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DOC: Hoje estamos retornando, dia dezesseis de setembro, à Escola de Ensino Médio 

Governador Adauto Bezerra para entrevistar o informante da primeira série do 

Ensino Médio, J.B.X., vulgo... JB.  

                                                          [[ 

INF:                                                  JB, 

DOC: A partir de agora nós vamos falar sobre temas que envolvem o homem na sua 

atualidade, na sua realidade e no meio social em que vive, a... a influência direta 

desses temas no meio, digamos assim, no modo de agir dos homens, na.. no modo 

de pensar, de... de... de refletir, enfim, tudo que se refere ao seu... ao seu 

desenvolvimento. Inicialmente, o que é cultura pra você?  

INF: cultura” be:m (+) pra mim cultura significa:: (+) pensá’ eh: conhecê (+) conhecê 

novos sentimentos’ nova:s (+) experiências’ (+) novos costumes de outros lugares, 

DOC: Outros lugares... o que mais significa isso pra você? 

INF: bem’ cultura como significa (+) conhecimento/ cultura pra mim é a mesma coisa 

que história’ o conhecimento de tempos passados’ a gente vai reconhecer eh:: (+) 

como: o homem vivia antes (+) qual era  os seus costumes’ o que ele fazia’ o que 

ele agia’ COmo ele pensava’ isso pra mim é cultura, 

DOC: Então o que você diz da frase que algumas pessoas usam quando diz que existem 

pessoas sem cultura, no que se refere ao analfabetismo? 



INF: bem’ quanto  a isso’ só posso dizer uma coisa (+) (só)’ o analfabetismo não é falta 

de cultura (+) o analfabetismo é apenas pessoas que não tiveram chance de: estudá’ 

de compreendê assim’ o sentido das palavras’ pra mim falta de cultura’ quem diz 

assim’ é porque não sabe realmente o que é cultura, 

DOC: Sendo assim, o quê que você acha sobre política, o que você pensa sobre política? 

INF: bem’ política’ já:: (+) política pra mim significa (+) eh:: a reunião de pessoas que 

vão dicidí (+) sobre: as condições de vidas’ saúde’ trabalho (+) e renda do nosso 

país’ certo que:: tem alguns pulitícos/ (+) NÃO/ digamo:s’ não todos’ mas tem 

alguns que são honestos (+) sinceros’ que trabalham pelo o povo’ mas pra mim 

mesmo’ a maiori:a (+) a maioria desses pulíticos é que são/ digamos (+) esses sim’ 

não te:m ((interferência de outra pessoa)) eh: esses que são corruptos’ pra mim’ 

sim’ eles te:m sim’ falta de cultura’ pra mim’ eles são incultos, 

DOC: O que você... qual a sua opinião sobre a atual situação do Brasil? Como o 

desemprego, a miséria, a fome... 

INF: (incompreensível) bem (+) pra mim’ Fernando Henrique quando entrô:/ ele fez’ 

sim’ algumas coisas boas’ que animaram’ que fizeram o POvo se levantá e tê: (+) 

sede de:: de isperança’ sobre algumas coisas’ mas ao longo dessa::/ (+) digamos’ 

desse trabalho’ dele/ ao longo desse:: (++) desse (incpmreensível) seu manDAdo’ 

(+) ele pegou e começou a fazer coisas erradas’ que foi se disfazé dos valores 

brasileiros’ como a Vale do Rio Doce (+) a venda da Coelce’ a venda da:s impresas 

de telefonia (+) isso foram coisas erradas que ele fez’ porque era bens que o Brasil 

ti:nha (+) adiquirido’ que era propriamente do Brasil e ele vendeu’ isso pra mim foi 

uma coisa errada que ele fez e foi (+) o que fez com que ele se:: (+) discartasse da 

minha:: impressão de ser um bom pulítico, 

DOC: Você tem um partido político de preferência? 

INF: não’ de preferência’ realmente não’ mais eu apoio muito (+) o:: (+) o partido dos 

trabalhadores (++) e:: o PMDB também eu apoio’ digamos que e::u apoio assi:m/ 

digamos que eu sô um apoiadô’ eu sô mais u::m (+) analisador do que eles vão fazê 

se eles estão  realmente quereno a melhoria (+) do povo ou não, 

DOC: Você participa de algum, movimento estudantil? 



INF: movimentu istudantil” (incompreensível) (++) bem’ (no) movimento istudantil não’ 

i:a participá (++) ma:s no momento não, 

DOC: Como está a atuação do Grêmio na sua escola? 

INF: sinceramente” eu iri:a/ (+) eu ia atuá no Grêmio (+) co::m uma chapa’ que távamus 

concorreno’ eu e meus amigos/ eu e meus colegas (++) porque:: (+) a gente istava 

pensano/ e:u pelo meno sim’ e algumas também/ tava pensano im fazê melhorias no 

colégio que a gente visse que tivesse fuTU:ro (++) porque::’ (+) assim’ (+) tavam 

todas as chapas concorreno’ tava tudo bem’ e:ram quatro chapas’ (que) e:ra a 

minha’ que era: Eclipse’ a Firme e Forte’ a:: (+) a Patalupse (+) e a Ispaço Aberto’ a 

Eclipse’ que era a: chapa (em) que istava’ ela foi muito bem votada pela manhã’ e:la 

co/ conseguiu muitos votos pela manhã’ purque eu tenho muitos colegas lá (+) e 

todos também tem’ pela tarde também eu tenho’ a maioria de colegas que eu acho 

que: é mais que a manhã (+) e eu conversei com alguns e ele:s (me) perguntaram (+) 

como era que a gente ia fazer’ quais os nossos trabalhos’ eu fui sincero’ falei pra 

eles (incompreensível) a gente não vai prometê mundos e fundos como: ôtras 

chapas fazem’ como pulitícos fazem’ mas a gente vai/ uma coisa eu prometo’ é que 

a gente vai pegá e fazê tudo que (tivé) ao nosso alcance’ eles gostaram e votaram na 

gente’ ganhemos pela tarde/ no turno da tarde e turno da manhã’ no turno 

((barulho)) onde e::u/ (+) foi no turno da tarde (+) a:: chapa de nome:/ a Patalupse 

se juntou com a Firme e Forte purque eles pensaram que iam perdê’ eles fizeram 

uma aliança’ coisa que nã:o foi istabelecida no começo’ nisso a Firme:/ a chapa 

Firme e Forte não existia mais’ ela tinha sido disfeita pela tarde purque a presidente 

tava cuidano da mã:e’ isso não dava mais certo a Firme e Forte existi’ então’ ficou 

somente (+) uma chapa que era a Elipse contra duas’ que é a:: (+) Apocalipse e a 

Ispaço Aberto’ nisso elas se juntaram e a gente continuou na luta so:zinho’ tá certo 

que a gente contou cum apoio só/ o do pessoal da Firme e Forte’ (que) não ixistia 

mais chapa’ pelo menos o apoio a gente teve’ então significa que: à noite’ houve 

uma votação no segundo grau (++) da: Ispaço Aberto’ eles fizeram coisas que a 

gente nu:m gostou no começo’ que foi/ agrediram funcionários (+) e fizeram boca 

de urna’ sujaram toda a iscola’ isso foram coisas que a gente não gostou’ certo que 

teve alguns de nossas chapas que entraram também no jogo deles’ (e) que eles 



istavam fazeno boca de urna’ bateno’ gritaram (+) no carro de som/ a gente pegô (+) 

teve alguns que gritaram (um) número da/ o número da chapa’ só que isso não foi a: 

coisa mais certa a (se) fazer’ a gente teve uma reunião no:: Crede’ dessa reunião que 

teve (++) ficou istabelecido que iam entrar novas chapas (+) que (iria) haver nova 

eleição’ ((barulho)) quando foi na iscola’ foi outra coisa totalmente diferente’ hô:ve 

uma ú:nica chapa (+) de votação única que eu não sei que::/ (++) digamos’ que 

eleição era aquela’ que eu nunca vi uma eleição (+) assim: co:m uma democracia’ 

((barulho)) de (tê:) por ixemplo’ com um único canidato’ que só tinha uma única 

chapa, como só tinha essa única CHApa’ se votasse em branco ia sê pra chapa’ se 

votasse nulo’ num ia contá’ puquê voto nu (nu) nulo não conta’ então’ o quê” 

istabelecidos foram somente os nom/ os nomes dessa única chapa/ (+) eu não vi 

futuro na::quela eleição do Grêmio, 

DOC: Qual era a ideologia da sua chapa? 

INF: era de:: fazermos tudo que tivesse ao nosso alcance para milhorias dos alunos, 

DOC: Que tipo de melhorias? 

INF: diga:mos’ (+) palestras cutura:is’ trabalho/ trabalhos sociais’ ajuDAno (+) as 

famílias carentes de alguns que não tivesse condições’ (++) eh:: (+) tamém 

((barulho)) introduzí assim nova::s/ novos tipos de educação física na iscola, 

((barulho)) 

DOC: Novos tipos de... de exercícios...? 

                                                           [[ 

INF:                                                   exercícios (+) físicos, 

DOC: Quais os... Quais seriam? 

INF: hu::m (++) aulas de: capuêra e Kong Fu pra iscola’ puquê o Kong Fu tamém 

((barulho)) é muito utilizado’ eu (incompreensível).../ 

                                                      [[ 

DOC:                                                      Você pratica Kung Fu? 

INF: pratico’ porque:.../ 

                           [[ 

DOC:                           Há quanto tempo? 

INF: xeu vê:’ tá cu::m (+) um ano, 



DOC: Fala sobre. 

INF: antes’ eu fazia o Karatê’ só que:: (+) que eu fazia/ antes eu era totalmente diferente 

do que eu sô hoje’ antes eu ia puã festa/ ia pra festa somente pra que” pra bebê:’ 

dançá’ namorá e PRINCIPALMENTE brigá’ isso eu tava fazeno/ isso tudo quando 

eu tava no começo ainda’ antes de fazer o Karatê’ quando eu fazia/ quando eu entrei 

no Karatê’ eu entrei pensano’ ah eu sou o bom’ eu vô fazê isso’ vô: fazê e acontecê’ 

nisso’ em algumas festas eu ia (+) bagunça:va’ namorava’ depois/ outras vezes eu 

era criticado por isso’ então’ eu vi que: num dava TÃO certo assim’ que eu tinha 

que mudá meu jeito’ comecei a:: ler livros’ a::/ (incompreensível) assim’ intro/ 

introduzí um pouco mais na minha vida a:: filosofia (+) assim as poesi:a de vida’ 

filosofia de vida’ então’ ((barulho)) eu aceitei o Kong Fu/ eu achei que o Kong Fu 

(+) fosse um isporte’ assi:m: violento que me insinasse realmente como se batê’ eu 

disse’ não’ vô fazê/ já que eu fiz Karatê’ vou fazê pra saber como é’ notei que o 

Kong Fu mostra uma filosofia de vida totalmente diferente’ não diferente do Karatê’ 

purque o Karatê não inSIna você a ser violento’ ele insina você a se defendê’ tá 

certo que a gente fica um pôco mais agressivo’ mais o Kong Fu’ a filosofia de vida 

é: (+) NUNca menosprezá uma pessoa que seja mais fraco do que você (+) nunca 

usá aquilo que você sabe (+) de vantagens PRA você’ você vai aprendê’ ma:s não 

pra você ferí outra pessoa’ pra você não ferí e não ser ferido/ filosofia de vida que 

insina muitas coisas aos jovens’ por isso que eu iscolhi, 

DOC: Aí, dentro desse mundo das artes, tem alguma outra que seja da tua preferência? 

INF: tem’ o Kickbox também, 

DOC: (incompreensível) Sempre dentro das artes marciais. 

INF: sempre dentro das artes marciais, 

DOC: Fora das artes marciais, arte num todo: cultura, escultura... 

INF: tem te:m (+) a cultura e a música, 

DOC: A música? 

INF: sim, 

DOC: Tem uma música agora, que vem a sua mente? Assim, a letra, com que você fale 

sem cantar, só fale. 

INF: tem, 



DOC: Pode ser? Qual? 

INF: Pais e Filhos’ do Legião Urbana’ e eu acho que se todos os pulíticos/ todo mundo se 

conscientizasse e ouvisse aquela música’ NÃo só cu:m (+) a cabeça’ não só cum 

ôvido’ ma:s sim cum o coração/ eu acho se eles se con conscientizassem de ouví 

essa música’ eu acho que o mundo iria mudá um pouco milhor’ iria mudar um 

pouco mais pra milhor’ a frase é essa’ é preciso ama:r as pessoas como se nunca/ é 

preciso amar as pessoas (+) como se nunca tivesse o amanhã, 

DOC: Essa é a frase que mais te marca? 

INF: é’ é preciso amar como se (nunca)/ é preciso amar as pessoas como se nunca tivesse 

o amanhã, 

DOC: E falar... Você falou amar as pessoas, o que significa o amor na sua vida? 

INF: bem’ o amor pra mim significa:’ entre ôtras coisas’ o respeito (+) de (umas) pessoas 

com as ôtras’ que amar não é somente a pessoa dizer’ ai’ eu te amo’ é a pessoa 

respeitá’ assumí os sentimentos daquela pesso:a’ convivê em pa:z’ sem conflitos’ 

sem guerras’ sem brigas’ pra mim’ isso sim é que significa amor, 

DOC: Quais são os tipos de amor, então? Você citou vários aí... 

INF: bem’ pra mim te:m (+) o amor ao próximo’ que inclui o amor que a gente tem aos 

nossos colegas’ vizi:nhos’ (+) aos nossos pais também e:: (++) e o amor a Deus, 

DOC: Deus... O que é Deus? 

INF: Deus pra mim é: o guiado:r’ o criador supremo de todas as coisas’ a quem a gente 

deve nossa vida’ nossa ixistência, 

DOC: Continuando, então, o amor... O amor ao próximo... Amizade, o que seria um outro 

tema, você tem muitos amigos? Você se considera uma pessoa amigável? 

INF: sim’ eu me considero’ agora:’ antes de dizer’ Amigos/ amigos eu tenho poucos’ 

agora:’ colegas’ eu tenho bastantes, 

DOC: Qual a diferença entre amigos e colegas? 

INF: amigos é uma pessoa em que você confi:a’ que você pode contá com ela sempre que 

precisá’ como disabafá’ confiá segredos’ contá si situações que você passa e isperá 

o apoio certo’ e colegas são aqueles que somente lhe procuram (+) quando: (+) 

querem conversá’ quando querem (+) organizá alguma festa ou alguma coisa’ um 

passeio’ então’ quando passa por você fala/ são amigos mais por educação, 



DOC: Amigos por educação. Esse amigo verdadeiro, a quem você confia segredos, que 

segredos, então, que você já contou a um grande amigo, que hoje já não é mais 

segredo, que você pudesse revelar? 

INF: bem’ segre:do (+) que eu tenha contado’ que eu não pudesse revelá::” 

DOC: Ou que pudesse hoje revelar. 

INF: que eu pudesse revelá” tem (+) como eu te falei antes’ eu era um pôquinho mais 

emoti:vo’ eu partia mais pro lado da:: (+) emoção’ eu era muito ma:is agressivo’ 

entã:o’ teve um tempo’ que eu peguei uma briga cu::m/ (+) um rapaz’ por causa de 

uma moça’ tá certo que eu era um pôquim mais no:vo’ eu era mais novo que esse 

rapaz u:ns três a quatro anos/ por eu fazê Karaté e me achá o bom’ eu pegue:i e 

nessa festa e:u cheguei e incontrei essa moça que tava comi:go (+) ela conversano 

com esse rapaz que era colega dela’ então’ ele pegô: (+) e sigurô ela a força e deu 

um beijo’ ela:: (+) (incompreensível) (se) impurrô: e deu-(lhe) um tapa’ quando eu 

cheguei’ ele pegô e disse’ tu anda cum essa criança pra que” pra cria” já deu de 

mamá essa criança” eu peguei e me miti na frente dela e disse’ oh:’ posso sê mais 

novo que você’ posso sê mais baixo’ mais num mim rebaixo A UM VERME 

COMO VOCÊ’ ele pegô e veio pra cima de mim/ sei que a gente brigô’ eu leve:i 

u:m murro’ não’ no máximo u:ns (+) quatro murros (+) na barriga (+) na:s costas/ 

foi um na barriga’ dois nas costas e um no ombro (+) e eu peguei e: ispanquei esse 

cara’ sinceramente eu mim arrependo (+) de tê (í) brigado daquele/ daquela forma’ 

apesá de sê mais no:vo’ eu saí impurrano e:le’ joguei ele im cima das mesas’ dei-lhe 

uma cadêra:da de tanta raiva que eu tava’ eu peguei e:le (+) pelos cabelos e fiquei 

bateno cum a cabeça dele na:: (+) num pneu de um caminhão’ que tava parado’ e lá 

fiquei bateno nele/ quando ele (pá) no chão’ eu fiquei chutano e:le (+) e gritano’ 

ni:sso eu achei que foi uma:: (+) uma covardia de minha parte’ de tê feito isso’ 

purque hoje eu sei que a violência só gera violência’ num leva a nada’ o Kung Fu 

me insinô isso realmente, 

DOC: Então, a lição que você tirou desse acontecimento? 

INF: bem’ a lição que eu tirei disso (++) foi que violência gera violência e nunca a pessoa 

deve procuRÁ (+) reagí com agressividade’ a pessoa deve (falar pô:) parte do bom 



senso’ deve conservá:’ procurá se intendê’ se não tivé solução’ a pessoa tem que saí 

(+) de perto, 

DOC: O dialógo é a melhor solução? 

INF: realmente é’ o diálogo é a melhor solução, 

DOC: Então, o que é que você pensa sobre violência? 

INF: violência pra mim’ o que eu penso” a última:: (++) a última fase que um ser humano 

se rebaxa, 

DOC: Dentro desse tema, ainda, violência, nós temos as drogas. O que você acha sobre 

drogas? 

INF: sinceramente’ drogas PRA MIM (++) é como:: (++) um vazio, 

DOC: Já usou alguma vez? 

INF: não’ isso pra mim eu tenho a cabeça bastante feita’ eu num vô pela cabeça dos 

outros’ certo que e:u conheço amigos que: usam drogas’ que:: (+) vendem (++) que 

já foram preso por causa de drogas’ que já mim induziram a usá’ mas como eu 

tenho um conceito de vida’ drogas não é pra mim’ a droga é a pió coisa que tem’ 

quem usa ela’ só pode sê pió do que ela, 

DOC: Por quê? 

INF: purque: (+) se a pessoa se dá valô’ ela num precisa usá uma COisa que vá: (+) fazê 

se:: (+) rebaixá’ que vá fazê:: com que essa pessoa (+) fique dependente Dela’ se a 

pessoa fô realmente’ assim’ isperto’ com certeza vai se/ vai procurá ficá longe das 

drogas, 

DOC: Mas, as pessoas que usam drogas, elas dizem estarem felizes naquele momento, o 

que você acha dessa afirmação? 

INF: errada’ porque se eles dizem que istão felizes’ aquilo é:: somente de momento’ é 

uma aparência’ que as drogas causam’ porque: sinceramente’ inquanto eles têm 

aquela impressão que istão felizes’ por dentro deles’ nã:o/  eu acho que:: por dentro 

deles/ (se) se olharem por dentro’ eles vão vê que não istão tão felizes assim’ que 

eles vão tá se distruino aos pôcos, 

DOC: Por falar em feliz, então, o que é felicidade? 

INF: felicidade pra mim” ((silêncio)) felicidade pra mim é:: (++) o respeito (um cum 

outro)/ as pessoas se aMAno por igual’ se:m tê discriminalidade de RA:ça’ cor’ 



religião’ idade (++) fo:rma física’ pra mim isso sim (++) é felicidade/ é se houvesse 

mais pa:z no mundo’ isso pra mim’ sim’ seria felicidade, 

DOC: Você falou racismo, no Brasil, o que você acha que... Qual o tipo de racismo pior, 

seria o tipo racismo de cor ou racismo social? 

INF: no Brasil’ sinceramente o social é o pior que tem’ piô de que o de cor’ (que) são 

muito mais freqüentes os casos de racismo (+) social’ só que eu já (sofri) racismo 

por parte de cor’ ma:s sinceramente’ o social é pió, 

DOC: Qual... assim, digamos, a situação que você acha que deixa uma pessoa mais 

humilhada? 

INF: be:m’ uma situação que deixa uma pessoa mais humilha:da” mais humilhante que é 

(pra) uma pessoa eh:: (+) ela ser presa por tê cometido/ é sê é presa por tê comitido 

alguma COisa:’ assim bastante grave (+) como po::r (++) ro:ubo’ ((silêncio)) rôbo’ 

(por) morte (+) ou (talvez) po:r istrupo’ puque: (+) os istrupo de hoje sã:o/ (+) 

digamos’ um tanto comuns, 

DOC: Por falar em preso, (incompreensível) qual a visão? O que você diz dos nossos 

policiais? 

INF: bem’ tem alguns que são homens de bem’ que são competentes’ que exercem bem o 

seu trabalho’ ma:s a maioria deles’ sinceramente deveria passá por uma reciclagem 

psicológica’ porque deles/ tem deles que nas festas eles agem mais com violência de 

que com palavras’ nas ruas mesmo’ pulicial que chega num qué sabê/ puxa a arma e 

manda deitá no chão’ isso não é trabalho dum pulicial’ pulicial deve pegá’ chegá’ 

cidadão’ é o siguinte’ você foi acusado de (incompreensível)/ você foi acusado por 

isso’ isso’ isso e isso’ queira nos acompanhá à delegacia pra (um) isclarecimento’ 

não chegá ispancano/ AH:: você fez isso e isso/ chega ispancano’ isso não é uma 

coisa certa’ esses’ pra mim/ esses puliciais deviriam passá por um ixame’ deveria 

haver reciclagem, 

DOC: Dentro ainda desse... desse tema, digamos assim desse caos  brasileiro, o que... Qual 

o maior problema atual que você acha que os brasileiros estão passando? 

INF: siceramente: (++) são (+) são muitos’ mas eu posso posso resumí’ digamus que: 

(++) a situação social, 

DOC: Dentro da situação social, tem um que você poderia dizer, dentro dos vários? 



INF: tem’ pur ixemplo:: (+) o disimprego (+) e a falta de moradia, 

DOC: Desemprego e falta de moradia, fale um pouco sobre esses dois temas. 

INF: o disimprego’ eu acho que é: (++) é comum im quase todas as cidades’ ma:s quando 

ele passa do ponto’ quando ele não é mais comum’ é purque algum erro teve’ da 

sociedade’ garanto que não’ (mas) sim de seus governantes, 

DOC: Dentro de toda essa...  essa calamidade atual, existe espaço pra diversão? 

INF: bem’ se a gente tentá (+) isqueCÊ um pouco dessa:s coisas que a vida/ que a vida 

trouxe (+) de ruins/ se a gente olhá prum lado pusitivo’ sim’ iremos incontrá muito 

para diversão, 

DOC: Que tipo de diversão você... você prefere? 

INF: eu” um tipo de diversão” bem’ ouvir música e istá cum meus amigos, 

DOC: Há um local específico? 

INF: sim’ de minha preferença na minha casa, 

DOC: Na sua casa? 

INF: na minha casa, 

DOC: Então você é muito família, né? 

INF: sô, 

DOC: Qual o significado da família pra você? 

INF: pra mim’ ((silêncio)) pra mim família significa tudo’ purque se você tem família’ se 

você tem mãe’ se você tem pai’ você tem tudo’ se você os perde’ você não tem mais 

nada’ assim de momento’ purque: (+) o pai e a mãe foram quem construíram a 

família/ foram quem construíram você’ se você os perde’ você tem que começá uma 

nova construção’ você tem que construí sua própria vida’ isso (porque) pra mim’ 

pai’ mãe’ família’ significa tudo, 

DOC: Pois fala sobre o teu pai, sobre a tua mãe, a vida deles. 

INF: bem’ (em quanto) pra falá’ eu prefiro falá sobre: a minha mãe’ purque (ela) pra 

mim’ sinceramente’ ela:/ digamos numa iscala de um a dez’ ela é dez’ purque ela: 

(+) conversa’ não tão bem como eu queria conversá com ela’ mas conversa/ ela se 

preocupa’ ela é:: dedicada prum filho’ ela é assim’ tipo uma mãe curuja’ mais 

preocupada cum filho’ atenta ao que ele faz’ por isso ((barulho de moto)) na minha 



existência/ na minha existência realmente’ a tudo que:: eu tento me isforçá pra ser 

agora’ é dependente somente dela, 

DOC: Vem cá, sendo ela, essa pessoa que conversa, que está sempre presente, eh... temas 

como sexualidade, como homossexualismo, você está aberto a conversar com ela? 

INF: sinceramente não’ sinceramente eu não converso (muito) sobre esses assuntos cum 

mãe’ (que) ela não teve assim uma:: educação básica’ não é que ela seja: (+) 

ingnorante’ é (puque) ela não compreende bem’ o que si/ o que isso significa’ ma:s 

(+) quanto ao que ela mim insinô’ quanto (ao) que aprendi cum ela/ aprendi 

(incompreensível) o que é bom realmente é a gente se importá’ assim se importá 

cum quem se importa realmente cum a gente’ purque: e:la (me) criô’ bem dizê 

sozinha’ ela fez de tudo pra: mim colocá na iscola’ pra mim dá educação, 

((interrupção na gravação)) bem’ como eu tava te dizeno’ minha mãe é quem fez de 

tudo por mim’ por isso que eu sô muito GRAto a ela’ eu sô muito devotado a ela’ 

que ela se isforçô bastante por mim’ porque eu acho que: (++) minhas TI:as’ assim’ 

meus parentes mais pro lado de minha mãe’ não istavam quereno BE:M (+) a minha 

chegada’ não quiriam bem que ela tivesse/ que ela me tivesse’ ((barulho de tosse)) 

então’ quando criança’ a única pessoa que e:u tinha mais o apoio assim’ era: (+) 

dela’ purque:: (+) pur parte do meu pai’ o apoio não era tanto’ purque:: sempre 

quando eu/ sempre quando eu tinha reunião de pais’ ele não istava presente’ quando 

chegava os dias dos pais’ ele não istava presente’ quando:: (+) eu tinha/ a coisa que 

eu mais tinha raiva’ era quando os mininos da iscola pegava e me dizia (+) ei J. cadê 

teu pai que eu nunca VI ELE” (+) onde é que teu pai tá” eu semp/ inventava uma 

disculpa’ ah: tá viajano’ ainda hoje eles perguntam/ até agora (não) precisa inventá 

disculpa’ ah tá trabalhano’ pra mim tá bom se ele vinhé/ se ele não vinhé/ o 

importante é queu tô cum minha mãe’ purque: (+) pra mim (+) minha mãe significa 

muito mais purque ela: batalhô sozinha pra me criá’ ((barulho de carro)) ela infrentô 

muitos disafios (+) por minha causa’ pra (mim) tê:/ pra me transformá um pôco no 

que eu sô hoje, 

DOC: Então, o seu pai foi uma pessoa omissa? 

INF: nã:o’ num foi assim’ bem omissa’ é purque ele:: (++) trabalhava’ ma:s ele também 

era:/ (+) ele bebia demais’ ele era assim um tanto:: (+) agressivo quando bebia’ não 



cum minha mãe (+) purque: ele nunca levantó a mão pra baté nela’ isso é uma coisa 

que eu po:sso falar bem’ que ele nunca: (+) nunca se exaltô cum ela’ nunca levantó 

a voz pra ela’ eles nunca brigaram’ não na minha frente/ já conversaram’ 

discutiram’ ma:s chegá: a brigá’ gritá/ nunca/ isso eles nunca fizeram’ agora que ele 

bebia’ ficava ignorante comigo’ sim’ ficava (+) agressivo cumigo sim’ agora cum 

ela não’ isso/ digamos se: fosse ôtras pessoas’ era pa (vê) que esse: essa criança que 

se cresceu (+) seno assim’ digamos que um tanto incompreendido’ apanha:va 

dema:is’ era: muito cobrado/ digamos se fosse outra pessoa’ iria dizê que essa 

pessoa é violenta ho:je ou vai ser violenta (+) por causa da má criação’ ma:s não’ 

por causa dessa má criação é que eu procuro (+) me baseá mais no resPEIto com os 

ôtros/ (+) ma:s assim’ para nu::m (+) num (mim) torná um pôco do que ele foi’ 

purque: se fosse pra (mim) basiá nele (+) pra sê uma pessoa’ eu quiria SIM (+) sê 

uma pessoa (+) igual a ele em alguns aspectos/ tipo de respeitadô’ agora em ôtros 

não’ purque: nisso’ em se tratano de afeto’ eu nunca tive um a::/ (+) um abraço/ 

digamos’ um abraço forte do meu pai’ nunca tive um caRInho’ assim’ um carinho 

que desse pra:: (+) dizê’ oh’ tenho meu pai’ posso contá cum ele’ sempre a única 

coisa/ era difícil’ às vezes’ ele pegá:/ quando e:u dava: a bênção (+) a ele’ era difícil 

ele pegá e istirá a mão’ ele pegava/ só fazia alevantá a mão (+) e abençoava’ 

somente’ agora (+) isso eu me basiaria pra sê igual a ele’ no aspecto de respeito’ 

ma:s no aspecto de criação’ assi:m’ tipo de: educação’ eu procuraria conversá mais 

cum meu filho e sabê o que ele pro/ o que ele sentia ((barulho de carro)) procuraria 

compreendê-lo mais, 

DOC: Então, aqui nos estamos vendo a questão da figura masculina, o homem. Na tua 

opinião, o que é ser homem? 

INF: sê homem” bem’ eu acho que: se fosse perguntá pra: (+) a maioria das ôtras 

pessoas’ ser homem’ com certeza eles iam dizê daquele:/ de uma forma mais 

vulGAR’ ah: é sê Macho’ é chegá’ pegá a mulhé e (eles) fazem isso e aquilo ôtro’ 

isso pra mim tá totalmente errado’ ser homem (+) é ser gentil (+) cum mulhé (+) sê 

solidário cum outro homem’ sê compreensivo’ compreendê (+) e também sê 

compreendido’ e:: (++) digamo:s assim’ não ser tã:o: preconceituo:so’ ser mais 



cabeça aBERta’ não ser tão violento e tão maCHISta’ purque sinceramente a 

maioria dos homens são machistas, 

DOC: Então, qual é a diferença entre homem e macho? 

INF: BEM’ Homem (+) de verdade é aquele que faz de um tudo sem nenhum 

preconceito’ é aquele que é home o suficientemente para assumí sua classe (+) e:: 

seus sentimentos, 

DOC: O homem pode chorar? 

INF: pode’ não é vergonha ninhuma pra um homem chorá (+) o:u assumí o que realmente 

sente, 

DOC: O macho chora? 

INF: bem’ o macho ((barulho)) chora ma:s não admite, 

DOC: ((pessoas falando)) Aí nesse caso, na tua opinião, o homem pra ser homem, é só 

aquele que é tido, digamos, assim, pela sociedade, como hétero, então, ser 

homossexual, não é ser homem? 

INF: nã:o’ completano o que você falou’ pela sociedade considerá um homem Hétero’ 

sim’ é uma forma de considerá que ele é homem’ agora’ PRA: mim também’ home 

não é só aquele que é considerado hétero’ é aquele também é: home suficientemente 

para pegá e: (+) exigí sua condição social (+) perante:: (+) o mundo’ se for preciso’ 

se ele pegá e:: (+) quisé mostrá que gosta de outro homem’ no mesmo sexo/ se for 

homem suficientemente pra assumí isso’ AH:: pra mim é considerado homem’ 

homem num é aquele que: (+) é só dizê que é machão’ é isso e aquilo’ assim’ é: 

também (aceitá) a maneira e: assumí realmente o que sente, 

DOC: Então, o sentimento acima de tudo? 

INF: o sentimento e a razão acima de tudo, 

DOC: Razão? 

INF: hu:m, 

DOC: Falando dessa questão da... da... da... do homem que bebe, da... da violência dentro 

de casa. Se o teu pai fosse, digamos, assim, essa pessoa que batia na tua mãe, você 

teria tomado alguma atitude? 

INF: teria, 

DOC: Qual? 



INF: a mai:s/ digamos’ a mais ágil possível’ digamos’ pra mim (é) assim’ a mais Á:Gil 

seria a mais consciente’ pra mim’ se e:le fosse do tipo de home que batesse (+) em 

minha mãe’ eu com certeza (+) o: denunciaria’ chamaria a polícia’ isso é a razão 

mais lógica a fazê o filho não pode se trocá’ a fazê: (+) atos de violência cum o pai/ 

a batê’ agredí’ ma:s sim deve procurá uma: solução lógica, 

DOC: Qual a figura mais importante da tua vida? 

INF: ((barulho de caminhão)) minha mãe’ minha mãe pra mim é a mais importante que 

tem, ((ri)) 

DOC: A desprezível, a que você não... não necessita pra viver? 

INF: que eu não necessito pra vivê” be:m (++) ((ri)) ((outra pessoa interfere)) 

(incompreensível) ((silêncio)) digamo:s’ preconceituoso, 

DOC: As pessoas que são preconceituosas? 

INF: as pessoas que são preconceituosas’ pra mim o preconceito é: (+) a coisa mais baixa 

que tem prum homem,, 

DOC: Você gosta de... de ler? 

INF: gosto, 

DOC: O quê? 

INF: LIvros de literaturas’ digamo:s’ (++) romances também’ eh: livros de ciências’ um 

livro que me faça inxergá um pôco ma:is (+) o mundo atuAL e que: (+) me liberte 

(+) desses ôtros mundos que são ma:is preconceituosos’ uma coisa que me faça: 

compreendê mais o sentido (+) da humanidade, 

DOC: Tem alguma inspiração artística, alguma manifestação, seja, na leitura, na... como 

escritor? 

INF: não’ como:: (++) como escriTOR’ todos são ótimos’ ma::s (+) assim’ pra (me) 

influenciá mesmo (++) fora:m músicas de:: (+) um compositor/ de dois 

compositores, 

DOC: Quais? 

INF: é:: Renato Russo e Caetano Veloso, 

DOC: Caetano Veloso, tem alguma música dele que mais te chamou a atenção? 

INF: de Caetano (++) eu acho que:: (++) ((barulho)) num tô bastante/ BEM lembrado 

dela’ foi uma música que eu gostei bastante’ ela falava de um homem que andava:: 



sem documento/ sem documento no bolso’ eh: caminhano contra o vento’ sem 

lenço’ sem documento’ que eu não sei o nome dela, 

DOC: E você, tem alguma aptidão ao lado artístico? 

INF: ((ri)) digamos que:: (++) pra cantá e compô, 

DOC: Compor, você já fez alguma música? 

INF: já, 

DOC: Lembra de algu... da letra? 

INF: mim lembro, ((ri)) 

DOC: Poderia dizer? 

INF: ((barulho)) como:/ o título dela” 

DOC: O título... alguns versos se você lembrar. 

INF: po:sso’ ma:s (+) (tem uma) parte que:: (+) lembra um pouco o machismo’ mas tem 

outra parte também que lembra também a sensibilidade do homem’ por isso eu acho 

que não seja assim tão machista’ eh:: (+) quando chegá a hora de dizer adeus’ (é o 

título/) (incompreensível) bem’ esse é o título da música’ agora: (+) a música/ uma 

parte dela que eu posso citá pra você eh:: essa daqui’ nos meus pensamentos ôtras 

mulheres possam viver’ ma:s (no) meu coração’ só há lugar para você’ eu já fiz de 

tudo pra tentá te esquecê’ ma:s eu sei que não posso’ pois te amo pra valer’ agora 

baby’ o que eu posso fazê pra ficar com você’ o meu coração te CHAma e reclama 

de saudades’ então assim’ como posso viver’ tão longe de você’ sabeno que estou 

perdido’ perdido de amor, 

DOC: É romântico, você se considera uma pessoa romântica? 

INF: sim’ não que seja convencimento de minha parte’ ma:s me considero, 

DOC: As suas namoradas diriam isso? 

INF: com certeza’ qualquer uma delas’ das ex-namoradas que você perguntá’ (qualquer 

uma delas), 

DOC: Atualmente está namorando? 

INF: não’ eu terminei um namoro tá cu:m (+) pôco tempo’ ma:s (+) não estou namorano’ 

(incompreensível), 

DOC: Você pretende casar, constituir família, ter uma profissão? 



INF: bem’ pur inQUAnto é muito CE:do pra mim decidí isso’ purque primeiro e:u 

priciso: (+) terminá meus istudos’ (me) formá’ eh:: (+) procurá uma vocação’ que 

(me) si:rva (++) e:: (+) digamos’ uma carrêra’ aí sim’ depois disso tudo’ eu posso 

PENsá em tê uma família, 

DOC: Nesse caso, ter uma carreira, uma profissão, uma vocação, você já sentiu algum 

chamado? 

INF: já’ ((silêncio)) eh:: quando eu penso nos meus istudos’ eh:: terminá e: se:/ fazê:/ 

siguí a carreira de medicina, 

DOC: Medicina? 

INF: ahã (+) eh:: purque pra mim’ eu acho que:: (+) o POvo pricisa’ assim’ de médicos 

que sejam ma:is conscientes’ mais pontuA:is’ purque têm muitos poucos’ como 

vejo aí nos postos de saúdes’ as pessoas mais carentes vã:o/ ficam lá’ tem delas que 

passam NO:ites do lado de fora’ correno o risco de: (+) pegá aí (u:m)/ gripe’ uma 

doença ou até mesmo de morrer na porta de um hospital’ I:sso’ mesmo assim’ além 

delas passá: noite’ vira a noite’ chegá a passá: quatro horas/ cinco (+) numa fila 

isperano’ os médicos ainda chegam atraSAdos’ mesmo assim quando a pessoa ainda 

fala’ ainda sã:o/ digamos’ que num ponto/ agressivos’ são abusados com as pessoas’ 

ignorantes’ então eu acho que: (+) sinceramente’ a saúde pricisa de médicos ma:is 

((barulho de carro)) educados’ que saibam intendê o povo’ (incompreensível) 

procurem ma:is (+) compreendê-los e chegarem pontualmente, 

DOC: Você seria um médico diferente? 

INF: bem’ com certeza’ eu seria sim’ purque: de todos os conceitos que eu (pensei) 

quando criança’ agora que cresci eu nu:m (+) mudei nenhum deles’ continuo a 

mesma pessoa’ alegre (e) brincaLHÃ:o’ um tanto divertido cum as amigas (+) e 

amigos’ sincero’ entã:o eu não mudaria/ mudaria não, 

DOC: Agora com relação a questão financeira, quanto tempo é que leva o curso de 

medicina? 

INF: parece que sã:o/ (++) o dôtorado” 

DOC: A... o curso, né? (incompreensível) De graduação, a faculdade de medicina? 

INF: Eu acho que:: cinco anos/ seis/ seis anos, 

DOC: Seis anos? 



INF: seis anos, 

DOC: Pode trabalhar enquanto faz medicina? 

INF: po:de’ pode-se trabalhá e istudá ao mesmo tempo’ uma coisa não atrapalha a outra’ 

é só a: pessoa saber reconciliá bem (+) as duas coisas, 

DOC: Só nos livros, todo o investimento que se faz na faculdade, você acha que seria a 

explicação para que esses médicos depois... fossem relapsos com as pessoas que 

necessitam? 

INF: não’ sinceramente não’ isso não é motivo, 

DOC: Você seria um médico caridoso? 

INF: com certeza’ com certeza eu seria’ purque: eu não sô: assim de classe média’ eu sô 

de CLA:sse:: baixa’ então’ como eu sô de classe baixa’ eu também poderia 

compreendê o que as ôtras pessoas da classe bai/ da classe baixa também passam, 

DOC: Por que você sentiu na pele? 

INF: sim’ pur isso eu (procaria)/ procuraRIa fazê: o milhor (+) pra eles, 

DOC: Essa é a ... digamos assim, a sua vontade. Tem apoio para que isso se concretize? 

INF: pra:: (++) que isso se realize’ siceramente (+) te:m/ minha mãe apóia comprano 

meus materiAis’ (+) comprano todos os materiais que eu preciso’ agora: (++) 

(incompreensível) isso também depende de mim’ depende da minha vontade’ de 

apoio mesmo’ eu só tenho mesmo a minha mãe’ agora tirano por um ô:tro la:do’ 

sem sê:: (++) pelos istudos’ a ôtra vocação’ que e:u também acho que eu tenho’ é de 

cantá’ porque:: (+) assim’ eu já tô organizano uma BANda/ certo tá no comecinho’ 

a gente tá trabalhano demais’ ma::s eu acho que cu::m (+) cum tempo’ cum a ajuda 

certa a gente va:i (+) consiguí os nossos objetivos, 

DOC: Quais seriam esses? 

INF: expandí:’ ((silêncio)) fazê sucesso, 

DOC: Qual é o significado da palavra sucesso pra você? 

INF: sucesso” realizações de::/ (++) realizações das nossas vontades mais urgentes, 

DOC: Atualmente você não trabalha? 

INF: não, 

DOC: Por quê? 



INF: porque:: (+) meus pais não DEIxam e e:u também me dedico muito aos meus 

istudos, 

DOC: Opção própria? 

INF: opção própria, 

DOC: Já trabalhou? 

INF: JÁ’ assim’ ma::s (+) não trabalho fixo’ ma:s sim trabalho:s (+) honorários/ mais de 

tempo’ coisa de horas, 

DOC: Você acha que a juventude atual tem o seu espaço? 

INF: tem’ acho que sim’ ma:s não completo como deveria sê, 

DOC: Como deveria ser? 

INF: deveria sê assim’ um ispaço ma:is (++) ma:is digamo:s (++) aberto para suas 

vontades’ ma:s sem sair da:: (+) condição lógica (+) de alguns (pai), 

DOC: Com relação à... a... a realização profissional (que o) jovem... quando ele termina o 

Ensino Médio, há, dentro da economia do país hoje, algo que garanta a sua, digamos 

assim, o seu futuro, o seu bem-estar, como você falou, economicamente falando? 

INF: assim’ só impregos” tem’ dificilmente’ ma:s há’ sinceramente’ os impregos de hoje 

sã:o mais para quem te::m/ não mais para as pessoas que tem muita chance’ purque 

se uma pessoa BATAlha/ (classe) istudantil’ classe baixa ô classe média’ que: hoje 

im dia é considerada também classe baixa/ trabalha’ trabalha’ rala direto’ mesmo 

assim’ tem um isforço dana:do e num conSEgui (++) (e) aquele impre:go’ purque 

ôtra pessoa de uma condição mais A:Lta chega na frente’ acho que pra mim isso é a 

última coisa que há, 

DOC: Então, o concurso... 

INF: por seleção, 

DOC: Você acha que é... 

INF: uma ótima opção, 

DOC: Certo. E o vestibular? 

INF: o vestibular pra mim é uma preparação’ pra sabê qual a vocação que você deve 

seguí, 

DOC: E se este acabar, como estão falando? 



INF: se o vestibulá acabá (+) eu acho que va:i (+) ((barulho)) pela opção própria (+) da 

pessoa’ se o seu interesse/ se o seu interesse é seguí u:ma: vocação’ que ele acha 

que ele te:m (+) CERteza que vai funcioná bem’ que vai disempenhá bem (+) e:u 

acho que: (+) se ele se dedicá a ela’ está bem, 

DOC: Se o vestibular acabar você acha que estará tendo a mesma igualdade agora, 

digamos, entre a classe alta e as pessoas que são menos favorecidas? 

INF: acho que:: (+) sim, 

DOC: Levando em conta que o novo sistema seria o de examinar o seu desenvolvimento 

no Ensino Médio? 

INF: é, 

DOC: Atualmente tem as mesmas condições, uma escola particular e uma escola pública? 

INF: sinceramente uma iscola particulá tem mais condições de que uma iscola pública’ 

ma:s o insino das duass são o mesmo’ certo que uma iscola particuLÁ’ as aulas são 

ma:is/ (+) não assim’ sã:o MI:lhores’ purque as aulas são iguais’ ma:s assim os 

professores NÃO CObram ((barulho)) tanto dos alunos’ eles exigem que ele:s 

istudem’ se interessem’ ma:s eles não eXIgem (+) dos alunos a formação/ eles não 

cobram’ assi::m o (tanto) que aprenderam’ a sabedoria que esse aluno obteve, 

DOC: (incompreensível) A tua opinião é acabar o Vestibular na faixa de que 

(incompreensível) 

INF: nã:o’ o vestibuLÁ (+) se acabano (+) prejudicaria assim’ não a todos’ ma:s alguns’ 

ma:s eu acho que:: (+) mesmo assim ainda nu:m influenciaria muito, 

DOC: Lá na tua escola existe assim... uma disciplina, uma matéria da tua preferência? 

INF: da minha preferência” ixiste, 

DOC: Quais? 

INF: sã:o (+) eh:: Biologia (++) Biologi:a (+) Português’ Inglês, 

DOC: Inglês? O quê que você acha, por falar em Inglês, o quê que você acha... qual é a 

participação do... digamos, assim, dos Estados Unidos na economia brasileira? 

INF: bem’ eu que seja total’ purque hoje pra se conseguí um bom imprego’ precisa-se 

falar corretamente’ a nossa língua’ a língua mãe’ que é Português (+) e linguagem 

assim’ (em) línguas estrangeiras’ como o Inglês’ o Ispanhol (+) se quisé realmente 

conseguí assim’ u:ma: (+) uma ótima condição financêra’ precisa-se istudá bastante, 



DOC: Você é um bom falante, do Inglês? 

INF: não’ ((ri)) sinceramente eu falo pôco’ se bobeá eu.../ 

                                                              [[ 

DOC:                                                              Sabe dizer uma frase? 

INF: uma frase” (++) sei’ deixa eu vê:: ((silêncio)) Love Life, 

DOC: O que significa? 

INF: amo/ amar a vida, 

DOC: Amar a vida. O que é vida? 

INF: vida” sinceramente’ pra mim’ (+) vida é você está: (+) BEM (+) consigo mesmo e 

com os ôtros, 

DOC: Você acredita em vida após a morte? 

INF: sim’ acredito, 

DOC: O que seria? 

INF: ((barulho)) eu acho que se uma pessoa: (+) morre’ a morte pra ela não acaba’ a 

morte num vai acabá co:m a vida dela’ acho que sim’ se uma pessoa morre’ ela va:i 

(++) um dia se reencontrá cum seus familiares que istão na terra’ acho que u::m (+) 

um dia eles se encontrarão, 

DOC: Na tua opinião, há um reencontro? 

INF: há um reencontro, 

DOC: E essa história de salvação, de condenação? 

INF: salvaçã:o/ dependeno de algumas religiões/ não que eu vá: assim’ critiCÁ’ ma:s eu 

acredito assim’ que HÁ assim’ ((barulho)) uma:: (+) esPÉcie de::/ (++) não assim/ 

digamos’ salvação (+) mas sim de u:m BEM-estar para aquela pessoa, 

DOC: E para que ele tenha esse bem-estar o que ele precisa fazer? 

INF: be:m’ eu num vô dizê assim’ seguí bo:ns mandamentos’ mas sim sê uma pessoa de 

bem, 

DOC: Aqui em Juazeiro, as romeiradas são muito comuns devido ao Padre Cícero, o que 

ele foi, o que ele representou, qual o teu pensamento sobre isso? 

INF: bem’ que ele foi um home:m (+) muito sábio’ ixperiente’ (+) purisso que ele é (+) 

tido como um santo’ purque ele: istudô’ além dele tê istuDA:DO BAStante’ quando 

ele chegava que: (sim)/ que percebia que uma pessoa tinha assim’ uma::/ (+) assim 



digamos’ uma due:nça que e:le:: (+) conhecesse os sintomas’ ele poderia: muito 

bem indicá um remédio certo (+) pra isso, 

DOC: Você o considera santo? Você o tem como um santo? 

INF: digamos que sim, 

DOC: Então, o que... o que é ser santo? 

INF: santo para mim’ num é só tê uma imagem pindurada (num)/ numa parede’ ma:s 

si:m’ é sê:: (+) uma pessoa (+) digna’ que tenha feito o bem (+) sem se preocupá 

co::m/ (+) assim’ digamos’ cum as condições financêras’ sem se preocupá cum 

dinhê:ro, 

DOC: Assim, na história da humanidade, se tem dado, eh... digamos assim, muito valor a 

determinados valores do homem, o homem é que... envolvendo o homem e a 

mulher, como honestidade, como outros tipos de valores que são exigidos até. O que 

que você... você acha que corresponde a esses valores exigidos? 

INF: be:m (+) eu acho que:: (+) sim’ sê uma pessoa: bem vista pela sociedade é uma 

coisa bo:a, 

DOC: O que é honestidade? 

INF: honestidade pra mim é sê: (+) sincero e respondê (ao) seus atos, 

DOC: Você tem na sua família uma história de honestidade para se espelhar? 

INF: tenho’ de minha família” acho que sim, 

DOC: Honestidade, então, você entende ser só no que se refere ao financeiro ou envolve 

um outro? 

INF: nã:o’ não é somente ao financê:ro’ envolvi ôtros sentidos também, 

DOC: Ser infiel à namorada é uma desonestidade? 

INF: é’ sê desonesto, 

DOC: Então, você já foi desonesto? 

INF: digamos que:: (+) NÃ:o’ não dependentemente de MI:nha causa’ ma:s sim por u:m 

(+) motivo de força maior, 

DOC: Então, o que foi essa força maior?   

INF: eu adoecí (+) chegue:i (+) mal lá no posto de saúde’ minha namorada não istava 

perto’ então’ uma: ôtra moça pegô’ se chegô perto de mim’ foi dediCAda a mim’ 

cuidô de minha pesso:a’ esperano que eu milhoRAsse (+) de saú:de (+) e: (+) durô 



somente um dia/ dois’ só inquanto eu mim recuperava e nisso ela istava sempre do 

meu lado’ e nisso eu acho que:: (++) eu fui inFIel purque somente e:u (+) dei (+) 

assim’ digamo:ss (+) um pôco de atenção dimais a essa pessoa’ que eu corresponDI: 

(+) aos sentimentos dela’ mas não da forma que eu quiria’ digamos que eu fu:i (+) 

um (tanto) infiel’ purque e:u (+) a bejei’ somente, 

DOC: Assim, você magoou duas pessoas? 

INF: não’ não foi assim tipo: u::m/ (+) não digamos que eu magoei duas pessoas’ ma:s 

sim’ eu magoei uma única pessoa MUIto mais (horrível)’ que foi eu mesmo, 

DOC: Fala sobre um... um acontecimento que passou na tua vida e que te marcou no... 

no... quando aconteceu e que isso vai ficar para... para o resto da tua vida? 

INF: são vários’ (incompreensível) (independente) independente/ independente do meu 

pai’ fora:m vários pur causo dele’ porque:: quando eu era ma:s piqueno’ assim’ 

digamos’ u:ns (+) sete pra oito anos/ (++) (chovê) nesse tempo meu pai (+) tava 

disimpregado’ tava vendeno jóias’ foi assaltado’ foi ispancado’ surrado’ realmente 

teve o:: (+) o ROSto todo machucado’ todo quebrado’ foi todo lavado em sangue’ 

pra uma criança de:: sete pra oito anos vê uma coisa daquela’ acho que não é uma 

coisa que assim’ se esqueça, 

DOC: Esse foi o acontecimento mais marcante? 

INF: foi’ foi (esse que) marcô, 

DOC: E na tua vida, assim, digamos assim, que não esteja relacionado a tua família? 

INF: não esteja relacionado a minha família” e que tenha mim ma:rCA:do” diGAmos’ 

que: (+) pur inquanto’ nã:o me vem à cabeça, 

DOC: Para o futuro, o quê que você aspira pro futuro, o que você pensa sobre o futuro, 

tem planejamentos? 

INF: não’ eu tenho u::m uma isperança’ um desejo, 

DOC: Esperança, desejo, o que é esperança? 

INF: ((barulho de moto)) eu ispero que: (++) pelo menos o futuro seja melhor para todos 

nós’ essa é minha esperança, 

DOC: E pra que seja melhor, o que é necessário? 

INF: mais competência do goVERnos e mais (indicação dos) (incompreensível)’ se todo:/ 

se uma comunidade’ duas’ três’ uma cidade’ um istado (+) se junTAsse’ fizesse 



mobilizaçõ:es’ digamo:s’ não só passeatas’ ma:s mobilizações que: (+) exigissem 

do governo milhorias (+) para o povo’ acho que com certeza ia:/ o futuro iria sê 

milhor, 

DOC: Qual a mensagem que você deixa como jovem? 

INF: a mensagem que eu deixo (++) é:: viva a vida com todos os benefícios que ela lhe 

oferece, 


