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DOC:  Qual seu nome completo? 

INF:  A.F.N.S., 

DOC:  Qual foi a data do seu nascimento? 

INF:  sete de junho de quarenta e nove, 

DOC:  A senhora nasceu aonde, dona A.? 

INF:  sítio baixí: das palmeiras, 

DOC:  Já morou em outra cidade? 

INF:  não, 

DOC:  É... o pai da senhora nasceu onde? 

INF:  nasceu no Baixí:: das Palmeiras, 

DOC:  A sua mãe? 

INF:  também, 

DOC:  Então todos sempre moraram aqui? 

INF:  sempre (+)  moraram no Baixí::, 

DOC:  É... qual o grau de instrução dos seus pais? 

INF:  é:: (+) primeiro grau incompleto, 

DOC:  E o da senhora? 

INF:  é: o segundo grau completo (+) eu to pedagógico, 

DOC: A senhora estudou em qual escola? 

INF:  istudei  (++) eh: Madre Ana Couto e no estadual eh:: eh:: concluí: o segundo 



gra:u no supletivo, 

DOC:  Qual foi sua matéria preferida? 

INF:  é:: (+) osbb/ pb, 

DOC:  Significa o quê? 

INF:  é:: (+) sobre comunida:de, 

DOC:  Ok... eh... o que que a senhora acha da metodologia de ensino dos professores?  

INF:   ((silêncio)) 

DOC:  A forma de como eles ensinam. 

INF:  (+) bem’  a fo:rma (+) eu gosto’ porque: (+) tá mais claro né” o/ o/ o ensino é:: 

uma forma mais prática, 

DOC:  A senhora acredita que é professores funcionam melhor que professoras ou vive 

– versa? O que a senhora acha dessa questão? É... homem e mulher em sala de 

aula? 

INF:  é: homem e mulher tá certo é:: (+) é: ambos insinam direitim’ mais acho que a 

mulher/ a prufessora ela se dedica mais ela tem mais criativida:de, 

DOC:  Eh...alguém na sua família fala outra língua? 

INF:  não, 

DOC:  Que língua a senhora gostaria de aprender de dominar? 

INF:  é: inglês, 

DOC:  Por quê? 

INF:  ((risos)) ah’ num sei ((risos)) é: porque é tão bunito a pessoa falá inglês, 

DOC:  Dona  A.  a senhora trabalha? 

INF:  trabalho, 

DOC: onde? 

INF:  na iscola Arlindo Matias, 

DOC:  O que a senhora faz? 

INF:  eu sou prufessora auxiliar e diretora,  

DOC:  Quer dizer que a senhora é financeiramente independente, né? E essa grana é 

boa? 

INF:  é:’ não’ é: é: razuável, 

DOC:  A senhora recebe outra ajuda financeira? 

INF:  não, 



DOC:  Quer dizer que essa é a sua profissão... gostaria de mudar? 

      [[ 

INF:      é  (+) não, 

DOC:  Além da senhora quantas pessoas moram em casa? 

INF:  são seis comigo, 

DOC:  Todos da família? 

INF:  todos, 

DOC:  A senhora é casada? 

INF:  casada, 

DOC:  Tem filhos? 

INF:  tenho’ tenho quatro, 

DOC: Qual o nome deles? 

INF:  é: F.E.N.S.’ M.J.N.S.’ J.E.N.S. e N.A.N.S., 

DOC:  Todos estudam? 

INF:  istuda, 

DOC:  Aqui na cidade? 

INF:  é na cidade, 

DOC:  A senhora vê tv dona A.? 

INF:  vejo, 

DOC:  Que programa a senhora assiste? 

INF:  eu gosto é: (+) da TVC’ né” queles programas (+) eh:: educativos’ né” e também 

novelas eu gosto assim a noite quando istou desocupada gosto de/ de assistir e 

também vídeo show quando eu istou desocupada, 

DOC:  Qual sua novela preferida? 

INF:  é: a Rei do Gado, ((risos)) 

DOC:  Por quê? 

INF:  a chama mais atenção/ fazenda’ né” 

DOC:  A senhora gostaria de trabalhar nessa novela? 

INF:  eu gostaria, ((risos)) 

DOC:  Sendo qual personagem? 

INF:  aí de::: (++)  ((menina falando)) de: Lia, 

DOC:  O papel de Lia muito bem  a senhora escuta rádio? 



INF:  iscuto, 

DOC:  Que horário e que programa? 

INF:  eu assisto mais só:/ só: a educadora (+) estando em casa é o día:a todo é na educ/ 

educadora, 

DOC:  Qual o programa que chama mais sua atenção? 

INF:  é: noticiário Vicelmo’ pela manhã e a tarde, 

DOC:  O que a senhora acha das notícias de Vicelmo? 

INF:  não’ ele ele trabalha bem’ ele divuga bem as entrevista ou melhor as notícias (+) 

eu gosto, 

DOC:  Lê jornal? 

INF:  não, 

DOC:  Lê outro tipo de revista? 

INF:  não’ eu gosto mais de lê assi:m a bíblia eu eu gosto de ler, 

DOC:  Por que a bíblia? 

INF:  é porque é um livro tão bom que acho que todo mundo diviria/ em ver de tá 

lendo jornal’ notícia’ acho que até deixa a pessoa meio constrangido/ deveria lê a 

bíblia purque pelo menos é a palavra de Deus’ a gente tem que siguí os bons/ os 

bons conselhos’ né” e praticá o que diz a bíblia purque não adianta a pessoa só lê 

e num/ e num praticá purque eu acho que o que vale são as boas ações, 

DOC:  Muito bem...a senhora vai ao teatro? 

INF:  não, ((murmura)) 

DOC:  Nunca viu nenhuma peça? 

INF:  não’ já/ já vi peças assim muito simples’ aqui mesmo já teve um mini teatrozim 

ma:s assim na cidade do Crato eu nunca fui não, 

DOC:  Quer dizer que aqui no Romualdo existem artistas? 

INF:  é:’ artista a/ a/ aqui mesmo’ né” pessoas que se dedicam’ né” e trabalham bem e 

também um/ um pessoal até que vierum dos currais daqui: vizinho’ né” e fizeram 

um papel aqui (incompreendido) bem (+) foi bunito, 

DOC:  E quando eles se apresentam as pessoas participam? 

INF:  participa (+) participa, 

DOC:  É...dona A., qual a sua diversão em termos de lazer preferida? 

INF:  ((silêncio)) mulé (+) quase que eu num tenho assim/ assim divesão’ a minha 

divesão é: é: quando estou mesmo assim sem o que fazê eu só no/ e: só televisão, 



DOC:  O que a senhora diz do carnaval? 

INF:  ah eu num gosto não’ do carnaval (+) é: tanta coisa’ é: umas danças (+) meia (+) 

PESADA’  né” eh/ eh  num gosto não, 

DOC:  Quer dizer...foje do sentido? 

INF:  foje’ foje, 

DOC:  Que conselho a senhora daria à turma que brinca? 

INF:  eu acho que/ que  o carnaval é:/ é: uma dança que não é aconselhado’ que as 

pessoas em vei:z de dançá carnaval/ pulá carnaval’ é: que se dedicassem mais a/ 

a/ a  religião é: é: é: momen/ reuniões assim de de: cusilho’ purque existe’ né” no 

centro de expansão é:: pra esse pessual que não vão pra o carnaval’ momentos de 

oração (+) acho que é mais proveitoso, 

DOC:  Muito bem dona A., qual a sua religião? 

INF:  católica, 

DOC:  Por que a religião católica? 

INF:  ai’ porque eu gosto’ eu acho que/ que  a católica é uma religiã:o CERTA mesmo 

pra gente (+) porque (+) essas outras a gente escuta’ né” dizer muita coisa’ acho 

que num tem nu:m  tem  a vê’ mas a católica (+) eu acho que é a certa mesmo 

pra gente, 

DOC:  A religião católica...ela é muito criticada não é... falam do comportamento dos 

padres...dos fiéis...o que a senhora tem a dizer sobre isso? 

INF:  não’ eu acho que/ que a religião católica eh: existe muitas crítica’ mas eu acho 

que a pessoa dêve também é: é: sabê também encará’ né” a religião’ num se 

elevar por crítica a não ser cri/ crítica construtiva’ né” eh eh seguir mesmo é: o 

que Deus sempre quis  da gente é ser bom e praticá: sempre o bem eh num/ eh 

num  dá  valor a críticas, 

DOC:  Certo... dona A., senhora tá gostando dessa entrevista? 

INF:   estou, ((risos)) 

DOC:  Pois me diga quais são seus planos pra noventa e sete? 

INF:  ah:: os meus planos pra noventa e sete em termo do/ do trabalho” é: em termo 

de/ de  trabalho se eu ainda estiver’ né” na/ na/ na direção purque as vezes muda’ 

né” é: quatro em quatro anos sempre muda direção de escola e se eu ainda 

ESTIVER na direção eu vou procurá ser melhor’ eh: eh: ser sim mais criaTIva’ 

eh:: eu sou muito responsável purus meus a:tos’ purus trabalhos’ gosto muito de 



criança e se inda continuá na direção mesmo ou em sala de aula eu quero é: é: 

que haja MAIS pruveito’ MAIS rendimento, 

DOC:  Ok! Eu tô esquecendo de perguntar alguma coisa importante? 

INF:  não (+) tá bom (+) tá ótimo, 

DOC:  Dona A., nós retornaremos talvez dia onze, próxima semana, não sei ...pra 

concluir essa entrevista. A senhora vai estar disponível? 

INF:   estou (+) com certeza, ((fala baixo)) 

DOC:  Então, muito obrigada pela atenção 

INF:  de nada, ((risos)) 

 

ENTREVISTA   

 

DOC:  Dona A., novidades? 

INF:  não’ só muito trabalho’ estou é é saindo de muito trabalho da escola (+) é: 

concluindo é: ata de avaliação’ resultados finais’ de transferência’ mas graças a 

Deus está tudo bem, 

DOC:  Dona A., fala assim como a senhora é fisicamente pra dar uma idéia as pessoas 

que vão nos ouvir. 

INF:  como” 

DOC:  É... fisicamente...como a senhora é pra dar uma idéia melhor  as pessoas que 

estão nos ouvindo... 

INF:  não eu sou (+) ALTA né” eu sou uma estatura (+) boa né”  eh:: peso setenta 

quilos’ né” eh:: cabelos castanhos (+) olhos também castanhos (+) eh:: sou 

morena clara, 

DOC:  Ok. E por dentro, como a senhora se define? 

INF:  ah:: por dentro’ eu me defino assim uma pessoa que eu GOSTO de/ de/ de  

ajudar as pessoas (+) eu gosto de levar sempre assi:m (+) uma palavra de 

incentivo’ uma palavra de conforto’ porque eu gosto assim de/ de/ de LIDÁ: com 

as pessoas’ de trabalhá: em conjunto’ eu nunca gosto assim só pra mim’ eu (+) 

quero mais assim pras pessoas, 

DOC:  Eh... aquela questão é... tipo assim...existem pessoas que nascem pra ser amigos 

e existem pessoas que nascem pra ter amigos... que diferença a senhora vê nessa 

colocação? 



INF:  bom’ pra ser amigos (+)/ eh: eh: pra ser amigos do outro é: é: bom purque a 

pessoa PRICISA de também ter amigos’ né” eu acho que que é: é: bom é: a gente 

FAZÊ amigo’ é: fazê amizade procurá sempre cultivá a amizade, 

DOC:  Eh... dona A., existe alguma coisa que a senhora gostaria de mudar na senhora ou 

na sua vida? 

INF:  não’ pra mim acho que tá bom, 

DOC:  Gosta de música? 

INF:  gosto’ eu gosto, 

DOC: Qual é a sua música preferida? 

INF:  é:: Roberto Carlos (+) é: a/ a come” van/ vanguarda” ((risos)) 

DOC:  Canta alguma coisa pra mim... só um pouquinho... 

INF:  ah:: eu num sei ((risos)) aí/ cantar eu num sei, ((risos)) 

DOC:  Só uma estrofezinha pra gente saber qual é a música 

INF:  não’ eu num/ eh:: cantá: assim música não, 

DOC:  Mas ela lembra... essas músicas lembram alguma coisa especial? 

INF:  lembra assim momentos bons’ né” que sempre na juventude a gente tem sempre 

momentos bons’ né” a gente num esquece (+) coisas boas, 

DOC:  Gosta de lembrar? 

INF:  gosto, 

DOC:  Queria revivê-los? 

INF:  só as coisas boas,  ((risos)) 

DOC:  A senhora acredita em destino? 

INF:  acredito,   

DOC:  Acha que podemos mudar nosso destino? 

INF:  é questão de/ de força’ né” se as vezes a pessoa tá vivendo uma vida que não tá 

dando certo eu acho que a pessoa dêve MUDAR e confiar em si próprio’ purque 

nós devemos tomar as decisões’ né” 

DOC:  A senhora é feliz? 

INF:  eu sô (+) graças a Deus, 

DOC:  Como a senhora define a felicidade? 

INF:  bom’ a felicidade eu tenho marido’ né” um marido muito bom pra mim ((galo 

cantando)) e sô mãe de quatro filhos graças a Deus são todos bons’ né” é 

nenhum tem vício’ eh eu me sinto feliz e realizada (+) em ser mãe desses filhos, 



DOC:  É... diga-me dez palavras que lhe lembram o amor... 

INF:  ai’ ((risos)) dez palavras” amizade’ fraternidade’ ((galo cantando)) é:: (++) 

humildade’ paiz’ união’ Jesus’ que é o centro de tudo’ né” ele é: o centro do 

amor (+) é: seu/ ser fraterno’ né” 

DOC:  Legal dona A. o que é o amor pra senhora? 

INF:  é:: o amor acho que é: é: tudo’ né” é: a gente vivê em paiz’ né” é: a gente tê 

união purque quando a gente  vive UNIDO dalí tá existindo o amor, ((galo 

cantando)) 

DOC:  A senhora namora o seu marido? 

INF:  sim, ((risos)) 

DOC:  É melhor quando é adolescente ou é melhor depois de anos de convivência? 

INF:  não’ eu acho que/ que o amô isso aí: também é é tudo igual purque o centro de 

tudo é: o amor (+) enquanto existir num importa o tempo, 

DOC:  O que mais lhe prende a ele? 

INF:  ((silêncio)) é:: assim (+) é: confiança, 

DOC:  Dona A., o comportamento atual no sentido de namoro que que a senhora acha? 

INF:  eu acho tão avançado esse tempo (+) ((ruído)) tá muito complicado hoje em dia 

as cri/ ou melhor as/ as moças e rapaizim’ né” quando vão namorar já é com/ 

com pensamento já diferente num é só aquele namoro simples’ eles vão mais 

além, ((galo cantando)) 

DOC:  O que a senhora acha que deveria existir para que houvesse um entrosamento 

mais harmonioso e um relacionamento mais douradoro? 

INF:  eu acho é que as pessoas (+) é se entendessem melhor’ conversasse mais porque 

tem muitas/ tem muitas/ muitos adolescentes ((galo cantando)) né” eh:/ eh: 

jovens mesmo que num/ num/ num cunversam com os pais’ num abre o jogo né” 

eu acho que/ que isso influi muito, 

DOC:  A senhora já foi traída? 

INF:  ((silêncio)) não, ((murmura)) 

DOC:  O que a senhora diz da traição? 

INF:  ah:: é rúim dimais’ é: HORRÍVEL a traição’ né” 

DOC:  Qual o dia que a senhora lembra com alegria... com muita alegria? 

INF:  ((silêncio)) ah:: é a respeito de que” de /.../ 

DOC:  De sua vida alguma data é... alguma situação feliz que a senhora nunca esqueceu.  



((galo cantando)) 

INF:  foi a ordenação do meu irmão (+) padre José Nobre, 

DOC:  Fala um pouquinho sobre isso. 

INF:  ah:: é meio constrangedor purque também ele num se encontra mais com a 

gente’ ele passô só dez ano eh:: de padre’ eh aconteceu um desastre terrível e 

Deus levou, 

DOC:  Dona A., eh... essa seria uma dor... 

INF:  é:’ é:’ eu sempre lembro’ num posso esquecê (+) e outro momento triste foi a 

ausência também de minha mãe (+) que Deus  já chamou, 

DOC:  Não ficou nada assim feliz que a senhora lembra como se fosse ontem? 

INF:  ((silêncio)) é a respeito de:: /.../ 

DOC:  Alguma coisa assim com relação a família ou a senhora mesmo antes de casar... 

INF:  ((silêncio)) não (+) uma coisa que/ que eu sempre lembro e eu gostei foi no dia 

da  minha formatura ((galo cantando)) graças a Deus eu realizei justamente o que 

eu queria (+) isso ficou gravado e graças a Deus eu me realizei, 

DOC:  Uma conquista, né? 

INF:  é:, 

DOC:  Dona A., o que a senhora levaria a uma ilha deserta? 

INF:  ((silêncio)) acho que é falta de/ de amizade’ né” falta de/ de companheirismo 

((galo cantando)) pessoa vivê isolado’ né” 

DOC:  Sim, se a senhora fosse passar uma temporada em uma ilha deserta o que a 

senhora levaria? 

INF:  ((silêncio)) bom’ primero eu levaria alimentação’ né” ((risos)) e segundo uma 

companhia’ né” 

DOC:  Que estória lhe contaram que a senhora não conseguiu esquecer? 

INF:  ((silêncio)) não estou lembrando não, ((murmura)) 

DOC:  Tudo bem lembra de alguma cantiga de roda? 

INF:  ((silêncio)) lembro, 

DOC:  Ah! Essa vai ter que cantar um pouquinho. 

INF:  ((risos)) é: avistei belas meninas/ debaixo do laranjal/ apanhando flores brancas/ 

flores brancas pra me dar/ flores brancas é casamento/ (+) Naiarinha quer casar/ 

((risos)) Naiarinha deixe disso/ deixe disso e olhe lá,  ((canta)) 

DOC:  Muito gostoso a infância, né? 



INF:  ((risos)) ((galo cantando)) 

DOC: Dona A., o papai noel existe? 

INF:  não’ somente fantasia’ né” na cabeça das pessoas/ das crianças (+) que eu acho 

que isso não deveria acontecer, 

DOC:  Quer dizer que não seria bom que ele existisse de verdade ou seria bom? 

INF:  não (+) se de verdade tudo bem’ purque ele presentea muitas crianças pobres’ se 

fosse de verdade eu concordo’ agora só na imaginação das crianças ((galo 

cantando)) é que eu não concordo que tem muita criança que acha que é verdade 

papai noel existe’ né” 

DOC:  E depois que descobre? 

INF:  é: (+) perde a graça (+) da criança’ né” 

DOC:  Que que vai pedir a papai noel esse ano aquele papai noel imaginário? 

INF:  ah:: o papai noel imaginário é: (++) termo de presente” 

DOC:  Uhum, pode ser. 

INF:  é: ((galo cantando)) presente (+) se por acaso existisse’ né” eh tivesse condição 

eu pediria um jogo de sofá que é o que tô pricisano ((risos)) mais o papai noel 

mesmo pra mim o/ o/ o que ele existe é/ é/ é que eu posso dizê assim é: o pai do 

céu’ né” isto é:’ ele mesmo quem pode nos ajudar’ dá TUDO’ porque sem ele 

nós não somos nada’ né” eh o que eu peço muito para ele é MUITA paz eh 

saúde, ((galo cantando)) 

DOC:  Muito bem, mas suponhamos que esse ano ((canto galo)) a senhora seria o papai 

noel de que forma iria comemorar o natal aqui  no lugar onde a senhora mora? 

INF:  aí eu iria é: (+) é: entregar presente’ né” a/ a/ arrecadá presente’ num sei como 

maizi é:/ é: presentear todas as crianças pobres daqui do/ da ((galo cantando)) 

comunidade, 

DOC:  Pra finalizar nossa entrevista eu queria que a senhora deixasse uma mensagem de 

natal para o mundo. 

INF:  é: que as pessoas sejam mais humanas’ mais solidárias’ que AMEM mais os 

outros né” eh DEIXE  de/ de assim’ de tanto ver só: purque tem pessoas que só 

VÊ ô/ ô só quer pra si que dividam o que tem’ que LEMBREM quando eh: for 

comprar uma lembrancinha’ LEMBRE do próximo’ daquela criança carente’ que 

o natal’ nós é: quem fazemos o natal’ né” nós somos quem fazemos o/ o natal eh 

que o natal seja uma data é: (+) pras pessoas (+) de AMOR’ de amizade’ de 



fraternidade eh que/ que conquiste MESMO esse amor fraterno, 

DOC:  Muito bem eh... dona A. Talvez não nos encontremos mais até o natal então em 

nome da minha equipe e em meu nome claro... receba um forte abraço e votos de 

um feliz natal e um ano novo cheio de paz e muito obrigada pela atenção, tá 

bom? 

INF:  obrigada’ obrigada’ obrigada digo eu eh disculpa eh:: alguma coisa que não deu 

pra/ pra é:: se você esperava uma resposta melhor (+) mas pra mim eu  gostei’ 

né” eh eu retribuo o mesmo um feliz natal pra você eh pra toda sua equipe que 

Deus lhe ajude’ que Deus  lhe ajude (+) ilumine o seu trabalho eh os seus 

caminhos, 

DOC:  Obrigada dona A. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 

INF:  não’ obrigada, 

DOC:  Ok... até logo. 

 


