendo?
INF: é’ ainda não querendo erra,
DOC: Tem facilidade…
INF: é,
DOC: De perdoar?
INF: é’ eu tenho (+) mais teim coisa que a gente num deve perdoa não’ teim coisa que só
Deus é que perdoa,
DOC: Não perdoa.
INF: é,
DOC: Mas tem que ser uma coisa muito forte.
INF: é’ tem que sê alguma coisa’ algum engano,
DOC: Diga uma coisa que você acha que tem perdão?
INF: a traição’ a traição dum amigo também’ a traição dum pai e duma mãe’ assim eu
acho muito:: ruim coisa que num é perdoável’ mais por mais difícil que seja o
perdão’ acho que /.../
DOC: Termina perdoando.
INF: é’ termina perdoando,
DOC: E esquece?
INF: é::,
DOC: Ou pode perdoar e não esquecer?

INF: é:: às vez a pessoa perdoa e esquece’ né” sem ele perdoa aquele perdão mesmo a
gente esquece agora aquele perdão da boca pra fora’ num esquece (+) então eu acho
que pra perdoá’ eu acho que pra sê perdoado tem que perdoá,
DOC: Pra perdoar tem…
INF: é’ tem que perdoá,
DOC: Diga algum fato que você perdoou.
INF: é’ eu já fui assim’ uma vez uma amiga pegô me traiu’ né” e eu perdoei’ perdoei
assim tão bem’ perdoei ela,
DOC: O perdão vem dentro da letra da música?
INF: é’ a letra da música,
DOC: Agrada?
INF: agrada’ muito,
DOC: Qual o lugar que você mais canta dentro de casa?
INF: ah eu invento de cantá assim mais quando eu tô perto’ eu tô assim cum raiva’ tem
gente que costuma cantá no banhêro’ né” eu num costumo,
DOC: Então quer dizer que você não canta no banheiro?
INF: não’ qué dizê’ às veze’ né”
DOC: Treina mais com o rádio.
INF: é’ treino com o rádio’ senão quando eu tô deitada assim eu canto’ se me bate aquela
vontade de cantá aí /.../
DOC: O que a música passa pra você, como você se sente?
INF: assistimos o que:: que traiz lembranças’ né” música que traz saudade’ tristeza
também (+) teim música que até conta história de alguém também,
DOC: Serve pra desabafar?
INF: serve’ serve,
DOC: Pra desabafar, o que mais?
INF: pra desabafá’ pra fal/ pra lembrá alguma coisa (+) falá tambéim’ falá o que sente,
DOC: Pra falar o que sente?
INF: é,
DOC: A música é um meio de...
INF: é’ um meio de expressão da pessoa,

DOC: Você conhece aquele velho ditado quem canta...
INF: é’ quem canta seus males espanta,
DOC: Você acredita?
INF: acredito muito,
DOC: A música de vida, a música que é feita de sentimentos, música de Estrada?
INF: é’ bastante sentimento,
DOC: Até na hora...
INF: é’ ((ri)) (+) teim música que até:: fala assim de sua história’ às vez tem gente que
teim a mesma história’ né” cantores assim que canta’ aí tem ôtra pessoa que tem a
mesma história então se tivé gosta daquela música,
DOC: Qual é o cantor...
INF: cantora”
DOC: Cantor da sua preferência?
INF: minha preferência em cantora’ cantora é Sandy e Júnio (+) Sandy e Júnio eu acho
que /.../ começaro desde/ começaro pequeno né” assim eu acho queles são os
cantores muito bom’ nossa os cantores ((ruídos, impossível compreender)),
DOC: Por que você gosta mais deles?
INF: purquê eles começaro novos assim’ pequenos e tão até aqui’ então é a prova que tão
fazendo sucesso porisso queu acho que:: estão pegado assim com isso desde
pequeno e vão continuá no resto da vida,
DOC: (incompreensível)
INF: (incompreensível, muito baixo) os amigos”
DOC: É os amigos?
INF: eu acho queles faz assim:: (+) acho que tudim faz dum jeito igual’ né” que cada um
tem sua história quase do mesmo jeito’ começaro de de na classe baxa’ né” e agora
tão na classe alta’ começaro naquele sonzinho pequeno agora tão com a coisa
mudada’ acho bonito a história deles,
DOC: Por quê?
INF: porque:: é quase a minha’ né” eles tivero um sonho e realizaro,
DOC: Tiveram um sonho e realizaram?
INF: é,

DOC: E se você conseguir realizar esse sonho?
INF: acho que eu me surpreendia bastante,
DOC: Você gostaria de realizar o sonho?
INF: é,
DOC: ((muito baixo))
INF: é’ realizava de tudo’ eu acho que:: (+) realizá um sonho é:: sei lá acho que ajuda é
Deus’ a pessoa tê vontade de tê uma coisa e tê’ eu acho que aquela pessoa é
abençoada por Deus’ porque um sonho desse como sê cantora né” um sonho’ eu
acho que um sonho maió que teim é esse (+) intão assim como eles realizaro’ né”

