Ficha Social nº 38
Informante: N.B.S
Idade: 16 Anos
Sexo: Feminino
Escolarização: 2o Grau Incompleto
Localidade: Crato
Profissão: Estudante
Documentador: Christiane Maria Correia Lopes
Transcritor: Welson Gomes Pires
Digitador: Welson Gomes Pires
Duração: 8 Minutos e 30 Segundos
DOC: Qual o seu nome?
INF: N.B.S.,
DOC: Qual a sua data de nascimento?
INF: quatro do deiz de mil novecentos e oitentei quatro,
DOC: Você nasceu aqui?
INF: sim eu nasci (+) aqui,
DOC: Você tem irmão?
INF: tenho dois irmãos’ dois homens e só eu de mulhé,
DOC: Você já morou em outra cidade além de Crato?
INF: já’ eu nasci em Brejo Santo e morei em Juazêro mais faiz muito tempo que eu moro
aqui’ não me lembro de quando (+) de quando eu morava em Brejo’ só lembro
muito pôco de Juazêro,
DOC: Você gosta de Juazeiro?
INF: não’ eu prefiro o Crato’ aqui as pessoas são melhores,
DOC: Onde seus pais nasceram?
INF: meu pai nasceu em Brejo e minha mãe em Barbalha’ eu também nasci em Brejo (+)
já meus irmãos nasceram aqui,
DOC: Você estuda? Qual série faz?
INF: eu estudo no Nosso Mundo e faço a oitava séri do primêro grau,
DOC: Que carreira você pretende seguir?

INF: Medicina ou qualqué uma de/da área de saúde,
DOC: Por quê?
INF: ((barulho de ventilador e microfone)) eu quero ajudá a salvá as pessoas que morem
na porta do hospital’ sem ajuda médica,
DOC: Você gosta de forró?
INF: gosto’ com toda boa/ ((barulho estranho)) com toda sinceridade,
DOC: Qual o seu grupo preferido?
INF: os Brasas do forró’ Mastruiz com leite’ na verdade eu não tenho preferência’ todos
são bons, ((barulho de microfone))
DOC: Você costuma ver televisão?
INF: costumo’ eu gosto muito,
DOC: Que programa costuma assistir?
INF: as novelas’ os filmes’ o programa da Xuxa (2,5) Sandy Júniu’ Pequenos Brilhantes’
os programas musicais,
DOC: E rádio você gosta de ouvir? Que programa?
INF: gosto’ gosto só da FM’ e os meus programas preferidos são’ As demais (2,5) e o
dumingo que só passa música no/ sem intervalo,
DOC: Você pratica algum esporte? Quais?
[[
INF:

pratico’ ((pausa na fala)) pratico vôley’ natação’ ginástica’
aeróbica,

DOC: Nossa! Tudo isso?
INF: o vôley e a aeróbica ((barulho de microfone)) é na escola,
DOC: Gosta de futebol? Qual time torce?
INF: não muito’ não gosto de ficá assistindo jogo’ só da seleção (+) na época da copa’
mas eu eu toço o Flamengo’ mas também não entendo/ não entendo muito,
DOC: Qual é a sua religião?
INF: católica,
DOC: Você disse que era católica, me fale de sua religião?
INF: gosto de rezá’ acredito em Nossa Senhora de Fátima’ e todos os santos da igreja
católica’ eu vô a missa todos os dumingo,

DOC: O que é moderno para você nos dias de hoje?
INF: é vivê’ fazê tudo (+) tipo í para festa’ durmí na casa das amigas’ conhecê uma praia
(+) de nudismo’ namorá’ mas também tem que estudá fazê tudo isso (+) mais com
a cabeça no lugá,
DOC: Você falou em estudar. Para você é importante as mães colocarem os filhos na
escola?
INF: sim’ porque só estudam agente/ (+) consegue alguma coisa (+) se estudando está
difícil’ imagina se a gente não estudá’ se as nossas mães (+) coloca os filhos na
escola’ elas não ficam na rua roubando’ se drogando’ quando eles estão na escola’
eles não fazem nada disso,
DOC: E o que você acha de mães que não colocam as crianças na escola? ((barulho de
ventilador))
INF: umas irresponsáveis’ todas as crianças (+) tem que í para escola se as mães não
colocarem os filhos na escola’ elas podem até ser presas’ hoje tem que sê todas as
crianças na escola,
DOC: Você tem uma idéia da diferença entre o ensino público e o particular?
INF: o ensino público os professores ganham pôco e tem que trabalhá o dia todo’ muitas
vezes até (+) em três ou quatro escolas e os alunos também não tem quem (+) ensine
as atividades em casa’ porque muitas são filhos de analfabetos’ também alguns (+)
alunos que as vezes trabalham para ajudá a mãe’ aí eles não tem tempo aju/ de
estudá’ quem estuda em escola particulá ((barulho de moto)) o pai e a mãe são
formados (+) e tem também professô particulá’ e livros’ as escolas são mais
equipadas’ por mais que o governo diga que é uma educação de qualidade’ isso está
muito longe de saí do papel,
DOC: Você fala da escola pública como se conhecesse?
INF: é que minha mãe trabalha em uma’ e eu (2,5) eu via as coisas como eram’ estão
dizendo que hoje é pió porque os alunos vão estudá um ano e valê por dois’ assim
não dá,
DOC: O que você mudaria no mundo de hoje?

INF: pra falá a verdade’ tudo (2,5) é tudo ruim’ esse Governo não presta (+) pra nada’
tem muitos bandidos’ muitos ladrões’ mais ninguém pode dá um jeito porque a
própria política e os políticos são os (+) que mais roubam,
DOC: Qual foi ou será sua maior emoção?
INF: sem dúvida passá no vestibulá da primêra veiz’ assim eu fico livre de todas as
cobranças,
DOC: Que tipo de cobrança?
INF: essa do pai da gente dizê que gasta muito (+) com escola (2,5) e não querem nada
com a vida’ PAGAM muito’ nê” assim’ gastam muito e a gente num qué nada com
a vida,
DOC: Seus pais cobram de você passar da primeira vez no vestibular?
INF: claro’ todos fazem isso’ mais eles não sabem que é muito difícil’ nóis estudamos
muito (+) nas zoras tem que a gente que ficá nervosa (+) outros não se preparam
muito (+) a concorrência é muito alta’ eu espero não ficá nervosa quando chegá a
minha veiz,
DOC: Alguns de seus irmãos já fizeram vestibular?
INF: não’ eu sô a mais velha,
DOC: Na sua opinião qual a causa de tanta violência?
INF: a falta de uma política de vergõD¶SRUTXHDVSHVVRDVQão tem imprego (+) quando
tem o salário é muito inferiô as necessidades básicas do dia-a-dia’ do jeito que a
coisa vai (+) nos dias não existe mais espaço para (+) para tê paiz,
DOC: Você tem amigos?
INF: tenho muitos colegas porque amigos são pôcos’ as pessoas que realmente sabem o
que é amizade’ amiga de verdade só minha mãe,
DOC: O que você pensa sobre amizade?
INF: a amizade é muito importante’ nos faiz sentí queridos’ respeitados’ nos leva a
acreditá que somos capazes de progredí’ amizades verdadeiras marcam para sempre,
DOC: Que mensagem você daria aos jovens?
INF: façam como eu’ divirtam-se sem fumo’ drogas e bebidas alcoólicas’ a juventude é
uma das melhores fazes da vida (+) mas tem que sê: se divertido (+) para não sofrê
depois’ vivê é muito bom,

