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INF: justamente, 

DOC1: Né? Trinta e cinco... 

INF: o bairro’ o bairro’ eu acho que a senhora num botou não, o bairro é (+) é Damas, 

DOC1: Damas, né? 

INF: ninguém num sabe ali’ porque ali’ ave Maria  (+)  

DOC1: João! 

INF: não, mas a senhora tinha que fazer a pergunta né”  

DOC1: Ô João, gostei. ((risos)) 

INF: o negócio é o seguinte que ali é a maior maior polêmica ali, um diz que é Rodolfo’ 

outros  diz que é Dama’ outros diz que é Jardim América’  

DOC1: Muito bem. 

INF:      qualquer um ((gaguejo)) botando qualquer um dos três é, (+) DIga, 

DOC1: E pra você...             

INF:      sim,  

DOC1: Qual seria o bairro? 

INF: puxa’ mais é o Rodolfo Teófilo né”   

DOC1: Por quê? 

INF: porque é:: ((gaguejo)) o lado que eu que eu ando mais’ sabe”  tenho mais (+) mais 

intimidade’ conheço mais (+) meus amigo’ tenho mais aMIgo’ faço tudo:: (+) tudo  



que eu quero por lá (+) esPORte’ clube’ então vou mais por lá’ do que um eu já conheço a  



 redondeza né”  e os outros num me interessa’ porque (+) eu num tenho 

intimiDAde né” mas no Rodolfo é bom deMAIS (+) tem esporte’ tem quadra’ 

tem clube’ 

DOC1: E e...  

INF:      tem hospiTAL’ tem um’ tem tudo que um bairro poderia ter, e que muitos bairro 

em Fortaleza aqui num tem, tem hospiTAL’ tem emergência’ (+) tem (+) 

materniDAde’ (+) esporte’  é  liga de futebol’ 

DOC1: Sim. Mas vamos lá. Vamos falar agora do... de uma... de um acontecimento 

muito bom para você, porque ... 

INF:      sim,                                                                                                

DOC1:  Eu já notei que você torce Ceará como é que foi... 

INF: VIche (+) mas como é como é que tu sabe”  ah, porque eu falei né”  Atlético 

coisa e tal né”  

DOC1: Pois é.  

INF:      foi ótimo demais né” 

DOC1: Você foi ao jogo? 

INF: fui, (+) fui porque’ ultimam/ domingo passado eu fui né” porque o Ceará 

ganhou do (+) do Criciúma’ e eu tava com um problema no pé, levei um corte 

na praia’ lá no Náutico’ aí fiquei:: inalterado’ né” sem  poder andar (+) 

inclusive’ peguei febre’ peguei uma’ uma dor na barriga’ mas num sei o que foi 

isso’ foi/ fiquei até com diarRÉia’ mas muitos colegas meu diz que é devido ao 

antibiótico que eu tomei` né” 

DOC1: Mhm mhm. 

INF:      mas eu acho que seja isso’ né”  

DOC1: Pode ter sido. Sim, mas me conta como é que foi aí o jogo de ontem. 

INF: certo, o jogo foi ótimo` né” meu primo’ meu primo’ não’ meu cunhado’ ele ele 

tem um carro né”  ele trabalha no no IPEC’ aí (+) às vez a gente vai para esses 

jogo com ele’ né” porque:: o tá muito difito/ dificultoso é é ônibus’ né”  quando 

tá precário’ num tem transporte’ a gente vai de carro’ né” se torna mais fácil pra  

gente ir para o estádio’ e ontem só’ o Ceará só’ só deu alegria né”  à sua torcida’ 

ao povo cearense de modo geral’ né”  

DOC1: Certo. 

INF:       pra levanTAR a a moral do’ do dos futebol cearense, 



DOC1: E como era que vinha a campanha do Ceará, como era que tava a campanha do 

Ceará pra chegar a esse clima de euforia, de ... 

INF: rapaz a campanha é (+) era menos possível, porque (+) o Ceará’ ele jogou (+) 

logo no começo da primeira fase’ ele jogou fora logo três partida’ com uns três 

time grande’ certo” 

DOC1: Mhm mhm. 

INF:      aí então se’ ficou muito conturbado’ porque ele tinha que pegar logo três time 

grande’ tinha que fazer ponto e num fez, agora se fosse revezando’ o Ceará 

jogasse (+) se fosse revezando’ o Ceará tinha:: acho tinha tirado uns dois ponto’ 

três ponto’ 

DOC1: Mhm mhm . 

INF:      mas aí’ com isso tudo dificultou’ aí veio pra casa’ sem nenhum ponto’ né” com 

esses três partida, que foi o Atlético’ o Internacional e o Corintians` né” 

DOC1: É. E a formação do time agora, como é que tá? 

INF: ah (+)  a formação do time tá bom’ né”  e o Ceará tá com um plantel invejável’ 

né”  um banco eh:: que num deixa nada a desejar’ né”  gente /  

DOC1: Gente de onde? 

INF: você sabe que o futebol cearense tá tendo mais eh: (+) é gente:: de outros 

estados’ né” vindo vindo mais jogador do sul’ inclusive poucos jogadores’ eh: 

cearense atuando, mas tem uns atuando agora que é o Flavio’ o Josué’ esses só 

são os que  tão atuando mais no Ceará são esses, 

DOC1: Mhm mhm. E se você fosse o diretor do Ceará, o que você faria? 

                                                                                                        [       

INF:                                                                                                   sim,   

INF: acho que ((gaguejo)) no meu modo de entender:: (+) o eu acho que o futebol’ a 

gente deve fazer com meios mais viáveis’ né”  

DOC1: Mhm mhm. 

INF:     se tiver um um poder aquisitivo’ é claro que você vai querer coisa boa’ né” no 

futebol’ eu/ tem que ver isso aí, porque a torcida (+) ela num num num quer 

quer ver o resulTAdo (+) falho né” quer ver um resultado sempre viril pra sua 

torcida’ né” trazendo alegria’ né” então’ tem que trazer é mais gente’ assim de 

fora mesmo’ né” dependendo do do poder aquisitivo’ financeiramente, 

DOC1: Mhm mhm. E quando encontra-se Ceará e Fortaleza no campo, como é a a 

torcida? 



INF: viche  ave Maria’ é invocado demais (+) inclusive do/ inclusive (+) inclusive 

(+) a (incompreensível) 

DOC1: Diga, João. 

INF: foi o ano pass/ inclusive na/ dá para segurar” inclusive na na decisão’ eu eu num 

faltei uma decisão’  porque (+) lá no no Rodolfo tem um rapaz que ele ele (+) 

ele é diretor lá dos gaviões’ sabe”  

DOC1: Mhm mhm. 

INF:      aí então se/ 

DOC1: Que que é gavião? 

INF: gaviões é a pessoa’ é torcida organizada do Ceará, 

DOC1: Mhm! Sim, conta lá. 

INF: aí’ né” aí’ (+) que ele diretor’ né”  aí levava batucada, e a batucada’ é ((gaguejo)) 

é lá do Rodolfo mesmo’ né” os instrumentos tudo é dos menino, então se’ aí ele 

marcava o dia pra gente se encontrar que era domingo, que era a as partida que 

o Ceará jogou contra o Fortaleza’ foi bem três partida seguida, aí ele (+) dava 

o dia pra pra marcar pra  gente ir para casa dele’ aí lá eles fretava ônibus’ queria 

que tu visse, eu acho que é a é a torcida mais bem organizada de Fortaleza é os 

gaviões, tinha ônibus’ é batucada’ entrada’ dava até camisa’ chapéu (+) 

inclusive quem quisesse se filiar era só fazer a carteirinha, 

DOC1: Mhm mhm! E sim, mas me fala mesmo é da torcida de ontem.  

INF: sim’ a de/ foi/ ontem foi demais,  foi’ (+) ontem foi demais’ a a torcida’ e eu tô 

achando que até eu acho que o/ foi até garfado em termo de (+) de renda’ porque 

(+) ontem esse/ dizem que tinha anunciado que era vinte e oito, mas eu acho que 

ontem num tinha vinte e oito’ porque domingo’ domingo passado (+) tinha 

domingo passado tinha quinze mil, e a diferença foi de ontem foi só de treze mil 

pessoa, eu acho que’ acho que’ querem é garfar o futebol cearense, acho que ali 

podia dar umas renda de setecentos,  eu vi no rádio que era setecentos’ quando 

fui ver no jornal tinha quatrocentos’   

DOC1: Pois sim, 

INF:      sim, 

DOC1: Você acha que é blefe, num é? Esse negócio aí de renda? 

                                                                                    [ 

INF:                                                                               justamente’ é, 

DOC1: Mhm mhm. 



INF:     e o Atlético’ esse/ rapaz esse time: do sul’ chega assim no Nordeste’ eles (+)  eles 

pensa que é o maioral’ quer fazer tudo inclusive’ foi expulso ontem, (+) dois 

jogador do Atlético (+) o Reinaldo e o Nunes, o Nunes pensando que que tava 

dentro do Mineirão’ chutando a bola pra cima’ dizendo que o juiz era ladrão’ o 

juiz tinha que mostrar mesmo sua autoridade, eu acho que tem que fazer é isso 

mesmo’ rapaz (+) num deixar esse time chegar assim’ e querer fazer (+) querer 

(+) blefar mesmo dentro do do do dos outro do do es/ do do estado, do Nordeste 

que se chega esse time do Sul’ eles::  chega logo com autoridade, e tem que 

mostrar  mesmo a autoridade de juiz, foi ótimo ontem’ a partida, 

DOC1: Se você fosse o juiz, o que você teria feito? 

INF: rapaz’ do mesmo modo que que o juiz fez’ eu tinha feito do mesmo jeito rapaz, 

porque (+) ele queria:/ fazendo que o juiz/ dizendo que o juiz tava roubando, 

roubando da onde” o juiz num fez gol’ num dei gol’ os gol do Ceará foi tudo 

normal’ lícito’ (+) pra num botar defeito, 

DOC1: Certo. Ô João, agora vamos partir pra outro ... 

INF:      sim, 

DOC1: Pra outras conversas.  

INF: certo, 

DOC1: Eh, vamos dizer assim, a sua diversão maior, qual é? 

INF: rapaz’ minha diversão maior’ eu tenho duas’ né” quer dizer’ à noite tem o som’ 

né” que curto’ danço’ inclusive’ danço funk.,  

DOC1:  Mhm. 

INF:     é uma dança muito jóia mesmo que’ (+) é uma dança’ eu acho que é bom 

deMAIS, um:: grupo (+) um grupo de funk que a gente chama’ né”  

DOC1: Certo. E aí pra você dançar esse tipo de música...            

                                                           [      ]                                

INF:                                                    sim,                           

DOC1: Você se reúne com amigos ou ... 

                       [      ] 

INF:                 sim, 

INF: rapaz’ (incompreensível) rapaz eu ((gaguejo)) comecei’ isso foi com um colega 

meu, a gente dançava’ eu conheci ele’ né” lá no clube a gente começou dançar’ 

eu e ele’ aí os outros colega começou a se interesSAR, (+) é bonito deMAIS, 

(+) porque aí’ essa dança’ num num num dá pra dançar’ como dizem 



emaconhado’ drogado’ não, porque o cara tem que segurar o passo’ num pode 

errar, se errar’ aí a turma começa a vaiar, então esses cara que dança funk num 

tem que fumar maconha’ num tem que dançar nem bêbado num tem que dançar, 

ele tem que dançar ((gaguejo)) andar PRONto’ legalzinho, 

DOC1: Sim, 

INF:      sim,  

DOC1: E a outra diversão, praia, não é? 

INF: praia e futebol, 

DOC1: Futebol, tá? E você vai muito à praia? 

INF: rapaz’ (+) eu já ((gaguejo)) faz muito tempo que eu num tinha ido à praia’ e eu 

fui agora no mês de (+) de novembro, levei um corte’ (+) levei um corte na 

praia’ inclusive pegou cinco ponto’ né”  

DOC1: Mhm mhm. 

INF:      e outro também é o  é o futebol’ né” 

DOC1: Sim. 

INF:      mais ligado ao futebol eu tô  mais o futebol e e e e o e o som,  

DOC1: Certo. Agora você falou aí de um problema que... que atualmente é sério, num 

é? 

                                                       [      ] 

INF:                                                sim, 

DOC1: No nosso país. 

INF:      sim,                                                                                                                                                                                                                                                                       

DOC1: Como também nos outros países. 

INF:      sim,                                                                                                                                                                                

DOC1: É o problema da droga.        

INF:     justamente, 

DOC1: O que que você acha da droga? Qual é a sua posição diante da droga? 

                                                                           [        ] 

INF:                                                                     rapaz’ 

INF:      rapaz’ eu num sei/ a turma a turma num num sabe o que é droga, ele pensa 

DROga’ só deve tomar droga’ quando é é especificado pelo médico, a turma 

toma droga só pra ficar ouriçado, (+) num num tem tanta coisa boa’ num tem a 

cachaça”  e num tem num tem num tem a cerveja’  que muita gente sabe que a 



cerveja é uma vitamina, cerveja é muito ótimo (+)  e esse negócio de droga’ 

droga é um negócio/ num tem nada a ver, 

DOC1: Você já ... 

INF:      é pra (incompreensível) fumar droga’ maconha’ coisa e tal’ num tem nada a ver’ 

isso aí, 

DOC1: Você já viu alguém se drogar? 

                                            [        ] 

INF:                                     mhm’ 

INF:     rapaz’ rapaz’ vi foi um colega meu foi me convidar, me convidar mesmo’ e eu 

(+)  e eu gosto de ler muito livro’ eu sei’ né” os efeito’ que traz’ né” esses cara 

esses cara que (+) que que que fuma que fumam’ num sabe” num vai atrás do 

dos problema’ num sabe que que realmente vai acontecer dos problema as 

consequência’ e não eu sou um cara que eu viso’ quando eu num tô fazendo 

nada em casa’ eu leio leio livro’ leio qualquer coisa’ aí fico por dentro de (+) 

por dentro,né” dessas coisa,  

DOC1: Mhm mhm. 

INF:     aí eu num vou fazer, e porque eu num tenho condição, e (incompreensível) e 

quem fuma maconha e droga tem que ter condição pra  pra sustentar’ porque é 

um vício vício imprescindível, e só quem tem condição mesmo, 

DOC1: Mhm mhm! 

INF:     sim, 

DOC1: E quan... a a sua relação ...  

INF:      mhm,  

DOC1: Pai, irmão e filho. Pai e mãe e filho, como é que é? 

INF:     ah’ a relação que a gente tem com meu pai’ é é ótima (+) às vezes falo com ele, 

eu acho que o que fala mais com ele’ sou (+) sou eu, tem outro menor também,  

agora tem o maior que é o mais velho’ ave Maria’ quero que você veja,   

DOC1: filho, filho, mesmo são três? 

                       [                  ] 

INF:                 é revoltado,  

INF:     é (+) três homens e três mulher,  

DOC1: Mhm mhm. 



INF:     agora tem um que tá em São Paulo’ (+) tem um que tá morando depois do 

Castelão’ se casou-se, e agora (incompreensível) vieram meus três irmão, e a 

minha irmã,  

DOC1: Mhm mhm.  

INF:      que tem esses menino agora, 

DOC1: Certo. E em termos de futuro, o que é que você  pensa  fazer? 

                                                                                                   [ 

INF:                                                                               rapaz’ termo de futuro é:: (+)  

arranjar emPREgo’ né” depois arranjar um emprego que dê estabilidade’ né” 

segurança’ depois (+) o objetivo’ né” de se casar’ né” que todo mundo pensa 

em casar, ter uma (+) assim uma pessoa pra tá sempre falando’ né” conversando’ 

isso é bom demais,  

DOC1: Sim, mas  a...  a... você tá terminado o segundo grau agora, né?  

INF: justamente, 

DOC1: Terminando o segundo grau,  

INF:      mhm, 

DOC1: Você pensa em fazer alguma coisa com relação a estudo ainda? 

INF: eu acho que sim, acho que eu tenho: (+) acho que eu tenho futuro, acho que vou 

batalhar, acho que a gente ficar parado a gente num (+) num resolve nada não,  

ficar esperando’ porque as coisa num vem de encontro a gente não, a gente tem 

que ir de encontro a ela né” e porque se você ficar parado’ aí você num arranja 

nada, 

DOC1: Certo.  

INF:         então’ 

              [[         

DOC1:     E  e... 

INF:      eu vou batalhar aí (+) o o cursinho’ e se possível fazer o vestibular né”  

DOC1: Certo. E o cursinho, o que é que você acha do cursinho? 

INF: rapaz’ eu acho que o cursinho: (+)  muita gente diz que o cursinho (+) PASsa’ 

coisa e tal’ acho que não, acho que isso depende da capacidade da pessoa, eu 

conheço tantos amigo que (+) num faz nem cursinho e e PASsa’ eu acho que 

depende mais é da pessoa mesmo, então’ cursinho se muita gente pensar que 

cursinho a gente ( incompreensível)  vai fazer cursinho e pensa que já tá  já  já 



passou pelo vestibular’ não, cursinho só é/ só uma um (+) uma coisa você vai 

ver’ pra depois (+) ser aprovado no vestibular’ é isso que é aí né”  

DOC1: Mhm mhm! 

INF:      mhm, 

DOC1:  É, certo. Mas e esse... esse estudo que você tem no colégio, você acha que ele 

prepara alguém para o vestibular, ou você necessita de mais alguma ajuda pra... 

INF: eu acho que necessito mais de uma ajuda assim né” assim pra pegar o macete’ 

né”  porque’ sempre gente tem passar pelo um teste  né”  como diz gente vai na 

teoria’ aí depois chega na prática’ falha né”  

DOC1: Mhm. 

INF:      então é isso entrando na teoria, depois tem que entrar na prática pra ver como é 

que é né”  

DOC1: E quais são os macetes do cursinho? 

INF: ah’ eu num tenho em mente não’ mas são matérias’  meu colega me fala que são 

matérias (+) mesmo que a gente/ que vai/  

DOC1: Matérias assim mais direcionadas para o vestibular? 

                                                                  [ 

INF:                                             é’ é justamente’  justamente’ é (+) matéria mais 

direcionada para o vestibular’ e né” e que (+) que seja viável’ né”  

DOC1: Mhm mhm. 

INF:      na hora que for fazer a prova’ num vacilar né”  

DOC1: E em termos de carreira, que carreira você gostaria de seguir? 

INF: viche’ atualmente’ seria impossível’ né” prever o futuro né” mas eu acho que 

qualquer (+) qualquer coisa que vier na minha’ na minha mente né” que dê 

possibilidade  eu’ (+) num posso nem ciTAR que carreira eu vou seguir,  

DOC1: Mhm mhm . 

INF:      mas que eu acharia impossível né” a gente citar a carreira que vai escolher,  

DOC1: Certo. Você num tem ainda aquele sonho de criança de antigamente? Não tem? 

                                 [                     [                                      [ 

INF:                     acho               justamente                     justamente,  

INF:      justamente, não, não, 

DOC1: Não... não? E vamos dizer agora, em termos de política... 

INF: sim’ política, 

DOC1: Como é que você vê a política atual? 



INF: rapaz’ ah’ os pessoal   rapaz’ (+) eu num num sou contra o pacote não’ porque 

(+) rapaz’ na ditadura tava pior de que isso, é (+) numa semana tinha dois três 

aumento rapaz’ e veio agora esse pacote aí pra: amenizar as coisas’ os pessoal/   

agora muita gente num entende porque o po/  houve essa (+) essa explo/ 

DOC1: Esse Plano Dois.  

INF:      sim’ Plano Dois’ essa explosão’ porque o o (+) o Plano o prim/ o Plano Um’ 

num tava suportando, aí tinha que ver, tinha que tinha que ter a a aquela aquela 

aquela espocação  vamos supor assim’ uma bola,  

DOC1: Mhm mhm . 

INF:      aí a bola, ela ti/ ela tinha que soltar um pouquinho de ar porque senão ía 

explodir’ né” 

DOC1: Certo.  

INF:    isso ia acontecer com o Plano’ com o Plano Cruzado’ mas o pessoal (+) que’ só 

porque tá na democracia’ aí querem fazer’ mas (+) o povo o go/ o Presidente tá 

aí mostrando né”  as forças, querem fazer’ né”  

DOC1: Quer dizer que você concorda com o Plano Cruzado Dois? 

INF: concordo’ né” 

DOC1: Com Um e Dois, né? 

INF: justamente, 

DOC1: Certo. Mas aqui em termos se você fosse  o... o governador...  

INF:      mhm, 

DOC1: Futuro governador do... do Ceará em termos aqui de... de... de organização dentro 

da  

                                                                 [       ] 

INF:                                                           sim, 

DOC1: cidade, o que você faria? 

INF: você quer dizer em relação a  Fortaleza’ é” 

DOC1: É Fortaleza, principalmente. 

INF: ah’ Fortaleza’ eh: rapaz’ um saneamento BÁsico né”  bem estruturado’ né” (+) 

é um (+) saneamento bem estruturado’ é uma uma administração bem (+) bem  

avi/  adividiquada né”  pra a pessoa poder resolver seus caso né”  

DOC1: Mhm mhm . 

INF:            a a sa/  

              [[ 



DOC1:       E como é...  

INF:      saúde  também’ relação à saude’  

DOC1: E como é que você tá vendo a a Prefeita Maria Luíza aí... 

INF:         ave’ Ma/ 

              [[ 

DOC1:    Frente à cidade? 

INF:      eu num votei nela não, 

DOC1: Votaste em quem? 

INF: votei foi no no Paes de Andrade, 

DOC1: Foi? 

INF: foi, agora tô achando muito ruim  né” agora (+) agora que eu lavo’ pelo menos 

eu lavo minhas mão né”  que num foi eu que votei nela  né”  ((risos)) 

DOC1: Mhm mhm . 

INF:      sim, agora lavo a mão, 

DOC1: Mas me conte como é que você tá vendo a administração dela?  

                                                               [       ] 

INF:                                                         sim, 

INF:     rapaz: PÉSsima, apesar de (+)  de o partido’ dela num ser de grande expansão’ 

né”  o PTB mas ela tinha que fazer alguma coisa né”  você vê aí que os 

servidores tão bem (+) quatro mese sem ser pago né” meu pai também é tá 

sofrendo muito com isso né”  porque ele é da Prefeitura né”  

DOC1:  Mhm mhm. 

INF:      então ela tinha mais é que entender, porque ela/ eu me invoco é (+) como é que 

uma mulher dessa foi eleita (+) ela foi eleita às custas de de de conseqüências, 

ela foi eleita foi a isso, num tinha capacidade de ser eleita mesmo pela (+) pelo 

seu reconhecimento’ quando havia um um um um uma greve’ ela apoiava, 

quando era greve de  de professor ela apoiava, de de motorista’ motorista de taxi 

e outras coisas mais’ ela apoiava, ela foi eleita mais assim’ rapaz, às custa de  

de/  das conseqüência de causa, 

 DOC1:Mhm mhm . 

INF:      ela  num foi eleita por/  pelo seu reconhecimento não, e o/ hoje o po/ hoje a 

mudança foi mais pela  pela juventude, é porque a juventude quer ver me/ 

mudança’ né”  a juventude’ é isso, 

DOC1: E você votou agora para quem ?   



INF:     rapaz’ eu votei Tasso’ né” evidente’ né”  

DOC1: E o que é que você espera do Tasso?  

INF:     rapaz’ eu espero que realmente ele cumpra o que ele disse né” apesar de (+) de 

ele ser já (+) ser já (+) um ma/ um magnata’ né”  

DOC1: Mhm mhm . 

INF:      eu acho que ele  ele possa resolver né” que ele seja magnata’ eu acho que ele 

num vai ter condição de querer roubar porque ele já tem muito (+) eu acho que 

ele (+) ele tendo muito ele num vai querer roubar, acho  que ele o que ele vai 

fazer na / no Estado’ o dinheiro que ele vai receber’ eu acho que ele vai 

implantar no  Estado’ né” acho que ele num vai ter condições de querer roubar, 

(+) que todo mundo já sabe que ele é (+) é  magnata’  né” 

DOC1: E você tem idéia assim qual seria a próxima, a primeira providência do Tasso, 

frente ao Ceará?  

INF:     rapaz’ a primeira idéia’ é que ele:: (+) faça um plano (+) de saneamento básico’ 

né” emprego mais pelas pessoas’ né” em relação também a a educação que ave 

Maria’ o colégio’ o colégio  Castelo Branco’ um colégio desse’ ou o Liceu  você 

vai hoje no co/ entra numa classe só tem dois ou três aluno, todo ano tá havendo 

essa decadência de  de  de aluno nos colégio estaduais’ porque (+) todo ano tem 

greve’ né” ( incompreensível )  educação também, 

DOC1: Quer dizer que você acha que as greves estão prejudicando a educação, né? 

                                                                                                           [   

INF:                                                                                                     justamente, justamente, 

as greves,                                                                                                                                                                                                                  

DOC1: Mhm mhm! E para o ano, que é que você vê, como é que você vê  a... o problema 

de escola? Você acha que vai ter alunos voltando com... suficiente, pra ter aula, 

o colégio? 

INF:     eu acho que não, porque a/ eu fiquei mais eu fiquei mais satisfeito’ foi quando 

meu próprio professor di disse que (+) que num haveria greve esse ano’ aí  eu 

fiquei mais alegre, aí depois que eu vi greve’ aí eu disse (+)  puxa vida’ tão 

enganando a gente, (( risos))  

DOC2: Que é que você acha do Gonzaga Motta? 

INF:     rapaz’ o Gonzaga Mota eu achei foi  foi um cara sensacional, sabe por que” sabe 

por que”  porque o Gonzaga Mota’ se ele num tivesse eh: (+) se ele num tivesse 

feito (+) tivesse desligado do dos coronéis’ quem que ia disputar a (+) 



governadoria’ ninguém, aí ia ficar sempre os coronéis né” aí então’ ele ele foi 

vivo’ depois que o Tancredo Neves né” passou a ser o Presidente’ né” aí ele 

num bancou a (+) num bancou como diz na gíria’ né” bancou o otário’ né” aí 

ele passou para o lado do do do Tancredo’ né” 

DOC2: Mhm mhm. 

INF:      aí ele ficou do do lado do Tancredo’ aí teve a maioria da população né” aí claro 

que ele tinha que eleger o dele para dis disputar né” disputar as eleições’ aí ele 

elegeu’ ele escolheu o candidato, Tasso Jereissati’ né”  

DOC2: Isso. Ele realmente foi muito vivo, né? 

INF:    justamente, 

DOC2: Foi o único que conseguiu botar os coronéis pra trás. 

                                                      [     ] 

INF:                                                foi, 

DOC2: E, sobre os coronéis,  

INF:      sim, 

DOC2:  O que você diz?  

INF:     rapaz’ os co/  rapaz’ os coronéis’ ele  num sei que diabo eles fizeram rapaz, 

porque a’  rapaz’  política’ sei lá, (+) certo que todo mundo é um ser político 

né” ((risos)) mas (+) eu vi eu vi na/  numa reportagem que nenhum’ nenhum, 

nenhum, nenhum candidato deve ser político, assim’ especificamente que’ 

porque são  a maioria são corrupto, ((risos))       

DOC1: O que é ser corrupto pra você? 

INF:      rapaz’ corrupto é desonesto, 

DOC2: Desonesto. Ladrão, também? ((ri)) 

INF: não’ ladrão não, 

DOC1: O desonesto é que é ladrão. 

INF: são desonesto, mas o negócio é o seguinte (+)  

DOC1: Sim, mas vamos falar de outras coisas mais... 

INF:      sim,                                                                                

DOC1: Mais alegres  pro ... 

INF:      sim, 

DOC1: Pro... pro João Bosco que ele só tá falando, falou muito futebol, aqui, tudo. 

Vamos falar agora de namoradas.  

INF: ah’ namorada é bom, 



DOC1: Como vai o problema de namorada? 

INF: namorada” (+) atualmente tô sem namorada, eu eu eu tô’ eu digo ah’ os menino 

diz assim (+) João Bosco cadê tua namorada”  rapaz (+) eu num tenho namorada 

porque o problema é pu/ o negócio é o seguinte (+) eu num tenho emprego,  meu 

problema é esse, eu num quero arranjar namorada porque eu num tenho 

emprego, porque pô’ eu vejo a negrada  tudo saindo’  vamos para praia”  e eu 

no/ nas costa, eu namorava com uma dona lá no João Vinte e Três’  

DOC1: Mhm mhm . 

INF:   às vezes pedia era o dinheiro’ dinheiro’ é eu pedia o dinheiro’ a volta, chegava 

(+) me dá um dinheiro aí que eu tô sem volta, chegava na maior’ na maior’ na 

maior cara-de-pau e falava, falava  mesmo com sinceridade’ falava,  

DOC2: Dizia pra ela.  

INF:      dizia pra ela, (+) rapaz’ me dá um dinheiro aí que eu tô sem a volta aí,  

DOC2: Aí ela dava?  

INF: DAva, porque ela  gostava de mim né”  

DOC2: Mhm mhm . 

INF:      também tinha que compreender também né”  a situação né”   

DOC2: Isso. 

DOC1: Certo. quer dizer que você acha que pra ter uma namorada  tem que ter dinheiro? 

INF: é:: depende’ depende também do/ da pessoa  gostar né” das duas pessoas se 

derem bem’ se entender bem’ a cabeça né”  é bom né” mas eu acho que: (+) pra 

mim’ no meu caso né”  porque é bom você ter o dinheiro’ você oferecer tudo 

que tem, vamos sair pra uma praia’ vamos sair pra um clube’ vamos fazer uma 

vaquinha aqui, às vezes’ eu tô no/ tô no meio dos meus colega’ dia de domingo’ 

poxa’ todo mundo falando  negócio de trabalho’ rapaz eu tô trabalho eu fico/  

não o que que tu faz”  não’ só estudo, digo que estudo, pra dizer que num tô 

fazendo nada` né” eu digo só isso,  

DOC1: Mhm mhm. 

DOC2: É chato, né? 

INF:      é,   

DOC2: Sair e ter que ter que, faz uma vaquinha.  

INF: você vê a turma falando’ aí/ 

DOC2: Vamos lá, João Bosco, uma vaquinha. 

INF: justamente, 



DOC2: E você? Sim. 

INF:      isso, 

DOC2: Você nada, né?  

INF: aí eu nada’ não, aí’ às vezes’ quando eu tenho um pouquinho’ tá aqui, e eu dou 

com esse pouquinho com maior satisfação, às vezes eu fico pensando (+) ah’ se 

eu trabalhasse eu’ fazia tudo mesmo’ pela rapaziada,  

DOC2:  Mhm mhm. 

DOC1: Ô João, você me falou que parece que o seu sonho, os sonhos seus, não é tanto 

sonho, 

                                       [      ] 

INF:                                 sim, 

DOC1: mas parece que você gostaria muito de ir ao teatro, né?  

                            [      ] 

INF:                     sim, 

INF: justamente, 

DOC1: O que, como é que você imagina como seja um teatro? 

INF:  não’ eu sei eu vejo teatro’ rapaz, teatro já é uma coisa boa, é onde tem um palco’ 

cadeiras’ né” e lá e as pessoa faz su sua’ sua apresentação né” eu tenho um cole/ 

inclusive uma colega minha que ela é é (+) é trabalha em teatro ela, (+) aí eu’ 

(+) é isso que eu vejo’ né” oh’.   

DOC2: Muito caro né? 

INF:     justamente,  

DOC2: A entrada.              

DOC1: Ela já te chamou alguma vez pra entrar? 

INF:     não’ não’ não,           

DOC1: Não ? Mas você nunca assistiu uma peça? 

INF:      (incompreensível) assim’ sim’ sim’ em termos assim’ (+) eu num gosto de’ de’ 

de se expor não, quando tem uma colega assim que é (+) é prof/ por exemplo’ 

ela é tea/ é trabalha em teatro, eu num dou valor chegar’ dizer (+) dá pra tu 

arranjar um/ tal um negócio aí para mim’ 

DOC2: É. 

INF:    tem um colega meu também trabalha na Butano’ ele até podia até arranjar o’ ter 

arranjado um ingresso pra mim’ lá no (+) no Paulo Sarasate’ inclusive do’ show 



do RPM ‘né”  podia ter falado, mas eu’ às vezes eu num dou valor sabe’ como 

é que é”  

DOC1: Mhm mhm. 

INF:      num gosto de me expor muito não, 

DOC1: E você gosta do RPM? 

INF:      eh: gosto’  né” gosto das músicas dele’ que eu danço’ né” ((risos))  

DOC1: Ahã. Que, é... é você falou que dança que tipo de música, que você dança? 

((ruído)) 

INF:      funk, 

DOC1: Fo...  fora essa dai qual ... 

INF:      funk’ e eu danço o new  wave também’ (+) é em grupo é, não mas é tudo em 

grupo’ tudo em grupo, 

DOC1: Ahã,  

DOC2: Agora eu só queria perguntar. Você disse que tinha namorada?  

INF:      sim, 

DOC2: Você, você num ...  

INF: já tive, 

DOC2: Já teve, né? 

INF:      sim,                        

DOC2: Você num fazia questão de nos dizer porque foi que acabou-se ? 

INF:      rapaz’ ((gaguejo)) inclusive inclusive ela fi/ ela tinha ficado doente’ (+) mas eu 

acho que foi mais porque eu (+) que eu tinha levado o nome de de vagabundo, 

DOC2: Foi, né? 

INF:   foi isso aí, acho que foi mais isso ai me tocou também aí’ aí depois comecei a 

desgostar, inclusive levei/ eu almocei’ um dia na casa dela já’ 

DOC2: Mhm . 

INF:      antes levei meu colega pra lá também’ levei até meu colega’ esse/ a gente foi 

almoçar lá’ ela começou gostar de mim,  aí (+) aí ((gaguejo)) inclusive ela mora 

no João Vinte e Três’ eu moro no Rodolfo Teófilo’  

DOC2: Mhm . 

INF:      aí os pessoal lá do Rodolfo’ parece que me entregou, eu sei quem é’ mas (+) eu 

vou batalhar né”  mostrar meu  meu valor,  

DOC2: Tem, tem que fazer. 

INF:      justamente, 



DOC2: Tem que fazer isso, né? 

INF:      é, isso é me/ inclusive eu:: ta/ rapaz’ eu sei lá que eu quero’ eu fu/ eu tava aí’ 

fazendo um uns estágio na SUCAM’ mas eu sai’ mas é que eu tinha uns 

problema aí (+) mas nem fiquei não, 

DOC2: Na SUCAM? 

INF:      justamente, 

DOC2: E você fez o estágio e não ficou? 

INF:      foi’ não, eu fiquei’ sei lá’ eu sai mesmo, eu num (+) desisti mesmo, eu tava com 

uns problema aí’ eu (+) uns problema existenciais no meu corpo’ aí eu fui fazer 

tratamento’ né”  

DOC2: Ah, sim. 

INF:      pra depois arranjar emprego né” trabalhar doente num’ num adianta não,  

DOC2: Certo, isso. Escute, o que que você falou mais?  

DOC1:  Sim quanto ao ... 

INF:      mhm,               

DOC1: À religião, você disse que pratica a religião católica, né?  

INF:      certo, 

DOC1: No seu entender o que é praticar uma religião? 

INF: rapaz’ praticar (incompreensível) é você seguir’ rapaz eu vou dizer (+) se todo 

mundo seguisse’ os dez mandamento rapaz’ se seria as mil maravilha, tá por 

dentro”  ninguém num ninguém num imagina isso aí não, mas se todo mundo 

seguisse a a’ os dez mandamento de Deus’ ave Maria’  

DOC2: O mundo era um céu. 

INF:      é, ave Maria’  

DOC1: Então você acha que praticar  religião... 

INF: é isso mesmo né”  teria que ser isso aí né”  

DOC1: Praticar os Dez Mandamentos. 

INF:      justamente, 

DOC2: Que é que você acha do primeiro mandamento? 

INF: Amar a Deus sobre todas as coisas”  

DOC2: É. 

INF:      rapaz (+) uma  uma dádiva né”  que Deus deixou para gente, agora assim uma 

coisa assim a/ mais outro também não se tomar seu santo nome em vão né” quer 

dizer’ aquele ali, primeiramente’ a gente tem que adorar primeiro’ a/ tem que 



pedir primeiro a Deus, (+) aí depois’ pedir o o santo, que muita gente faz 

reverencia ao santo’ tá entendendo” (incompreensível) eu ((gaguejo)) fazer um 

pedido’ faz logo’ faz não’ faz primeiro a DEUS, aí depois que vai pedir o santo, 

tem gente que pede logo ao santo, e esquece de Deus’ como é que pode” ((risos)) 

né”  

DOC1: Ahã. 

INF:      mhm, pode falar aí, diga,  

DOC1: E,  

INF:      sim, 

DOC1: Vem cá, ó João,  

INF:      mhm,  

DOC1: Me fala sobre o problema dessas crianças abandonadas. O que é que você vê, o 

futuro dela, como é que você vê? 

INF: é como diz (+) o’ é’ sempre como Gomes Farias, (+) educando a criança não 

será preciso pudir’ punir os homens né” acho que é educar rapaz’ dar mais 

assistência né”  eu acho que é como eu acho que deveria sabe o quê’ ter no 

Brasil’ é controle de natalidade, eu acho que sim, (+) você vê no/ na na/ no 

Japão’ rapaz’ um país daquele’ na China né” um país que tem tanta população’ 

tem (+) tem controle, então se’ tivesse controle’ controle natalidade’ aqui no 

Brasil’ não haveria essa existência de de marginais’ crianças mirins’ pelo 

mundo’ pelo pelo pelo Brasil’ né”  afora’ sem ter o que fazer’ então ele tem 

mesmo é que aprender a roubar’ fumar maconha’ isso sim pô, tem que haver um 

controle de natalidade’  né”  acho que haveria isso ai’ também,  

DOC1: Que que você acha do aborto? 

INF: o aborto” ( ++ ) 

DOC1: Você é contra ou a favor, o que é que você acha? 

INF: rapaz’ acho que eu sou  sou’ a favor do aborto’ né? 

DOC1: É? Você acha que um bom cristão é a favor do aborto? 

INF: espera aí’ que eu num tô pegando a/ num tô pegando bem a pergunta,  

                                                                                   [ 

DOC1:                                                                        Bom, ele tem, ele deve ter as razões. 

INF:      eu eu dou valor’ espera aí’ eu dou valor também essas pergunta assim’ puxa / 

DOC1: Sim mas o aborto... 



INF: espere aí, dou valor essa pe/ eu sei essa pergunta aí, é porque num sei’ é porque 

eu tô assim’ tô 

DOC1: Deixa eu lhe di...   

                                    [ 

INF:                              sim, 

DOC1: Explicar o que seja o aborto. 

INF:      eu sei o que é o aborto’ minha gente, eu sei o que é’ ((risos)) 

DOC1: Tá jóia! Então o que é que você .. 

INF:       mhm, 

DOC1:   você acha que é de direito haver o aborto ou não?  

INF: rapaz/ 

DOC1: Se a sua mulher... 

INF:      sim, 

DOC1: Quisesse fazer um aborto você deixaria? 

INF:      não’ não, 

DOC1: Então, por que você não deixaria? 

INF: deixar rapaz’ deixaria sabe porque” não deixaria porque’ puxa’ ela (+) se ela na 

na realmente’ ela ela ela ela aquele teve aquele filho’ naquele momento’ no 

momento da da relação’ 

DOC1: Mhm mhm . 

INF:     se ela que/ teve aquele filho’ então pra quem ela ela ela fazer esse aborto”  se 

num quisesse’ ela num queria ter o filho não é”  eu acho que isso’ né”  

DOC2: Sim, eu estou entendo, João. 

INF:      sim,                                                              

DOC2: Depende muito... 

INF:      mhm, 

DOC2:   Você vê assim, depende da situação. 

INF: justamente, é, 

DOC2: Por exemplo, você é casado. 

INF:      sim, 

DOC2: Tem sua mulher. 

INF:      sim,  

DOC2:  Para que praticar o aborto, né? 

INF: sim’ sim’ justamente, é, 



DOC2: Agora, em relação a pessoa, a mulher que num é casada faz um filho. ( 

incompreensível) sua irmã? 

INF: sou, é minha irmã, ela tá em São Paulo, ela foi pra lá’ negócio de emprego’ né”  

aí eu acho que ela então num queria fazer o aborto’ aí me escreveu uma carta/ 

((falando com um  amigo)) diga lá’ garoto, espera aí/ aí escreveu uma carta  né”  

escreveu uma carta dizendo que tá aí dizendo que tava grávida mesmo, tá aí’ tá 

aí’ ela podia ter feito o aborto lá’ ninguém podia ter sabido, né” mas ela mostrou 

mesmo a sua  o seu valor` essa verdade né” que gostou dos seus pais’ sua mãe, 

falou realmente a verdade’ inclusive é o cara queria casar com ela’  aí ela num 

quis /que ele já casou-se com ela’ né” aí o cara foi atrás dela’ aí ela num quis 

não, quis mais não, aí ficou trabalhando’ agora ela diz que num quer mais saber 

de homem não, agora vai trabalhar só pro pro filho dela mesma,    

DOC2: Muito bem. Tá ótimo viu? 

DOC1:  Beleza, você foi ótimo. 

INF: tá,                                 

 


