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DOC: Boa noite!
INF: bo:a,
DOC: Qual é o seu nome?
INF: é S.F.,
DOC: S., eu estive aqui naquele dia, não sei se você lembra, mas, nós ficamos de fazer
uma entrevista. Eu expliquei pra você que é um trabalho do Curso de Especialização
em Língua Portuguesa da Universidade Regional do Cariri, e tem por finalidade
pesquisar as variações lingüísticas existentes nessa região. Então hoje, eu estou de
volta pra nós realizarmos a nossa entrevista; eu me chamo Darly e moro aqui em
Nova Olinda, na rua Quatorze de Abril. S., qual é o seu nome completo?
INF: meu nome completo é: S.F.H.,
DOC: E a data do seu nascimento?
INF: dizessete do de:z de sessenta e dois:,
DOC: Até que série você fez?
INF: oitava séria,
DOC: Qual é o nome do seu pai?
INF: J.A.,
DOC: E o nome da sua mãe?
INF: M.D.F. (+) A.,

DOC: Qual é a profissão deles?
INF: comeciante,
DOC: S., por que você deixou de estudar na oitava série?
INF: por falta de:: entere:sse, ((ri))
DOC: Para você, o que é educação?
INF: Darly:’ educaçã:o’ a pessoa já nasce cum ela’ já vem do bêço’ pois tem muita gente
que hoje é forma:do e não eixerce nenhuma educação,
DOC: E o que é ensino? ((barulho)) E o que é ensino?
INF: s:ão aquilo que a gente vai aprendê na iscola’ as matérias,
DOC: Você gosta de ler?
INF: sim’ gosto’ gosto muito,
DOC: Você tem preferência por qual tipo de leitura?
INF: gosto muito de lê a bíblia,
DOC: Você acha que existe alguma diferença entre o ensino de algum tempo atrás, quando
você estudou, pra hoje?
INF: sim’ porque antigamen:te o istudo de hoje/ o istudo de antigamen:te era mais
difí:cil’ porque era mais dependio:so pra tu:do’ e hoje tá mais independente porque:
tem mais facilida:de’ as pessoas ganha livros’ caderno’ lápis’ borrachas’ tem
transPORte pá i buscá de GRAça e antigamente num tDQDGDGLVVRVLPHWDPEpP
se:: istudá em is/ iscola particulá’ aí é que vai dependê muito dos pais’ mas pra
quem é pobre hoje’ tem muita facilidade no istudo,
DOC: Qual é a sua profissão, S.?
INF: eu trabalho no centro de saúde’ como atendente,
DOC: E por que você escolheu esta profissão?
INF: sim’ eu num iscolhi essa profissão não’ ganhei esse imprego: como atendente: (+) e
até hoje istô execeno ela’ a dezoito anos trabalho cum ela (+) gosto’ fiquei gostano’
sempre agüento: (+) é assi::m pessoas agressiva mas tÁR TXH UHFHEê com carinho:
((riso)) mesmo que seja com eronias porque: muitas vezes as pessoas vem tão
irritado po lado do atendente (+) e a gente tem que recebê com carim e amô’ gosto
da mDSURILVVão assim mesmo (+) agressiva como ela é: uma profissão muito:: (+)
ruim’ às vezes num é ruim,

DOC: O que você acha do desemprego?
INF:

eu acho o desemprego uma/ eh:: dá muita violência’ traz discontrole nas famílias’
nos jovens’ vivem tudo drogado’ eu acho que é falta do desemprego (+) o:: os
jovens que vivi pela rua’ crianças’ os pais que não trabalha que não tem o se:u/ (+) a
sua alimentação para oferecê a seus filho’ estudo’ aí ele vive aí jogado na rua’ eu
acho que é por falta do desemprego,

DOC: Você acha que o desemprego contribui para o desajuste entre casais?
INF: dimais’ muitas vez o o:: isposo chega em casa sem nem um tustão’ a mulhé tá
irritada’ criança cum fo:me’ pessoa dá um disispero’ vai marido pra lá’ ôto pra cá e
filho’ e fica tudo separado (+) um um terrô mehmo,
DOC: Você é conhecedora de outros problemas sociais causado pelo desemprego?
INF: é tudo isso que eu fale:i’ os casais que se abando’ que dêxa seus lares’ sa:i da sua
ca:sa’ dêxa seus filho por falta dos emprego’ tudo isso faz parte do desemprego’
tudo de ruim faz parte do desemprego,
DOC: O que você acha que é cidadania?
INF: é tê direi:tos e deve:res a cumpri:,
DOC: Você acha que os brasileiros usufruem de sua cidadania em plenitude?
INF: não,
DOC: Por quê?
INF: porque:: falta tanta da coisa’ falta (+) assim as coisa na educação’ na sua saú:de’ eh::
na justi::ça’ que a justiça só olha para o ri:co’ para o pobe não tem justiça’ eu acho
que é isso,
DOC: S., cite alguns exemplos onde você acha que os brasileiros sofrem opressão e
discriminação.
INF: as discriminações que tem no Brasil (+) é com a raça’ a cor’ que os negro no brasil
são muito disvalorizado’ até pra arrumá impre:go’ eles tem dificuldade de arrumá’
porque são negro sã:o/ muita gente aqui (+) negro são discriminado nas escola/ (+)
são discriminado’ as pessoas criti:ca e faz crítica das pessoas que são negra’ diz que
nego não vale nada,
DOC: Você costuma reivindicar seus direitos, S.?

INF: nã:o’ porque: a gente vê as coisa errada’ mas num pode falá nada’ nem fazê nada e
uma andorDVyQão faz verão,
DOC: Você é uma pessoa individualista?
INF: não’ não sô indivialista,
DOC: Você, então você se acha solidária num é?
INF: sim’ eu gosto de:: repartí as coisa’ eu num gosto de vê uma pessoa precisano e eu
teno e sem (+) oferecê a a ajuda aquele pessoa’ eu faço tudo prá que eu possa ajudá
(+) a pessoa’ eu gosto de:: participá da da/ de de de olhá pa pa para os irmão que tão
precisano das coisa e não quero: as coisa só pra mim,
DOC: Você participa de todos os eventos realizados na sua cidade e no seu trabalho?
INF: quando pó::sso eu participo’ eu gosto de participá sempre das festas comemorativas’
de tudo’ de toda participaçã:o’ de reunião’ de tudo que: tem eu pa/ eu gosto de
participá’ eu sô muito participativa,
DOC: Você valoriza as festas tradicionais comemoradas na sua cidade?
INF: dima:is’ começa logo no começo do ano/ começa logo a festa de São Sebastião cum
o pau-da-bandêra é uma festa muito: bun:ita’ é tradiciona:l’ vem gente de fo:ra
assistí essa festa’ é muito marcante na nossa vida’ vem também a festa de São
Francisco’ vem a vaquejada’ o São João e tudo isso é comemorativa’ mas a
comemorativa mesmo é a do pau-da-bandêra,
DOC: Você acha importante votar, S.?
INF: eu acho’ porque a gente deve isculhê os representante do (+) da nossa Cidade’ do
nosso Estado’ os prefeito’ os vereadores’ depuTAdo’ tudo isso é muito importante
sabê iscolhê mesmo,
DOC: Você acha que os representante do povo brasileiro estão cumprindo seus
compromissos assumidos em campanha?
INF: não, porque eles só promete na: hora que tã:o lá no palanque’ depois que sai’
esquece de tudo,
DOC: Você sabe o que é corrupção, S.?
INF: corrupção é a/ é pessoas que:: tra/ veêm as coisa e eles ficam: iscondeno e
ingaveta:no e fazeno tudo quanto num: presta’ isso é os corruptadores que vive no

brasil só ingavetano as coisa’ disviano as verba que vem pó pas cidade’ eles disvia e
faz um:/e mexe e rivira e (+) tudo isso é os corrupto, ((riso))
DOC: Você acha que a situação da miséria do nosso país, S.,é conseqüência da falta de
consciência dos nossos dirigentes?
INF: sim’ eu acho’ se eles tivesse:: (+) assim um uma consciênciazD  HUDPHOKySUD
nós,
DOC: Você é casada?
INF: sim,
DOC: Tem filhos?
INF: tÁR
DOC: Quantos?
INF: um casal,
DOC: Eles estudam?
INF: istuda,
DOC: Seus filhos estudam em escola particular ou escola pública?
INF: particulare,
DOC: Por que você escolheu... preferiu a escola particular?
INF: porque em iscola particulá’ elas têm um:: recurso melhó para o os alunos’ têm um
número de aluno menores na sala de aula’ eu acho que é isso’ porque eu butei lá’
porque o número de aluno/ que:: em iscola pública os números de aluno é muito e::
pra:/ eu acho melhó partícula:’ divido os número de aluno’ é porque:: o número de
aluno se torna menó e a aprendizage é a mesma mas por causa do número de aluno
(+) eles aprende melhó,
DOC: O que você gostaria que seus filhos fossem na futuro?
INF: a gente só gosta que os filho da gente fosse no futuro coisas boa’ médico’ profesô::
advogado’ mas aí dêxo ao critérico deles’ eles é quem vão isculhê a profissão que
deseja,
DOC: Você acompanha seus filhos em todo momento da vida deles, S.?
INF: oh: eu me preocupo munto cum meus filho na iscola’ e eu procuro sabê as nota’
comé que istão’ comé que eles tão na iscola’ converso sempre com os professores’
vô reunião’ eu participo de tudo da vida do meus filho’ eu gosto de tá sempre atenta,

DOC: Na sua opnião, S., qual é a maior falha da escola pública?
INF: é não oferecê o material iscolá’ porque tem munto alunos ali: que não tem dêro pá
comprá nem siqué uma borracha’ a apostila’ o professô fala na apostila/ dih quanto
é”/ um e cinqüenta/ Ave-Maria’ eu num tÁRQão’ nem um e cinqüenta pá comprá o/
tem aluno que num tem e os pais também não tem condições de dá,
DOC: Qual é a maior vantagem da escola pública, S.?
INF: ahã’ é::’ Ave-Maria’ é:: num pagá a mensalida::de’ sê grá:tis e num tê nem caxa pá
pagá’ sê a vontade’ o aluno só num aprende se num quisé’ porque os professô são os
mesmo das iscola particulá’ ah:’ o ensino é o mesmo’ pois eu vejo que é o mesmo e
é bom demais iscola pública/ só a a/ e tem a disvantage também’ porque na
disvantage (+) é:: agora vai criá a farda’ muita gente num tem condições de comprá’
mas isso daí é muito bom: pá iscola e para o aluno também,
DOC: Você gosta de viajar, S.?
INF: gosto’ num viajo muito porque num po:sso’ também tÁR PD UHVSRQVDELOLGDGH¶
final de semana se eu pudesse eu saia pra passiá’ mas num tÁRFRQGLoões de passiá
todo final de semana porque também tÁRPDFDVD¶SRUTXHWUDEDOKRDVHPDQDWRGDH
tÁR PD FDVD SUD ID]ê a faxina’ ai: final de semana muitas vezes é só pra fazê a
faxina’ se eu pudesse’ eu/ era/ ia era passiá’ mas não posso,
DOC: Qual o seu lazer preferido, S.?
INF: tumá bãi de bica’ adoro’ só num gosto muito da piscina porque num sei nadá,
DOC: Você gosta de música, S.?
INF: gosto,
DOC: Qual o tipo de música que você mais gosta?
INF: eu gosto de ouví: sempre música religiosa’ e de preferências de Roberto Carlos’
também gosto de ouví: as musga da:: da:: dotora Adeleny porque: eu gosto muito
de ouví: sempre’ porque eu sô religiosa,
DOC: Existe alguma música marcante na sua vida, S.?
INF: ixiste’ a a do Roberto Carlos’ todas as de roberto carlos pra mim é marcante na mD
vida, ((riso))
DOC: Você gosta de assistir televisão, S.?
[[

INF:

gosto,

DOC: Quais os seus programas preferidos?
INF: Silvo San/ Silvo San:to’ Gugu:’sempre esses programa’ umas novelD
DOC: Por que, S., você gosta de Sílvio Santos?
INF: Ave- Maria’ porque ele é muito divirti:do’ eu gosto muito do jeito’ da manera dele::
se expressá na televisão,
DOC: Você acha que televisão tem tido alguma influência na vida das pessoas?
INF: dima:is’ pois as pessoas quere copiá tu:do do jeito da televisão’ é marido (+)
namorano cum ôta e cri/ adolescente tranzano e aquela confusão danada e as pessoas
querem faze: do mehmo jeito e:: aí: cumeça a confusão e num dá certo não,
DOC: S., você acha que a televisão trouxe melhorias ou problemas para as famílias?
INF: eu acho que troxe problemas,
DOC: Por que, S., você acha que trouxe problemas?
INF: porque hoje a as criança (+) num querem mais sê: crianças’ querem sê tudo é:
adolescente’ é tudo é véi (+) aí (+) num querem mais: sê aquela criançDTXHWDGH
antigamente’ que num tDDTXHOD VXVSLUR ;X[DSUDGiPDXVH[HPSORV
DOC: S., você é uma pessoa que tem espírito jovem ou prefere viver em seriedade?
INF: eu tem ah duas coisa’ gosto de sê: (+) séria e tamém tem mDV KRUDV GH GH
conversá cum mDVDPLJDV¶GHVê uma pessoa alegre’ andá’ palestá’ eu gosto de sê
feliz’ eu num gosto de sê uma pessoa: isolada num canto e: sô s:éria também’ tem
os momento,
DOC: S., você tem um relacionamento saudável com seus filhos e com seu esposo?
INF: graças a Deus’ pois nós aqui samos quato mas/ graças a Deus nós samos amigos’
tudo nós conversa’ nós samos bem /(+) nós samos bem’ graças a Deus’ nós num tem
bri::gas’ indiferências’ nem eu’ nem meu esposo’ nem meus dois filho’ pra mim:
são as: coisas mais preciosa que eu tÁRQDPDYLGD
DOC: O que você acha da tecnologia e da informática, S.?
INF: foi bom’ resolveu muitos problema’ é uma ciência/ foi uma ciência muito boa e::
troxe muita coisa boa só que ela:/ as as disvantage é que ela (+) dexô também um
poco o povo disimpregado/ o disimprego’ porque um uma tecnologia dessa ela

ocupa o lugá de três: funcionáro ou mais e isso gerô um desemprego no brasil
também e no mundo inteiro que eu acho,
DOC: S., você é contra ou a favor do falso moralismo?
INF: eu sô contra’ porque a pessoa deve sê como é e Não mostrá aquilo que você não é,
DOC: S., como é que você define o adolescente de hoje?
INF: o adolescente de hoje’ ele é muito diferente do de antigamente (+) porque hoje eles
não querem obedecê’ eles querem sê: (+) maduro já’ há quere sê dono de si:’ não
querem mais que o pai (+) ba:ta’ nem que ixemple’ porque o o adolescente fica
ner:voso’ fica é é irritado’ num pode::/ tem que levá do jeito’ da manêra que eles
querem’ são disobidiente/ os pai os pai não pode brigá com os adolescente hoje’
num pode proibí eles í uma festa’ um passêo porque já querem batê nos pais’ isso
daí é uma coisa muito triste’ eu acho’ nos adolescente hoje’ a manêra deles viverem,
DOC: S., você acha que o adolescente precisa... O que que o adolescente presisa fazer pra
ele crescer com equilíbrio ?
INF: precisa tê um apo:io’ dos pais’ uma (+) uma cõ/ uma orientação da família’ a família
vivê sempre uni:da pra que eles: vê:jam e: sinta (+) comportados e: tê uma
orientação bem cla:ra’ da família,
DOC: S., o que você acha da gravidez na adolescência?
INF: eu acho uma coisa tão:: triste’ a a pessoa tê sua filha e vê grávida na adolescência’
ela num passá uma adolescência (+) sem (+) sem sê uma adolescência livre’ bunita’
sê logo ingravidá’ mD1RVVD6HQKRUD¶LVVRpPXLWRWULVWHSDUDRVSDLV¶Yê seu filho/
vê sua filha grávida cum treze anos’ cum doze’ isso isso é/ isso dêxa a mãe muito:
triste,
DOC: Na sua família, S., já teve algum caso desse tipo?
INF: não’ eu acho que não’ porque mDIDPtOLDpPXLWRJUDQGH¶PDKHXQXPFKHJXHLD
conhecê alguém que passasse por essas dificudade não,
DOC: Como é a realidade da gravidez na adolescência na sua cidade, S., aqui em Nova
Olinda?
INF: Ave- Maria’ aqui as pessoas fica ((carro buzinando)) criticano’ fica comentano na
calçada’ fica discriminano aquela: criatura’ Ave-Maria’ é triste aqui’ é só

comentários (+) e fica discriminano’ num qué mais que a a fã/ aquela minina
passêi: mais cum a ôta e é aquela coisa triste,
DOC: S., quais são os riscos da gravidez na adolescência?
INF: Ave-Maria’ mulé’ eu acho que elah num tão bem preparada pra isso’ aí vão/ arrisca
de abortá’ de fazê coisas: devem (+) eu acho que:: elah num tão bem preparada pra
uma gravidez’ as adolescente,
DOC: S., você sabe o que é abuso de poder?
INF: podê: é as pessoas poderosa/ aquelas pessoas poderosa que:: abusa as pessoas’ qué
humilhá as pessoas com o seu pudê’ porque é poderoso’ aí qué humilhá as pessoas
pobre’ carente,
DOC: S., você é uma pessoa tranqüila, pacata ou é uma pessoa explosiva?
INF: às veze’ eu sô explosiva’ as vez sô uma pessoa (+) pacata’ assim: tímida’ num sei
não’ num sei nem respondê essa daí’ porque depende da ocasião e do momento,
DOC: De que forma você costuma resolver seus problemas? Com justiça, esperando pela
justiça ou apela para ignorância?
INF: não’ eu gosto de:: isperá pela justiça’ principalmente a justiça de Deus.
DOC: Você tem algum vício, S.?
INF: graças a Deus não’ já tive um’ fumava mais tava prejudicano a mD VD~GH H HX
dexei’ graças a Deus’ num sinto nem vontade mah de fumá’ num tem vício nenhum,
DOC: S., o que que você acha das drogas, principalmente, craque, maconha, cocaína, essas
drogas mais conhecidas?
INF: Ave-Maria’ essas drogas são as mais pirigosa’ pois dêxam/ pois dêxa a pessoa que
usa aquele aquela droga ele ele vive:: violento’ vive distruíno as família’ vive se
distruíno a própria vida não tem amô a vida’ pois’ vivem drogado vive’ querem
acabá cum tudo’ cum a cum: a comunidade’ cum as pessoas que passam’ eles são
muito violento’ as pessoas drogadas,
DOC: S., você é uma pessoa saudável ou sente algum problema de saúde?
INF: graças a Deus’ eu sô saudável’ eu ultimamente eu tive um problemazim no meu
útero’ mas graças a Deus tive um/ passei pela cirugia’ mas graças a Deus ((buzina
de carro)) desde esse dia que eu fiquei bo:a’ nunca mais senti nada,
DOC: O que você acha do atendimento do SUS?

INF: péssimo (+) e muito:: ruim o atendimento do SUS’ as pessoas são humilha:da’ nas
filas’ é:: as pessoas num tem munto:: atendimento’ só as pessoas vi/ é um fracasso
esse atendimento do SUS’ presta não’ se tivé algum problema grave’ Morre’ MOrre
por falta dum atendimento médico’ os médico num tão nem aí: pá para o SUS’ eles
num dão nem atençã:o’ ganha também uma mincharia’ aí também não quere dá a
atenção o seu paciente,
DOC: S., você pratica algum exercício físico?
INF: não’ eu sei que é bom’ mas não tÁRWHPSR¶YLYRQXPDFRUUHULDGDQDGDWUDEDOKDQo’
aí nunca: tirei um tempim pra:: esse tipo de:: (+) de lazê’ eu num tÁRWHPSR
DOC: S.,você sabe o que é meio ambiente?
INF: é tudo que nós: vive né” que nós vive’ dia-a-dia,
DOC: S., você sabia que o homem é capaz de transformar o meio ambiente?
INF: sim’ é capaz’ ele pode construí tudo de bom’ pode construí la/ é barrage’ açudes’
pode:: construí várias coisas’ tudo é o meio ambiente,
DOC: Você tem algum animal de estimação, S.?
INF: não’ tÁRQão’ num crio nenhum,
DOC: Você falou que é religiosa, qual a sua religião, S.?
INF: católica,
DOC: Você freqüenta regularmente a igreja?
INF: freqüento’ toda sema:na’ só num vô todo dia porque eu num posso’ tÁR YRQWDGH¶
mas não posso’ aí: no domingo é sagrado,
DOC: Você acha que o dinheiro compra tudo, S.?
INF: não,
DOC: Por quê?
[[
INF:

o dê/ porque o dêro não compra felicidade’ o dêro compra uma parte’ mah
não tudo na vida’ tantas família que são rico’ tem muito dêro (+) e:: não vive filiz’
são as pessoas duente’ olha o dêro não trás a saúde’ o dêro não trás amô’ não trás
felicidade (+) complimenta munta coisa na nossa vida’ mas o dêro não é tudo,

DOC: S., nós chegamos ao final da nossa entrevista; quero pedir as minhas desculpas por
ter tomado o seu tempo, muito tempo aliás. Você está até sem jantar ainda, foi para

igreja; mas a gente havia marcado essa entrevista para agora à noite e como não
tinha outro espaço para nós fazermos, eu tive que vir nesse horário mesmo. Você
desculpa e até uma outra oportunidade.
INF: não há de quê’ Darly’ pois eu adorei as pergunta’ goste:i porque sempre que a gente
se comunica é uma coisa mais a gente aprende’ não me atrapalhô’ eu até esqueci de
jantá’ nem taha me lembrano/ é um que falô mas eu num tô nem siqué cum fome’
gostei demais’ Ave-Maria’ foi um prazê você (incompreensível),
[[
DOC:

Certo, S., muito obrigada, boa noite!

