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DOC: Sou Francisca de Sales Fernandes, faço curso de especialização em língua 

portuguesa, estou aqui na comunidade entrevistando rapazes de 14 a 25 anos, para 

conseguir uma nota com a professora Maria Elias.Boa tarde. 

INF: boa tarde,  

DOC: Como é o seu nome?  

INF: J.B.V., 

DOC: Onde você nasceu? 

INF: no sítio Segredo’ município de Cariús, 

DOC: Faz muito tempo que você veio presta comunidade? 

INF: farruns deiz ano,  

DOC: Você estuda? 

INF: istudo, 

DOC: Que serie você faz? 

INF: a oitava séri’ os meus professores é:: Fátima’ Zé Horácio (+) e:: faça:a  as prova de 

matemática’ portuguêis (+) ciências (+) geografia’ e gosto muito dos meus 

professores,  

DOC: Qual o nome do seu pai? 

INF: J.V.S., 

DOC: Qual a profissão dele? 



INF: era:: agricultô (++) e: trabalharra na roça’ para (+) tirá algum sustento pa: para 

família (+) mais infelizmente ele morreu’ deu a um trombose nele’ e ele faleceu, 

DOC: Faz muito tempo que ele morreu? 

INF: faiz::’ tá cuns quinze ano, 

DOC: Quinze anos.Você tem mãe? 

INF: tÁR� 
DOC: Qual a profissão dele? 

INF: elé:: ela só tira dinhêro di aposento, 

DOC: Ela estudou? 

INF: hum hum’ não, 

DOC: Você trabalha? 

INF: sim,  

DOC: Em quê? 

INF: sô mini-agricultô, 

DOC: A propriedade é sua mesmo? 

INF: é minha e do meu irmão, 

DOC: Qual o nome do seu irmão? 

INF: F.C.B.V, 

DOC: Ele estuda? 

INF: não, 

DOC: Qual a profissão dele? 

INF: assim ele é:: agricultô, 

DOC: Quantos anos ele tem? 

INF: trintei cinco, 

DOC: Como é a sua comunidade? 

INF: muito boa’ ela oferece’ educação’estudo’ lazê, 

DOC: Qual o tipo de lazer que sua comunidade aqui você? 

INF: (+) nós temos um bane/ um balneário’ do açude São Vicente’ nóis jogamos futibol’ 

aqui é um a::coisa que bota:: algum futibol pa gente se divertí mais,  

DOC: Certo. Você pensa em fazer alguma faculdade no futuro? 

INF: sim, 



DOC: Pra qual? 

INF: é:: pa médico, 

DOC: Por quê? 

INF: purquê eu gusto muito de ajudá as pessoa, 

DOC: Você gostaria de estudar na cidade? 

INF: sim’ purquê a gente conhece os professores (+) teim mais insino melhó’ a gente 

conhece mais os amigos’ e estuda sobre o:: a:: (+) telensino’o caba conhece mais 

assim o mundo’ do do sistema’ e a informática, 

DOC: O que você acha da informática? 

INF: a:: ela in insina alguma coisa que a gente aprende (+) e tráis alguma melhoria’ trais 

algum insino que a gente se impregue o meu/ o dinhêro que a gente trabalha, 

DOC: Certo. Você assiste televisão? 

INF: sim, 

DOC: Qual o programa de televisão que você gosta? 

INF: do:: Gugu,  

DOC: O que trás de interesante o programa? 

INF: só tráis aquela:: (+) umas notícia’ aquela:: dança (+) cantô que a gente seja fã deles’ 

essas coisa, 

DOC: Qual o cantor que você gosta mais? 

INF: é:: Zezé di Camargo e Luciano, 

DOC: Quando você ouve uma música do Zezé di Camargo e Luciano, o que você sente? 

INF: fico emocionado, 

DOC: Você assiste a algum programa de rádio? 

INF: sim, 

DOC: Qual a rádio que você sintoniza mais? 

INF: é:: FM, 

DOC: Qual o programa? 

INF: é:: Forró do bode (+) purquê é ingraçado’ tráis algÊDV�PXVJD�ERD¶�XQV�� WUDL]�PDLV�
coisa que a gente sim ache graça’ qui eles são muito engraçado, 

DOC: Qual o tipo de festa que você gosta de participar? 

INF: assim de:: Forró, 



DOC: Você dança, 

INF: sim, 

DOC: Quem é o padroeiro da sua cidade? 

INF: São Raimundo Nonato, 

DOC: Como são as festas aqui e quando? 

INF: ah:: purquê ela tá nas festas de agosto’ é:: traiz festa que a gente se alegra’ é nove 

noite a:: gente reza na na igreja’ e:: e é bom a gente rezá que:: pra:: (+) traiz paz 

cuns visitantes (+) traiz mais alegria,  

DOC: Quer dizer que é uma festa boa? 

INF: é, 

DOC: Você participa de eventos religiosos aqui na sua comunidade? 

INF: às vezes, 

DOC: Você faz algum curso fora da sua escola? ((barulho de motor)) 

INF: não’ eu já fiz (+) um curso de de telen/ de computação’ na cidade de Várzi Alegre’ 

mar a gora eu moro no sítio e não teim mais condições financêras para fazê algum,  

DOC: Você gostaria de fazer um outro curso? 

INF: gostaria, 

DOC: Qual? 

INF: para:: fazê (+)/ mexê im computação (+) para aprende dos conhecimento que:: traiz 

já o telensino, 

DOC: J., aqui na comunidade existe agente de saúde? 

INF: existe,  

DOC: Elas fazem treinamentos quando são convocadas pelo secretário de saúde do 

município? 

INF: sim, 

DOC: O que elas trazem de novidade para a comunidade sobre a saúde? 

INF: nos en/ ela nos ensina uma boa/ para tê uma boa alimentação’ lavá as mão antes das 

refeições’ toma um bom banho’ andá sempre calçados evitando os micróbios’ 

escová os dentes a a:: trêis  vezes ao dia’ tratá ô fervê a alga para bebê’elas nos 

ensina lavá beim os alimentos’ fazê fossas (+) em cada casas’ cuidá beim da casa 

trazendo sempre limpa, ((informante está lendo)) 



DOC: J., sua comunidade é tranqüila? 

INF: a nossa comunidade é muito tranqüila’ evitamos as más companias’ e muito/ e 

ficamos longe da violência, 

DOC: Você é católico? 

INF: sim, 

DOC: Crê em Deus? 

INF: sim (+) tenho muita fé im Deus’ ele traiz alegria em nossa família, 

DOC: Você é capaz de perdoar as pessoas? 

INF: sim, 

DOC: J., já que falamos da vida, das alegrias, fale-nos um pouco do futebol? Você gosta 

de futebol?  

INF: gosto, 

DOC: Qual o time que você torce? 

INF: Flamengo, 

DOC: Por que você torce esse time? 

INF: purquê ele:: ela joga e faiz traiz muita alegria’ a gente torce’ pode joga cum ôtro 

time mais teim me/ qui torce ele mesmo,  

DOC: O que você acha da saída do Romário do Flamengo? 

INF: eh eu achei uma injustiça’ purquê ele:: (+) tiraro ele’ mais ele trôxe grande alegria 

pro nossa pra/ pro nosso país’ ele trôxe::’ trôxe ganô uma copa pra nóis’ inquanto 

nóis vivi::a no momento dia de tristeza cum a morte do Airton Sena (+) purque ele 

tambéim era um grande ídalo no nosso país,  

DOC: Falamos de esporte e falamos agora um pouco sobre a droga. O que você acha da 

droga?  

INF: eu acho qui leva a morte’ traiz violência’ traiz mu::/ muita:: coisa que num num 

deve’ muito da gente deve evita na vida’ que a gente num teim que::entra nessas 

coisa de fumá (+) droga’ tumá’ chêrá’fazê essas coisa que:: num se afasta (+) delas, 

DOC: Como você reagiria se viessem lhe oferecer qualquer droga? 

INF: eu dizia que:: me afastava e dizia quinum quiria, 

DOC: Agora você discriminaria alguma pessoa viciada em droga ou ajudaria? 

INF: eu ajudaria ele saí daquele problema, 



DOC: Como? 

INF: dêxando as drogas de lado (+) dizia pra ele que:: se oferecesse ele dissesse qui não’ 

num quero’ eu quero distância dissaí, 

DOC: A sociedade está atenta para o problema da droga no seu município? 

INF: não’ purquê as pessoas num está acordada pra infrentá esse tipo de droga’ para trazê 

uma sociedade boa’ não evitando essas essas drogas’ dizendo não pras drogas’ e:: 

algumas coisa que ajudo’ se teim uma pessoa cum esse tipo de droga a gente ia 

ajuda a ele’ para saí do sofrimento, 

DOC: Você acha que a divulgação ou esclarecimento do uso da droga diminuirá mais o 

risco dos adolescentes, se as escolas fizessem esse trabalho mudaria? 

INF: sim’ ele é essas as pessoas drogadas vêim procurá as escolas’ para incentivá os 

alunos’ fumá drogas’ e::e ajuntá cum eles para:: é formá uma gangue era assaltando’ 

é:: (+) matá gente’fazê essas coisa muito ruim, 

DOC: J., se você fosse presidente do país, você ajudaria aos agricultores? 

INF: sim’ ajudaria plantá na roça’ planta alguma simente que dê algum sustento para:: 

família’ teim alguns’ teim algumas pessoas que:: gostam de trabalhá’ quêra seu 

sustento (+) e:: vende pra comprá rôpa (+) enfim comprá alimen/ ali ôtos alimento 

que dê:: sustança para:: pra nós filhos de agricultores’ qui sofremos na agricultura 

pra tira ligumes pra subrevivê, 

DOC: J., muito obrigada pela sua entrevista e até mais. 

INF: até’ eu gostaria/ gostei tambéim da intrevista cum você (+) e precisando a gente 

ajuda, 

DOC: Obrigada. 


