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DOC: Qual o seu nome?
INF: M.J.N.S.,
DOC: Qual a sua data de nascimento?
INF: catôze de um de oitentai:: quatro,
DOC: Você nasceu aqui?
INF: não’ eu (+) nasci na Barbalha’ mais quando nóis era pequena’ meu avô veio para o Crato
e mDPãe tambéim veio para o Crato,
DOC: Qual o nome do seu pai e da sua mãe?
INF: o nome do meu pai era J. P.S. e a mDPãe é R.N.,
DOC: Seus pais nasceram em Barbalha?
INF: sim’ meu pai e ma mãe nasceu em Barbalha, ((informante aparenta ler))
DOC: Quantos irmãos você tem?
INF: eu tÁLRRLWRLUPãos ((barulho de carro)) cinco mulhé e trêis homens,
DOC: Dos seus irmãos tem algum que estuda?
INF: tem quatro’ os menores ele estudam (+) meu irmão mais velho ele está estudando agora
porque ele quer trabalhá (+) seu/ sem sê de pedrêro e nunca gostei de: istudá,
DOC: Você já foi a escola?
INF: já fiz até a tecêra séri primária mais eu briguei com a professora e não fui mais para a
escola,
DOC: Por que você não volta a estudar, não faz o supletivo?
INF: quando eu era pequena a professora brigou comigo’ aí eu fiquei com raiva’ aí hoje eu
trabalho e já sô muito grande’ aí tambéim ((barulho do microfone)) eu tÁLRSULJXLoDGHLU
para a aula todo dia,
DOC: Mas no supletivo, você não vai todo dia.
INF: pode sê que eu volte’ mais agora não’ eu não que::ro’ às vezes eu tenho vontade’ mais eu
fico cansada à noite’ aí eu não vou,

DOC: Qual o seu trabalho?
INF: eu trabalho nas casas das pessoas’ eu sô empregada doméstica’ sabe eu faço tudo (+) eu
(+) eu também tÁLRPXLWRWHPSR¶SRUTXHHXIDoRWXGRGHPDQKã’ aí eu assisto televisão à
tarde quase tudo,
DOC: Você gosta de vê televisão?
INF: sim’ eu não traba/ se eu não trabalhasse eu passaria o dia quase todo assistindo televisão,
DOC: Que programas você gosta de ver?
INF: eu gosto da Angélica’ mais eu não assisto muito porque eu tô arrumando a casa (+) gosto
de Ana Maria Braga’ ma/ gosto da do Ratinho’ do Gugu’ principalmente quando aparece
((riso)) quando aparece o Et’ o Rodolfo’ gosto do Sílvio Santos e das novelas da globo,
DOC: E rádio você gosta de ouvir?
INF: ah: eu gosto muito de música’ eu escuto rádio todo dia’ e mui/ e principalmente escuto
(+) quando tô arrumando a casa,
DOC: Que música você prefere?
INF: eu gosto mais é de forró’ sertanejo e de música que a o povo diz (+) que é brega como
Amado Batista’ Lairton e seus teclados e tudo MA:IS,
DOC: Qual o conjunto de forró que você mais gosta?
INF: eu gosto de Mastruz com leite’ e Brasas do forró’ ((barulho de carro)) forró legal eu gosto
de todo: eu acho’ eu acho,
DOC: Você é católica?
INF: eu sô católica’ gosto muito de rezá e de assisti missa’ eu acredito muito em Deus e eu sô
católica’ todo domingo eu vô à missa e vô à procissão (+) gosto de rezá o têço todo dia e
peço muita ajuda a Deus porque ele é muito bom,
DOC: Você já teve muito aborrecimento em seu trabalho?
INF: já: claro’ eu trabalhei mui/ num/ eu trabalhei (+) numa casa que a dona era muito ruim’
ela era chata’ brigava direto’ reclamava de tudo’ brigava muito por tudo’ ela sempre
estava brigando (+) di:a/ todo dia’ que ela já acordava brigando às vezes ninguéim na
casa dela aguentava’ até: até que eu não agüentei e fui embora (+) aí tD RV ILOKRV TXH
eram chatos’ eles sujavam tudo e não limpava’ às vezes eu limpava e eles sujavam na
mesma hora’ só porque queriam (+) tudo nas mãos’ eu eu via brigando com eles porque
eu não queria fazer tudo para eles’ até agora eles ficavam sentado (+) e: me pediam,
DOC: E agora no seu novo emprego está melhor?
INF: ah: a dona S. é legal’ ela só tem uma filha que mora aqui e a outra mora em Fortaleza’ e
as filhas dela são educadas (+) e ela tambéim (+) sem:pre me dá presente’ me ajuda
muito’ ela só não gosta porque eu não estudo’ ela fica mandando eu ir para a escola’ eu
fico enrolando dizendo que depois estudo’ no su/ que depois eu vô estudar no supletivo
mais nunca vô’ e aí porque ela já fi/ já faiz mD PDWUtFXOD¶ PDLV HX Vy Qão fui para a
escola (+) mais eu sei ((interrupção)) mais eu sei lê um pôco’ fico lendo revista de Karina

e ui signo do jornal’ eu leio todo dia’ e é porque não sô besta de perdê tempo indo para a
escola,
DOC: Você não acha que se você estudasse você conseguiria um emprego melhor?
INF: pode’ pode sê mais na televisão diz que não tem imprego (+) pra ninguéim e aí eu (+) tô
bem aqui no meu/ eu gosto de:: trabalhá assim,
DOC: Se você tiver um filho como você vai ensinar a ele a ir para a escola?
INF: se eu tivé’ se eu tivé um filho (+) ele vai estudá porque ele vai se/ (+) ele não/ se ele num
fô ele vai apanhá bem muito’ porque é muito fácil’ tem escola perto de casa ((grito de
criança)) e se ele fi/ não fô’ se ele fô pequeno eles têm que ficá (+) indo até crescê,
DOC: Você vai muito à festa?
INF: de festa eu gosto’ mais eu não vô muito porque tem festa que eu não tenho dinheiro’ só
quando eu tenho dinheiro eu vou para a festa (+) ou quando tem festa de graça’ na praça
(+) e para a exposição eu tambéim vô todo dia’ mais eu não vô muito para show porque é
caro (+) vô a um ou dois quando dona S. ela às vezes me dá dinheiro para eu ir duas
vezes para o show (+) da exposição’ aí eu tô lá na festa porque é muito bom,
DOC: Você gosta de futebol? Qual time torce?
INF: eu torço o Flamengo’ mais não gosto de jo/ de jogo’ só gosto quando o Flamengo tá
ganhando aí eu acho bom assistir o jogo’ mais é só,
DOC: Se você fosse presidente do Brasil, o que você faria para melhorar esse país?
INF: eu’ se eu fosse presidente (+) deixei eu (+) eu se eu fosse presidente deixa eu vê’ eu
mandaria prendê todos os ladrões’ e tambéim todos os políticos que roubam (+) das
pessoas’ (+) aumentaria o salário’ dava comida às pessoas que não tem né” tambéim
mandava fazê casa para as pessoas que ficam na rua’ dormindo na praça e nas ruas’ sem
casa’ aí eu ainda que eu ia ser também assim’ mandava remédio para os hospitais e
mandava os médico cuidar ((barulho de carro)) de todos os doentes que chegasse no
hospital,
DOC: O que você mudaria no mundo de hoje?
INF: tudo né” ((riso)) tá tudo erra:do’ as pessoas matando por brincadeira (+) ((rápido)) os
bandidos tomando conta das favela’ e as pessoas sem dêiro e sem comida’ as crianças e
os velhos morrendo nos hospital’ um dia morreu um homem’ eu vi na televisão que o
homem morreu na fila da do banco quando eu ia recebê o dinhêro da do aposento (+)
quando eu ia recebê o dinhêro da do aposento da mD Pãe’ eu não queria que isso
acontecesse no Brasil’ tá”
DOC: M.J., muito obrigada por você ter me ajudado nesse trabalho.

