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DOC: Eu, Francisca de Sales Fernandes, aluna do curso de Especialização em Língua 

Portuguesa, estou aqui no sítio fazendo entrevista com alunos de 14 a 25 anos, de 

primeiro grau menor. Boa Tarde. 

INF: boa tarde, 

DOC: Qual o seu nome? 

INF: M.V.S, 

DOC: Qual a data de seu nascimento? 

INF: vinti:: sete do quato de oitentei:: cinco, 

DOC: Você estuda? 

INF: estudo, 

DOC: Que série você faz? 

INF: quarta séri, 

DOC: Qual o nome da sua escola? 

INF: José  Augusto Leite, 

DOC: Faz muito tempo que você está aqui no sítio? 

INF: faiz: (+) cinco anos’ faiz uns cinco anos mais eu vô voltá pra cidade pra fazê a 

quinta séri agora’ na escola,  

DOC: Qual o nome de seu pai? 

INF: F.V.S., 

DOC: Qual a profissão dele? 



INF: agricultô, 

DOC: Qual o nome da sua mãe? 

INF: M.V.S., 

DOC: Ela trabalha? 

INF: é:: doméstica, 

DOC: Ela estudou? 

INF: não, 

DOC: Seu pai estudou? 

INF: não, 

DOC: Você gosta de ler? O que você gosta de ler? 

INF: história’ jornais’ nove/ revistas é::/.../ 

DOC: Certo, você gosta de assistir televisão? 

INF: sim, 

DOC: Qual o programa que você gosta de assistir? 

INF: é o Ratim’ a praça é nossa (+) é:: Hebe Camargo, 

DOC: Por que você gosta de assistir Hebe Camargo? 

INF: porque teim muitas apresentações boas’ legais, 

DOC: Você gosta de ouvir rádio? 

INF: não, 

DOC: Não gosta de ouvir nenhuma emissora de sua cidade? 

INF: só:: a:: fm/ noventa e sete, 

DOC: Qual o programa que você gosta de ouvir? 

INF: é:: Edmá Valença ((voz feminina))  Edmá Valença é:: (+) Samira Braga, 

DOC: E você gosta de futebol? 

INF: sim, 

DOC: Qual o seu time? 

INF: Flamengo, 

DOC: Por que você torce esse time? 

INF: porque tê::im jogadores de altas categorias’ é jogadores importantes’ um clube 

muito bom (+) várias coisas,  

DOC: Quais os jogadores que você acha mais importante no seu time? 



INF: Rodrigo Mendes’ Caio’ é:: Clemer’ Iranildo’ todos, 

DOC: Você trabalha? 

INF: não, 

DOC: Só estuda? 

INF: só, 

DOC: Você gosta de festa? 

INF: sim, 

DOC: Qual o tipo de festa que você gosta? 

INF: todas’ é São Raimundo Nonato’ que é o padruêro de nossa cidade’ é Natal (+) é: 

semana do município’ é São João’ São Pedo é a as festa que existe im nossa cidade,  

DOC: Dança bem? 

INF: ahã::, 

DOC: O que mais você gosta? 

INF: é:: gosto de de:’ tudo’ de brincá (+) de se divertí,  

                                                                       [[ 

DOC:                                                             Tem tudo na sua cidade? 

INF: teim, 

DOC: Você vai ao clube? 

INF: vô (+) é que é:: é treva’ churrascaria (+) é:: recrêo social, 

DOC: qual o nome do balneário aqui do seu sítio? 

INF: é o São Vicente’ porque:: quandele foi feito agora’ teve muitas melhorias para para 

o São Vicente e para a cidade’ porque foi realizado um:: um:: (+) realizado um 

programa agora de colocá luzes na cidade (+) é:: que água tá sendo tratada’ tão 

colocando água daqui pra cidade e realmente tá legal, 

DOC: Você gosta de morá aqui no sítio? 

INF: gosto porque: quando a gente começa morá é um pôco estranho’ mais quando a 

gente (+) é:: começa a gostá (+) aí é bom, 

DOC: Aqui no sítio tem agente de saúde? 

INF: teim’ é elas ando na na casa da gente’ ensinando como é qué pra fazê’ cuidando da 

saúde da gente’ e faiz um:: o qui é de melhó pra fazê,  

DOC: Você fuma? 



INF: não (+) não porque o fumo é:: prejudica a saúde’ é muito perigoso’ pode até  

MATÁ, 

DOC: Você conhece a droga? 

INF: não, 

DOC: Você tem algum amigo viciado? 

INF: não’ não tÁR�DPLJRV�PDLV��DTXL�QD�FLGDGH�L[LVWH�LVVR� 
DOC: Se algum amigo oferecer droga pra você o que faria? 

INF: eh: deixaria de sê amigo dele (+) porque:: isso num::é uma coisa (+) que era pra 

existi: no no no mundo’ que é muito perigoso’ estraga a vida da gente’ mata’ faiz a 

gente robá’ matá (+) e até sê preso, 

DOC: Você é uma pessoa saudável de saúde como seus amigos, algum problema de 

saúde? 

INF: não’ tÁR�Qão’ o que eu mais quero com meus amigo é andá’se diverti:’ paquerá (+)  

fazê coisa certas, 

DOC: Você sabe o que é ecologia? 

INF: sei: é a gente deve PRESEVÁ a natureza’ CUIDÁ dos animais’ não MATÁ não: (+) 

não PRENDÊ,  

DOC: Você vai à igreja? 

INF: sim, 

DOC: Você é católico ? 

INF: um pôco, 

DOC: você pretende fazer alguma faculdade? 

INF: é:: isso ainda é cedo pra eu pensá’ daqui pra lá (+) eu penso em qui é qui eu vô fazê, 

DOC: E sobre trabalho, você pretende trabalhar em que? 

INF: é: eu pretendo trabalhá pra ajudá minha família’ purquê:: o meu pai morreu faiz deiz 

anos’ minha mãe é viúva e eu pretendo arrumá um emprego que:: ajude ela, 

DOC: Você tem quantos irmãos? 

INF: tÁR�FLQFR� 
DOC: Qual os nomes deles? 

INF: é A.’ L.’ eh A.’ eh:: N.,  

DOC: Eles estudam? 



INF: is/ não’ pararam de estudá, 

DOC: Por que pararam de estudar? 

INF: porque:: eles arrumarum emprego’ é tão beim de vida’ teim dois casado (+) eh: e tão 

seguindo a vida deles em São Paulo, 

DOC: Eles mandam ajuda pra sua mãe? 

INF: é’ de veiz em quando, 

DOC: Você teim irmã casada?  

INF: tinha uma’ faiz um ano que ela morreu, 

DOC: Ela morreu de quê? 

INF: eh ela morreu de parto e derrame celebral, 

DOC: O que você acha do desemprego? 

INF: é uma coisa muito ruim pru nosso município’ porque:: é todo mundo atráis de 

emprego’ disempregado’ num não teim dinhêro pra cuidá de sua família’ homens 

casado’ soltêro’ e:  (+) é pur causa disso que existe fome’ é:: violência’ disemprego 

é uma coisa triste, 

DOC: Se você fosse presidente o que você faria para mudar o seu município? 

INF: muitas coisas, 

DOC: Por exemplo. 

INF: é cuidá de famílias pobres’ carentes’ que num tenha casa pra morá’ principalmente 

aquelas:: que moram debaixo da ponte’ que num dava comida’ é:: dava cestas 

básicas’ fazia uma melhoria para o nosso município, 

DOC: E sobre educação, o que você acha da educação de seu município? 

INF: educação é: uma coisa qui a gente’ uma das coisa que a gente deve cuidá’ é: (+)  

professora forum fossem pagas melhores pra que elas ensina/ ensinassem melhores 

aos alunos’ que prefeito olhassem as escolas’ mandassem merenda’ para:: os alunos 

pobres não tantos  que têim coisa pra comê em casa’ aqueles pobres que não teim 

nada pra comê’ que sai de casa seim comê’ com fome e:: isso ele divia olhá nas 

escolas,  

DOC: Você acha que o aluno com fome ele não aprende? 

INF: não (+) porque: (+) porque ele é um aluno fraco’ é:: num teim corage de estudá’ é 

disanimado’ e isso é é:: o qui ele diviri vê:: nas escolas, 



DOC: Você gosta da escola que estuda? 

INF: sim’ purquê:: lá a gente aprende a estudá’ a se educá’ tê várias professoras que são 

legais (+) têim diretores que são bom’ são paciente, 

DOC: Você gosta de viajar? 

INF: gosto, 

DOC: Você conhece São Paulo? 

INF: não, 

DOC: Você conhece a Capital Fortaleza? 

INF: não’ nunca tive essas oportunidade de viajá pra esses lugares longe não’ eh:: eu jogo 

futibol de veiz em quando eu viajo é: aqui mermo pá:: Iguatu’ Juazeiro’ é:: esses 

lugares mais perto aqui da cidade, 

DOC: Você pertence a qual time aqui do município? 

INF: é:: ê/ eu treino na escolinha  do colégio, 

DOC: Como é o nome da escolinha? 

INF: escolinha só, ((fala tímido e baixo)) 

DOC: Vocês ganham dinhero quando jogam fora? 

INF: não’ só quando é campeonado’ enquanto não a gente só faiz disputá um joguinho só 

pra brincá mermo’ só pra se divertí:, 

DOC: O time que ganha ganha ganha um troféu? 

INF: ganha’  troféis’ medalhas’ é: e daí por diante, 

DOC: Quem fica com o troféu?  

INF: é o:: o  treinadô’ a gente só fica com as medalhas, 

DOC: Como é o nome do seu treinador? 

INF: é I., 

DOC: Como é que é ele? 

INF: ele é legal’ é:: insina beim’ é:: teim um trabalho muito bom’ porque é: ele ganha’ 

ele ganha pra ensiná a gente’ e o que ele ganha ele (+) faiz o:: o qui ele ganha ele:: 

faz o trabalho, 

DOC: O que você acha de Várzea Alegre? 

INF: eh Várzea Alegre é uma cidade grande e:: chêas de pessoas legais’ gentis’ é uma 

cidade alegre que gosta de:: fazê festas é: é:: teim um prefeito que gosta de ajudá as 



comunidades’ tá fazendo um trabalho muito legal para a cidade’ vai fazê um pólo 

esportivo’ vai fazê trintai uma obras para a cidade (+) e isso vai fazê com que ele 

não saia mais da cidade’ porque uma coisa dessa (+) só ele pôde fazê aqui em dento 

de Várzia Alegre’ nenhum prefeito feiz até agora, 

DOC: Que dizer que ele é um bom prefeito? 

INF: uhum, 

DOC: Como é o nome dele? 

INF: João Eufrásio Noguêra, 

DOC: E o vice? 

INF: Amauri Sampaio (+) Amaurês Sampaio eles sõ:: dois advogados bons’ que gosto de 

ajudá os pobres (+) é vão se canin/ vão se canidatá para uma próxima eleição’ e:: se 

deus quisé rão se elegê dinovo’ pelo fato deles serem bons’ legais (+) e:  cuidadosos 

com:: a cidade,  

DOC: M, quero aqui agradecer a sua participação e dizer que foi muito bom ouvir você, e 

que você continue sendo um aluno estudioso e que faça da sua vida um bom 

profissional, obrigado. 

INF: por nada, 

 

 

 


