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DOC: Qual o seu nome? 

INF: Fabiana,  

DOC: E sua data de nascimento? 

INF: oito de agosto ((fungado)), 

DOC: Você nasceu aqui? 

INF: nasci na cidade de Crato né” que é estado do Ceará’ fica no Sul, 

DOC: Você já morou em outra cidade?  Quanto tempo? 

INF: morei em Recife um ano e cinco meses né” papai precisou i trabalhá lá e nóis 

fomos’ estivemos esse período lá mais devido as dificuldade tivemos que voltá’ 

retorá aqui pra cidade do Crato,  

DOC: Qual o nome de seu pai e de sua mãe?  

INT: é I. e H.,  

DOC: Seus pais nasceram aqui?  

INF: mamãe nasceu aqui tambéim no Crato e papai é natural de Potengi né” que é uma 

cidade aqui tambéim do interior do Ceará,  

DOC: Você tem irmãos?  

INF: tenho cin/ nove irmãos’ oito filhos natural de papai e mamãe’ e tem um que mamãe 

cria desde seis meses de idade (+) que é o mais novo, 

DOC: Todos estudam? 



INF: todos estudam né” a gente procura estimulá (+) né” com relação ao estudo que 

((rápido)) a gente sabe hoje da importância que é ((barulho de microfone)) o estudo 

em TODOS os nívels né” profissional’ intelectual’ tão a rente incentiva muito pra 

que eles estudem’ teve  dois deles pararam um período né” (+) e: a gente ficô 

estimulando’ mostrando’ o porquê da importância do estudo e agora eles voltaram a 

estudá novamente’ mais já ((rápido)) estavam num nível de sigundo grau então num 

foi muito difícil não’ eles tão até mais entusiasmado agora,  

DOC: Você trabalha? Qual a sua profissão? 

INF: eu trabalho na Prefeitura né” Municipal do Crato’ tÁLR�XP�FDUJR�QD área burocrática 

né” que é na área administrativa’ mais sô (+) graduada em Letras né” pela 

universidade (+) aqui (+) pela URCA né” aqui e terminei Letras para exercê a 

profissão de professora com a língua portuguesa e a língua inglesa né” já exerci’ 

realmente no momento eu tô  fora de sala mas já (+) lecionei a língua portuguesa e 

tambéim a língua inglesa quando havia necessidade dentro do município e até fora 

pelo um convênio qui existia estado e: e município ((gritos de alunos)), 

DOC: Está contente com a sua função? 

INF: estou porque tudo que eu procuro fazê’ eu procuro fazê cum (+) tranqüilidade’ 

responsabilidade todas as funções qui me dão’ essa dagora eu tô gostando muito 

porque eu estô na biblioteca da escola do Colégio Municipal né” fazendo um projeto 

pra funcioná que a gente sabe hoje da importância que é tambéim a área de pesquisa 

((rápido)) dentro da escola’ então essa função é muito gratificante’ eu tô adorando 

fazê esse trabalho, 

DOC: Você acha que sua atividade contribui para o desenvolvimento do país?  

INF: eu acho que TODAS as atividade contribuem um pouco para o ((rápido)) 

desenvolvimento do país’ DESde o lixeiro que cata até os cargos mais elevados né” 

muito importante’ acho que todo mundo contribui pro um crescimento seja qualqué 

área’ e eu acredito que contribui embora seja bem piqueninim ninguéim veja’ 

escondido’ mais a gente contribui porque a rente sempre que tá por traiz de algum 

trabalho (+) algo que agente faz é contribuindo pra algÊD�FRLVD�H�WXGR�TXH�VH�ID]�p�
contribuindo para o desenvolvimento do nosso país né” 

DOC: Você tem filhos? Quantos? 



                                       [[ 

INF:        tÁLR�ÊD�OLQGD�0$5$9,/+26$¶�Vy�WÁLR�ÊD�ILOKD�TXH�p�D�FRLVD�PDLV�
importante hoje da mD�YLGD� 

DOC: Para você o que é ser mãe? 

INF: ser mãe pra mim foi a coisa (+) mais gratificante’ MAIS importante’ ser MÃE pra 

mim mudou MUITO’ mudou meu estado de espírito porque muitas vezes a gente 

(+) nessa vida corrida e cansada a gente procura eh: algÊD�FRLVD�TXH�HVWLPXOH�H���QD�
mD�SHVVRD�Qão existia’ então agora quando com essa filha que eu tenho eu acho que 

mudou muito’ eu tÁR�PDLV�HVWtPXOR¶���UiSLGR���HX�WÁR�PDLV�Ip¶�HX�WÁR�PDLV�IRUoD¶�HX�
tudo que procuro e tudo que vô fazê é sempre pensando nela’ o melhó pra ela então 

mudou MUITO’ muito’ muito’ tô/ a melhó coisa que me aconteceu foi sê mãe 

porque mudou MUITO a minha maneira de pensá’ de agi:’ hoje as minhas ações’ os 

meus pensamentos são todos direcionado para que ela possa vê em mim um espelho 

né” eu possa sê pra ela um espelho e eu num pensava assim’ tudo que eu faço hoje é 

mais comedido’ é mais tranqüilo porque ela tem que tê em mim um espelho que ela 

possa se espelhá mais tarde’ então hoje pra mim (+) eh:: como é que eu digo” 

considero a coisa mais importante da mD�YLGD�KRMH�p�PD�ILOKD¶�SRUTXH�HOD�08'28�
muita coisa em mim, 

DOC: Você acha importante as mães colocarem os filhos na escola? 

INF: isso é fundamental’ né nem que seja importante’ é mais do que importante’ é 

fundamental’ é ÊD� SULRULGDGH¶� p� ÊD� FRLVD� LPSRUWDQWH¶� ��UiSLGR��� YRFê tem que 

estimulá a criança desde pequeninD¶� GHVGH� RV� SULPHLURV� PRYLPHQWR� YRFê já vai 

direcionando para o aprendizado né” então é muito importante’ é fundamental’ é 

hoje a coisa fundamental é estimulá a criança para a escola né” hoje que tem muitos 

projetos né” o governo ((rápido)) estadual’ federal’ e municipal tá muito voltado pra 

essa questão’ até atravéis de LEIS né” pra que hoje seja o estímulo principal da 

família é o estudo’ então isso aí é ÊD�SHUJXQWD�ERD�PDLV�HX acho qui: /.../, 

DOC: E as mães que não colocam os filhos na escola? O que você acha? 

INF: eu acho que essas mães’ talveiz não tÁLDP� WLGR�7$0%e,0�D�RSRUWXQLGDGH�GH� WHU�
sido estimulada’ ter sido chamada’ voltada pra esse lado né” eh do estudo’ muitas 

vezes pela condição social né” em que vive então eu num culpo não’ muitas mães às 



vezes o discaso que teve com relação ao estudo é é é porque num teve tambéim o 

estímulo’ num teve que orientasse’ não teve quem mostrasse’ né” hoje a televisão’ 

as escolas’ estão trazendo muito né” resgatando muito isso das mães até que não 

tiveram estudo’ e as próprias mães e os próprios pais hoje tambéim se sente 

((rápido)) incentivado’ se sabe hoje de mães e pais que tra/ que terminam o estudo 

(+) eh igual com seu filho’ é seu filho estudando e ela tambéim’ né” então (+) eu 

acho que:: é importante’ parabéns a esses projetos que existe né” que levam 

tambéim os pais à escola’ então é fundamental tambéim nessa parte aí, 

DOC: Você costuma vê televisão? 

INF: gosto’ eu gosto muito de televisão’ apesá de dizerem que a televisão às vezes é é é 

dêxa você alienado’ eu acredito que alguns programas’ mais existem MU:ITA 

programação boa’ existe muita programação boa e eu gosto de vê televisão,  

DOC: Quais seus programas preferidos? 

INF: eu num tÁLR� QÁLXP� SUHIHULGR� DVVLP¶� GH� GL]ê eu aSSIsto esse porque eu assisto’ 

porque tÁR� REULJDoão’ ((rápido)) eu num tÁR� SUHIHUência não’ mais quando agente 

escuta e vê que existe um programa bom vai trazê alguma coisa pra/ ou até mesmo 

aqueles que você diz que é ruim’ existe muito programa de humor né” que você 

senta até pra ri’ ((rápido)) pra se discontrai’ se distrai’ existe os programas ruins que 

você assiste até pra vê qual é o objetivo’ o que é que as pessoas querem trazê com 

isso né” e eu assisto dependendo às vezes do interêsse do momento eu assisto eh: 

qualqué programa independente dele sê ruim ou bom’ vai dependê do que me 

chamá atenção’ ((rápido)) do interesse até pra você tirá qualqué  coisa que possa 

tambéim lhe ajudá no lado negativo ou positivo’ no que você tá fazendo no seu dia-

a-dia’ então eu não tÁLR� XP� SURJUDPD� HVSHFtILFR� Qão’ eu assisto aqueles que: 

((suspiro)) encontro a meu interesse,  

DOC: E Jornal você costuma ler?  

INF: gosto de lê jornal né” às vezes você num teim tempo né” tambéim’ mais sempre que 

existe ÊD� RSRUWXQLGDGH� ��EDUXOKR� GH�PLFURIRQH��� D� JHQWH� Wi� OHQGR� R� MRUQDO� SRUTXH�
sabe que hoje o jornal é o que traiz né” a notícia’ todo dia você fica em dia com o 

mundo inteiro né” com nosso país’ com tudo’ então é importante que se leia jornal e 

quando eu tÁLR� RSRUWXQLGDGH¶� HK��� HVWDPR� OHQGR¶� p� WDQWR� TXH� QHVVH� SURMHWR� GD�



biblioteca daqui da escola que eu tô fazendo’ é ÊD�GDV�PHWDV� WDPEpLP�HK���QyV� Mi�
recebemos né” o jornal aqui na escola’ é que ele passe’ ele seja ele seja lido pelos 

professores ((rápido)) alunos’ pessoal’ funcionários e tudo’ nós vamos fazê tambéim 

esse trabalho aqui na biblioteca pra que as pessoas tambéim fiquem em dia com as 

notícias diárias, 

DOC: E rádio, costuma ouvir?  

INF: costumo’ você às vezes tá fazendo um trabalho’ qué ouvi ÊD�ERD�P~VLFD¶�QR�PHLR�
dessa boa música veim tambéim ÊD�ERD�QRWtFLD¶�ÊD�Pi�QRWLFLD¶� ��UiSLGR���HQWão o 

rádio tambéim é importante’ que é um meio de comunicação muito importante e a 

gente já tem por natureza a tendência de chegá’ ligá né” ouvi:’ então eu tambéim 

escuto rádio, 

DOC: Você gosta de festa?  

INF: eu adorava’ adorava ((risos)),  

DOC:  Adorava? 

INF:  eu adorava ÊD� IHVWD¶� IHVWD� SUD�PLP� HUD���PDLV� DJRUD� Mi� Qão é mais tão importante 

assim’ porque como eu digo’ depois da mD� ILOKD�PXLWD�FRLVD�Pudou né” procuro 

ficá mais tempo com ela’ mais sempre que existe a oportunidade’ essas festinhas 

né” que a gente pode reuní os amigos e tudo’ e festas também assim boa’ vem um 

um artista que a gente gosta e tudo’ então já não é mais com freqüência mais eu 

gosto’ afinal quem não gosta” é um lazê muito importante né” a festa’ eu gosto 

muito,  

DOC: Qual a sua religião?  

INF: eu sou católica’ e quando eu digo eu sou católica’ não é porque é é  já nasci com 

essa formação né” que é familiá’ graças a Deus ela é familiá’ mais ((rápido)) porque 

como ÊD�UDL]�Qp´�YRFê inraiza né” vem da família’ passa de avós’ vai pra seus pais’ 

eles passam pra você’ então quase inraíza’ mais eu gosto de sê católica’ ela é hoje 

uma religião eh: que:: (+) cobra de você mais deixa você tambéim muito à vontade’ 

e eu acho que o catolicismo num é nem mais a prática’ é mais tambéim a fé’ porque 

eu acredito que toda religião é importante’ o importante é você tê a fé’ a esperança’ 

não perdê jamais a fé em Deus’ neim a esperança nos homens neim na vida’  então 

eu acho que isso é sê católica e eu sô’ vô à igreja quando: teim ÊD� LJUHMD�YL]LP�D�



minha casa’ num vô todo dia’ mais vô quando teim eh:: (+) VÔ’ de vez em quando 

vô à igreja’ mais tÁR�D�PD�Ip¶�UH]R�WRGR�GLD¶�H�V{�FDWyOLFD¶�HPERUD�D�JHQWH�VHPSUH�
quebre as regras né” do catolicismo ((riso)) né” até prá que você / a rente quebra’ 

isso é natural demais’ mais eu sou católica e gosto de sê católica mais não critico 

nÁLÊD� UHOLJLão’ eu acho que você tem que tê a fé em Deus’ tê a esperança’ 

independente de qualqué religião,  

DOC: Até hoje qual foi a sua maior emoção?  

INF: foi o nascimento da mD� ILOKD¶�D�PD�PDLy�HPRoão foi o nascimento da mD�ILOKD¶�
porque sempre faziam aquele bicho muito grande de de de PARto e de sê mãe’ e eu 

tD�PXLWR�PHGR� Dt� FRPHFHL� D�PH� HVWUXWXUi� H� D� SHQVi¶� HQWão foi ÊD� HPRoão muito 

grande eu vê que coloquei um serzinho daquele num mundo’ que veio de mim’ é 

parte mD¶�HQWão foi ÊD�HPRoão tão grande que eu tive o que se chama de depressão 

pós-parto’ eu acho que juntou todo um processo de de angústia’ de medo de sê mãe’ 

do parto’ eu tive a depressão pós-parto mais foi movida por ÊD� HPRoão muito 

grande (+) né” aquela emoção que junta num é só você vê aquela criancD�Qão’ é 

você o tudo porque quando nasce você já tá vendo aquela criança daqui a cinco anos 

num mundo estruturado’ então eh: mais foi ÊD�GDV�PDLRUHV�HPRoões que eu senti foi 

sê mãe, 

DOC: O que é moderno para você, nos dias de hoje?   

INF: o que é moderno pra mim nos dia de hoje” (+) ÊD�SHUJXQWD]D�PHLR�GLItFLO�Qp´�R�TXH�
é moderno pra mim nos dia de hoje’ eu acho qui não só pra mim’ mais pra o mundo 

inteiro é a tecnologia’ tecnologia ela é moderna’ ela modernizou muita coisa e muda 

muita coisa a cada dia’ então moderno pra mim é a tecnologia’ eu acho que é 

moderno nos dias de hoje ((rápido)) é a tecnologia porque atravéis dela é mudado 

muita coisa’ então eu acho que a tecnologia é o moderno dos dias de hoje (+) né” 

com relação à medicina né” com relação à saúde’ com relação à educação’ com 

relação à cultura’ a tecnologia ela mudô mudô muita coisa’ então ela é o importante 

no dia de hoje,  

DOC: Destaque a importância da comunicação em nossa vida. 

INF: é como já disse’ a a comunicação seja ela atravéis de rádio’ televisão’ jornal’ 

folheto’ seja atravéis só da fala diária entre ÊD�FRPXQLGDGH�Qp´�TXDQGR�VH�GLYXOJD¶�



eu acho que a notícia’ a comunicação ela é muito importante porque é ela que faz o 

elo de ligação EN:tre a gente que tá bem aqui na cidade  do Crato’ no Sul do Ceará’ 

prá o FIM:: do mundo como é chamado popularmente’ é um elo de ligação muito 

grande entre um país e outro’ entre o mundo inteiro’ então acho que a comunicação 

é um dos fatores importante né” 

DOC: Qual a sua opinião sobre o ensino no Brasil?  

INF: eu acho que o ensino no Brasil já foi bem mais falho’ já foi bem mais quadrado’ 

hoje se procura’ embora a educação ainda esteja camDQGR¶� JDOJDQGR¶� PDLV� HX�
acredito na educação’ no ensino do Brasil’ porque eles tão tentando a cada dia 

estimulá’ buscá’ você veja esses projetos de de Telecurso dois mil’ esse projeto de 

tele-ensino’ qué dizê’ eles tão mudando’ tentando /.../ 

        [[ 

DOC:                Tentando chamar o pessoal pra 

escola. 

INF: EXATAMENTE’ tentando trazê pra o ensino’ aprendizado’ então eu acho que que 

que o ensino no Brasil não é falho’ embora eles tenham recõiecido isso’ dado  

importância a educação já’ muito tempo / muita gente ficou pa traiz’ tem gente 

querendo acompanhá’ ôtos que não acompanha’ mais eu acho que o ensono no 

Brasil não é falho não’ eles tão tentando né”  a gente é um país de tecêro mundo’ 

muito:/ então eu acho que eles tentam’ e: tô dando nota deiz hoje ao ensino do 

Brasil’ em todos os aspectos,  

DOC: Se você fosse um repórter, que notícia você gostaria de dar aos telespectadores?  

INF: é ôta perguntD�WDPEpP�PXLWR�GLItFLO�Qp´�����HX�DFKR�TXH�GH�GL]ê que a notícia que 

eu diria com relação aos telespectadores (+) era que nosso Brasil (+) nosso país é ÊD�
cida / é um país em paiz (+) né” é ÊD� QRWtFLD� TXH� YRFê daria e que hoje é dado 

sempre’ porque nóis vivemos num país em paiz, 

DOC: É. 

INF: né” a gente vê todo dia os os no noticiário os repórter dando as notícia’ é notícia de 

tragédia’ de morte’ de de de a própria natureza distruindo’ então eu acho que essa 

notícia que nós somos um país em paiz né” apesá da violência’ de existi os 

problemas ((rápido)) mais nóis somos um país em paiz’ acho que é Êa notícia que eu 



daria né” logo que você ia reformulá’ arrumá’ deixá bem bonito’ mais eu daria essa 

notícia, 

DOC: No mundo de hoje o que você mudaria? 

INF: muita coisa ((risos)) que pra rente defini fica até muito difícil’ mais a gente mudaria 

muita coisa até pra que exista espaço futuro né” pra nossos filhos’ pra nossos 

sobrinhos que são pequenos’ e então a gente mudaria muita coisa’ que fica muito 

difícil agora eu enumerá né” eu acho que que pra quem (+) escutá e tivé vendo vai 

sabê que são as mesmas’ eu acho que a mudança que eu quero é a mudança que 

muita gente qué’ em todos os aspectos né” então fica muito difícil enumerá’ mais eu 

acho que se mudaria muita coisa né” se você fô fazê essa pergunta a muita gente’ 

todo mundo eu acho que vai tê um pôco de dificuldade’ mais vai dizê eu mudaria 

muita coisa’ porque eu acho que tem muita coisa a sê mudada, 

DOC: Qual o seu maior sonho?  

INF: no momento meu maió sõio eu rezo todo dia e peço a Deus’ eu fico até emocionada 

em falá’ eu quero vê mD�ILOKD�FUHVFê’ eu quero vê mD�ILOKD�IRUPDGD¶�HX�TXHUR�Yê 

mD�ILOKD�HVWUXWXUDGD�HPRFLRQDOPHQWH¶�HX�TXHUR�Yê mD�ILOKD�HTXLOLEUDGD¶�HX�TXHUR�
vê mD� ILOKa encamDGD� QD� YLGD¶� HQWão esse é o meu maió sonho’ eu peço todo 

((rápido)) dia a Deus que eu tÁD�PXLWD�VD~GH¶�SRVVD�YLYê muitos ano’ porque o meu 

sõio ele tem um objetivo BEM longe’ porque ela agora que tem um ano e oito 

meses’ que é vê o crescimento’ desenvolvimento intelectual de mD�ILOKD¶�HQWão esse 

é o meu maior sõio porque a gente:/ eu chamo como sõio porque é muito difícil 

você: você sabê né” o que vai ocorrê daqui a um ano’ dois’ trêis’ quatro’ cinco’ 

então pra mim agora é um sõio, 

DOC: E saudade, o que é saudade pra você? 

INF: saudade: é um sentimento BO:M’ eu acho que a saudade é um sentimento gostoso’ 

porque você só sente SAUDADE de algÊD�FRLVD�RX�GH�DOJXpLP�TXH�YRFê gosta né” 

então a saudade ela é um sentimento gostoso’ ela é um sentimento bom’ ela dêxa 

você meiga’ dêxa você eh: tranqüila’ dêxa você pensativa’ ela traiz muita coisa pra 

o seu lado emocional bom (+) saudade é bom’ porque saudade você só tem daquilo 

que você ama’ então aquilo que você ama é bom’ então a saudade também é bom’ é 

gostosa,  



DOC: F. muito obrigada por você ter ajudado nesse trabalho que eu estou tentando fazer! 

 


