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Jamais desistir 

 

Por que desistir agora? 

Se a hora já vai longe 

Mas a vontade sempre esconde coragem para vencer? 

 

Por que desistir agora? 

Se tenho apoio dos Meus 

E, no coração, tenho Deus? 

 

Por que desistir agora? 

Se com a família e amigos podemos contar 

E os muitos obstáculos da vida podermos superar? 

 

A verdade é que as lágrimas escorrem, caem do olhar 

Mas o conhecimento requer isso: luta, vontade para abraçar 

E estar pronto para com surpresas se deparar. 

 

Pesquisa, lê, escreve, rabisca, conserta, pensa, revê 

Faz parte desse movimento o crescer! 

Mas, para isso, precisamos não nos esquecer de: 

 

Curiosidade: para despertar idéias à vontade 

Paciência: para saber esperar, aguardar as oportunidades 

Persistência: para sobreviver, resistir diante das adversidades 

 

Vontade: para reunir forças, para querer 

Amor: para se envolver, para se comprometer  

E nessa harmonia encontrarmos esperança para vencer! 

 

 

Mariana de Souza Martins 
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RESUMO 
 

MARTINS, Mariana de Souza. A palatalização de oclusivas dentais em contato 

dialetal. Dissertação (Mestrado em Linguística)_Faculdade de Letras, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 145f. 

 

 

Esta dissertação centra-se no estudo da palatalização de oclusivas dentais em 

situação de contato dialetal. Com base na Teoria da Sociolinguística Variacionista 

(Labov, 1972; 1994) e na Teoria da Acomodação (Giles, 1977) e (Trudgill, 1986), 

temos por objetivo constatar se migrantes paraibanos, residentes no Rio de Janeiro, 

apresentam indícios de acomodação linguística ao dialeto carioca, após tempo de 

convivência na cidade. Propomos análise às consoantes [s] e [c] seguidas de uma 

vogal foneticamente realizada como alta anterior [i] ou decorrentes de processo de 

elevação da vogal /e/. Assim, acreditamos que, nas interações face a face, os 

falantes acomodam linguisticamente um ao outro, reduzindo as diferenças entre 

seus padrões discursivos e adotando traços reciprocamente. Se um falante acomoda 

frequentemente a um mesmo dialeto ou sotaque, a acomodação poderia, com o 

tempo, se tornar permanente. Utilizamos, como estratégias de pesquisa, as análises 

quantitativa e qualitativa para melhor compreensão dos resultados encontrados. As 

conclusões a que chegamos são favoráveis às expectativas, na medida em que 

falantes mais novos e juízo de valor positivo em relação à nova situação de contato 

tendem a apresentar palatalização. Há também contextos linguísticos em níveis 

lexicais e pós-lexicais que podem facilitar ou dificultar a frequência de acomodação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Sociolinguística variacionista, palatalização de oclusivas dentais, 
contato dialetal. 
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ABSTRACT 
 

MARTINS, Mariana de Souza. A palatalização de oclusivas dentais em contato 

dialetal. Dissertação (Mestrado em Linguística)_Faculdade de Letras, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 145f. 

 

 

This dissertation is centered on the study of the dental stops palatalization, in the 

situation of dialect contact. Based on the Variational Sociolinguistics Theory (Labov, 

1972;1994) and on the Accommodation Theory (Giles, 1977) and (Trudgill, 1986), the 

aim of this research is to insure if paraibanos that live in Rio de Janeiro for a period of 

time present linguistic accommodation in relation to the carioca dialect. We propose 

the analysis of the consonants [s] and [c] followed by a vowel phonetically produced, 

as the front high vowel [i], or by the result of a vowel elevation process /e/. We 

believe that people linguistically accommodate to one another in the interactions face 

to face, reducing the differences among their discursive patterns, embracing mutual 

features. If people frequently accommodate to the same dialect or accent, the 

accommodation will, for example, become permanent. The quantitative and the 

qualitative analysis are our research strategies in order to better understand the 

results. Our conclusions are agreeable with the expectations, in the sense that the 

youngster paraibanos and the positive way people think about the new situation of 

contact propitiate the palatalization process. There are also linguistic contexts in 

lexical and post-lexical levels that can make the accommodation frequency 

convenient or difficult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: variational sociolinguistics, palatalization of the dental stops, dialect 
contact. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

O pesquisador que busca explorar situações de contato dialetal, levando em 

consideração motivações internas e externas à língua, muito tem a contribuir 

cientificamente para análises mais apuradas na área da Sociolinguística. No entanto, 

poucos são os trabalhos no Brasil voltados para essa questão, tais como Bortoni-

Ricardo (1985; 1989), Adant (1989), Marques (2004; 2006), entre outros. 

 

Novas contribuições estão surgindo, cujas propostas visam a agregar a 

Sociolinguística Variacionista (Labov, 1972; 1994) com a Teoria da Acomodação 

(Giles, 1977) e (Trudgill, 1986). Assim, buscamos investigar indícios de acomodação 

linguística a partir da observação atenta a informações tanto quantitativas quanto 

qualitativas. Os falantes selecionados para esta dissertação são paraibanos, 

residentes no Rio de Janeiro, em contato dialetal com cariocas. 

 

Com relação às recorrentes migrações de nordestinos para o Sudeste do 

País, entendemos que o principal motivo dessas pessoas abandonarem a Terra 

Natal deve-se à busca por melhores condições de vida e de trabalho. Esses 

migrantes que, em sua maioria, apresentam baixa escolaridade, fazem parte de 

importante contingente de mão-de-obra nos grandes centros urbanos. Muitos deles 

vivem à margem da sociedade, sofrendo o preconceito acerca de sua proveniência 

pobre e excluída e de seu diferente falar. 

 

 Valemo-nos da Teoria da Variação ou Sociolinguística Quantitativa (Labov, 

1972; 1994) para analisar traços característicos dos dialetos paraibano e carioca, 

considerando-se o uso variável da língua, bem como os fatores sociais e linguísticos 

propulsores da situação examinada. 
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A língua era vista como um sistema homogêneo, uniforme, estático, 
podendo ser estudado na ausência de uma comunidade de fala. A 
Sociolinguística rechaça essa relação entre língua/homogeneidade e 
incorpora a idéia de variação sistemática motivada por pressões sociais 
que ‘continuamente operam sobre a língua’, não devendo, pois, ser 
estudada fora do contexto social. (Hora, 2004:18) 

 

 

 O pacote de programas Goldvarb (Rand & Sankoff, 2001) foi utilizado no 

tratamento dos dados para processar os fatores variáveis, linguísticos e 

extralinguísticos, permitindo-nos levantar hipóteses sobre a atuação que uns 

exercem sobre os outros, pois “a operação de uma regra variável é sempre o efeito 

da ação simultânea de vários fatores” (Naro, 1992:18 apud Hora, 2004:22). 

 

Na expectativa de obtermos respostas para os fatores variáveis que envolvem 

a migração Paraíba-Rio de Janeiro e, consequentemente, a situação de contato 

dialetal, Giles (1977) e Trudgill (1986) nos apresentam a Teoria da Acomodação. 

Segundo o modelo, entendemos que migrantes paraibanos, após considerável 

permanência em outra cidade e convivência com falantes de outro dialeto, podem 

apresentar significativa acomodação de determinados aspectos linguísticos por 

assimilação de traços locais e culturais. Nessa perspectiva, esta dissertação versa 

sobre o estudo da acomodação linguística das oclusivas dentais /t/ e /d/, típicas do 

falar paraibano, para as respectivas alvéolo-palatais, típicas do dialeto carioca, 

considerando-se a situação de contato de paraibanos com os cariocas na cidade do 

Rio de Janeiro. 

 

 Sabemos que a palatalização é um processo assimilatório no qual a parte 

frontal da língua se move em direção ao palato duro. O objeto de estudo centra-se 

na realização das consoantes /t/ e /d/ nos contextos em que são seguidas de uma 

vogal foneticamente realizada como alta anterior [i], decorrentes de processo de 

elevação da vogal /e/ ou de ditongação [y] (cf. Abaurre & Pagotto, 2002). 

Descartamos desta pesquisa palatalizações que ocorrem em outros contextos que 

não sejam diante de [i]. 

 

 

 



 

 

12 

Com outro viés, o fenômeno em questão já foi alvo de investigação por 

estudiosos como Bisol (1991), que trata da palatalização e suas restrições de uso na 

fala de alguns habitantes no Sul do Brasil, e Adant (1989), que explora as oclusivas 

dentais e o emprego de vogais pretônicas no caso de alagoanos em Brasília. Com 

relação a pesquisas mais recentes, Marques (2006) também analisa o contato 

dialetal entre paraibanos e cariocas, enfocando as vogais médias pretônicas. 

Cristófaro-Silva (2007) desenvolve trabalhos sobre a palatalização na fala de 

indivíduos de Belo Horizonte e Abaurre & Pagotto (2002) abordam o assunto em 

diversas regiões brasileiras. 

 

O texto desta dissertação estrutura-se da seguinte forma. No capítulo 2, 

lançamos os objetivos e as hipóteses que norteiam esta pesquisa. O capítulo 3 é 

dedicado à revisão da Literatura, em que abordamos um breve histórico sobre a 

palatalização de /t/ e /d/, considerando-se os trabalhos de Mattos e Silva (2004), 

Rougé (2008) e Callou & Avelar (2002). Na sequência, tratamos sobre a experiência 

dos paraibanos na cidade do Rio de Janeiro, ilustrada com entrevistas realizadas 

especialmente para este estudo. Já no capítulo 4, apresentamos a fundamentação 

teórica que subsidia as hipóteses; as referências paradigmáticas são a 

Sociolinguística Quantitativa (Labov, 1972; 1994) e a Teoria da Acomodação (Giles, 

1977; Trudgill, 1986). No capítulo 5, descrevemos os procedimentos metodológicos, 

a constituição  da database utilizada, as informações sobre as entrevistas e os 

falantes, as variáveis controladas e o tratamento analítico das estruturas em estudo. 

O capítulo 6 apresenta as análises quantitativa e qualitativa dos dados à luz das 

hipóteses. Com base nos resultados, no capítulo 7 oferecemos algumas conclusões 

e reflexões, bem como as questões consideradas relevantes para o prosseguimento 

deste estudo. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

 

 

O objetivo da pesquisa é o de investigar se migrantes paraibanos, residentes 

no Rio de Janeiro, apresentam indícios de acomodação linguística ao dialeto 

carioca, após tempo de convivência na cidade. Os aspectos a serem analisados são 

as oclusivas dentais [s] e [c] diante de [i], traços característicos do falar paraibano. 

 

Tendo por base as particularidades da diversidade linguística, Tarallo (1993 

apud Marques, 2006:15) afirma que existem sotaques diferentes no português 

brasileiro que imediatamente chamam a atenção quando pronunciados. Dentre 

esses casos, destacamos a pronúncia paraibana [t] e [d] em contextos em que a 

variante carioca prevê [sR] e [cY]. Dado que se trata de traço saliente na Paraíba, as 

oclusivas dentais sofrem processo de acomodação, sob o efeito relevante de 

variáveis que concorrem para a homogeneização do contato dialetal entre 

paraibanos e cariocas na cidade do Rio de Janeiro. 

 

 Com base na Teoria da Sociolinguística Variacionista (Labov, 1972; 1994) e 

na Teoria da Acomodação (Giles, 1977) e (Trudgill, 1986), supomos que paraibanos 

migrados para o Rio de Janeiro, a partir de certo tempo de convivência, assimilam 

traços locais descontínuos resultantes da aproximação dos dois dialetos (cf. Bortoni-

Ricardo, 2004). À luz de nossas hipóteses, buscamos: 

 

1) Indicar os contextos em que [t] e [d] podem apresentar acomodação na fala de 

paraibanos em contato dialetal com cariocas; 

2) Verificar por que as dentais nem sempre são acomodadas num mesmo contexto 

ou numa mesma palavra; 

3) Examinar se os falantes seguem o mesmo padrão de acomodação; 

4) Analisar as dentais [t] e [d] como salientes no falar da Paraíba, e estimar até que 

ponto o paraibano abre mão desse traço; 

5) Investigar se há outras estratégias de auxílio à compreensão do processo de 

acomodação dialetal. 
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 Em estudos de Bisol (1991), a autora observa a restrição de uso das africadas 

[dY] e [sR] em falantes da região Sul do país e conclui que a inibição das palatais 

recai sobre o contexto inicial de palavra em que há a presença de sibilantes. Já o 

contexto final de itens lexicais é mais favorável à ocorrência dos processos aqui 

analisados: “Initial juncture tends to preserve the segments in their original form; final 

juncture tends to make them susceptible to rules or processes” (Bisol, 1991:118). 

Cristófaro-Silva (2007:57) acrescenta que, em seu trabalho com falantes de Belo 

Horizonte, a inibição de palatalização ocorre diante de consoantes líquidas como [3, 

k]. Já na cidade do Rio de Janeiro, Abaurre & Pagotto (2002:566) constatam que 

cariocas produzem 100% de alvéolo-palatais. 

 

 Cremos que a pesquisa oferece significante contribuição a respeito do contato 

entre dialetos, enfocando a acomodação de traços salientes, como a pronúncia das 

dentais [s] e [c], marca da identidade paraibana. Nas interações face a face, os 

falantes acomodam linguisticamente um ao outro, reduzindo as diferenças entre 

seus padrões discursivos e adotando traços reciprocamente. Segundo Trudgill 

(1986:40), se um falante acomoda frequentemente a um mesmo dialeto ou sotaque, 

a acomodação poderia, com o tempo, tornar-se permanente. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 
 

3.1 HISTÓRICO FONÉTICO-FONOLÓGICO 
 

 

 Estudiosos sobre a origem de aspectos fonético-fonológicos afirmam não 

haver certeza sobre a procedência da palatalização das dentais diante de [i] no Rio 

de Janeiro. No entanto, alguns autores nos oferecem subsídios para verificação de 

hipóteses quanto à origem desses segmentos, dentre os quais destacamos Mattos e 

Silva (2004), que alude aos estudos de Reis & Santos (1996) e de Mattoso (1990), 

Rougé (2008) e Callou & Avelar (2002). Para uma análise mais detalhada, é 

necessário mencionar os momentos históricos importantes que serviram de base 

para as propostas formuladas. A seguir, apresentamos as ideias de Mattos e Silva 

(2004) sobre o percurso geral da escravidão brasileira.   

 

 No princípio da colonização brasileira, por volta dos séculos XVI e XVII, a mão 

de obra escrava foi direcionada, sobretudo, para as lavouras canavieiras de 

Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Nos séculos seguintes, houve um crescente 

interesse pelo setor da mineração devido à descoberta de ouro e de diamantes em 

Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Após a redução da procura por minérios, a mão 

de obra é novamente atraída para o litoral, onde ocorre novo impulso açucareiro, em 

áreas do Rio de Janeiro até São Paulo. No Século XIX, o café recebe destaque no 

Vale do Paraíba, abrangendo áreas paulistas, do Rio e de Minas. O trabalho escravo 

era mantido para o cultivo de algodão e fumo, em localidades como o Estado do 

Maranhão e para a colheita de especiarias nas regiões Norte, Nordeste e Sul do 

Brasil.  

 

 Segundo Mattos e Silva (2004), a concentração dos africanos e afro-

descendentes que se fixavam em espaços chamados “ilegítimos” da escravidão 

revela extrema importância no que concerne à dinâmica social do Brasil Colonial. 

Em consequência da resistência à escravidão, os quilombos foram formados por 

negros, índios, fugitivos de qualquer etnia, inclusive portugueses e luso-



 

 

16 

descendentes, implementando-se desde o século XVI e ganhando força no século 

XIX.     

  

 Considerando-se todos esses grupos em contato nesses espaços, 

poderíamos facilmente prever que as línguas e os dialetos presentes sofreriam 

influência, devido à inevitável circulação de configurações linguísticas diversas. Além 

disso, os quilombos, que ficavam estrategicamente perto de centros urbanos, 

também se articulavam com a sociedade “legítima” por razões de sobrevivência. 

Sendo assim, Mattos e Silva conclui que: 

 

A presença maciça dos africanos e afro-descendentes que a demografia 
histórica demonstra; a atuação constante dos escravos nas grandes 
frentes de economia da colonização; a mobilidade geográfica, decorrente 
das vicissitudes da vida econômica de seus senhores e da economia 
brasileira; os diversificados e múltiplos papéis por eles desempenhados 
na sociedade colonial rural e urbana; o significado social e linguístico dos 
espaços ilegítimos da escravidão permitem embasar o meu ponto de vista 
interpretativo de que é esse segmento numeroso e operante – os 
africanos e afro-descendentes – o agente principal da difusão do 
português no território brasileiro, na sua face majoritária, a popular e 
vernácula.  

(Mattos e Silva, 2004:106) 
 

 É nessa perspectiva que a autora cita, mais adiante, alguns aspectos 

diferenciadores entre o Português Brasileiro e o Português Europeu, como, por 

exemplo, a palatalização de dentais seguidas de semivogal ou vogal anterior. Esse 

fenômeno “...não é geral no Brasil, mas não ocorre em Portugal, pelo que mostram 

os estudos geodialetais: /tR/ia, /dY/ia, den/tR/e, on/dY/e são tipicamente brasileiros” 

(Mattos e Silva, 2004:142). Dessa forma, os estudos de Mattos e Silva nos levam a 

crer que a contribuição dos negros africanos na difusão da língua portuguesa no 

Brasil inclui o espraiamento de marcas linguísticas, que se implementaram em um 

lugar ou outro do País, como é o caso da palatalização de /t/ e /d/ na cidade do Rio 

de Janeiro.   

 

Nos estudos realizados por Rougé (2008), encontramos também algumas 

pistas com relação ao aspecto linguístico investigado. Segundo o autor, a ilha de 

São Tomé, situada no Continente Africano, foi descoberta pelos portugueses no final 

do século XV e efetivamente povoada a partir do início do século XVI. Dessa forma, 
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em meados do século XIX, os colonizadores introduziram a plantação de cacau e de 

café. Com o fim oficial da escravidão, contrariamente ao que se pensava, muitos 

antigos escravos abandonaram a lavoura e, por conseguinte, abandonaram os 

proprietários de terra. 

 

 Em razão da falta de mão de obra, os latifundiários portugueses tentaram 

resolver a questão, convocando, no Continente, pessoas interessadas em trabalhar 

nessas novas culturas, mediante assinatura de um contrato que garantia o retorno 

ao lugar de origem – o que foi motivo de arrependimentos, dado que nem sempre a 

cláusula contratual era respeitada. Assim, o recrutamento ocorreu, primeiramente, 

em Camarões, Gana e Libéria.  

 

 Pouco tempo depois, surgem guerras que forçam os portugueses a voltar 

rapidamente para as suas propriedades africanas. Esse fato resultou na colonização 

de alguns territórios e o recrutamento de trabalhadores contratados tomou novas 

proporções: trabalho forçado e deportações. A situação perdurou até meados da 

independência de São Tomé e Príncipe. 

 

 Com a importação de mão-de-obra, foi publicada a informação, no Anuário 

comercial, industrial e agrícola do País, em 1928 que, “entre 1844 e 1909, a 

população de São Tomé passa de 12.753 pessoas para 64.221, entre as quais 

31.533 estão registradas como ‘contratadas’ e 6.987 como tonga” (Rougé, 2008:64). 

Segundo os documentos, os trabalhadores sob contrato constituíram uma população 

flutuante, na medida em que chegavam alguns e partiam outros.  

 

 Importante mencionar que a maioria dos filhos dos trabalhadores nascidos em 

São Tomé ali permaneceu e, por conseguinte, era mantida como propriedade dos 

senhores. Essa geração, filhos de serviçais moçambicanos ou angolanos, é 

chamada de tonga. Os tongas falavam variedades de português não-padrão, 

originadas de aprendizagem e de transmissão informais, e também variedades de 

línguas do grupo banto, como o quimbundo, o umbundo e línguas de Moçambique, a 

depender do local de plantação. É nesse contexto que Rougé (2008) declara que: 
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Com relação às práticas linguísticas nas plantações, em gravações 
efetuadas entre 1987 e 1993, observou-se que, no nível fonético, um 
grande número de características desse sistema é comum ao português 
falado em São Tomé e ao dos Tongas. (Rougé, 2008:64-65)     

 

Dentre os aspectos linguísticos citados pelo autor, destacamos a presença da 

palatalização de /t/ e /d/ diante de vogais anteriores. Ele declara ainda que, na época 

das plantações, os portugueses estavam sempre por perto e faziam contatos 

intensos e longos para que os trabalhadores pudessem desenvolver “sistemas 

transicionais – as interlínguas –” (Rougé, 2008:71), que são as línguas de transição 

entre a língua nativa e a língua-alvo (cf. Moita Lopes, 2005: 114). Dessa forma, eles 

ensinavam o que aprendiam aos seus filhos, os quais não tinham acesso à 

escolarização e ao ensino formal da língua portuguesa. Nesse período, das 

plantações de cacau e de café, o pesquisador ressalta a observação da emergência 

de variedades não-padrão do português e prefere evitar expressões do tipo 

semicrioulo ou semicrioulização.  

 

Para melhor elucidação dessas expressões, propomos estudos de Couto 

(1996). O pidgin ou língua de contato é o nome dado a qualquer língua que é criada, 

normalmente de forma espontânea, de uma mistura de outras línguas ininteligíveis 

entre si, servindo como meio de comunicação entre falantes de idiomas diferentes. 

Essa língua de contato obedece a critérios linguísticos (cf. Couto, 1996: 28-29), 

começando com nenhuma forma comum entre as línguas em situação. Para o 

conceito de crioulo, Couto (1996:32) afirma que há diversas visões. Dentre elas 

temos que “(...) crioulo é um pidgin que virou língua nativa” ou ainda “(...) o pidgin se 

torna crioulo quando é adquirido por crianças que só tenham esse pidgin como input 

(...)”. 

 

Afinal, o que seria semicrioulo ou semicrioulização? Couto (cf.1996:84-85) 

esclarece que os semicrioulos caracterizam-se por variedades linguísticas que 

apresenta tanto traços crioulos quanto traços não-crioulos. Alguns autores 

consideram as variedades do português rural brasileiro como um deles. Não 

discutiremos nem resolveremos aqui a questão de que trata Rougé (2008). Importa-

nos formular a seguinte pergunta: há relação entre a situação linguística de São 

Tomé e Príncipe e as palatais do dialeto carioca em estudo? Tendo por base esse 
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histórico de Rougé (2008), consideramos a hipótese de que esses portugueses que 

frequentavam São Tomé e Príncipe e que tinham contato intenso com seus 

habitantes também pudessem “visitar” terras brasileiras e até exportar a mão de obra 

africana “contratada” para o litoral de nosso país. 

 

De modo geral, muitos estudiosos na área ainda entendem a origem de certos 

aspectos linguísticos como um grande desafio, tais como a palatalização das 

oclusivas dentais. Há os que julgam tratar-se simplesmente de modismos brasileiros; 

no entanto, não podemos dispensar as pistas e as importantes contribuições 

linguísticas que tiveram os povos que habitaram e que ainda habitam o território 

brasileiro.  

 

Callou & Avelar (2002), com base em Mattos e Silva, afirmam que “uma 

construção efetiva da história social do português brasileiro deve considerar ‘muitas 

histórias de contactos linguísticos’” (Callou & Avelar, 2002:97), pois: 

 

para uma compreensão e interpretação efetiva que considere o todo do 
português brasileiro, ao longo desses séculos, muitas histórias de 
contactos linguísticos deverão ser reconstruídas, levando em conta os 
falantes de variadas línguas, tendo como denominador comum à língua 
do poder e do prestígio, a língua portuguesa, que se torna hegemônica e 
oficial no Brasil, a partir da segunda metade do século XVIII, na sequência 
da política pombalina para a colônia brasileira (Mattos e Silva, 1999:20). 

 
 
 

 Apesar das histórias de contatos linguísticos, Callou & Avelar (2002) 

entendem que muitos foram os “atores linguísticos” durante os processos de 

mobilidade social. De acordo com o foco que os autores escolheram para trabalhar o 

tema, não há indícios suficientes para argumentar a importância da contribuição 

lusitana ao se distinguir o falar carioca de outros falares brasileiros (cf. Callou & 

Avelar, 2002:104).  
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3.2 PARAIBANOS NO RIO DE JANEIRO1 

 

 

Sabemos que são variadas as causas que caracterizam carências que podem 

levar o nordestino a migrar: esgotamento da terra, secas, fome, baixa renda etc. 

Segundo dados estatísticos do Censo 2000, apresentados pelo IBGE, a população 

do Nordeste é a que mais se desloca em direção à região Sudeste.  

 

Na segunda metade da década de 40, nordestinos vieram para a cidade do 

Rio de Janeiro a fim de trabalhar na construção da rodovia Rio/Bahia, a BR-116. No 

Campo de São Cristóvão, funcionou uma espécie de estação rodoviária de pau de 

arara. As levas de pernambucanos, baianos, cearenses, paraibanos e outros traziam 

também produtos que eram comercializados entre os que já moravam no Rio. Os 

nordestinos desembarcavam em caminhões de pau de arara em busca de trabalho, 

ou confiantes no emprego conseguido pelos familiares e amigos que já trabalhavam 

em fábricas ou na Construção Civil. Situação semelhante às indicações de 

familiares, já fixados no Rio de Janeiro, acontece até hoje. Vejamos, a seguir, como 

o Falante A descreve sua vivência: 

 

E:  Ehhh e quando você começou ehhh começou a procurá emprego, que emprego você 
tava procurando? 
F:  Olha quando a gente chega aqui, quando chega aqui pra procurá emprego se dependê 
só da gente mermo é difícil da gente mermo é difíçu encontrá, então através dos irmão que 
já veio que já conhece as pessoas, então as pessoas fica procurando aí quando consegue 
“oh fulano, oh João, seu irmão tá parado?” Aí ele vai fala “tá” “então fala que aqui tem um 
emprego, vem aqui Copacabana, vem em Ipanema, Leblon tem um emprego pra ele, manda 
ele vim”  meu primeiro emprego quando eu cheguei foi no Leblon meu serviço era na batá2, 
era de onze da noite  às cinco da manhã. óh que dureza, aí saí desse e fui para o da Gávea, 
aí lá na Gávea foi melhor, muito melhor tinha um lugarzinho pa mim fica, eu quando 
trabalhava no primeiro emprego eu dormia na casa do meu irmão é ruim, difíçu, aí quando 
eu consegui arrumá lá na Gávea as coisa melhorô mais, o serviço era outro, aí melhorô bem 
mais. 
E:  Lá na Zona Sul é mais fácil de arrumá emprego? 
F:  É, é ... é mais fácil, é mais fácil. 

(Falante A) 

                                                 
1 Informações históricas extraídas de CAVALCANTI, Helenilda e GUILLEN, Isabel. Atravessando fronteiras: 
movimentos migratórios na história do Brasil, 2002. Disponível em: 
http://www.imaginario.com.br/artigo/a0061_a0090/a0086.shtml (acessado em 19/04/2007) e COEDITA 
(Cooperativa de Trabalhadores em Produção Cultural e editorial). Cultura Regional: Nordeste. 2003. Disponível 
em: http://www.anovademocracia.com.br/06/26.htm (acessado em 19/04/2007) 
 
2 “Batá" é o mesmo que batalha, luta diária. 
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As migrações ocultam, muitas vezes, uma série de conflitos internos e 

externos ao indivíduo. O migrante sente saudades da Terra Natal e dos familiares 

deixados para trás. Enfrenta a intolerância no que se refere aos contatos com 

diferentes grupos sociais e étnicos que constituem o mundo cultural e social 

brasileiro. A cidade do Rio recebe migrantes de vários lugares do Brasil. Os 

nordestinos, principalmente paraibanos, formam a grande massa trabalhadora da 

cidade. Cada migrante carrega consigo características de sua origem e de lugares 

onde viveu, de outros contextos sociais. 

 

E:  O que que tem lá (na Feira de Tradições Nordestinas)? Conta pra mim, como é que é? 
Tem as barracas... 
F:  A feira de São Cristóvão ela chama atenção de todo mundo, é do carioca, é do 
nordestino, é do baiano, ela chama atenção de todo mundo, porque você chega lá tem de 
tudo que você qué, coisa do Norte coisa do do Rio, tem de tudo que você imagina lá tem ué 
(E:  Tem artesanato também?) tem tudo, tem tudo que você imagina na Feira de São 
Cristóvão tem, então a feira de São Cristóvão é boa por causa disso porque ela chama 
atenção de todo mundo, não só dos nordestinos o pessoal fala “ah olha a feira do Paraíba, é 
a feira dos paraíba” mas se você chega lá tem tanto carioca também que você... então 
chama atenção de todo mundo não só dos paraíba. 
E:  E qual é o tipo de música que toca lá? 
F:  Ahh toca todo tipo de música também, toca música do carioca, toca toca as brega que 
são as música dos Paraíba, toca toca todo tipo de música (inint.) é funk, toca tudo ué. 
E:  A música dos cariocas é o funk? 
F:  É (risos).             (Falante A) 

 

 

O paraibano no Rio de Janeiro ou o nordestino como um todo, na região 

Sudeste do Brasil, pode ter dois destinos: (a) ser um vencedor ao ter êxito, apesar 

das adversidades próprias de ganhar a vida longe da sua terra; (b) ser reduzido, 

simplesmente, ao rótulo de “paraíba”, como é chamado pejorativamente. Esse tipo 

de preconceito é infelizmente tão arraigado, que o próprio paraibano, mesmo 

querendo se defender, pode acabar por convencer-se de que sua origem é 

realmente desprivilegiada. O desabafo do Falante A esclarece (a) e (b). 
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E:  E quando você chegou aqui foi difícil arrumar um emprego? 
F:  Foi, num foi muito fácil não, foi difícil, foi difícil mesmo, quando a gente chega a gente 
chega lá do Norte pra cá, a gente tem, a gente tem não, até hoje a gente sente um pouco de 
discriminação, não adianta, não adianta que você sabe que tem você vê quando anda na 
rua qualquer qualquer erro que tem que que eles fala: “Vai paraíba!!” que num sei o quê, 
então a discriminação da gente lá aqui nunca deixa (inint.) quando a gente chega lá então, 
quando a gente que fica dez ano, quinze ano, vinte ano  a gente tenta forçá um poco pra 
falá melhó, isso aí num adianta tem uns que aprende mais fácil, mais rápido, mas outros fica 
vinte, trinta ano num consegue mudá nada. 
E:  E o quê que você chama de falar melhor, com relação à quê? 
F:  Oh menina, escuta só o que eu tenho que falá pra você, eu acho que a classe de gente 
que fala melhó pra mim é o carioca. 
E:  Mas por quê?  (F:  Por quê?)  Por causa do sotaque? 
F:  É por causa do sotaque eles tem.. eles fala, pra mim eles fala tudo assim certinho 
explicado né (E:  Ahhh...) Eu, é sério assim pra mim, pra mim a classe de gente que fala 
melhor é o carioca, o carioca, não o danado que é filho de Paraíba e querêê entendeu 
(inint.) mas o carioca mesmo, pa mim é uma pessoa que fala melhó.  

(Falante A) 

 

 

Será que realmente existe classe carioca e classe paraibana? Esse é mais 

um imaginário da sociedade que insiste em criar estereótipos acerca das pessoas. 

Todo povo tem sua história, seu jeito, sua forma de cultura: as expressões e 

comportamentos antropo-culturais compõem uma sociedade diversificada em termos 

de origem e valor. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 
 

4.1 SOCIOLINGUÍSTICA QUANTITATIVA 

 
 

Na década de 60, surge a Teoria da Variação ou Sociolinguística Quantitativa, 

com o texto basilar de Weinrich, Herzog & Labov (2006). Os estudiosos propõem um 

modelo que busca descrever a heterogeneidade ordenada dos usos da língua, 

oferecendo meios mais científicos aos estudos linguísticos sobre a linguagem falada. 

A procura por formas que satisfaçam melhor às necessidades de entendimento e de 

interpretação dos fatos linguísticos propiciaram intensivos estudos sobre contato 

linguístico em situação de bilinguismo e de interação dialetal e subsidiaram 

investigações da realidade sociolinguística urbana. Assim, começaram a surgir 

bases metodológicas da pesquisa Variacionista cuja preocupação central é a 

mudança linguística. 

 

O objetivo do variacionismo é o de descrever a sistematicidade da regra 

variável e os efeitos sociais e linguísticos sobre a emergência de variantes 

alternativas. Assim, buscam-se caminhos teóricos para descrever-se a regularidade 

dos fatos heterogêneos da língua como uma realidade inerentemente variável e 

inerentemente ordenada. 

 

 

Para [Hermann] Paul tanto quanto para Saussure, a variabilidade e 
sistematicidade se excluíam mutuamente. Seus sucessores, que 
continuaram a postular mais e mais sistematicidade na língua, ficaram 
ainda mais profundamente comprometidos com uma concepção simplista 
do idioleto homogêneo. Não ofereceram nenhum meio efetivo para 
constituir uma comunidade de fala a partir de vários desses idioletos, nem 
sequer para representar o comportamento de um único falante com 
diversos idioletos à sua disposição. Tampouco ofereceram um método 
efetivo para constituir uma única língua a partir de estágios homogêneos 
cronologicamente discrepantes. No entanto, a maioria dos linguistas 
reconhece a evidência que demonstra que a mudança linguística é um 
processo contínuo e o subproduto inevitável da interação linguística.  

(Weinrich, Herzog & Labov, 2006) 
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Os pesquisadores em questão, doravante WHL, levantaram a seguinte 

pergunta: “se uma língua tem de ser estruturada a fim de funcionar eficientemente, 

como funciona enquanto a estrutura muda?” (WHL, 2006:87). Os linguistas 

antecessores não ofereceram respostas cabíveis e esclarecedoras para conciliar a 

existência de mudanças com o princípio de uma estrutura homogênea da língua. 

 

Como já foi mencionada, a sociolingüística laboviana nos faz compreender o 

processo de variação em função de diversos fatores, como os linguísticos, variáveis 

internas à língua, e extralinguísticos, variáveis relacionadas ao falante, como sexo, 

idade e classe social. Ao examinar mudanças linguísticas que ocorrem dentro da fala 

de indivíduos bilíngues ou bidialetais, Weinreich concluiu que os fatores puramente 

estruturais podem ser certamente abordados. A questão é que somente por esse 

caminho não se podem explicar as implicações decorrentes das interferências. 

 

Obviamente, o linguista está autorizado a abstrair a língua de 
considerações de natureza psicológica ou sociológica. Na verdade, ele 
DEVERIA postular problemas puramente linguísticos sobre o bilinguismo 
[...] Mas a extensão, a direção, e a natureza da interferência de uma 
língua sobre a outra podem ser explicadas ainda mais amplamente em 
termos do comportamento de fala de indivíduos bilíngues, o qual por sua 
vez é condicionado por relações sociais na comunidade em que ele vive.  

(Weinreich, 1953:4, apud WHL, 2006:96)   
 

O processo de observação da mudança da língua requer técnicas de 

investigação, análise e interpretação dos dados e de efeitos condicionantes de 

variáveis diversas. É por esse motivo que WHL (2006) relatam um esboço dos 

problemas para os quais a teoria da mudança deve fornecer respostas: 

 

a) O problema da transição aponta para a mudança da língua em um continuum. A 

transição pode ser estudada por meio dos fatores ‘tempo’ ou ‘idade’. 

 

 WHL afirmam que os falantes mais jovens estão constantemente sujeitos a 

mutações de regras e a inovações. De modo geral, falantes com baixa 

escolarização, que demonstram pouca consciência da própria fala, apresentam 

diferenciação estilística entre “modos arcaicos e inovadores” (cf. WHL, 2006). 
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b) O problema do encaixamento refere-se ao entrelaçamento das mudanças com 

outras que ocorrem na estrutura linguística e na estrutura social. WHL (2006) 

afirmam que linguistas que não levam em conta os fatores sociais não conseguirão 

avançar a fundo na compreensão dos sistemas heterogêneos: “existe uma matriz 

social em que a mudança está encaixada, tanto quanto uma matriz linguística”.  

 

A língua é uma instituição com autonomia própria; deve-se determinar 
portanto as condições gerais de desenvolvimento a partir de um ponto de 
vista puramente linguístico; [...] mas como a língua é [também] uma 
instituição social, disso decorre que a linguística é uma ciência social, e o 
único elemento variável ao qual se pode apelar a fim de explicar a 
mudança linguística é a mudança social, da qual as variações linguísticas 
são somente as consequências – às vezes imediatas e diretas e, no mais 
das vezes, mediatas e indiretas. (Meillet, 1906a:17 apud WHL, 2006:114) 

 

c) O problema da avaliação constitui-se dos efeitos de mudança sobre a estrutura e 

o uso da língua. Sociolinguistas acreditam que, em estágios iniciais de mudança, 

determinado grupo pode rejeitar inovações. Essa avaliação está regularmente 

associada a variáveis linguísticas que exibem estratificação estilística e social.  

 

d) O problema da implementação demonstra razões para mudanças ocorrerem em 

certa língua numa dada época. Sugere-se que uma mudança linguística começa a 

partir do momento em que assume uma certa significação social, simbolizando os 

valores sociais associados a comunidades de fala. 

  

Tendo por base os processos para as investigações sociolinguísticas, WHL 

(2006) ressaltam que nem toda variabilidade e heterogeneidade na estrutura 

linguística implica mudança, mas toda mudança implica variabilidade e 

heterogeneidade. Fatores linguísticos e sociais estão intimamente inter-relacionados 

no desenvolvimento da mudança linguística. A pesquisa Sociolinguística não termina 

por aqui. Afirma Tarallo (1990:84 apud Hora, 2004:27) que: 

 

Uma teoria geral de mudança linguística para ser satisfatória deverá dar 
conta das condições que determinam o início, a velocidade, a direção, a 
propagação e o término de uma determinada mudança, e, eventualmente, 
a partir de dados analisados de vários sistemas, generalizar o conjunto de 
tais condições para a mudança linguística.  
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Ao relacionarmos o conteúdo do trecho acima com os aspectos fonético-

fonológicos a serem analisados neste trabalho, compreendemos que a alofonia 

existente entre [t,tR] e [d,dY] aponta para o fato de se tratar de uma regra variável, 

dado que, independentemente do contexto em que são realizadas, a escolha do 

falante não altera o significado do léxico. Dessa forma, os casos em variação são 

também condicionados por fatores extralinguísticos, como localização geográfica, 

sexo, idade etc. Por esse motivo, torna-se imprescindível a investigação com base 

em abordagem sociolinguística (cf. Cristófaro Silva, 2007:133). É nessa perspectiva 

que explica Labov: 

 

(...) essas variáveis atuam de maneira probabilística na variação da 
língua, sendo possível revelar quais ambientes linguísticos influenciam 
regularmente a frequência de uma variante ou outra, e quais contextos 
linguísticos e/ou sociais são mais relevantes no fenômeno observado.  

(Labov, 1994:09 apud Hora, 2004:19)  
 

 Os variacionistas reconhecem que uma análise estritamente linguística é 

insuficiente para dar conta da mudança. Realizam, então, a interação com 

resultados provenientes da estrutura social da comunidade de fala. 

 

A comunidade de fala tem sido definida como um agregado de falantes 
que compartilham um conjunto de normas para a interpretação da língua, 
como refletida no seu tratamento de variáveis linguísticas: modelos de 
estratificação social, mudança de estilo e avaliações subjetivas.  

(Labov, 1989:02 apud Marques, 2001:09)  
  

 Tendo por base todos os pressupostos revisitados nesta seção, concluímos 

que o objeto de estudo da Sociolingüística Variacionista é a heterogeneidade. 

Defende-se que a língua seja variável, formas lingüísticas com o mesmo significado  

em co-ocorrência, utilizadas simultaneamente numa comunidade de fala, ou em 

concorrência, em que há a competição de usos (em caso de mudança). A descrição 

estatística de combinações de variáveis para verificar o efeito de fatores linguísticos 

e extralinguísticos consiste em suporte operacional de que dispõe o pesquisador em 

sua análise. 

 

 Um trabalho sobre mudança fonética desenvolvido por Labov (1972) na Ilha 

de Martha’s Vineyard tornou-se emblemático para ilustrar a questão do contato e de 
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possíveis mudanças dele decorrentes. A tese foi defendida em 1963, sob a 

orientação de Uriel Weinreich, e publicada em 1972. A Ilha foi escolhida para 

pesquisa por apresentar unidade auto-suficiente, pois é separada do Continente 

norte-americano, em que a complexidade social e geográfica redundam em 

interessantes comportamentos linguísticos. Na pesquisa, Martha’s Vineyard foi 

dividida em duas partes: Up-Island, zona rural com fazendas, plantações e criações 

de animais, habitada por índios, e Down-Island, região citadina em que habitavam 

três quartos da população total da Ilha. Labov (1972) tenta encontrar diferenças 

entre a pronúncia de “Vineyardenses” nativos e a pronúncia standard da mainland, 

no Continente Norte-Americano. O autor escolheu observar a realização dos 

ditongos /ay/ e /aw/, que são geralmente centralizados em relação à pronúncia 

standard. 

 

Labov percebeu que /ay/ era mais frequentemente centralizada e era duas 

vezes mais frequente do que /aw/. Estratégias foram utilizadas, portanto, para a 

coleta de dados lingüísticos: foram feitas entrevistas com perguntas relativas a 

julgamentos de valor, que geraram ocorrência dos ditongos, e leitura especial, 

composta por um texto em que apareciam várias palavras com os fenômenos 

linguísticos analisados. Os dados foram coletados de 69 entrevistas de nativos tanto 

de uma quanto da outra parte da Ilha, representando 1% da população total de 

Martha’s Vineyard. Dentre os falantes, havia pessoas ligadas à pesca e ao comércio, 

donas-de-casa, estudantes, roceiros, estando presentes também os três principais 

grupos étnicos formados por ingleses, portugueses e índios. 

 

Os primeiros resultados apontam para quatro considerações: (a) as pessoas 

com idade entre 30 e 60 anos tendem a centralizar os ditongos de forma mais 

evidente; (b) a população de Up-Island tende a centralizar mais do que as de Down-

Island; (c) os pescadores formam um grupo dos que mais centralizavam; (d) dos três 

grupos étnicos, os ingleses e os índios são os que mais aderem à tendência 

descrita. Os contextos linguísticos favoráveis à centralização decorrem do som 

precedente ao ditongo com característica obstruinte, oral, surda, apical e oclusiva. 

Fatores prosódicos, como a sílaba tônica, facilitavam o processo. 
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Labov (1972) propõe a hipótese de que os habitantes com atitude positiva 

sobre a Ilha centralizam mais do que outros que revelam uma atitude negativa. Os 

habitantes de Up-Island centralizam mais frequentemente, pois eles definitivamente 

queriam permanecer na Ilha. Já as pessoas de Down-Island, que gostariam de 

deixar a Ilha, centralizam menos os ditongos, para não se distinguir muito da 

pronúncia dos habitantes da mainland. Os habitantes da Ilha de Up-Island cedem 

suas casas aos veranistas e, por conseguinte, a orla noroeste passou para o poder 

de estranhos às pessoas nativas e muitos descendentes de pescadores estavam se 

retirando para as montanhas: as pessoas dessa parte da Ilha centralizam os 

ditongos com maior frequência, como evidência de resistência aos veranistas da 

mainland, marcando sua natividade. 

 

 Em suma, o significado social do fenômeno indica que falantes que se 

manifestam positivamente em relação à Ilha centralizam mais e, por isso, 

demonstram o que Labov (1972) chama de “orientação para a identidade”. Os 

falantes que se manifestam negativamente, rejeitando a norma local, aproximavam-

se à pronúncia Standard da mainland (“orientação para o prestígio”). O grau de 

centralização reflete a oposição de valores dos grupos. Uma nova variante só é 

adotada quando adquire significância social; ela só se propaga e se torna 

sistemática, originando a mudança, quando é aceita pelos falantes. Esse fato 

envolve valor social e prestígio do grupo de que se utiliza da variante eleita. 

 

 

 

4.2 O CONTATO DIALETAL 

 

 

 Vários processos linguísticos durante o contato entre línguas são resultados 

da bilingualidade individual: toda situação de coexistência entre duas línguas como 

meio de comunicação se caracteriza por diferentes estágios de domínio funcional 

pelos quais os indivíduos passam na vida. A presença de duas ou mais variedades 

dentro do repertório linguístico de falantes nos conduz a perceber a influência e a 

interação entre estruturas alternantes, o que é denominado de Interferência 

(Interference). 
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 Peter Trudgill (1986) aborda casos em que dialetos mutuamente inteligíveis 

têm efeito um sobre o outro, independentemente se há ou não o desenvolvimento de 

um bidialetismo individual. Um exemplo disso seria um falante da Paraíba, residente 

no Rio de Janeiro, pronunciando “aipim” em vez de “macaxeira”.  Esse fato ocorre 

quando falantes de uma mesma língua, de diferentes variedades, estabelecem 

comunicação a partir da transferência de itens linguísticos de uma variedade para 

outra.  

 

 Muitos questionamentos emergiram acerca desse acontecimento, já que, 

comunicativamente, não haveria necessidade de a transferência ocorrer.  Para tentar 

explicar a modificação linguística, aparentemente desnecessária, o psicólogo 

Howard Giles (1977) aponta dois processos: convergência de sotaque (accent 

convergence) e divergência de sotaque (accent divergence). Observando as 

denominações, não é difícil deduzir que o primeiro acontece quando o emissor 

adapta, converge seu sotaque ao do receptor para conquistar sua aprovação em 

uma situação de interação entre duas pessoas, reduzindo, assim, pronúncias 

diferentes. O segundo diz respeito ao inverso do anterior, isto é, o falante acentua as 

diferenças lingüísticas para se distinguir dos demais.  

 

 Baseando-se na convergência de usos linguísticos é que Giles (1977) 

desenvolveu a Teoria da Acomodação. A teoria tenta explicar o motivo pelo qual os 

falantes modificam sua língua na presença de outros indivíduos, além de examinar 

os custos e os efeitos dos tipos de modificação. O foco de Giles (1977) direcionou-se 

para a investigação da acomodação em termos sociais (short-term accommodation). 

A acomodação em termos regionais (long-term accommodation), no entanto, mostra-

se mais interessante sob a perspectiva da Linguística.  

 

 Uma análise linguística, sem dúvida, pode instigar a responder muitas 

questões no que concerne: (a) à quantificação do nível de acomodação linguística; 

(b) aos fatores linguísticos envolvidos no processo de mudanças durante a 

acomodação; (c) ao estudo que ateste se a acomodação ocorre em processo 

uniforme; (d) aos diferentes tipos linguísticos de acomodação com falantes 

diferentes, em distintas situações e interações; (e) aos limites do processo de 

acomodação. 
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A quantificação é típica da sociolingüística laboviana e permite a análise de 

processo da acomodação. Demonstra a importância do fenômeno a ser estudado, 

sua produtividade, verificando até onde a variável influencia na(s) língua(s) 

estudada(s). Dependendo do fenômeno, podem-se enfocar diversos fatores 

propulsores para a variação. 

 

Com os estudos de Trudgill (1986), algumas características da língua de um 

falante podem se acomodar às de um outro, porém há a possibilidade disso não 

acontecer. Assim, surge o seguinte questionamento: por que alguns aspectos de 

pronúncia se alteram durante a acomodação e outras se mantêm imutáveis? O 

estudioso percebeu que algumas variações ocorrem de acordo com a classe social e 

com a formalidade. Por esse motivo, o autor denomina algumas variantes de 

marcadoras (markers), as quais Labov (1972) julga ocorrerem abaixo do nível de 

consciência dos falantes, pois o indivíduo não percebe que está produzindo um 

estigma linguístico socialmente estabelecido. Outras variações são denominadas de 

indicadoras (indicators): os falantes alteram a pronúncia em decorrência da mudança 

de estilo. Labov (1972) entende que, nesse caso, as variáveis ocorrem no nível da 

consciência, pois o falante é capaz de aprendê-las e usá-las voluntariamente.  

 

 Labov (1972) sugere que os ‘marcadores’ também sejam os mais evidentes e, 

por conseguinte, estigmatizados, pois, dependendo da formalidade, o falante deve 

procurar monitorar-se, adequando a pronúncia à situação. A mesma explicação se 

aplica ao processo de acomodação: em contato com pessoas de outras variedades, 

os falantes modificam os aspectos mais evidentes de variação. Isso ocorre porque:  

 

 

A) Quanto mais saliência há em alguma variação, maior é o estigma; 

B) A saliência atinge as formas que sofrem constantemente mudanças 

linguísticas; 

C) Os falantes são mais atentos às variantes que são radicalmente diferentes 

foneticamente. 
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Assim, a acomodação leva os falantes a modificar a pronúncia de variedades 

linguísticas mais salientes, que são os ‘marcadores’, isto é, aquelas formas que 

indicam ao mesmo tempo a classe social e a variação de prestígio. 

 

A saliência ocorre devido a fatores como estigmatização, mudança linguística, 

distância fonética e contraste fonológico. Trudgill (1986) nos apresenta um segundo 

questionamento, que diz respeito à modificação de características que, segundo os 

falantes, são salientes em seus dialetos: quando os falantes acomodam suas falas 

às variedades que são regionalmente diferentes, modificam conjuntamente as 

características salientes da própria variedade? Alteram também as características 

que são próprias de sua identidade regional?   

 

Cabe estabelecer uma distinção entre o processo de acomodação dentro e 

fora de uma comunidade discursiva. A acomodação dentro de uma comunidade 

discursiva envolve uma alternância na frequência do uso de uma determinada 

variante, que o falante controla. Já a acomodação fora de uma comunidade 

discursiva pode envolver características totalmente novas em termos de pronúncia. 

Dessa forma, Trudgill passa a investigar se as características linguísticas salientes 

são modificadas nos tipos de convergência. Assim, o autor determinou que a 

investigação seria realizada em etapas, tendo por base a acomodação de falantes 

do inglês britânico e americano que residem nos Estados Unidos. 

 

A primeira etapa consistiu em examinar as marcas linguísticas que são 

conscientemente mais salientes para os britânicos no que se refere ao inglês 

americano e vice-versa. Trudgill (1986) entende que a forma mais marcada aparece 

quando reproduzida durante uma imitação, por meio de piadas e no gênero das 

canções adotados pelas estrelas do pop britânico. Importante observar que o fato de 

as modificações estarem presentes apenas quando os falantes cantam demonstra 

que a acomodação e a imitação são conceitos e processos diferentes: durante a 

imitação, as características salientes da fala operam de modo forçado a fim de se 

atingir um objetivo pontual. 

 

A segunda etapa da investigação buscou compreender o motivo pelo qual as 

quatro marcas – estigmatização, mudança linguística, distância fonética e contraste 
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fonológico – são as mais salientes (cf. Trudgill, 1986:11). O que realmente torna uma 

marca linguística saliente? Considerando, então, a imitação como um bom indicador 

para caracterizar a forma saliente, cabe refletir: as mesmas cinco características 

salientes apresentadas acomodam quando um falante do inglês britânico entra em 

contato com falantes do inglês americano? De modo geral, a acomodação desses 

falantes segue uma rotina fixa. No entanto, não há como prever nem o tempo nem 

como os falantes acomodam seu discurso, uma vez que inúmeros fatores entram em 

questão no processo, tais como a personalidade de cada um. Dessa forma, Trudgill 

mostra que é verdadeira a hipótese de que a acomodação ocorre em situações de 

maior saliência. Existem ainda fatores que podem antecipar ou atrasar a aquisição 

de determinadas marcas salientes, tais como limites fonotáticos, possibilidade de 

diferenças homonímicas e influência de visões esteriotipadas. 

  

 Quando há regularidade no processo de acomodação, há a possibilidade de 

se fazer generalizações, de se tentar explicar o porquê da ocorrência e até mesmo 

de prever as formas que tenderiam a se acomodar ou não. As situações de 

acomodação, porém, variam de falante para falante e não necessariamente em 

razão de uma causa comum. Cabe perguntar: a acomodação segue uma linha fixa? 

 

    Para ilustrar o caso da irregularidade, Trudgill (1986) alude à experiência 

dos gêmeos ingleses Debbie e Richard que se mudaram para a Austrália. Eles se 

apropriaram do inglês australiano, mas em aspectos diferentes: a pronúncia de 

Richard era mais regular e a de Debbie apresentou formas distintas de acomodação, 

o que pode ser explicado pela diferença de sexo, de convivência social e 

personalidade. Assim, podemos supor que os falantes adotem diferentes estratégias 

de acomodação. Entre crianças e adultos, a acomodação não se processa de forma 

igual, pois as crianças acomodam de forma mais rápida e livre, o que favorece a 

emergência de estruturas irregulares. 

 

 Afinal, quais são os limites da acomodação? Será possível acomodar 

totalmente a uma nova variedade? Crianças, diferentemente dos adultos, são 

capazes de acomodar totalmente, como no caso de Debbie e Richard, que estavam 

no caminho para se apropriar totalmente do inglês australiano. Labov (1994) e 
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outros autores notaram que a diferenciação entre adultos e crianças ocorre, pois as 

crianças utilizam o dialeto e a pronúncia dos amigos e não dos pais. 

 

 Trudgill (1986) se apoia em autores que acreditam que, até oito anos, é quase 

certo que a criança acomode totalmente; depois dessa idade, ela se integra 

totalmente ao dialeto da nova comunidade. Dependendo do caso, após os quatorze 

anos, já se intensifica a dificuldade de ocorrer acomodação total. Pode acontecer 

que até mesmo crianças de oito anos sejam velhas demais para acomodar alguns 

novos aspectos lingüísticos: quanto mais complexa for a mudança linguística, mais 

cedo a criança deve começar para se adaptar com sucesso; há aspectos 

fonológicos, porém, que podem nunca apresentar acomodação, independentemente 

de quão novo seja o indivíduo. 

 

 O pesquisador então experimenta um outro caso. Refere-se à pronúncia 

norueguesa em que há traços fonológicos complexos muito difíceis para a 

adaptação, salvo nas situações em que os pais tenham sotaque norueguês. Na 

pesquisa, foram testados vinte informantes para pronunciar palavras que 

apresentam os aspectos complexos. Dez dos informantes tinham pais noruegueses 

e todos conseguiram pronunciar; no entanto, os outros dez, cujos pais não eram 

noruegueses, não conseguiram adaptação linguística. Nesses casos, não é 

suficiente que a criança tenha quatro ou cinco anos de idade; é preciso que ela nem 

tenha começado a falar. Sendo assim, há limites para a acomodação cujo grau 

depende dos casos em estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

5.1 DATABASE 

 

 

 Nesta seção, apresentamos os procedimentos para a coleta de dados por 

meio de entrevistas orais e informações sobre os falantes. Em seguida, explicitamos 

as variáveis controladas. 

 

 

 5.1.1 ENTREVISTAS 

 

 

 As entrevistas foram realizadas com sete falantes de ambos os sexos e de 

idades variadas. As gravações foram realizadas em finais de semana, dias em que 

os componentes das duas famílias selecionadas estariam presentes em suas 

residências.  

 

Com relação à Família 1, as gravações ocorreram na entrada do prédio em 

que o Falante A reside e exerce seu trabalho como porteiro e zelador, edifício 

localizado na Zona Norte, Subúrbio do Rio. Por termos entrevistado os Falantes A e 

B na porta do prédio, as gravações apresentam ruídos e algumas interrupções, 

decorrentes da chegada de moradores no prédio, da passagem de carros na rua e 

de crianças brincando no playground.  Já a Família 2 foi entrevistada em sua própria 

residência, cujo edifício também é localizado na Zona Norte da Cidade. As 

interferências encontradas nas gravações são semelhantes, além do ruído do 

ventilador de teto. As datas e a duração das entrevistas foram controladas, conforme 

descritas nas tabelas a seguir: 
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Data da 

entrevista 
Duração da 
entrevista 

Falante A 04/01/2007 00:17:08 

Falante B 04/01/2007 00:13:01 

Falante C 18/11/2006 00:26:58 

Falante D 18/11/2006 00:33:31 

Falante E 18/11/2006 00:25:55 

Falante F 18/11/2006 00:24:26 

Falante G 24/03/2006 00:30:48 

 

Tabela 1: Informações sobre as gravações 

 

 

 Observando a tabela, percebemos que algumas entrevistas tiveram maior 

duração do que outras. Isso ocorre exclusivamente porque alguns falantes sentiam-

se mais à vontade.  

 

Dividimos as perguntas da entrevista em duas partes: (a) as relativas, para a 

identificação das pessoas; (b) as complementares, para desenvolvimento do diálogo. 

Comecemos com a primeira leva de perguntas: 

 

 

PERGUNTAS BÁSICAS: 

- Qual é o seu nome? 

- Qual é a sua idade? 

- Qual é a sua escolaridade? 

- Qual é a sua profissão atual? 

- Há quanto tempo você está no Rio de Janeiro? 

- Qual foi a sua motivação para deixar a Paraíba e vir para o Rio de Janeiro? Conte-

nos a sua história. 
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Com relação à motivação dos migrantes para deixar a Paraíba, constatamos 

que a maioria dos falantes veio para a Cidade do Rio de Janeiro com o intuito de 

conseguir melhores condições de trabalho ou de estudo, sendo exceção a Falante D 

que, a princípio, veio para passear. No decorrer das entrevistas, verificamos que 

todos migraram após a vinda de outros parentes que foram se fixando na cidade 

gradualmente. Vejamos agora as perguntas complementares: 

 

 

PERGUNTAS COMPLEMENTARES 

- Quantas pessoas vieram da Paraíba com você? 

- Quem são elas? Você convive com elas? 

- Você sente saudades da Paraíba? 

- Você sabe cozinhar? O que mais gosta de cozinhar e/ou comer? 

- Há alguma comida típica da Paraíba de que você goste muito e que há um bom 

tempo você não coma? Que prato é esse? 

- Como era a vizinhança de onde você morava? Você tinha muitos amigos? 

- Como era seu bairro lá na Paraíba quando você saiu de lá? E como é hoje (se 

souber)? 

- Se você pudesse voltar para a Paraíba, voltaria para visitar apenas ou para morar? 

- Como foi arrumar emprego aqui? Rápido e fácil ou difícil? 

- Com a experiência de vida que adquiriu, você tem algum conselho que sempre dá 

ou que gostaria de dar aos filhos e/ou parentes? 

-  O que você gosta de fazer nas férias ou nas horas vagas? 

- Você tem animais de estimação? 

- Você acha que o Rio de Janeiro é um lugar muito perigoso? Onde você morava na 

Paraíba era tranquilo? Compare os lugares. 

 

 As perguntas complementares são de grande valia para se compreender um 

pouco mais sobre a personalidade e o gosto dos informantes. É nessa perspectiva 

que também propomos uma análise qualitativa, atendo-nos às informações 

fornecidas por cada falante. Interessante perceber as atitudes e a aceitação que os 

falantes apresentam por terem abandonado o local de origem para morar em um 

outro bem distante. 
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5.1.2 CARACTERIZAÇÃO DOS INFORMANTES 

 

 

 Os sete informantes de que lançamos mão para a pesquisa são todos 

paraibanos fixados no Rio de Janeiro há pelo menos três anos. Chamamos a 

atenção para um caso em particular: Falante E, de sexo feminino, jovem e carioca 

cuja inclusão no corpus é interessante, na medida em que é filha, irmã e prima de 

paraibanos. A informante migrou com os pais para a Paraíba com apenas três anos 

de idade, retornando para a cidade do Rio de Janeiro aos treze anos, tempo 

suficiente para ter se apropriado de marcas do dialeto paraibano. 

 

 A amostra é formada, em sua maioria, por mulheres, sendo as mais velhas 

‘do lar’. Dispomos da seguinte configuração: duas famílias, uma pequena (Família 1) 

e uma grande (Família 2). Nas tabelas a seguir, verificamos dados sobre os 

informantes, como idade, sexo, tempo de permanência no Rio de Janeiro, 

escolaridade, profissão e a relação entre os componentes da família. Importante 

ressaltar que não utilizaremos, necessariamente, todas as informações na análise 

(cf. Anexo, p.122). 

 

 

Identificação Falante A Falante B 

Idade 43 anos 38 anos 

Sexo masculino feminino 

Tempo de 
permanência 

20 anos 18 anos 

Escolaridade Não alfabetizado 
formalmente 

Fundamental I 
incompleto 

Profissão Porteiro de um 
prédio 

Do lar e 
Doméstica 

Relação entre 
os falantes 

Marido e Esposa 

 

Tabela 2: Perfil dos informantes da Família 1 
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Identificação Falante C Falante D Falante E Falante F Falante G 

Idade 59 anos 58 anos 23 anos 20 anos 49 anos 

Sexo masculino feminino feminino feminino feminino 

Tempo de 
permanência 

1ª vinda: 20 
anos 

Intervalo 10 
anos 

2ª vinda: 10 
anos 

1ª vinda: 16 
anos 

Intervalo 10 
anos 

2ª vinda:  
10 anos 

Carioca. Ida 
à Paraíba 
com 3-13 
anos. Já 

está aqui há 
10 anos 

3 anos 31 anos 

Escolaridade Fundamental 
I 

Fundamental 
II 

Superior 
Incompleto 

Médio 
incompleto 

Fundamental 
II 

Profissão Comerciante Do lar Comerciante 
e Estudante 

Comerciante 
e Estudante 

Do lar e 
Artesã 

Relação 
entre os 
falantes 

Marido, Esposa e Filha Primas da família 

 

Tabela 3: Perfil dos informantes da Família 2 

 

 

 Para melhor compreensão das tabelas 2 e 3, vale esclarecer que, o Falante 

C, por exemplo, migrou para o Rio e permaneceu na cidade por vinte anos; após 

esse período, voltou para a Paraíba e lá ficou dez anos. A segunda vinda indica que 

ele está de volta por mais dez anos. Quanto à escolaridade, consideramos o nível 

“fundamental I” como o antigo sistema de 1ª a 4ª séries ou primário; já o 

“fundamental II” compreende o período de 5ª a 8ª séries ou ginásio. 

 

 Quanto ao tratamento da análise quantitativa, o grupo das variantes 

dependentes fornece subsídios para analisar se os falantes estão optando com 

maior frequência pelas dentais, ou seja, pela não-acomodação de traços locais 

cariocas, ou pelas alvéolo-palatais, cujo uso aponta para a acomodação. 

 

1) Valor de aplicação da regra de acomodação: 

a) Não-acomodação 

b) Acomodação 

 

 A partir da ocorrência ou não de acomodação, verificamos o efeito das 

variantes independentes, dos grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos.  



 

 

39 

5.1.3 VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

 

Das variáveis independentes, verificamos os contextos mais propensos à 

palatalização, quando a sílaba é surda ou sonora, como por exemplo em tipo e pote; 

dica e rede, respectivamente. Nas situações em que temos ‘pote’ e ‘rede’, 

consideramos aqui os casos em que o <e> sofre processo de alteamento para [i]. 

Nesse caso, objetivamos saber se há alguma preferência entre ambos os contextos, 

sonoro ou surdo, para a ocorrência da palatalização. 

 

2) Segundo a sonoridade 

a) Surda 

b) Sonora 

 

 Outro fator analisado diz respeito à posição tônica do contexto palatalizado na 

palavra. Temos então: ‘pré-tônica’ (dezoito), ‘tônica’ (tinha) e ‘pós-tônica’ (gente). O 

controle desse grupo nos permite perceber até que ponto há relação entre a 

realização do fenômeno e o acento da palavra. Vale mencionar que incluímos os 

monossílabos átonos, tais como ‘de’ e ‘te’, em ‘pré-tônica’, uma vez que constituem 

um grupo clítico (cf. Bisol, 2007) de natureza pós-lexical, que se acoplam à palavra 

seguinte formando um só acento, como em ‘de fome’ e ‘te levar’. Os mesmos 

motivos se justificam mais adiante, nos estudos realizados por Bisol (2007). 

 

3) Segundo a posição quanto à sílaba tônica 

a) Pré-tônica 

b) Tônica 

c) Pós-tônica 
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  Verificamos também a posição silábica dos segmentos em estudo na palavra. 

Assim, classificamos as palatais seguidas de [i] ocupando posição ‘inicial’ (tivesse), 

‘medial’ (tardinha), ‘final’ (vontade) e ainda, segundo Bisol (2007), ‘de clítico’ (de 

fome). Queremos saber se há convergência entre este estudo e o de Bisol (1991) no 

que diz respeito à seguinte hipótese: quanto mais para o final da palavra, maior é a 

probabilidade de ocorrer o processo fonético-fonológico em estudo.  

 

Com relação ao uso da terminologia “clítico”, Bisol (2007:13) assim define: 

 

Os clíticos são palavras funcionais que não pertencem a uma 
determinada classe morfológica. Encontra-se entre pronomes, 
conjunções, preposições etc. Destituídos de acento, apóiam-se na palavra 
vizinha com a qual constituem o que vem sendo denominado grupo clítico, 
identificado prosodicamente pela presença de um só acento, tal como a 
palavra fonológica. 

 

 Assim, a autora complementa que, enquanto as palavras como ‘casa’ e 

‘jardim’ podem ceder a regras tanto de nível lexical quanto de pós-lexical, o grupo 

clítico fica sujeito apenas a regras fonológicas pós-lexicais. Esse fato ocorre, pois é 

na frase que o clítico se prosodiza e constitui, com o seu “hospedeiro, a palavra 

fonológica pós-lexical” (cf. Bisol, 2007:16), de acordo com os exemplos: ‘de c̨asa’, 

‘de ̨cama’, ‘de ̨fome’.   

 
4) Segundo a posição da sílaba em relação à palavra 

a) Inicial 

b) Medial 

c) Final 

d) Clítico 

 

 Consideramos também o modo de articulação subsequente ao contexto das 

alvéolo-palatais, seguidas de [i]. Podem ser ‘oclusivas’ (t, d, p, b, k, g – tipo, dica),  

‘fricativas’ (s, š, ž, z, f, v - setecentas, clientes), ‘nasais’ (n, nh, m - dinheiro, diminui), 

‘líquidas’ (3, l, lh - tirar, trocadilho), ‘glides/vogais’ ((todas elas) - tia, moradia), ‘outros’ 

(tš, dž, r - vontadę de [dYi], dę rock ), ou ainda ‘nenhum’ ((pausas) - parti..., corte.)).  
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 Com essas variáveis, temos o objetivo de descrever o contexto que se segue, 

partindo-se da hipótese de que, conforme a natureza do segmento seguinte, lexical 

ou pós-lexical, pode haver interferência no processo de realização de uma dental ou 

de uma alvéolo-palatal.  

 

5) Segundo o modo de articulação subsequente  

a) Oclusivas 

b) Fricativas 

c) Nasais 

d) Líquidas 

e) Glides/Vogais 

f) Outros 

g) Nenhum 

 

 Por fim, controlamos o número de sílabas das palavras em estudo. Portanto, 

temos itens lexicais: ‘monossílabos’ (de), ‘dissílabos’ (pode), ‘trissílabos’ (cidade) e 

‘polissílabos’ (amizade). Esse grupo nos auxilia a verificar se o número de 

segmentos da palavra mostra alguma evidência para o aparecimento do fenômeno 

em questão.  

  

6) Número de sílabas da palavra 

a) Monossílaba 

b) Dissílaba 

c) Trissílaba 

d) Polissílaba 

 

 Ao observarmos as tabelas 2 e 3 sobre as famílias, atestamos informações 

com relação aos falantes quanto às variáveis ‘faixa etária’, ‘sexo’ e ‘tempo de 

permanência no Rio de Janeiro’. A escolha da variável ‘faixa etária’ serve para 

verificarmos se a população mais nova tende mais facilmente à acomodação. Labov 

(1972) observa que a faixa etária é um indicador do processo de variação. Os mais 

jovens, por exemplo, mostram mais facilmente tendência a privilegiar pronúncias 

mais inovadoras ou, como no presente caso, a se identificar com o meio; os mais 

velhos tendem a utilizar mais as formas conservadoras (movimento em direção à 
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identidade). Para WHL (2006), a transferência parece ocorrer entre grupos de faixas 

etárias levemente diferentes: todas as evidências empíricas reunidas até agora 

indicam que as crianças não preservam as características dialetais de seus pais, 

mas as do grupo de que domina seus anos pré-adolescentes. 

 

Com relação ao ‘sexo’, as mulheres são os maiores agentes de variação 

linguística diagnosticada em diversos trabalhos. São também incentivadoras de 

acomodação dialetal? Estudos nos mostram dois caminhos que nos conduzem a 

pontos de vista distintos: 1) as mulheres, por serem mais frequentemente as que 

ficam em casa, cuidando do lar ou adquirindo sua própria renda no domicílio, tendem 

a ter mais contato com pessoas de dialetos diferentes na própria vizinhança. Nessas 

condições, também apresentam maiores possibilidades de se ausentar do local de 

trabalho; 2) Justamente pelo fato de as mulheres trabalharem em casa, elas ficariam 

restritas ao dialeto de origem. Tendo por base essa proposição, a maioria dos 

homens, por trabalhar fora, acaba por constituir maior rede de interação e, por 

conseguinte, expor-se mais frequentemente ao dialeto de contato. Considerando-se 

os fatos explicitados, a primeira proposição nos leva a crer que as mulheres 

acomodam mais facilmente. Observamos os resultados mais adiante (cf. Capítulo 6). 

 

Por fim, a variável ‘tempo de permanência no Rio de Janeiro’ recebe destaque 

por fornecer a informação sobre o tempo aproximado suficiente para o surgimento 

de acomodação na fala dos migrados. Bortoni-Ricardo (1989) afirma que dez anos é 

o tempo ideal para que se perceba a influência do contato dialetal. Na presente 

pesquisa, utilizamos falantes com menor tempo de permanência no Rio de Janeiro e 

os compararmos com aqueles há mais tempo na cidade. 

 

Os informantes foram distribuídos da seguinte forma: 

 

7) Segundo a Faixa Etária: 

a) até 25 anos (2 informantes) 

b) de 26 a 43 anos (2 informantes)  

c) maiores de 43 anos (3 informantes) 
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8) Segundo o sexo: 

a) Feminino (5 informantes) 

b) Masculino (2 informantes) 

 

9) Segundo o tempo total de permanência no Rio de Janeiro: 

a) até 10 anos (2 informantes) 

b) de 11 a 25 anos (2 informantes) 

c) mais de 25 anos (3 informantes) 

 

 No item 6, a análise dos grupos de fatores nos ajuda a compreender melhor 

os contextos que favorecem o enfraquecimento das oclusivas para segmentos 

palatalizados (cf. Esquema 1). 

 

 

 

5.2 JUSTIFICATIVA METODOLÓGICA 

 

 

Pautamo-nos, como já assinalado, no arcabouço teórico-metodológico da 

Teoria da Acomodação proposta por Giles (1977) e Trudgill (1986), estudos em que 

os autores tratam da acomodação a partir do contato entre dialetos. 

Simultaneamente, lançamos mão da Teoria da Sociolinguística Quantitativa (Labov, 

1972; 1994) que nos auxilia a contabilizar os dados, além de informar a relevância 

estatística das variáveis escolhidas para a pesquisa. Assim, temos como instrumento 

o Goldvarb (Rand & Sankoff, 2001).  

 

 O Goldvarb é constituído por um pacote de dez programas, que produz 

resultados numéricos decorrentes da análise de grupos de fatores norteadores para 

determinado estudo, previamente estabelecidos pelo pesquisador. O programa 

computacional é capaz de gerar pesos relativos para cada fator, projetando a 

produtividade das variáveis escolhidas. Apresenta valores percentuais, a frequência 

relativa do aparecimento de determinado fenômeno e ainda seleciona os grupos de 

fatores estatisticamente relevantes (cf. Braga & Mollica, 2007) e (cf. Brescancini, 
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2002). Apesar do auxílio que o Goldvarb presta ao linguista, necessário se faz 

salientar que 

 

... os resultados em si obtidos pelos programas só têm valor estatístico. O 
seu valor linguístico é atribuído e interpretado pelo linguista. (...) Nunca é 
demais repetir que a estatística é apenas um instrumento valioso que 
pode nos auxiliar a entender um pouco mais o comportamento de 
fenômenos linguísticos. (Scherre, 1994:130) 

 

 No cálculo de pesos relativos, em grupos binários principalmente, valores 

acima de .50 indicam que há maior probabilidade de ocorrência do aspecto 

linguístico; o contrário indica pouca relevância da variável independente em relação 

ao fenômeno em estudo. Caso o índice seja exatamente .50 concluímos que se trata 

de uma medida numérica neutra.     

  

O corpus não apresenta condições suficientes para se traçar generalizações, 

porém revela-se importante proposta para se compreender o aparecimento da 

palatalização e se conhecer os elementos propulsores, linguísticos e sociais, 

comuns do discurso oral dos paraibanos em questão. É por meio das entrevistas 

que, além da análise realizada em Goldvarb, traçamos, qualitativamente, o perfil dos 

falantes. Esse instrumento a mais nos ajuda a entender melhor as expectativas e 

opiniões dos falantes acerca da cidade do Rio de Janeiro e dos cariocas.    

 

Nosso objetivo inicial era o de constituir um corpus baseado na Teoria de 

Redes (cf. Milroy, 1980 e Bortoni-Ricardo,1985). Num sistema de Redes, as pessoas 

se reconhecem como participantes de complexas relações sociais. O foco se 

concentra, então, na relação entre os indivíduos. Segundo Bortoni-Ricardo 

(1985:71), duas principais tradições do Estudo de Redes estão relacionadas à: (a) 

Psicologia, que se refere à pesquisa com pequeno grupo “construído” artificialmente 

sob condições experimentais, tendo por objetivo analisar a liderança e as escolhas 

de amizade; (b) Sociologia e/ou Antropologia Social, que segue o método 

observação-participante em comunidades reais. Essa linha de pesquisa concentra-

se na força explanatória da análise da interação, nas características das ligações 

entre os indivíduos e na forma de se explicar o comportamento das pessoas 

envolvidas.  
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O primeiro estudo sistemático da relação entre características morfológicas de 

uma Rede e comportamento social foi realizado por Barnes (1954). O autor 

estabelece as bases para a distinção entre sociedades rurais e sociedades urbanas 

em termos de densidade da Rede. A densidade e a multiplexidade co-ocorrem e são 

mais encontradas em sistemas tradicionais, especialmente fechados. Se a rede é 

fechada e homogênea, todas as ligações são canais para a ocorrência das mesmas 

mensagens; o poder do sistema para alcançar o consenso é tido como ótimo. 

Algumas redes são “experienciais” enquanto outras são referenciais. Os repertórios 

verbais em redes experienciais são adquiridas por interações verbais de fato. Já na 

referencial, as interações podem não existir concretamente e o repertório verbal 

referencialmente adquirido é implementado por força de integração simbólica. 

 

 Estudos sobre redes sociolinguísticas referem-se à visão antropológica social 

de que redes densamente inter-relacionadas exercem a função de reforço normativo 

que resulta na resistência à inovação. Os estudos baseados na Antropologia 

Sociolinguística são instrumentos poderosos para se explicar o comportamento 

social em vez de simplesmente descrever correlações entre o tipo de rede e o 

comportamento das pessoas (cf. Milroy & Margrain, 1980). Milroy (1980) reforça que 

falantes movem-se através do espaço sociolinguístico multidimensional e usam os 

instrumentos da variabilidade da língua para expressar as complexas identidades, 

criando regras para assemelharem-se ao máximo com os membros do grupo com o 

qual gostariam de se identificar. O papel da mobilidade/dinâmica social é crucial no 

estabelecimento das relações, o que também coloca conflitos entre prestígio e 

identidade (cf. Labov, 1972). O estudo de redes, isoladamente, não dá conta dessas 

questões.  

 

 Embora o propósito inicial tenha sido trabalhar com a Teoria de Redes 

Sociais, o enfoque de núcleos familiares revelou-se instigante nesta pesquisa. Essa 

nova expectativa de análise proporcionou outro rumo com relação ao corpus e ao 

tratamento qualitativo dos dados. Optamos, dessa forma, por abordar o Estudo de 

Caso como viés para as interpretações sobre os grupos de falantes de que 

dispomos, tais como atitude e aceitação acerca do novo ambiente social.  
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Alves-Mazzotti (2006), em seu trabalho sobre Estudos de Caso, realiza uma 

reflexão relacionada ao que alguns pesquisadores entendem sobre o funcionamento 

desse modelo. Dentre eles, destacam-se Robert Stake (1995; 2000) e Robert Yin 

(1984; 1989; 1993; 1994).  

 

Stake (2000:436) declara que “um caso é uma unidade específica, um 

sistema delimitado cujas partes são integradas”. Dessa forma, no que tange ao 

comportamento humano, qualquer pessoa apresenta padrões nos quais atuam 

fatores fisiológicos, psicológicos, culturais, entre outros. Ele propõe então três tipos 

de estudos de caso: intrínseco, instrumental e coletivo. O estudo de caso intrínseco 

é recomendado quando há interesse maior em se estudar um caso particular, ou 

seja, uma situação de caráter mais individual. No estudo de caso instrumental, o 

interesse é voltado para uma compreensão mais geral do fenômeno, uma vez que 

pode servir para fornecer insights sobre um assunto ou para contestar uma 

generalização amplamente aceita. No estudo de caso coletivo, o pesquisador se 

volta para alguns casos, com a finalidade de investigar um dado fenômeno, sendo 

entendido como uma investigação instrumental estendida a vários casos. Stake 

acredita que os casos individuais, tomados conjuntamente, podem apontar para 

alguma característica em comum, colaborando para uma melhor compreensão sobre 

os dados, ou até mesmo para enriquecer teoricamente pesquisas sobre um grupo 

ainda maior de casos. 

 

Utilizando-se de critério mais amplo, Yin (1984:14) afirma que um estudo de 

caso é caracterizado a partir da curiosidade e da vontade de se compreender 

fenômenos sociais complexos. Esse tipo de investigação pode apontar para dados 

bastante significativos, proporcionados por eventos da vida real. Dessa forma, Yin 

(1984:142) propõe algumas características consideradas essenciais para um “estudo 

de caso exemplar”: o caso deve receber “um esforço exaustivo”. O pesquisador, por 

meio de narrativa, deve realizar um panorama das evidências coletadas, lançar 

hipóteses, dar explicações e chegar a conclusões de forma convincente e eficaz. O 

relato deve ser atraente, narrado de forma clara e instigante, de modo a prender a 

atenção do leitor. 
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 Yin (1984) propõe que as características observadas refletem a opinião do 

pesquisador acerca do que é realizar um bom Estudo de Caso. No entanto, 

ressaltamos que os estudos de caso não representam dados e interpretações de 

modo que possamos generalizar os resultados obtidos para uma população, o que o 

autor chama de “generalização estatística”. A proposta consiste em partir de um 

conjunto particular de resultados, com os quais possamos gerar proposições teóricas 

que sejam aplicáveis a outros contextos, situação denominada pelo autor de 

“generalização analítica” (cf. Yin, 1984:39). Em outras palavras, é possível gerar 

hipóteses que possam ser testadas em outros contextos (replicação) e, caso sejam 

devidamente confirmadas, podem ser generalizadas para contextos similares. 

 

Importante se faz destacar que tanto Yin (1984) quanto Stake (2000) negam 

que seja possível, apenas por meio do Estudo de caso, traçar generalizações de tipo 

estatístico. Contudo, acreditam que é sempre interessante ir além do caso. Tellis 

(1997) afirma que pesquisadores podem e devem buscar informações que estão 

além de resultados estatísticos para se compreender as condições sociais dos 

indivíduos e tornar as observações mais completas e verossímeis. O Estudo de 

Caso, então, supõe pesquisa qualitativa, por meio de outras fontes além das 

entrevistas. Os protocolos também são instrumento que serve para a coleta de 

dados, de modo a aumentar a confiabilidade da pesquisa. Não há regras que 

estabeleçam critérios de como esses relatórios devam ser, no entanto é 

recomendável que seja de fácil compreensão ao leitor. 

 

Yin (1993) também identifica alguns tipos específicos de estudos de caso: 

Exploratório, Explanatório e Descritivo. O estudo de caso exploratório serve para que 

o pesquisador explore a ocorrência de qualquer dado interessante para sua 

investigação, de forma a permitir formular questões gerais e a aprofundar 

observações. O conteúdo de natureza explanatória pode ser utilizado para 

investigações causais, enquanto o gênero descritivo requer uma teoria de caráter  

descritiva a ser desenvolvida antes de se começar a investigação. Em quaisquer dos 

tipos de estudo de caso, o estudioso pode utilizar-se de aplicação individual ou em 

grupo.     
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O Estudo de Caso é assim conhecido como uma estratégia de pesquisa que 

prima por triangular a investigação, na medida em que o pesquisador lança mão de 

database, de investigadores, de teorias e metodologias, de acordo com a 

necessidade de se informar ou confirmar a validade das evidências. Denzin (1984) 

afirma que a triangulação de teorias e de metodologias permite fornecer resultados 

similares, mesmo quando analisados sob diferentes pontos de vista, além de 

fornecer a complementação entre as interpretações mais sólidas.  

 

É nessa perspectiva que utilizamos, neste trabalho, orientação com base em 

Estudo de Caso e em análise Sociolinguística, tipicamente laboviana, conjugação 

que pôde nos oferecer os vieses qualitativo e quantitativo. Na busca de melhor 

entendimento para a ocorrência do fenômeno examinado, o tipo de estudo de caso 

de que lançamos mão para esta dissertação é de caráter exploratório-explanatório, 

de aplicação múltipla: estende-se a mais de um caso, a duas famílias paraibanas 

residentes no Rio de Janeiro. 

 

A apresentação do relato não precisa ser uma enfadonha e detalhada 

narrativa. A tendência central de todos os tipos de Estudo de Caso é a de buscar 

explicações durante todo o processo de condução do estudo. Afinal, esse aspecto é 

fundamental como método científico para explicar um fenômeno, com vistas a 

especificar um conjunto de ligações causais linguísticas e extralinguísticas. 
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6. RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES 

 

 

 

6.1 ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

 

 Análises baseadas na metodologia variacionista tipicamente laboviana têm 

como propósito medir matematicamente o efeito de grupos de fatores propulsores 

para a ocorrência de um determinado fenômeno variável. O modelo viabiliza 

quantitativamente a presença de variações na língua, apontando frequência e pesos 

relativos numa análise de correlação de variáveis dependente e independentes. 

 

 

Ao pesquisador variacionista cabe identificar os fenômenos linguísticos 
variáveis de uma dada língua, inventariar suas variantes, definindo as 
variáveis dependentes, levantar hipóteses que dêem conta das 
tendências sistemáticas da variação linguística, operacionalizar as 
hipóteses através de variáveis independentes ou grupos de fatores de 
natureza linguística e não linguística, identificar, levantar e codificar os 
dados relevantes, submetê-los a tratamento estatístico adequado e 
interpretar os resultados obtidos à luz das hipóteses levantadas. 

(Oliveira e Silva & Scherre, 1996:43) 
 
 

 Assim, as variáveis são escolhidas pelo linguista a partir de sua percepção e 

observação do fenômeno variável ou em mudança. O pacote de programas 

Goldvarb (cf. Rand & Sankoff, 2001) é um instrumento que realiza rodadas de 

frequência e gera peso relativo (por meio da opção binomial up and down), além de 

operar recursos de análise como o cruzamento de grupos de fatores (cross 

tabulation), que consiste em contabilizar dados com duas características ao mesmo 

tempo, linguísticas ou extralinguísticas, de acordo com a necessidade de 

investigação do pesquisador.  
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Uma das questões centrais da metodologia variacionista consiste em 
desenvolver ou definir modelos matemáticos que sejam capazes de 
associar adequadamente pesos relativos ou probabilidades aos diversos 
fatores de cada variável independente ou grupo de fatores, a fim de que 
se possa medir a influência que cada um destes fatores exerce sobre a 
presença de uma ou outra variante de um determinado fenômeno 
linguístico ou, em outras palavras, de uma dada variável dependente. Isto 
se coloca porque os fatores das diversas variáveis independentes 
ocorrem conjuntamente nos contextos ou ambientes nos quais as 
variantes se realizam, ambientes estes que são em número superior ao 
conjunto de fatores.  

(Oliveira e Silva & Scherre, 1996:42-43) 
 

 

Observamos abaixo o resumo do total de acomodações na fala dos 

paraibanos em estudo. O gráfico 1 nos permite verificar que o input da ocorrência de 

alvéolo-palatais é de 64% dos dados, o que aponta para o favorecimento da 

acomodação dialetal. 

 

64%
36%

Não-acomodação
(512/1430)

Acomodação
(918/1430)

 

 
Gráfico 1: Input de acomodação considerando todos os falantes(*) 3 

 

 

A fim de conhecer o efeito da acomodação sobre cada falante em estudo, na 

sequência, detalhamos os resultados. Importante dizer ainda que a frequência de 

ocorrência divulgada nas tabelas corresponde ao percentual relativo do número de  

______________ 
3 (*) Os percentuais foram arredondados. 
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vezes em que a variante ocorreu em relação ao total de dados. Na tabela 4, o 

falante A produziu 108 dados acomodados à pronúncia carioca num universo de 

208. O quantitativo referente ao peso relativo diz respeito às chances que os dados 

nos contextos produzidos pelo falante apresentam sobre o processo de 

acomodação. No caso, a probabilidade .22 reflete pouco efeito à emergência da 

ocorrência de segmentos palatalizados. O valor de input da rodada é 0,64. “O input 

funciona como um ponto de referência para o fenômeno variável, e o efeito de cada 

fator pode ser interpretado como uma medida do desvio deste ponto de referência 

associoado ao fator” (Naro & Scherre, 2004:165)  

 

Conforme explicitado na seção 5, entrevistamos sete migrantes paraibanos, 

indicados pelas letras de A, B, C, D, E, F e G. As faixas etárias variam de 20 a 59 e 

o tempo de permanência no Rio de Janeiro vai de 3 a 31 anos.   

  

 

 
 

Frequência de 
acomodação 

Peso Relativo 

Falante A 108/208 
51% 

.22 

Falante B 35/106 
33% 

.10 

Falante C  191/350 
54% 

.25 

Falante D 78/178 
43% 

.17 

Falante E 254/260 
97% 

.93 

Falante F 182/185 
98% 

.95 

Falante G 70/143 
48% 

.25 

 
Tabela 4: Efeito da acomodação por falante(*) 

 

 
De acordo com a tabela 4, verificamos que os Falantes E e F acomodaram 

quase 100%, com mais de .90 de peso relativo cada um. Esses indivíduos são os 

únicos jovens do corpus coletado e também são os que moram há menos tempo na 

Cidade Carioca. Se desconsiderarmos os indivíduos mais novos, atestamos que os 

informantes mais velhos, falantes masculinos A e C, são os principais colaboradores 
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para a palatalização. A Falante B, esposa de A, parece ser a que menos apresentou 

modificação em sua fala em direção ao dialeto carioca. 

 

Com relação à faixa etária e ao tempo de permanência na cidade do Rio de 

Janeiro, consideremos a tabela 5. 

 

 

 
 

Frequência Peso Relativo 

Idade até 25 anos 
Permanência até 10 anos 

436/445 
97% 

.93 

Idade entre 26-43 anos 
Permanência entre 11-23 anos 

143/314 
45% 

.20 

Idade de 43 anos em diante 
Permanência de mais de 25 anos 

339/671 
50% 

.23 

 
Tabela 5: Efeito da Faixa etária e do tempo de permanência no Rio de Janeiro 

sobre a acomodação(*) 
 

 
 
 Constatamos que todos os indivíduos classificados por faixa etária são os 

mesmos que têm por correspondência semelhante duração de tempo e de 

permanência na Cidade do Rio de Janeiro, pois apresentam as mesmas frequências. 

A tabela 5 nos permite inferir que informantes mais novos são também os que 

permaneceram menos no Rio de Janeiro e operam os segmentos palatalizados com 

maior freqüência e peso relativo .93. 

 

 A hipótese postulada por Labov (1972), de que os falantes mais novos são 

mais favoráveis às inovações, foi confirmada neste trabalho. Com relação ao tempo 

de contato com o dialeto carioca, mesmo em pouco tempo, é possível observar a 

acomodação. Para ilustrar nossa afirmação, levemos em consideração a Falante F 

(cf. tabela 4), que é uma das informantes mais novas com residência na cidade 

carioca de apenas três anos. 

 

A leitura das tabelas 4 e 5 nos motivou prosseguir a análise da seguinte 

forma: (a) processar as variáveis independentes tal como propostas, apresentando 

os primeiros resultados nas tabelas de números 6 a 10; (b) realizar cruzamentos das 
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variáveis independentes, que se fizeram necessários, mostrados nas tabelas 11 a 

22. 

Abaixo, apresentamos os resultados acerca da sonoridade da consoante que 

acompanha [i] para a formação da alvéolo-palatal surda /t/ ou sonora /d/.  

 

 

 
 

Frequência de 
acomodação 

Peso Relativo 

Surda 
(tipo, pote) 

456/632 
72% 

.57 

Sonora 
(dica, rede) 

462/798 
57% 

.44 

 
Tabela 6: Efeito do traço ± sonorante sobre a acomodação(*) 

 
 
 Na tabela 6, a sílaba surda é a que mais apresenta produção de alvéolo-

palatais, com 72% de frequência de acomodação e com peso relativo .57. Esse 

resultado parece dever-se ao ambiente pós-tônico, cuja interpretação 

desenvolvemos mais adiante (cf. tabela 12).  

 
 

 
 

Frequência de 
acomodação 

Peso Relativo 

Pré-tônica  
(dezoito, de fome) 

326/598 
54% 

(.39) 

Tônica  
(tinha) 

172/266 
64% 

(.49) 

Pós-tônica  
(gente) 

420/566 
74% 

(.61) 

 
Tabela 7: Efeito da tonicidade da sílaba alvéolo-palatal sobre a acomodação(*) 

 

 
 A tabela 7 ilustra que a posição mais favorável à acomodação é a ‘pós-tônica’, 

com mais de 70% de acomodação e com o maior peso relativo, comparativamente à 

‘pré-tônica’ e à ‘tônica’. No entanto, a posição pré-tônica, que comporta, em sua 

maioria, grupos clíticos, apresenta a frequência mais baixa (cf. tabela 12). A ordem 

decrescente das posições tônicas de maior ocorrência de segmentos palatalizados é 

pós-tônica > tônica > pré-tônica.  
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Apesar de o resultado ser interessante, a variável descrita na tabela 6 não foi 

selecionada pelo Goldvarb, motivo pelo qual apresentamos os pesos relativos entre 

parênteses ( ) na tabela 7. Uma explicação para esse fato é o de que, mesmo com 

frequências que indiquem resultado promissor, os valores probabilísticos (pesos 

relativos) das variantes estão muito próximos uns dos outros, o que faz com que o 

programa descarte o grupo de fatores. Mantivemos a variável, uma vez que a 

tonicidade da sílaba alvéolo-palatal desempenha papel importante quando em 

cruzamento com outros grupos (cf. tabela 14).   

 

 

 
 

Frequência de 
acomodação 

Peso Relativo 

Inicial  
(tivesse) 

213/350 
60% 

.44 

Medial  
(tardinha) 

113/157 
71% 

.62 

Final  
(vontade) 

414/558 
74% 

.60 

De clítico  
(de fome) 

178/365 
48% 

.33 

 
Tabela 8: Efeito da posição silábica da alvéolo-palatal na palavra  

sobre a acomodação(*) 
 

 

 Após analisarmos a posição tônica, importante se faz observar a posição 

silábica em que o processo linguístico em estudo ocorre. Na tabela 8, verificamos 

que os contextos em meio e final de palavra são os que recebem mais destaque 

para o processo de acomodação, apresentando pesos relativos de .60 em diante. 

 

 Ao compararmos os valores na tabela 8, percebemos que os dados não 

apresentam uma distribuição ideal, o que pode estar acarretando um resultado 

diferente no que diz respeito à frequência e ao peso relativo das variantes ‘medial’ e 

‘final’. Tais discrepâncias podem ocorrer, pois: (a) a frequência e a probabilidade 

apresentam cálculos diferenciados para mensurar correlação entre variantes e a 

variável dependente, de modo que os números não se tornem necessariamente 

coincidentes; (b) o peso relativo é uma projeção do efeito que uma variável tem 

sobre a emergência das variantes. Já a frequência, é o que de fato ocorreu; (c) o 
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grau de significância, o log likelihood e o input fornecidos pelo programa indicam 

que, quanto mais perto de zero, melhores são os resultados estatisticamente. O 

contrário disso aponta para condições não ideais (cf. Oliveira e Silva & Scherre, 

1996:47); (d) as tabelas 13, 14, 15, 16 e 18 apresentam pouco ou nenhum dado 

para certas fatores. Essa situação, que não está ao alcance do pesquisador mas 

que se deve à realidade da língua, pode influenciar nos resultados; (e) os falantes 

mais jovens que acomodaram quase 100% assimilaram o dialeto carioca 

independentemente dos contextos que controlamos nos grupos de fatores, o que 

também pode acarretar distorções na leitura dos dados. Note-se que a tabela 4 

comprova, através dos percentuais atribuídos de 97% para o Falante E e de 98% 

para o Falante F, uma adaptação linguística ao dialeto carioca, revelando integração 

praticamente total de pessoas na faixa etária de 20 a 25 anos com o local de 

chegada. 

 

 

 Frequência de 
acomodação 

Peso Relativo 

Oclusivas  
(tipo, dica) 

214/377 
54% 

.36 

Fricativas  
(setecentas, clientes) 

236/363 
65% 

.56 

Nasais  
(dinheiro, diminui) 

159/263 
60% 

.47 

Líquidas  
(tirar, trocadilho) 

36/68 
52% 

.42 

Glides/Vogais  
(tia, moradia) 

178/223 
79% 

.66 

Outros  
(vontadę de [dYi], dę rock) 

11/14 
78% .72 

Nenhum  
(parti..., corte.) 

94/122 
77% 

.49 

 
Tabela 9: Efeito do modo de articulação do contexto subsequente à  

alvéolo-palatal sobre a acomodação(*) 
 
 

Quanto ao modo de articulação subsequente ao contexto em estudo, 

podemos constatar que ‘glides/vogais’, com peso relativo .66, e ‘outros’, com .72, 

são os fatores que se mostram mais relevantes. É de se supor que haja um 

afrouxamento articulatório (dental – alvéolo-palatal) em ambientes de final de 
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palavras, em consonância com diversos trabalhos que têm mostrado o 

abrandamento, a assimilação e o cancelamento de segmentos em itens lexicais 

grandes e em posição final (cf. Mollica, 2003:25-53). Para mais detalhes, conferir 

tabela 17. 

 

 

 
 

Frequência Peso Relativo 

Monossílaba  
(de) 

177/364 
48% 

(.34) 

Dissílaba  
(pode) 

338/486 
69% 

(.55) 

Trissílaba  
(cidade) 

185/290 
63% 

(.49) 

Polissílaba  
(amizade) 

218/290 
75% 

(.62) 

 
Tabela 10: Efeito do número de sílabas da palavra sobre a acomodação(*) 

 
 
 

Com relação ao número de sílabas das palavras, os itens ‘polissílabos’ e 

‘dissílabos’ são os que apontam para maior ocorrência de palatalização. Os 

vocábulos ‘monossílabos’, ao contrário, apresentam menor tendência. O grupo de 

fatores descrito na tabela 10 não foi selecionado pelo pacote Goldvarb, porém foi 

mantido na análise, uma vez que tem papel importante para o cruzamento com o 

tamanho da palavra (cf. tabela 14).  

 

 Procedemos a seguir aos cruzamentos entre as variáveis linguísticas. 

Retiramos os dados produzidos pelas falantes mais novas, a fim de obter segurança 

nos resultados: com a interferência de informantes que, independentemente de 

contexto fonológico, acomodam quase 100% ao dialeto-alvo, os reaultados ficariam 

adulterados. O objetivo dessa estratégia é o de proporcionar uma visão mais clara 

sobre as preferências contextuais de que os informantes fazem uso em processo de 

acomodação, mesmo que num nível abaixo da consciência (cf. Labov, 1972). 
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 A tabela 11 expõe resultados relativos ao primeiro cruzamento dos grupos de 

fatores, interessante para a análise. O procedimento é mais um dos recursos 

disponíveis pelo pacote de programas Goldvarb (Rand & Sankoff, 2001), que permite 

ao linguista observar o comportamento dos grupos linguísticos quando tomados 

conjuntamente. Cabe esclarecer que os cruzamentos que são realizados de dois a 

dois não geram pesos relativos. Os percentuais foram arredondados e fazem 

referência à realização da acomodação. 

 
 

 Inicial Medial Final Clítico 

Pré-Tônica 58/122 
48% 

23/42 
55% 

0/0 
0% 

64/248 
26% 

Tônica 59/129 
46% 

30/44 
68% 

10/16 
62% 

0/0 
0% 

Pós-tônica 0/0 
0% 

17/26 
65% 

221/357 
62% 

0/0 
0% 

 
Tabela 11: Efeito da tonicidade e da posição silábica na palavra 

sobre a acomodação(*) 
 
 
Exemplos: 
 
- Pré-tônica Inicial: dezesseis, digamos, diversão. 

- Pré-tônica Medial: identifico, estimação, candidato. 

- Pré-tônica Clítico: te levar, de fome, de casa. 

- Tônica Inicial: tinha, tipo, disso. 

- Tônica Medial: tadinha, certinho, antigas. 

- Tônica Final: decidi, sentiu, dividir. 

- Pós-tônica Medial: última, médico, índice. 

- Pós-tônica Final: saúde, idade, habitantes. 

 

 A tabela 11 nos permite interpretar que as posições silábicas ‘medial’ e ‘final’ 

mostram-se, mais uma vez, como as mais importantes para a implementação das 

alvéolo-palatais, à exceção da posição ‘pré-tônica’. Quanto à tonicidade, as que 

mais se destacam são as seguintes: ‘pós-tônica’ e ‘tônica’. Os clíticos revelam-se 

inibidores das alvéolo-palatais uma vez que só apresentam 25% de acomodação (cf. 

tabela 13).  
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Surda Sonora 

Pré-Tônica 18/44 
41% 

127/368 
35% 

Tônica 75/150 
50% 

24/39 
62% 

Pós-tônica 170/243 
70% 

68/140 
49% 

 
Tabela 12: Efeito da tonicidade e da sonoridade sobre a acomodação(*) 

 
 
 
Exemplos: 
 
- Pré-tônica surda: identifico, estimação, te explicar 

- Pré-tônica sonora: disfarçadamente, difícil, desorganizado. 

- Tônica surda: rotina, tive, supletivo. 

- Tônica sonora: entendi, acredito, disso. 

- Pós-tônica surda: elástico, última, gente. 

- Pós-tônica sonora: índice, vontade, síndica. 

 

 

 Cruzando-se os grupos de fatores descritos na tabela 12, tonicidade e 

sonoridade destacam mais claramente as alvéolo-palatais surdas em posição pós-

tônica na implementação do fenômeno, fato já observado por Abaurre & Pagotto (cf. 

2002:574), que também estudam a palatalização em vários Estados brasileiros: “a 

consoante surda apresenta uma tendência maior à aplicação da regra de 

palatalização do que a consoante sonora” (cf. Tabela 16). Temos assim a 

confirmação da importância da posição ‘pós-tônica’ em favor do processo de 

acomodação e a inibição, provocada pelo ‘clítico’, em posição ‘pré-tônica’ (cf. Tabela 

23). A hipótese que também sustenta esses resultados diz respeito ao fato de a 

palatalização tender a aumentar em final de palavra (cf. Bisol, 1991:118). 
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Surda Sonora 

Inicial 57/137 
42% 

60/114 
53% 

Medial 44/71 
62% 

26/41 
63% 

Final 160/225 
71% 

71/148 
48% 

Clítico 2/4 
50% 

62/244 
25% 

 
Tabela 13: Efeito da posição silábica e sonoridade do segmento 

sobre a acomodação(*) 
 
 
Exemplos: 
 
- Inicial surda: tirando, tive, tinha. 

- Inicial sonora: disfarçadamente, difícil, dezoito. 

- Medial surda: rotina, setecentas, pertinho. 

- Medial sonora: índice, redezinha, médico. 

- Final surda: senti, repeti, importante. 

- Final sonora: aprendi, vendi, vontade. 

- Clítico surda: te vi, te aceitam, te disse. 

- Clítico sonora: de macarrão, de praia, de enfermagem. 

 
 
 Ainda com relação à sonoridade, podemos destacar, na tabela 13, a 

consoante surda, em posição silábica final, como promotora de inovação na fala de 

paraibanos residentes no Rio de Janeiro e a preferência por parte do migrante em 

marcar a origem dialetal quando tratamos de ‘clíticos’ sonoros.  

 Esta tabela é reveladora, poismostra que os clíticos constituídos pelas 

oclusivas dentais sonoras são resistentes à palatalização. Para mais detalhes, 

conferir tabela 23.  
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Monossílaba Dissílaba Trissílaba Polissílaba 

Pré-Tônica 64/248 
26% 

3/16 
19% 

43/87 
49% 

36/63 
57% 

Tônica 0/0 
0% 

59/130 
45% 

20/31 
65% 

20/28 
71% 

Pós-tônica 0/0 
0% 

145/207 
70% 

40/87 
46% 

53/88 
60% 

 
Tabela 14: Efeito da tonicidade e do número de sílabas da palavra  

sobre a acomodação(*) 
 
 
Exemplos: 
 
- Pré-tônica monossílaba: de macarrão, de praia, de enfermagem. 

- Pré-tônica dissílaba: tiver, dizer. 

- Pré-tônica trissílaba: dezoito, direito, difícil. 

- Pré-tônica polissílaba: desconforto, desorganizado, dinheirinho. 

- Tônica dissílaba: disso, tipo, tive. 

- Tônica trissílaba: entendi, rotina, tímida. 

- Tônica polissílaba: acredito, supletivo, repetido. 

- Pós-tônica dissílaba: grande, sede, norte.  

- Pós-tônica trissílaba: índice, síndica, vontade. 

- Pós-tônica polissílaba: amizade, importante, dezessete. 

 
 
 Podemos inferir, da tabela 14, que o tamanho ideal, medido pelo número de 

sílabas nas palavras, em favor da palatalização, é o dos itens polissílabos 

principalmente em posição ‘tônica’ e a ‘dissílaba’ em posição ‘pós-tônica’. As 

palavras ‘trissílabas’ também apresentam tendência em posição ‘tônica’ para a 

palatalização. Já as palavras monossílabas mostram o processo contrário, em se 

tratando de clíticos. Os resultados reiteram os achados anteriores, levando-nos a 

supor que ambientes átonos de final de palavras são favoráveis à emergência de 

alvéolo-palatais (cf. tabela 13). 
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Inicial Medial Final Clítico 

Monossílaba 0/0 
0% 

0/0 
0% 

0/0 
0% 

64/248 
26% 

Dissílaba 57/140 
41% 

0/0 
0% 

149/212 
70% 

0/0 
0% 

Trissílaba 45/83 
54% 

19/31 
61% 

39/90 
43% 

0/0 
0% 

Polissílaba 15/28 
54% 

51/81 
63% 

43/70 
61% 

0/0 
0% 

 
Tabela 15: Efeito da posição silábica e do número de sílabas da palavra  

sobre a acomodação(*) 
 
 
 
Exemplos: 
 
- Monossílaba em posição de clítico: de macarrão, de praia, de enfermagem. 

- Dissílaba Inicial: tiver, dizer, tinha. 

- Dissílaba Final: grande, sede, norte. 

- Trissílaba Inicial: dezoito, direito, difícil. 

- Trissílaba Medial: rotina, índice, síndica. 

- Trissílaba Final: entendi, vontade, cidade. 

- Polissílaba Inicial: desconforto, desorganizado, dinheirinho. 

- Polissílaba Medial: acredito, supletivo, repetido. 

- Polissílaba Final: amizade, importante, dezessete. 

 
 
 Na tabela 15, à exceção das posições silábicas ‘de clítico’ e ‘inicial’, todas as 

demais apresentam relevância. A posição ‘final’ é interessante quando em palavras 

‘dissílabas’ e a ‘medial’ em ‘trissílabas’ e ‘polissílabas’. Ratificamos a importância do 

tamanho grande do item lexical e do ambiente de final de palavra. 

 

 Confrontando os resultados das tabelas 11 e 15, a alvéolo-palatal incide em 

contexto fonológico pós-tônico, em posição final de palavra. Esse contexto parece 

configurar-se como mais relevante para a emergência do marcador dialetal carioca. 

Há alguns casos de segmentos palatalizados em posição medial, pós-tônica e 

tônica, cujos resultados revelam que a acomodação também pode operar em outros 

ambientes. No entanto, o contexto pós-tônico é preponderante nas duas posições 
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‘medial’ e ‘final’, fato que confirma que a pós-tonicidade é a variável “ótima” para a 

emergência de traços característicos do dialeto de chegada. 

 

 Nas tabelas seguintes, acompanhamos o comportamento linguístico dos 

dados quando em cruzamento com o modo de articulação subsequente. Os 

exemplos, a seguir, referem-se apenas aos contextos interessantes ao aparecimento 

da palatalização, com exceção à posição ‘nenhum’, que ocorre sempre em caso de 

pausas. 

 
 

 
 

Surda Sonora 

Oclusivas  53/95 
56% 

42/170 
25% 

Fricativas  51/80 
64% 

76/172 
44% 

Nasais  64/132 
48% 

31/63 
49% 

Líquidas  12/20 
60% 

5/29 
17% 

Glides/Vogais  51/64 
80% 

48/79 
61% 

Outros  1/2 
50% 

3/5 
60% 

Nenhum  31/44 
70% 

14/29 
48% 

 
Tabela 16: Efeito do modo de articulação subsequente e da sonoridade  

sobre a acomodação(*) 
 
 
Exemplos: 
 
- Fricativa subsequente à consoante surda: setecentas, clientes. 

- Nasal subsequente à consoante sonora: dinheiro, diminui. 

- Glide/Vogal subsequente à consoante surda: tia, simpatia, ‘a gente  ia. 

- Glide/Vogal subsequente à consoante sonora: dia, moradia. 

 

 

A tabela 16 ilustra a incidência das consoantes surdas estatisticamente 

relevante como facilitadoras da palatalização em quase todas os fatores 

estabelecidos, com destaque aos modos de articulação: ‘fricativas’, ‘líquidas’, 
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‘glides/vogais’ e ‘nenhum’.  Nas sílabas sonoras, o propulsor é ‘glides/vogais’. A 

orientação para a produção de dentais parece ser a sonora, principalmente quando 

acompanhada por ‘líquidas’ e ‘oclusivas’. 

 

 Os contextos surdos são mais fortes do que os sonoros, portanto, mais 

perceptíveis. Supomos então que os resultados expostos na tabela 16 refletem a 

tendência de os migrantes acomodarem mais facilmente nos ambientes mais 

audíveis (cf. Lass, 1985). Desse modo, a acomodação ocorre em ambientes mais 

fortes seguidos de sons cujo modo de articulação é de natureza mais branda ou sem 

obstrução, como observamos no caso de glides e vogais. Marques (2001:20) aborda 

a questão, afirmando que  

 

o processo de enfraquecimento obedece a uma escala de força 
(strength hierarchy) que se baseia no modo de articulação. Quanto 
mais obstrução um som tiver, mais forte ele será e, quanto menos 
obstrução, mais fraco ele será. A ‘escala de sonoridade’ é uma 
reafirmação inversa da ‘escala de força’. 

 
 

Para melhor compreensão, observamos o esquema abaixo (Katamba, 

1993:104 apud Marques, 2001:20). 

 

 

ESCALA DE 
SONORIDADE 
(- sonoridade) 

 ESCALA DE  
FORÇA 
(+ força) 

1 Oclusivas surdas (p,t,k) 8 
2 Oclusivas sonoras (b,d,g) 7 
3 Fricativas surdas (f, s, š) 6 
4 Fricativas sonoras (v, z, ž) 5 
5 Nasais (m, n, nh) 4 
6 Líquidas (r, l, lh) 3 
7 Glides (y, w) 2 
8 Vogais (a, e, é, i, o, ó, u) 1 

(+ sonoridade)  (- força) 
 

Esquema 1: Efeito das escalas de sonoridade e de força  
sobre o grau de obstrução do ar 
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 Assim, entendemos que a acomodação das oclusivas dentais já é 

caracterizada como um processo de abrandamento, na medida em que o som forte 

de uma oclusiva é amenizado em direção ao palato. O grau de obstrução total passa 

a receber abertura parcial quando o som se palataliza e, conforme observamos na 

tabela 16, os modos de articulação subsequentes mais brandos ao segmento em 

estudo são estímulos promissores para que o a palatalização ocorra.  

 
 
 

 
 

Pré-tônica Tônica Pós-tônica 

Oclusivas  27/129 
21% 

11/24 
46% 

57/112 
51% 

Fricativas  70/167 
42% 

13/27 
48% 

44/58 
76% 

Nasais  23/43 
53% 

50/103 
49% 

22/49 
45% 

Líquidas  8/35 
23% 

2/3 
67% 

7/11 
64% 

Glides/Vogais  15/32 
47% 

23/30 
77% 

61/81 
75% 

Outros  2/5 
0% 

0/0 
0% 

2/2 
100% 

Nenhum  0/0 
0% 

0/3 
0% 

45/70 
64% 

 
Tabela 17: Efeito do modo de articulação subsequente e da tonicidade  

sobre a acomodação(*) 
 
 
Exemplos: 
 
- Contexto Pós-tônico seguido de uma Fricativa: índice, clientes. 

- Contexto Tônico seguido de uma glide/vogal: tia, dia. 

- Contexto Pós-tônico seguido de uma glide/vogal: ‘geralmente um’, ‘cidade  

enorme’. 

 

 Verificamos, na tabela 17, que as ‘glides/vogais’ subsequentes às posições 

‘tônica’ e ‘pós-tônica’, além das ‘fricativas’ e ‘nenhum’, que se sucedem à posição 

‘pós-tônica’, são importantes para o processo de acomodação, sendo a ‘pós-tônica’ 

mais uma vez considerada como propulsora principal. A pré-tonicidade, quando os 
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modos de articulação subsequentes são caracterizados por ‘oclusivas’ e ‘líquidas’, 

oferece resistência à inovação (cf. Esquema 1). 

 

 

 
 

Monossílaba Dissílaba Trissílaba Polissílaba 

Oclusivas  18/111 
16% 

32/58 
55% 

15/37 
41% 

30/59 
51% 

Fricativas  22/63 
35% 

44/69 
64% 

34/74 
46% 

27/46 
59% 

Nasais  10/21 
48% 

49/116 
42% 

25/41 
61% 

11/17 
65% 

Líquidas  3/24 
12% 

6/11 
55% 

5/10 
50% 

3/4 
75% 

Glides/Vogais  8/23 
35% 

56/74 
76% 

13/18 
72% 

22/28 
79% 

Outros  2/4 
50% 

1/1 
100% 

1/1 
100% 

0/1 
0% 

Nenhum  0/0 
0% 

19/24 
79% 

10/24 
42% 

16/24 
67% 

 
Tabela 18: Efeito do modo de articulação subsequente e do número de sílabas 

da palavra sobre a acomodação(*) 
 
 
Exemplos: 
 
- Fricativa subsequente em/à palavra dissílaba: dizem, ‘gente vai’.   

- Glide/Vogal subsequente em/à palavra dissílaba: dias, ‘pede uma’.  

- Glide/Vogal subsequente em/à palavra trissílaba: assistiu, remédio. 

- Glide/Vogal subsequente em/à palavra polissílaba: simpatia, radiologia. 

 
 
 As palavras dissílabas e polissílabas são as responsáveis pelas 

probabilidades favoráveis à palatalização quando os modos de articulação 

posteriores às alvéolo-palatais são ‘fricativas’, ‘glides/vogais’ e ‘nenhum’. Os 

vocábulos trissílabos também apresentam inovações quando o contexto em estudo é 

acompanhado por nasais, glides e vogais, diferentemente do que ocorre aos 

monossílabos em contexto subsequente a consoantes líquidas e oclusivas. Assim, 

independentemente do tamanho da palavra, o modo articulatório (passagem livre do 

ar) mostra-se um ambiente favorecedor à utilização de traços característicos do Rio 

de Janeiro (cf. tabela 16). 
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 Procedemos a outros cruzamentos com a finalidade de saber quais são as 

preferências individuais dos falantes em estudo com relação às variáveis linguísticas 

propostas no decorrer da análise. Na sequência, exibimos a porcentagem de 

acomodação de cada informante. Note-se que alguns resultados mostraram-se 

insuficientes ou indiferentes: a frequência nem sempre indica com clareza inibição 

ou propulsão quanto ao processo de acomodação.  

 

 

 
 

 Falante A Falante B Falante C Falante D Falante G 

Surdas 74/99 
75% 

23/53 
43% 

95/161 
59% 

40/81 
49% 

31/43 
72% 

Sonoras 34/109 
31% 

12/53 
23% 

96/189 
51% 

38/96 
40% 

39/100 
39% 

 
Tabela 19: Efeito das preferências individuais e da sonoridade  

sobre a acomodação(*) 
 
 
 
 Na tabela 19, os Falantes A, C e G apresentam maior tendência à 

acomodação, enquanto B e D optam pelo dialeto de origem. Quanto à sonoridade, 

confirmamos a relevância da alvéolo-palatal surda em contraposição à tendência 

para a inibição em razão do contexto sonorante de clítico (cf. Tabelas 13 e 23). 

 
 
 

 Falante A Falante B Falante C Falante D Falante G 

Pré-tônica 28/95 
29% 

9/44 
20% 

62/126 
49% 

22/71 
31% 

24/76 
32% 

Tônica 23/34 
68% 

7/21 
33% 

44/74 
59% 

11/38 
29% 

14/23 
61% 

Pós-tônica 57/79 
72% 

19/41 
46% 

85/150 
57% 

45/69 
65% 

32/44 
73% 

 
Tabela 20: Efeito das preferências individuais e da tonicidade  

sobre a acomodação(*) 
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 De acordo com a tabela 20, os falantes A e G se destacam. As posições mais 

favoráveis são pós-tônica e tônica, respectivamente; no entanto, o falante B é o que 

apresenta menos palatalizações. Todos os falantes dão preferência às dentais 

quando em posição pré-tônica. O falante C apresenta resultados neutros: nem 

voltados para a acomodação nem para a inibição. A frequência indiferente 

estatisticamente pode estar indicando algum tipo de acomodação de forma flutuante. 

 
 
 

 
 Falante A Falante B Falante C Falante D Falante G 

Inicial 31/59 
53% 

9/30 
30% 

39/76 
51% 

19/54 
35% 

19/32 
59% 

Medial 16/21 
76% 

7/11 
64% 

35/57 
61% 

4/12 
33% 

8/12 
67% 

Final 57/80 
71% 

16/39 
41% 

83/141 
59% 

44/69 
64% 

31/44 
70% 

Clítico 4/48 
8% 

3/26 
12% 

34/76 
45% 

11/43 
26% 

12/55 
22% 

 
Tabela 21: Efeito das Preferências Individuais e da Posição na sílaba  

sobre a acomodação(*) 
 
 
 
 Pela tabela 21, os falantes A, C e G são os que mais acomodam, 

principalmente, nas posições ‘medial’ e ‘final’, sendo a posição ‘inicial’ inibidora. Os 

informantes B e D demonstram preferência pelas dentais. Ressalte-se que o número 

de dados em posição ‘medial’ é bem menor em todos os casos, comparativamente 

ao total de dados em posição ‘final’ para cada falante.  
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 Falante A Falante B Falante C Falante D Falante G 

Oclusivas 21/54 
39% 

5/17 
29% 

48/108 
44% 

13/47 
28% 

8/39 
21% 

Fricativas 25/58 
43% 

14/35 
40% 

45/79 
57% 

25/40 
62% 

18/40 
45% 

Nasais 32/44 
73% 

8/28 
29% 

34/66 
52% 

7/37 
19% 

14/21 
67% 

Líquidas 6/10 
60% 

0/9 
0% 

6/12 
50% 

3/9 
33% 

2/9 
22% 

Glides/Vogais 23/39 
59% 

6/12 
50% 

36/46 
78% 

19/29 
66% 

15/17 
88% 

Outros 0/0 
0% 

1/1 
50% 

1/2 
50% 

1/2 
50% 

1/1 
100% 

Nenhum 1/33 
33% 

1/33 
33% 

21/37 
57% 

10/14 
71% 

12/16 
75% 

 
Tabela 22: Efeito das preferências individuais e do modo de articulação 

subsequente sobre a acomodação(*) 

 

 

 Na tabela 22, compreendemos que D e G são os que mais palatalizam, ao 

contrário de B. O modo de articulação relevante são glides e vogais, enquanto as 

oclusivas desfavorecem o processo em estudo. Fonologicamente, as alvéolo-

palatais são pouco utilizadas diante de oclusivas, com interrupção total da passagem 

de ar. Essa evidência vai ao encontro do favorecimento de segmentos palatalizados 

em ambientes mais brandos ou sem obstrução, como é o caso de glides e vogais (cf. 

Esquema 1). 

  
 Após a análise das preferências, evidenciamos que alguns falantes 

apresentam maiores índices de acomodação comparativamente a outros. O mais 

favorável à palatalização é a falante G, seguido de A. O informante C parece 

frequentemente indiferente, enquanto B e D são os menos cotados em direção à 

acomodação. Importante ressaltar que B se destacou, na maioria das vezes, com 

relação à preferência pelas dentais. Buscamos mais pistas sobre dialetos em contato 

na análise qualitativa que se segue. 
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6.2 ANÁLISE QUALITATIVA 

 

 

 Qualquer pesquisador que constate importância e veracidade ao longo de 

suas investigações deve acreditar que não há limites para o surgimento de novas 

contribuições. Após observação atenta aos resultados quantitativos na seção 

anterior, mais intensa torna-se nossa busca por pistas que visem a enriquecer o 

trabalho científico.  Encontramos o reforço necessário na análise qualitativa, que 

revela as atitudes dos migrantes com relação a questões sobre a situação de 

contato, tais como: (a) percepção da cidade do RJ; (b) relacionamento com as 

pessoas; (c) grau de aceitação do dialeto carioca; (d) preconceitos em geral. 

 

 Nesta dissertação, vimos que a coleta de dados linguísticos foi realizada por 

meio de entrevistas compostas por sete informantes. Não poderíamos encerrar 

nossa contribuição sem que compartilhássemos da riqueza de informações de que 

dispomos nas gravações. Conforme divulgadas na seção 5, as perguntas que 

permitiram a constituição de nosso acervo de dados são instrumentos de grande 

valia para as observações apresentadas a seguir.  

 

Nossa primeira curiosidade em relação aos falantes é a de saber qual a 

motivação que o migrante possui para deixar a Terra Natal e, corajosamente, viajar 

de vez para uma outra cidade, distante e desconhecida.  

 

E: Ehh... Por que que você veio pro Rio de Janeiro, qual foi sua motivação? 
F: Ah eu vim porque os meus irmão veio primeiro do que eu e a situação de vida da gente lá 
era difiçu né, então a gente achava que aqui era mais fácil de ganhá um dinheiro né mas eu 
acho que até é ilusão né, porque a gente ganha um pouco mais mas em compensação 
gasta mais também né. 
E: Quantas pessoas vieram contigo? 
F: ...meus irmãos. 
E: De uma vez só? 
F: Não, não veio um de cada vez, entendeu... um ano depois passou dois ano, três ano, aí 
que o outro veio, hoje são quatro irmão aqui no Rio. 
E: Uhum... mas você foi o primeiro? 
F: Não, o primeiro foi o meu irmão mais velho. 

Falante A 
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E: Certo, você já está aqui no Rio há quanto tempo? 

F: Eu já passei um... em torno de vinte anos. No início aqui, cheguei garoto e cheguei já me 
casei, já saí daqui com os meus filhos, aí morei mais uns dez, doze anos lá no Nordeste e 
voltei pra cá... não sô muito bom de data, mas devo tá aqui uns dez de novo. Mais ou menos 
por aí. 
E: E o que te motivou a... sua primeira vinda? 

F: A primeira vinda era a necessidade de conhecer... um lugar mais adiantado que as 
pess... sei lá, que fosse mais próximo, que pudesse melhorá de vida. E lá na região do 
Nordeste... principalmente naquela época não tinha muito... não tinha muito... sabia nem o 
que era emprego. Só sabia que tinha no Rio, São Paulo... mas não foi só eu, veio uma 
infinidade de pessoas atrás dessa busca. Melhorá de vida.  

Falante C 
 
E: E as famílias [na cidadezinha em que a falante nasceu] eram grandes? 
F: Grandes! (...) É uma cidade pequenininha e velha que ela tem quase quatrocentos anos. 
Mas é uma das cidades que mais formô gente, por incrível que pareça (...). Muita gente 
formada que é de lá, mas morreu em outros lugares... no Recife, Campina, né porque lá é 
mais pra você crescê... depois tem que saí, porque não tem pra onde corrê. Então tem muita 
gente, inclusive da minha família mesmo, Tavares, tem muita gente formada. Vai embora 
tudo pra São Paulo. Tem uns aqui, uns em São Paulo, em Brasília... minha família é muito 
grande, grande demais. 

Falante D 
 
E: É... o que te trouxe ao Rio de Janeiro? 
F: É... trabalhar. 
E: É... e veio alguém mais contigo? 
F: Não, já tinha gente aqui. 
E: Há quantos anos? 
F: ah... uns cinco anos. 

Falante G 
 
 

Nos fragmentos, verificamos que o objetivo comum de migrar para as cidades 

grandes, como o Rio de Janeiro, é a oportunidade de melhorar as condições 

financeiras e, consequentemente, de vida. Em todos os casos dos informantes 

analisados constatamos que já havia pessoas da família na cidade-alvo: uns 

acolhem os outros até que se adaptem à nova situação.  

 
E: E quando você veio pra cá você ficou em algum lugar né, ficou aonde? 
F: Fiquei na casa do meu irmão. 
E: Durante quanto tempo? 
F: Fiquei uns dois anos, (...) porque um ano e pouco trabalhei oito meses nesse prédio e 
quando eu saí pá Gávea lá já tinha moradia pra mim. A vida difícil quando eu fui trabalhá na 
Gávea, que eu quando fui fazê entrevista com a síndica aí a síndica tinha dois, tinha dois, 
tinha dois funcionários que aí ela ia esculê um pá ficá aí ela esculê, procurou saber de um 
qual o grau de leitura que o outro tinha, o outro tinha um grau de leitura muito mais alto do 
que eu porque eu não tinha mas aí ela foi e perguntou pra mim “Francisco, você gosta de 
criança?” eu falei “Eu adoro criança” e o outro não gostava de criança, aí ela foi dispensô o 
rapaz que não gostava de criança e ficô comigo... 

Falante A 
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E: Ahh eles vieram pra cá, há quanto tempo? 
F: Quando eu casei que vim pra cá, já tinha, já tinha irmão aqui, só que era tudo solteiro né 
agora é casado.  
(...) 
E: Mas o primeiro que vem, né?  
F: O primeiro que vem que, vai crescendo (E: (risos) Tem todo trabalho né) porque o 
primeiro que vem, o irmão lá num tem idade ainda pra vim aí quando faz dezoito anos, 
dezenove, aí vai chamando pra vim trabalhá né. 

Falante B 
 
E: Quando você veio pro Rio, você ficou na casa de algum parente? ou... 

F: Eu fiquei uma temporada... alguns meses na casa dum tio, depois eu passei a morá por 
minha conta, com suor do meu trabalho e morá por minha conta, e tô até hoje... 

Falante C 
 
 

O primeiro passo importante quando os migrantes chegam aqui é o de 

arrumar emprego. Abaixo encontramos duas situações opostas: a dificuldade e a 

rapidez de se conseguir trabalho. Além disso, os paraibanos entrevistados acreditam 

que o local que mais oferece oportunidades é a Zona Sul da cidade do Rio de 

Janeiro. 

 
 

E: Ehhh e quando você começou ehhh começou a procurá emprego, que emprego você 
tava procurando? 
F: Olha quando a gente chega aqui pra procurá emprego, se dependê só da gente mermo é 
difícil da gente mermo é difíçu encontrá, então através dos irmão que já veio que já conhece 
as pessoas, então as pessoas fica procurando aí quando consegue: “oh fulano, oh João, 
seu irmão tá parado?” Aí ele vai fala “tá” “então fala que aqui tem um emprego, vem aqui 
Copacabana, vem em Ipanema, Leblon tem um emprego pra ele, manda ele vim” (...). 
E: Lá na Zona Sul é mais fácil de arrumá emprego? 
F: É, é... é mais fácil, é mais fácil. 
E: É mais fácil, então quando o pessoal vem, vem do Nordeste, vem pra cá, a primeira 
escolha deles é zona Sul. 
F: É é zona Sul, quando a gente chega, a gente não escolhe, o que aparecê, o que aparecê 
premero seja onde for a gente vai, seja em qualquer lugar, mas de preferença na Zona Sul.  

Falante A 
 
E: (...) É... quando você chegou aqui cê teve muita dificuldade pra arrumá emprego? 
F: ...não... com 1 mês eu já estava trabalhando. 
E: E... com quê que você estava trabalhando? 
F: Vendedora. 
E: Vendedora? É... alguém te ajudô? Ou você... andô... por aí, conseguiu emprego, 
sozinha?  
F: Ah, eu mesma procurei, é... e através de testes, né? Então foi rapidinho. (...) desde os 15 
anos que eu procurava emprego, não conseguia, cheguei aqui com 1 mês já tava 
trabalhando! Por que será? 
(...) 
E: (...) onde você trabalhou? Em que bairro? 
F: Em Botafogo. 

Falante G 
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Acreditamos que, mais do que conseguir um trabalho, é necessário ter muita 

determinação, característica típica do paraibano que vem tentar a vida nas cidades 

grandes: o migrante é exposto ao fato de não ter qualificação profissional, ao pouco 

estudo e às condições precárias de emprego, sem opções adequadas nem regalias.   

 
 
E: E como foi a... sua adaptação... nessa época no Rio? 
F: Muito difícil. Acho que se você não tiver realmente muita força, muita fé, você termina se 
perdendo na caminhada. Ela é difícil e uma série de motivos. Primeiro que você não tem... é 
é conhecimento né? Não tem nenhum tipo de profissão. Muito menos, é é é conhecimento, 
leituras e estudos... e fica difícil pa você encarar o mercado onde você num, é... num, num 
tem uma profissão. Você vai encarar as mais difíceis que tem. E é por isso que sempre eu 
tive aquela idéia de vender alguma coisa, que foi a coisa mais fácil pa quem não sabe ter 
prof... quem não tem profissão, saber fazer, é vender alguma coisa. (...) Eu trabalhei em 
muitas coisas... Cê não pode imaginar... Trabalhei de faxineiro,... de... carregador de 
caminhão,... de balconista... De balconista foi que eu durei mais, porque era mais leve né, aí 
dava (risos), dava pa cê aturar mais um pouco. (...) 

Falante C 
 
 
 
 A vontade de sair da Paraíba cresce na proporção em que o migrante se 

depara com situações com as quais não consegue mais conviver. Muitos têm uma 

infância de trabalho e miséria, privados até mesmo de necessidades sociais básicas.  

 
 
E: E como é que foi a sua infância lá? 
F: Ahh, a minha infância é como eu terminei de falar cum você, nasci e me criei na roça não 
tinha... não tinha nada, não tinha nada mermo, não tinha nada, eu não tinha bicicleta pá 
andá, andava às veze no no jegue (risos) era difiçu mermo chegava assim.. você qué saber 
da infância né?  
E: Aham... vocês brincavam muito ou era só trabalho? 
F: Não, a gente trabalhava, trabalhava a vida da gente era mais trabalho mermo, a 
brincadeira da gente de infância praticamente a gente num teve, porque cum oito ano, nove 
ano, dez anos a gente num capinava na roça mas era pá cuidá dos animalzinho que papai 
tinha um cavalo, uma vaquinha era pá tirá capim... a vida da gente era essa. 

Falante A 
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E: Certo. E sobre a sua infância... você morou numa... cidadezinha de interior... 

F: É, aí tá até uma coisa interessante... porque... acho que nós somos é... eu num sei o 
termo que se adapta a isso, mas nós somos até de certa forma alienado, porque a gente 
não tem idéia. (...) A gente lá no sítio era jogado. Não tinha professora. (...) não tinha 
médico, era apenas um farmacêutico que tinha uma farmácia que dava remédio. Tinha 
colégio que dava remédio de cavalo pa pa pa pessoa humana e terminô matando gente, 
aleijando, mas a gente ia fazê o quê? (...) tanto que eu vim embora com dezesseis anos, eu 
achava que... eu não era obrigado a aceitar aquilo (...) Eu tive uma infância um pouco 
diferente (...) eu passei da criança para o homem, eu acho que essa questão da 
adolescência, acredito eu que eu dei uma ripada4 nela muito grande... entendeu? (...) Eu 
não quis ir, eu não fui um garoto que brinquei de roda, brinquei de cavalo, eu não brinquei 
de nada. Eu saí do garoto pra homem (...) posso te explicar um pouco pra você entendê 
isso... é... nos anos sessenta, na região do Nordeste, foi os anos que mais choveu... é... nós 
temos um índice pluviométrico na região do Nordeste em torno de duzentos e cinquenta mili 
mili mililitros, um negócio assim, por ano... Em sessenta choveu dois mil e tanto, né. 
Imagine. Aquela coisa virou brejo. Em sessenta e um choveu, em sessenta e dois choveu, 
até sessenta e quatro choveu... O meu pai tirou a gente da escola e botô pa trabalhá na roça 
lá com ele porque ele dizia o seguinte: “Ah, eu não estudei, num morri”... aí ele tirou dali de 
sete pa oito, eu nem me lembro, assim por aí e não estudamo mais... então aprendemo 
aquele poquinho e não estudamos mais... Aí eu trabalhei sessenta, sessenta e um, sessenta 
e dois até sessenta e quatro. Aí, quando foi sessenta e cinco eu comecei a me agoniar com 
aquele negócio. Eu não sou escravo, caramba. Que negócio é esse? 

Falante C 
 
 A privação por que os paraibanos passam é justificativa suficiente para a 

seguinte solução: migrar. Essa população então viaja para a região Sudeste com 

abrigo certo, que é a residência de um parente ou amigo paraibano, já fixado na 

cidade, que conhece muito bem a luta diária daqueles que chegam. Perguntamos 

aos entrevistados como foi a adaptação deles: identificaram-se com o Rio de Janeiro 

ou sentiram vontade de voltar para a Terra Natal? Há pessoas que gostariam de 

voltar, mas sob condições de conseguir manter-se financeiramente na Paraíba, o 

que parece ser um ideal de que dificilmente desfrutariam. 

 
E: E você gosta daqui? 
F: Gosto. Eu gosto, eu gosto sim daqui, mas se eu conseguisse assim arrumá um dinheiro 
na minha vida pra mim sobrevivê a minha vida com a minha família, eu não vivia aqui eu 
voltava pra minha terra. 

Falante A 
 
E: E aqui no Rio? Como é que foi assim pra conviver com as pessoas daqui? 
F: Foi difícil (E: Foi difícil?) eu mesma, eu vim conhecer mais gente mesmo depois que eu 
vim morar aqui, quando eu tava pra lá por baixo eu quase num tinha amizade de ninguém. 
E: Há quanto tempo que você tá morando aqui? 
F: Aqui já vai fazer dezoito anos (...) quando eu vim morar aqui no prédio eu não tinha filho 
eu vim grávida pra cá... 
E: A filha é carioca? 
______________ 
4 “Ripada” quer dizer passagem rápida pela infância e pela adolescência, já que o falante tinha responsabilidades 
de um adulto. 
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F: É, o menino também nasceu aqui né (E: Ah tá) todos dois, o casal. Aí também deu gosto 
daqui gosto também de lá, tenho muito vontade de ir lá, mas a vida lá pra gente morá é 
difícil convivê pra você morá, ganhá né, emprego num dá. 
(...) 
E: E ficou muita saudade do pessoal de lá? 
F: Fiquei, fiquei... demorei muito, chorava, chorava pra voltá. 
(...) 
E: E se você pudesse voltá pra Paraíba, pra morá lá, você voltaria? 
F: Voltaria. 

Falante B 
  

Na entrevista com B, percebemos que a adaptação com relação às pessoas 

na Cidade do Rio foi muito difícil. Pelo que constatamos durante a gravação, foi 

complexo ganhar sua confiança e fazer com que ficasse mais à vontade para 

conversar. A nosso ver, trata-se de uma pessoa de comportamento reservado por 

natureza. Supomos que esse modo de ser do indivíduo possa retardar o processo 

de acomodação, já que desfavorece a socialização: a pessoa repele as 

possibilidades de contato com o dialeto da nova situação a que se acha exposta. 

 
Apesar das opiniões explicitadas, a maioria dos falantes, mesmo com muitas 

saudades da família que deixou para trás, prefere permanecer na cidade. Expõe, 

enfaticamente o amor que sente pela Cidade do Rio de Janeiro e pelos cariocas. 

 
 
E: E a segunda vez que você veio, você veio também pra trabalhar com vendas? 

F: Ah, a segunda vez meio era uma volta já pa, eu considero pra casa... Eu acho que isso 
aqui,...o Rio de Janeiro é minha pátria. Apesar de ser nordestino, mas eu tenho uma uma... 
eu tenho um carinho por isso aqui muito grande. Eu acho que o Rio... é algo realmente 
fantástico na minha vida. Eu não, não consigo entender direito... A vinda po Nordeste eu 
ainda não entendi direito. Mas o Rio sempre me deu oportunidade... me deu chance (...) 
Mas aí quando eu voltei, eu já tinha amizade, pessoas que ficaram aqui, que tão bem de 
vida, que me ajudaram, me ajudaram bastante. Foi uma volta pra casa (...) 

Falante C 
 
E: Você sente saudades de lá? 
F: Não, só da família que eu vivi, depois meu pai já foi pro outro lado, a minha mãe e... as 
minhas irmãs também e aí gente sente saudades daqueles que ficaram, né. Avô, avó já 
foram quase todos e parentes, né. Parentes já tão tudo, já foram embora. Casaram e foram 
embora... casam e vão embora... como eu casei e tou aqui. E a maioria já é mãe, já tem 
netinho ainda também, a Helena, aí vai se espalhando, se espalhando, se espalhando e a 
gente se encontra aqui, acolá...(risos) a maioria tudo por lá, uns querem vir pra cá,... 

Falante D 
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E: Você sente saudades da Paraíba? 
F: Às vezes, sinto sim. 
E: Do quê você sente saudade de lá? 
F: Não, eu sinto saudades das pessoas... não muito do lugar, assim... 
(...) 
E: Você... pelo tempo que tá morando aqui no Rio, você prefere viver aqui ou na Paraíba?  
F: Aqui, com certeza (...) EU GOSTO [ênfase do falante] daqui. 
E: E o quê que você gosta daqui? 
F: Eu gosto DE TUDO [ênfase do falante], menos da violência... eu gosto de tudo, eu gosto 
da cidade, eu gosto das pessoas, eu gosto dos locais, eu gosto de tudo, eu só não gosto da 
violência, que acho que ninguém gosta, mas eu gosto dessa cidade muito bonita... e até 
quando você vai pra lugares que não é bonito, mas eu acho que as pessoas legais, são 
acolhedoras, assim. Porque eu já morei em São Paulo e eu num senti isso, num senti isso 
das pessoas, acho que as pessoas elas não são acolhedoras, assim. Pra mim são o 
contrário e no Rio de Janeiro eu me identifico muito, assim. Acho até porque tem muito 
conterrâneo, né? Como se costuma dizer... acho que é por isso. 

Falante F 
 
E: É... e a senhora sente saudade da sua cidade natal? 
F: Não! 
E: Não sente? Tá melhor aqui? 
F: Tô melhor aqui. 
E: Mas você sente saudade de... de alguém? 
F: Ah, sinto saudades das pessoas, não da... do local. 
E: Ah... Por quê? 
F: Ah, porque das pessoas que eu sempre amei, né. E... da cidade não, porque se lá fosse 
bom eu não tinha vindo pra cá, porque eu vim pra cá atrás de emprego (...) 
E: Então a senhora fez bem vir pra cá?  
F: Ô! Devia ter vindo há mais tempo! 
E: Ah, então quer dizer que a senhora não voltaria a morar lá se pudesse?... Só pra vê... [os 
parentes]... 
F: Olhe, não é que eu não voltasse pra morá, porque quando eu estou bem num lugar eu... 
me apego e... fico ali, sem... pensamento de ter que sair pra outro, né? 

Falante G 
  

Supomos que a identificação com o local e com as pessoas da nova situação 

de contato seja crucial para que o processo de acomodação ocorra mais livremente. 

Atentamos também para o fato de que as atividades desempenhadas pelo indivíduo 

no dia a dia podem implicar em mais ou menos oportunidade de interação com 

cariocas. Retificamos o fato de que quanto menos contato o paraibano tiver com o 

dialeto do Rio de Janeiro, mais lenta se dará a acomodação. 

 
E: Entendi. Éhh e qual é a sua profissão aqui no Rio? 
F: Doméstica. 
E: Doméstica? E lá na Paraíba? 
F: Na Paraíba, eu não trabalhava não, ficava só com a minha mãe mesmo. 

Falante B 
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E:... você trabalha com o quê?  

F: Atualmente... eu sô comerciante e estou fazendo também um trabalho de de... de 
marketing e vendas (...) eu sempre carrego a questão do comerciante, sempre com um 
pequeno negócio... um bar, uma barraca de alguma coisa... é é, uma pessoa voltada 
sempre para um pequeno comércio (...) esse lado eu carrego muito. 
(...) 
F: (...) Eu fui... um camarada que participei dumas políticas (...) eu participei du duma parte 
sindical, fui jornaleiro e nós fizemos umas campanhas sindicais, perdemo também (...) 
você... você renasce as suas idéias... aflora... você fica com uma condição... é... melhora de 
você conversar com as pessoas, né... muda tudo... Eu quando eu cheguei lá [numa cidade 
na Paraíba]... caramba... é... eu achava até engraçado, porque tudo que acontecia na 
cidade... “ah, Moaci vai fazê; chama o Moaci pa fazê”... Quer dizer, eu era membro do 
conselho de saúde, era presidente da cooperativa, fui presidente da associação... De todo 
diabo que aparecia eu tinha que ir sempre, não tinha ninguém que ia... 

Falante C 
 
E: Qual a sua profissão? 
F: Eu sou do lar, meu filho, tudo mundo já... agora eu sou do lar. 
E: Mas antes de você ser do lar, você trabalha com alguma coisa? 
F: (...) Pode ser cabeleireiro, costureira, sou um monte de coisa (risos) Hoje em dia só sô 
mãe, dona de casa, faxineira, cozinheira, costureira e um pouco mais (risos). 

Falante D 
 
E: E antes de você... estar nesses cursos... Você tava... exercendo alguma profissão, algum 
trabalho? 
F: Bem... É... não era um trabalho de carteira assinada... É... eu trabalhava com meu pai... 
(...) Trabalhava na banca de jornal... sem salário... Sem salário... que era uma banca da 
família. Eu apenas ajudava, mas eu tinha um horário fixo, que era de manhã... tem... às 
duas da tarde... E sempre trabalhei com meu pai, em banca de jornal (...) desde que eu 
tinha quinze anos... Trabalhando, estudando no colégio... 

Falante E 
 
E: O quê que você faz? 
F: ...Comerciante. Vendo jornal, revista, chocolate, cigarro... DVD... “refigerante”. Só isso. 
E: Você trabalha na banca? 
F: Isso. 
E: E... você gosta de lidar com o público? 
F: Muito. 
E: E como que é a sua rotina? 
F: Bom... rotina... [o cliente] já chega, geralmente ele não sabem o que querem, quando não 
sabe, tenta ajudar...  

Falante F 
 
 
 Informantes que ficam limitados a passar grande parte do dia em um local 

com pouco contato com outros indivíduos cariocas têm apresentado menos indícios 

de acomodação. Secretárias domésticas e mulheres do lar acabam por conservar 

mais as marcas do dialeto de origem, ao contrário de pessoas que trabalham fora e 

interagem com maior frequência com cariocas. Dentre elas constam, nas entrevistas, 

comerciantes, vendedores e até mesmo aspirante a político, atividades que exigem 
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que as pessoas lidem com o público. Podemos citar ainda as necessidades do dia a 

dia, como pedir informações na rua e nas instituições, criar círculos de amizade no 

trabalho. Quando se tem maior possibilidade e/ou vontade de interagir, mais rápido 

pode se tornar o processo de acomodação pois, afinal, a comunicação, em muitas 

situações, releva-se forma de sobrevivência.  

 

E: Você tem algum conselho com relação a sua, a essa experiência que você teve pra 
passar pra alguém, pros seus filhos? 
F: Ahh eu tenho sim (...) eu sempre converso com meus filho, converso com a minha mulhé, 
converso com.... meus amigo que eu tenho mais assim uma consideração que a vida num, a 
vida num é fácil, a vida, a gente tem que sabê vivê ela, a gente tem que sabê fazê amizade, 
a gente num tem que sê uma pessoa muito calado, a gente tem que se comunicar mais com 
as pessoas, é muito bom, não ficá de cabeça baixa que às vezes tá passando por uma 
dificuldade na vida que a pessoa não sabe... tem que comunicá as pessoas, tem que falá, 
conversá, porque a gente conversando que a gente se entende melhó.  

Falante A 
 

 Alguns falantes revelam igualmente o amor ao Rio de Janeiro em suas falas. 

Estamos convencidos de que as belezas da cidade não são os únicos atrativos que 

fazem com que os paraibanos sintam-se em casa. A Feira de Tradições Nordestinas, 

Feira de São Cristóvão ou, como muitos chamam, Feira dos Paraíbas recebe todas 

as pessoas que queiram conhecer ou matar a saudade de um lugar que é “um 

pedacinho do Nordeste”. Os próprios falantes relatam que lá encontram comidas, 

danças e músicas típicas da região, além de ser ponto de encontro com os 

conterrâneos. 

 
 
E: ... É quando eu cheguei aqui você falou sobre... a Feira lá de São Cristóvão, você já foi 
lá? (...) O que que tem lá? Conta pra mim? Como é que é? Tem as barracas... 
F: A feira de São Cristóvão ela chama atenção de todo mundo, é do carioca, é do 
nordestino, é do baiano, ela chama atenção de todo mundo, porque você chega lá tem de 
tudo que você qué, coisa do Norte, coisa do do Rio, tem de tudo que você imagina lá tem ué 
(...) tem tudo, tem tudo que você imagina na Feira de São Cristóvão tem, então a feira de 
São Cristóvão é boa por causa disso porque ela chama atenção de todo mundo, não só dos 
nordestinos, o pessoal fala “ah olha a feira do Paraíba” mas se você chega lá tem tanto 
carioca também que você... então chama atenção de todo mundo não só dos paraíba. 
E: E qual é o tipo de música que toca lá? 
F: Ahh toca todo tipo de música também, toca música do carioca, toca toca as brega que 
são as música dos Paraíba, toca toca todo tipo de música... é funk, toca tudo ué. 
E: A música dos cariocas é o funk? 
F: É (risos). 

Falante A 
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E: Aham. E hoje em dia tem, tem algum prato assim que você gosta mais assim de fazer por 
causa dos filhos ou do marido? 
F: Dos filhos tem né, meus menino gosta de macarrão, macarronada, (E: Batata-frita) 
batata-frita, bife só num é como as comida de lá né [da Paraíba] meus filhos ainda come, 
mas as meninas não né. 
E: Mas o quê que você faz de lá? 
F: ... Tem muitas comidas tem... é cuscuz... é... “aipim” né que agora chama de “macaxeira”, 
aquele... buchada... feijão de corda são essas comida. E lá em São Cristóvão cê encontra 
muito essas comida, tapioca. 

Falante B 
 
E: Tem alguma comida na... que você provava na Paraíba que você hoje em dia não prova, 
mas que você gostava? 
F: (...) então, de comida, eu não sinto muita saudade não, porque por aqui eu sempre 
encontro. 
E: Você encontra aonde? 
F: Na feira [de São Cristóvão], na casa das pessoas que eu vô [parentes paraibanos]... aqui 
em casa (risos). 
E: Você costuma ir com frequência na Feira de São Cristóvão? 
F: É... costumo. 
E: E... o quê cê faz quando vai lá, vai só pra passeá? 
F: Só pra dançá. Dançá MUITO. (...) Lá é bem divertido (...) Nem na Paraíba é tão 
engraçado como lá, é uma mistura danada! 

Falante F 
   

Assim, a culinária paraibana e outros aspectos culturais característicos podem 

ser facilmente encontrados na cidade do Rio, em locais que conservam os costumes 

do Nordeste. Vale ressaltar que a falante B menciona os termos “aipim” e 

“macaxeira” como diferença regional. Outras percepções com relação ao léxico 

aparecem, como no trecho abaixo, revelando forte sensibilidade linguística. 

 

E: Deixa eu perguntar uma coisa... uma vez eu fui... eu tava em... João Pessoa... e lá eles 
me perguntaram se eu queria comer cachorro-quente... 
F: (Risos) 
E: Aí eu disse que eu queria... Aí quando eu fui vê... Eu gostei do mermo jeito, só que eu 
estranhei, né... Eu tinha uns quinze anos... e... o cachorro-quente era com carne moída, 
num era com salsicha. 
F: (Risos) (...) Existe, também... cachorro-quente com carne moída... Exatamente. 
E: Mas pra vocês o cachorro-quente... era assim? Ou... 
F: Não. Podia ter os dois... Num é só esse de carne moída, não... Tem umas coisas assim 
que são bem diferentes... Ah, e tem também um negócio lá que... aqui se chama “bala”... só 
que lá se chama “confeito”... Então, quando eu cheguei aqui eu chegava pro balero e falava: 
“ah, quanto é o confeito?” O balero ficava assim, “hã?” Aí eu apontava: “isso aqui, moço... 
confeito”. Aí ele: “bala?” Aí eu: “bala num é aonde se bota... se bota na arma e atira nas 
pessoas? Isso se chama bala” (risos). Isso aí que eu achava diferente. 

Falante E 
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 Apesar da afetividade pelos cariocas e pela cidade, os paraibanos sentem 

também vontade de protestar contra o preconceito que sofreram quando vieram para 

o Rio de Janeiro. Atestamos que, mesmo vítima de discriminação, o falante A se 

contradiz ao tentar se defender. A ideia de que o paraibano é carente ou dotado de 

pouca inteligência é algo que realmente entristece a muitos de nós, até mesmo aos 

cariocas.  

 
E: E quando você chegou aqui foi difícil arrumar um emprego? 
F: Foi, num foi muito fácil não, foi difícil, foi difícil mesmo, quando a gente (...) chega lá do 
Norte pra cá (...) até hoje a gente sente um pouco de discriminação, não adianta, não 
adianta que você sabe que tem, você vê quando anda na rua qualquer, qualquer erro que 
tem que que eles fala: “Vai paraíba!!” que num sei o quê, então a discriminação da gente lá 
aqui nunca deixa (...) quando a gente chega lá então, quando a gente que fica dez ano, 
quinze ano, vinte ano a gente tenta forçá um poco pra falá melhó, isso aí num adianta tem 
uns que aprende mais fácil, mais rápido, mas outros fica vinte, trinta ano num consegue 
mudá nada. 
E: E o quê que você chama de falar melhor com relação a quê? 
F: Oh menina, escuta só o que eu tenho que falá pra você, eu acho que a classe de gente 
que fala melhó pra mim é o carioca. 
E: Mas por quê?  (F: Por quê?) Por causa do sotaque? 
F: É por causa do sotaque eles tem.. eles fala, pra mim eles fala tudo assim certinho 
explicado, né (E: Ahhh...) Eu, é sério assim pra mim, pra mim a classe de gente que fala 
melhor é o carioca, o carioca, não o danado que é filho de Paraíba e querêê entendeu... 
mas o carioca mesmo, pa mim é uma pessoa que fala melhó.  

Falante A 
  

 

Sabemos que paraibanos e cariocas convivem bem apesar das diferenças. O 

falante A gosta tanto das pessoas do Rio de Janeiro e chega a comentar sobre o 

dialeto da cidade. Interessante o trecho em que ele diz: “...isso aí num adianta tem 

uns que aprende mais fácil, mais rápido, mas outros fica vinte, trinta ano num 

consegue mudá nada”. O informante refere-se ao tempo de cada um para que 

ocorra a acomodação dialetal e até reconhece o quão complexo é o processo: 

mesmo sendo voluntário o desejo (nível acima da consciência) de adaptar-se à fala, 

a assimilação de traços locais é variável de pessoa para pessoa. É necessário, 

então, muita pesquisa para compreender os níveis de acomodação. 

 

 Podemos ainda citar outros fatos que envolvem o preconceito quanto ao 

dialeto paraibano. Abaixo temos uma informante que, apesar de não ser paraibana, 

passou grande parte de sua vida na Paraíba.  
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E: Você... é aqui do Rio ou nasceu na Paraíba? 
F: Eu nasci aqui no Rio... no bairro de Botafogo (...) e fui... pra Paraíba... com três anos... 
Fiquei dez anos lá... e agora voltei, em noventa e seis... julho de noventa e seis... e estô 
aqui até agora, há dez anos. 
E: Você lembra de alguma coisa aqui no Rio ou... 
F: Não lembro de nada. 
E: Não lembra de nada?  
F: Não. 
E: Cê foi morar em que... cidade na Paraíba? (...) 
F: É, Sumé... Ficamos em Sumé cinco anos... (...) Campina... três anos... e Serra Branca... 
dois anos. 

Falante E 
 
  
 “E” nasceu na cidade do Rio de Janeiro e, com três anos de idade, foi para a 

Paraíba. Depois de dez anos, ela conta sua experiência com a volta à Cidade Natal. 

Supomos que a informante, por muitas vezes, sentiu-se isolada até se adaptar à 

nova situação e a aprender a lidar com o preconceito dos colegas de escola. Vemos 

que a saliência com relação ao que a informante chama de “sotaque paraibano” é 

motivo de estigmatização (cf. Trudgill, 1986). 

 
 
E: E as pessoas tinham preconceito?  
F: Totalmente... Adolescente, pré-adolescente é muito preconceituoso... o diferente pra eles 
incomoda... então... é como se fosse... como se eles quisessem pegar no meu ponto fraco... 
e espizinhá em cima disso... Então, não tinha muita compar... é... companheirismo, né? 
Então, que eu lembro, tinha uma amiga... que era sincera... Mas até eu me adaptar e... sabê 
levar... ter um pouco de jogo de cintura e tal... foi um processo longo (...)  
E: Você achava que o carioca falasse engraçado... alguma coisa assim? Ou não tinha essa 
impressão? 
F: Eu... não achava bonito... o sotaque carioca... Até hoje em dia, algumas palavras, os 
cariocas falam errado... Não tenho este hábito de economizar as palavras... E eu senti uma 
diferença nisso... É... quando eu fui estudar no meu outro colégio, que era na sétima série... 
que eu não lembro o nome agora... que a gente cantava o Hino Nacional... antes de subir... 
e aqui, as crianças, na parte do “bosque”, falavam “bosqui"... e eu achava, aquilo errado. 
“Não é bosqui, é bosque... Entendeu?” Então, várias palavras assim... Eu falando certinho 
assim, no Estado da Paraíba... Todo mundo, ah! Tá errado, tá falando errado, mas assim, 
nunca fui pela cabeça, entendeu? Sempre achei que não tava errado... É só diferente... 
Mas... foi com o tempo mudando... (...) Aí depois mudei de colégio, fui prum colégio maior, 
mas também, particular... no qual eu já tava mais ou menos acostumada... Mas como eu era 
adolescente... e muito tímida, eu senti uma diferença na parte cultural... é... que fazia 
sotaque... todo mundo caía em cima... fazia brincadeira... e tal. Então, eu não falava muito 
pra... o pessoal não ouvir meu sotaque. (...) Então é... tipo... é como se eu fosse uma ET... 
eu me sentia muito mal... Então foi horrível a adaptação quando eu vim pra cá... porque eu 
tava pré-adolescente... e também... por essa questão de ser tímida... eu não consegui 
arrumar vários, assim... muitos amigos... Mas depois foi passando o tempo, fui me 
acostumando, fui perdendo um pouco o sotaque... mas ainda conservo... Mas, assim, com o 
tempo, com o amadurecimento... cê sabe lidar mais com as pessoas, né... impõe um pouco 
de respeito... E aí eu fui conseguindo me adaptar. 

Falante E 



 

 

81 

 Apesar do sofrimento por que passou, “E” afirma que aprendeu muito e dá 

exemplos de superação. Ela relata que sua experiência no Rio ajudou-a a melhorar 

no trato com as pessoas e a lidar com ela mesma, preservando melhor suas 

condições de saúde. 

 
E: Você pode dar um exemplo... de uma coisa que você levava mais a sério... e hoje em dia 
você não leva tanto? 
F: (Risos) Ah! O meu sotaque... porque... ah, tipo... às vezes quando eu fico... assim, um 
pouco nervosa... volta aquele meu sotaque mais carregado... então as pessoas percebem... 
“ih, tá falando com sotaque de paraíba, tá nervosa... ih, oh, cuidado que a Vanessa tá 
nervosa...” Então... tipo... brincadeiras de falar: “pára de... falar com sotaque de paraíba... 
coisa feia... num sei quê”... Antigamente surgia uma confusão... (...) Mas hoje em dia... não 
me incomoda... levo na maior... e continuo falando arrastado mesmo, pra irritar. 
(...) 
E: Você se considera mais carioca, ou mais paraibana? 
F: (risos) Não sei... (risos) Eu acho que sou um pouco dos dois... tem coisas que eu tenho... 
não tem como tirar de mim... coisas que eu sou muito parecida com as pessoas da 
Paraíba... e algumas coisas das pessoas daqui. Eu gosto muito dos cariocas, do jogo de 
cintura... As pessoas se saem bem, com jogo de cintura. Os paraibanos são muito rígidos... 
ou é oito ou oitenta... e ponto final. E algumas questões... da vida, pra cê tomar decisões 
sérias, até... é bom ter esse, essa característica. Mas em outras coisas pra você, 
convivência, sociedade... você não pode ser muito rígido... cê tem que ter um pouco jogo de 
cintura e... saber relevar várias coisas... num levar ao pé da letra... porque senão você é 
tachado... como chato, vai ficar isolada... não vai ter uma boa convivência... Então cê tem 
que aceitar um pouco, né... e as pessoas que não te aceitam... você... ignora. (...) Dizem até 
que... se levá tudo a sério, traz problema pro coração, traz gastrite... até acho que eu tenho 
gastrite por causa disso... Que eu levava muito a sério... quando eu era... bem jovem e 
(risos)... acho que esse problema vem desde a... da pré-adolescência... esse problema de 
gastrite. Mas aí... tô tentando mudar... já tá bem melhor.  

Falante E 
 
 

Segundo o trecho acima, podemos observar que o dialeto de origem do 

indivíduo fica mais evidente em momentos de maior emoção, como no trecho “(...) ih, 

tá falando com sotaque de paraíba, tá nervosa”.  

 

Depois de muitas considerações sobre a adaptação dos paraibanos no Rio de 

Janeiro, percebemos que alguns falantes estiveram antes em São Paulo e 

demonstraram uma atitude bastante diferente da que vimos até o momento. Curioso 

pensarmos na falta de identificação com o local como fator favorável à conservação 

do dialeto de origem. 

 

F: (...) eu não suporto São Paulo por causa do frio. Morria de espirrar, ficava resfriada e não 
gostava de ficá em canto nenhum (...)  

Falante D 
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E: E... a senhora já esteve em São Paulo, por exemplo? 
F: Ah, tive, mas foi muito rápido. 
E: Muito rápido? O quê que a senhora foi fazer lá? 
F: Ah eu... fui lá pra visitar, mas não deu, porque fui assaltada. 
E: (risos) E... 
F: (risos) Tive que voltar correndo! 
E: E... tá certo. E... por exemplo... no S... na região é... Sul do... do país, a senhora gostaria 
de alguma vez conhecer como é que a temperatura de lá, bem fria, com neve... 
F: Ah, eu não gosto! Não gosto de frio não, não me convida pra frio porque não é comigo.  
E: A senhora prefere o calor? 
F: Ah, muito calor, muito calor. 

Falante G 
 
 
 O calor é um fator que aponta semelhança entre a Paraíba e o Rio de Janeiro 

e afasta a possibilidade de adaptação em outros lugares mais ao Sul do País, pois 

são mais frios, como São Paulo. A seguir, observamos que, apesar de ser jovem e 

parecer adaptar-se muito facilmente aos locais, o falante do sexo feminino também 

não se identificou com a cidade de São Paulo. Ela julga que, assim como o clima da 

cidade, os cariocas são mais receptivos, mais calorosos no trato com as pessoas. 

 

E: E... o quê que cê achô de São Paulo? 
F: Horrível. 
E: Cê ía tantas vezes pra lá...? 
F: Não, pois é, eu ía porque eu morava com a minha avó... então eu tinha que í 
acompanhando ela e tudo mais, mas pra mim é horrível (...) Eu realmente num gosto... eu 
acho lá legal que é uma cidade GRANDE [ênfase do falante], tem... tudo que você possa 
imaginá, (...) tem ônibus pra tudo que é lugá, tem aquele metrô também que é maravilhoso e 
tudo mais, MAS [ênfase do falante]... acho que eu não gostei do jeito das pessoas, assim... 
eu atééé iria lá de novo, mas pra morá... e o frio também, horroroso, né? Acho que eu gosto 
do Rio por isso, que é “mutcho” quente, parece com o Nordeste... lá não, é muito frio... e as 
pessoas são frias também. (...) 
E: E você não se adaptou bem ao frio...? 
F: É... eu não gosto muito não... gosto de sol, gosto de calô, suor (risos). 
E: E o quê que você costumava fazê em São Paulo? 
F: NADA. NADA VEZES NADA VEZES NADA. NADA. [ênfase do falante] Só televisão, 
televisão, televisão.  

Falante F 
 
 
 Em seguida, “B” nos conta que mantém contato intenso com pessoas que 

também vieram da Paraíba e essa interação reforça a permanência nos usos de 

traços dialetais de origem em paraibanos que se frequentam constantemente. Há 

ainda casos de casamento entre conterrâneos que se conhecem na Cidade do Rio 

de Janeiro que moram perto ou trabalham juntos. 
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E: Você tem muitos amigos assim que você possa “ah vamo sair, vamo fazê alguma coisa?” 
F: É tem, tem. 
E: É bom. São daqui do Rio? 
F: São, são daqui, de lá, mais de lá né [grifo nosso], o pessoal de lá que a gente se 
encontra aqui no Rio, se vê, amigos. 
E: Entendi. Ahh eles também vem pra cá de vez em quando, aí passam umas férias na sua 
casa? 
F: Não, aqui não (risos) já mora aqui entendeu, se encontra assim no final de semana, 
vamos sair, vamos se reunir todo mundo pra conversá, aí depois termina e cada um vai pra 
suas casa. 

Falante B 
 
E: E você convive com seus irmãos que...? 
F: Convivo. 
E: Eles tem filhos? 
F: Tem.  
E: Também casaram aqui? 
F: Não, não num é que casaram aqui, uns casaram aqui, outros casaram lá, mas sempre de 
gente de lá e eles iam... 
E: Ahh são todos casados lá? 
F: São, são tudo da Paraíba também, às vezes vinha pra cá conhecia aqui mesmo, às vezes 
e é de lá entendeu (E: Que coisa né?)  
E: E eles conheceram em algum lugar assim que ia muito, muito pessoal lá da Paraíba? 
F: Conhecia sim, eles saía, às vezes até no prédio mesmo no próprio prédio que trabalha o 
meu irmão casou com uma no prédio mermo que trabalha, que ela era empregada lá do 
prédio (E: Que é da Paraíba) isso, aí quando começaram... que era de lá mesmo aí 
namoraram, casaram aí teve até uma filha hoje tá com nove anos. 

Falante B 
 
 
 A análise qualitativa das entrevistas ajuda-nos a complementar a 

compreensão de aspectos peculiares sobre como ocorre o processo de 

acomodação. Acreditamos que a boa aceitação com relação às novas condições na 

cidade do Rio de Janeiro e à população carioca sejam fatores decisivos ao processo 

de acomodação do dialeto paraibano para o dialeto de contato. 

 

 Há casos em que percebemos acomodação quase total; há outros em que a 

flutuação entre as formas fonético-fonológicas em estudo é bastante presente. 

Trudgill (1986) prevê três situações de acomodação incompleta, que podem co-

ocorrer: (a) o falante alterna sua variante com a do seu interlocutor; (b) o falante 

utiliza a variante do interlocutor no emprego de algumas palavras, mas não de 

outras; (c) os falantes utilizam pronúncias intermediárias entre os dois sotaques em 

contato.  
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Os três casos ocorrem em nossa pesquisa. Temos a hipótese de que a 

flutuação, o atraso do processo de acomodação e a preferência pelas dentais 

podem ocorrer mais intensamente quando se trata de falantes que: (a) são mais 

velhos; (b) têm emprego ou atividade que ocupa tempo considerável do dia, com 

pouca interação com cariocas; (c) gostariam de voltar de vez para a Terra Natal; (d) 

não se identificam com o local; (e) não gostam da população de contato; (f) são 

tímidos; (g) defendem a preservação do dialeto de origem como questão de 

identidade; (h) se comunicam constantemente com pessoas do mesmo dialeto.  

 

Com base neste estudo, acreditamos que nossas especulações indicam que 

o juízo de valor negativo com relação à nova situação (cf. Labov, 1972)  ou à falta de 

interação com outros usuários de dialeto carioca possa influenciar decisivamente na 

atitude do falante, de forma consciente ou não. Por esse motivo, tivemos a chance 

de observar não somente porcentagens e pesos relativos, como também o que 

pensam os informantes e como reagem em contexto de contato entre dialetos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 Pretendemos traçar as principais conclusões a que chegamos e tentar 

responder a alguns questionamentos colocados no início desta dissertação. Tendo 

por base nosso objetivo principal, que é o de investigar se a palatalização das 

oclusivas dentais /t/ e /d/ correspondem a um processo de acomodação, 

confirmamos que os falantes estudados, tomados conjuntamente, abriram mão de 

mais de 60% do dialeto de origem para dar lugar a traços do dialeto carioca. 

 

 As abordagens da Teoria da Variação (Labov, 1972) e da Teoria da 

Acomodação (Trudgill, 1986) nos ajudaram a entender que cerca de 10 anos de 

residência no Rio de Janeiro é mais do que suficiente para que alguns paraibanos 

possam mostrar indícios de acomodação (cf. Bortoni-Ricardo, 1989). A depender de 

fatores como ‘idade’, atestamos que os mais novos podem acomodar em 

pouquíssimo tempo de convivência, como a Falante F, que está na Cidade há 

apenas três anos.  

 

As flutuações encontradas são importantes para compreendermos que o 

falante dispõe de um leque de opções e faz suas escolhas linguísticas de acordo 

com seu novo envolvimento social e diatópico, como podemos perceber no contexto 

de paraibanos no Rio de Janeiro. Como afirma Pierrehumbert (2001), mesmo que 

haja tendências para a regularização das mudanças sonoras, não se trata, 

necessariamente, de um caso categórico e mas variável. 

 

 Assim, de acordo com a análise dos dados, o processo da acomodação se 

verifica mais frequentemente em função do efeito da alvéolo-palatal surda, indicando 

ser o contexto mais saliente de todos. Agindo contrariamente a essa tendência, 

temos as sonoras representando, quase categoricamente nesta pesquisa, 

monossílabos átonos com posição silábica de clítico, pois, segundo Bisol (2007:18), 

“A sequência clítico + hospedeiro exibe com muita frequência ‘de’ como uma posição 

estrutural resistente à mudança”. Observe-se que o contexto sonorante com posição 
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de clítico, na situação examinada, foram identificadas como sendo inibidoras das 

alvéolo-palatais (cf. tabela 13). 

 

 Por esse motivo, processamos os dados computacionalmente de novo, sem a 

presença dos inibidores. Tendo por base o gráfico 2, podemos assim concluir que 

<de> é realmente um elemento importante que desfavorece a palatalização neste 

estudo.  
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Gráfico 2: Índice de acomodação com clítico e sem clítico por falante(*) 

 

 Não fossem os clíticos, a preferência pelo dialeto carioca se sobreporia ao 

dialeto paraibano com maior frequência. Para reforçar essa ideia, observamos na 

tabela abaixo que, na presença de clíticos, a acomodação apresentada por todos os 

falantes é de 64%. Excluindo-se os clíticos dos dados, essa porcentagem é 

aumentada. 

 

Na presença de 
Clítico 

Na ausência de 
Clítico 

918/1430 
64% 

740/1065 
70% 

 
Tabela 23: Total de acomodação em presença/ausência de clítico(*) 

 
 

Falante A Falante B Falante C Falante D Falante G 

        Com clítico 

        Sem clítico 
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 A partir da tabela 23, atestamos que 365 dados da amostra (1430 diminuídos 

de 1065) referem-se ao uso de clíticos. As falantes mais novas (E e F), que 

acomodaram quase 100%, palatalizam até mesmo nesses casos. Com relação aos 

mais velhos, alguns apresentam alto índice de inibição do fenômeno. 

 

 

 
 

Total de Clíticos 
 produzidos 

Total de Clíticos 
acomodados 

Falante A 48/208 
23% 

4/48 
8% 

Falante B 26/106 
24% 

3/26 
12% 

Falante C 76/350 
22% 

34/76 
45% 

Falante D 43/178 
24% 

11/43 
26% 

Falante G 55/143 
38% 

12/55 
22% 

 

Tabela 24: Índice de clíticos produzidos e de clíticos acomodados(*) 

 

 Na segunda coluna da tabela 24, observamos o total de clíticos produzidos 

por cada falante dentre todos os dados produzidos. Por exemplo, o Falante A 

produziu apenas 48 de 208 dados em posição ‘clítica’, o que corresponde a 23% do 

total de dados; já na terceira coluna, dos 48 dados produzidos em posição clítica 

pelo Falante A, apenas 4 foram acomodados, o que corresponde a 8%. 

 

 Os falantes que apontam para resultados com menor diferença de 

porcentagem entre os dados mostrados ‘com clítico’ e ‘sem clítico’ no gráfico 2, na 

verdade, apresentam pouca frequência de clíticos em suas falas. A Falante G, por 

exemplo, é a que mais produziu clíticos, como indica a tabela 24 e, por conseguinte, 

foi a que mais se destacou em termos de acomodação ‘sem clíticos’ no gráfico 2. No 

entanto, o Falante C foi o que menos apresentou alteração na porcentagem. 

 

 No que diz respeito às posições dos contextos em estudo, compreendemos 

que as mais favoráveis à variação são, em ordem decrescente, ‘tônica medial’, ‘pós-

tônica medial’ e, por fim, ‘pós-tônica final’, sendo o ambiente pós-tônico o 
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preponderante. Esse resultado nos permite concordar com a análise realizada por 

Bisol (1991) quando diz que contextos iniciais são mais propensos à inibição. 

 

 Depois de realizados os cruzamentos, foi possível entender a importância das 

combinações entre variáveis. Se nos limitarmos a analisar superficialmente o que 

acontece com os fatores separadamente, nem sempre obtemos uma visão completa 

sobre a influência que alguns deles exercem em contextos diferenciados. 

 

 Quanto ao número de sílabas da palavra, todos os fatores, de alguma forma, 

receberam destaque, com exceção das monossílabas, mostrando orientação 

contrária à variação. As mais importantes para a implementação do fenômeno são 

‘polissílabas’ e ‘dissílabas’. 

 

 Os contextos subsequentes aos segmentos em estudo, tais como fricativas, 

nasais, glides e vogais foram os que mais demonstraram leituras interessantes 

quando em cruzamento com outros grupos de fatores. No entanto, oclusivas e 

líquidas foram as que mais apresentaram orientação para origem. A esse respeito, 

Cristófaro-Silva (2007:57) realizou estudos com falantes de Belo Horizonte e 

também verificou a inibição de palatalização quando [t,d] estão diante de consoantes 

líquidas como [3, k].  

 

Com relação à análise qualitativa das entrevistas coletadas, atestamos que os 

falantes que mais apresentam indícios de acomodação são aqueles que: (a) são 

mais novos; (b) têm emprego ou atividade que conserva a interação com cariocas; 

(c) não sentem tanto o desejo de voltar para a Terra Natal; (d) identificam-se com o 

local; (e) gostam da população de contato; (f) são mais comunicativas; (g) não se 

importam em preservar o dialeto de origem como questão de identidade. Assim, 

reafirmamos as considerações de Trudgill (1986), quando expõe a ideia de que não 

há como prever, nem o tempo, nem como os falantes acomodam seu discurso, uma 

vez que o processo depende de inúmeros fatores, tais como a personalidade de 

cada um. 
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De acordo também com a teoria, os traços mais salientes são os que 

acomodam mais. Nesta pesquisa, ficou comprovado que os segmentos fonético-

fonológicos mais fortes são os mais vulneráveis à palatalização: os migrantes 

pessoenses abrem mão da dental surda (marcador dialetal típico da Paraíba) 

justamente nos contextos de traços mais audíveis. Complementar e coerentemente, 

eles preferem os traços abrandados ou sem obstrução do ar em posição final de 

vocábulo. 

 

Este estudo pôde verificar tendência geral de que o tamanho parece relevante 

para a acomodação das alvéolo-palatais. Entretanto, os resultados não nos 

autorizam ainda a afirmar em definitivo que vocábulos grandes sejam determinantes 

para a utilização do traço palatalizado.  

 

A análise qualitativa lançou luzes para outras estratégias de acomodação. A 

empatia com os habitantes do Rio de Janeiro, o grau de contato com os cariocas, o 

grau de aceitação do dialeto e até o clima da cidade mostraram-se importantes na 

pesquisa. O juízo de valor positivo em relação à situação de contato com o dialeto 

de chegada se mostrou influente para, conscientemente, a desistência de traços de 

identidade paraibana. As novas oportunidades encontradas no Rio são decisivas 

para a adaptação dos migrantes. 

 

O estudo conseguiu confirmar algumas hipóteses lançadas no Capítulo 2. Os 

traços dialetais das oclusivas [t] e [d] da Paraíba são marcadores que podem 

acomodar-se ao dialeto de chegada num processo de palatalização por parte dos 

paraibanos em alguns contextos, de acordo com a análise desenvolvida no capítulo 

6. A alvéolo-palatal assimilada pelos migrantes acomoda variavelmente a depender 

de ambientes fonológicos. A investigação não verificou os itens lexicais mais 

detidamente, pois se ateve a contextos. Os falantes examinados não seguem 

necessariamente um mesmo padrão de acomodação: os jovens apresentam quase 

100% de acomodação, enquanto os demais ora apresentam paradigmas a depender 

das variáveis controladas, ora empregam a palatalização em ambientes 

diferenciados. 
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ANEXOS 
 

1. As entrevistas 

 

Legenda: 

E e E2: para Entrevistadores 

F: para Falante 

I: e I2: para intervenientes 

(inint.) para ininteligível 

 

����  Falante A 

E: Então a entrevista do dia quatro de janeiro de dois mil e sete. Qual é o seu nome? 
F: F [removemos a informação a pedido do falante, deixando apenas a inicial do primeiro nome] 
E: Qual a sua idade? 
F: É quarenta e três anos. 
E: Ehhh... Escolaridade? 
F: Ehh... Num estudei não. 
E: Ehhh... Num chegô a fazer nenhuma série no colégio? 
F: Não (E: Não) Eu peguei algumas besteira escrevo umas besteira mas muito pouco 
E: Você aprendeu sozinho ou? 
F: É praticamente sozinho porque a escola que eu fui num aprendi nada não, aprendi praticamente sozinho uai. 
E: Com seus pais ou com com avó ou sozinho mesmo? 
F: Eu sozinho mermo que eu não sabia assim de nada, eu comecei picotando lendo revista, lendo jornal e 
consegui ehh... ler aprendi, ler alguma coisa, escrever pouca coisa mas consegui. 
E: Uhum... E qual é sua profissão? 
F: Aqui é zelador, mas lá no Norte era capiná roça mermo né. 
E: Uhum... É quanto tempo você tá aqui no Rio de Janeiro? 
F: Vinte anos. Eu vim pra quiiii em oitenta e seis. 
E: Vinte anos certinho né?   
F: É vinte anos é. 
E: Ehh... Por que que você veio pro Rio de Janeiro, qual foi sua motivação? 
F: Ah eu vim porque os meus irmão veio primeiro do que eu e a situação de vida da gente lá era difiçu né, então 
a gente achava que aqui era mais fácil de ganhá um dinheiro né mas eu acho que até é ilusão né, porque a 
gente ganha um pouco mais mas em compensação gasta mais também né. 
E: Quantas pessoas vieram contigo? 
F: Como assim? 
E: Quantas pessoas... vieram seus irmãos? 
F: Não meus irmãos. 
E: De uma vez só? 
F: Não, não veio um de cada vez entendeu... um ano depois passou dois ano, três ano, aí que o outro veio, hoje 
são quatro irmão aqui no Rio. 
E:Uhum... mas você foi o primeiro? 
F: Não, o primeiro foi o meu irmão mais velho. 
E: Uhum. Ehh (...) você convive com essas pessoas ou elas moram noutros lugares? 
F: Não eu convivo, convivo sim, cada um em sua casa, mas somo praticamente vizinho um mora em... no Leblon 
outro em Copaca.. não... dois no Leblon, um na Lagoa e eu aqui no Engenho Novo. 
E: E você veio sozinho ou já veio casado com filhos? 
F: Não, eu vim sozinho eu vim solteiro casei... depois eu voltei e casei aí, hoje eu já construí minha família to 
com ela há dezoito anos, com uma menina com deze dezesseis, tenho um garoto com dez, mas já construí 
minha família tudo aqui. 
E: E você gosta daqui? 
F: Gosto. (E: Senti muita saudade de lá...) Eu gosto, eu gosto sim daqui, mas se eu conseguisse assim arrumá 
um dinheiro na minha vida pra mim sobrevivê a minha vida com a minha família, eu não vivia aqui eu voltava pra 
minha terra (E: Voltava pra lá) Voltava pra minha terra. 
E: E quantas pessoas é... da sua família é.. estão lá? 
F: Ahh eu tenho quatro irmã, tenho quatro irmã, são oito irmão, tenho quatro irmã lá e tenho um tio é.. primo só. 
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E: Eles têm filho? 
F: Tem... todos eles têm filho é... um tem cinco outro tem seis, otro tem oito e... tão vivendo (inint.) difiçu mas tão 
vivendo né. 
E: É.. você vai com muita freqüência pra lá... pra Paraíba? 
F: Não, não nesses vinte ano eu fui duas veze. 
E: Duas vezes. É porque também é muito cara né a passagem? 
F:É a despesa de passagem é muito difiçu é muito caro, e quando chega lá os pobrezinho aí se tivé com um 
dinheirim, aí chega lá fica com pena deles né, aí toma aí pá você toma aí pa você, aí quando você olha tá só 
com o dinheiro de voltá ué. 
E: E como é que foi a sua infância lá? 
F: Ahh, a minha infância é como eu terminei de falar cum você, nasci e me criei na roça não tinha... não tinha 
nada, não tinha nada mermo, não tinha nada eu não tinha bicicleta pá anda, andava às veze no no  jegue (risos) 
era difiçu mermo chegava assim.. você qué saber da infância né?  
E: Aham... vocês brincavam muito ou era só trabalho? 
F: Não, a gente trabalhava, trabalhava a vida da gente era mais trabalho mermo, a brincadeira da gente de 
infância praticamente a gente num teve, porque cum oito ano, nove ano, dez anos a gente num capinava na roça 
mas era pá cuidá dos animalzinho que papai tinha um cavalo, uma vaquinha era pá tirá capim (inint.) a vida da 
gente era essa. 
E: O que que vocês plantavam lá? 
F:Ah.. A plantação da gente lá era era... feijão, milho, é mandioca... cana, era a plantação da gente era essa num 
tinha outra.  
E: Vocês vendiam leite também? 
F: Não, não (E: Só pra vocês mesmo?) Era só pra gente mermo então a gente plantava mandioca, aí fazia 
farinha vendia, vendia mandioca a vida da gente era essa lá mas tudo difícil é difícil a vida trabalhosa mesmo, 
era era difícil a vida da gente lá, mas graças a Deus meus pais tiveram oito filhos e nenhum passô necessidade 
de fome, todos eles subiu na vida e tinha gente lá muito pior do que a gente, muito, muito pior... era difícil 
menina. 
E: E... você sabe de cozinhar? 
F: Sei. 
E: Que que você gosta de cozinhar? 
F: Eu faço qualquer assim... um arroz (inint.) um arroz, um feijão, um macarrão essas coisa assim eu sei fazê 
muito bem, fazê uma carne, eu faço tudo isso ué pergunta a ela que faço tudo isso (E: É mermo?) É eu faço tudo 
isso (risos) se tivé que arrumá uma casa vô arrumá, uma cozinha eu faço sem problema nenhum sempre fiz, 
quando ela tá trabalhando sempre fiz agora não, eu tenho uma filha com dezesseis anos ela tá trabalhando aí 
elas que faz mas se precisá eu faço. 
E: E tem alguma comida típica lá da Paraíba que você sente saudade ou gosta muito? 
F: Ahh... A minha minha comida que mais eu assim... de preferença é a a mandioca com a com a galinha cozida 
é meu prato preferido é esse (inint.) a comida que mais as pessoa come lá é o arroz com feijão é feijão com 
farinha ein..(risos) é feijão com farinha e uma uma carne de galinha que a gente cria né então pega e come. 
E: E como que era a vizinhança lá? 
F: Ahh.. eu vou falá por falá uma vez a vizinhança lá são umas pessoa bom, são umas pessoa amiga, às vezes 
se precisá eles ajuda também num tem, num tem isso não ué. 
E: Uhum.. E aqui no Rio? 
F: Ahh... Aqui pelo menos vô falá pra você, onde eu chego tem um ambiente bem bem bem eu aqui (inint.) onde 
eu chego eu sempre procuro fazê assim sabê fazê o meu ambiente bem, graças a Deus eu trabalho aqui há 
dezessete anos, trabalho há dezessete ano, me dô bem com todo mundo, onde eu chego procuro fazê amizade 
fazê um ambiente legal ué. 
E: E quando você chegou aqui foi difícil arrumar um emprego? 
F: Foi, num foi muito fácil não, foi difícil, foi difícil mesmo, quando a gente chega a gente chega lá do Norte pra 
cá, a gente tem, a gente tem não, até hoje a gente sente um pouco de discriminação, não adianta, não adianta 
que você sabe que tem você vê quando anda na rua qualquer qualquer erro que tem que que eles fala: “Vai 
paraíba!!” que num sei o quê, então a discriminação da gente lá aqui nunca deixa (inint.) quando a gente chega 
lá então, quando a gente que fica dez ano, quinze ano, vinte ano  a gente tenta forçá um poco pra falá melhó, 
isso aí num adianta tem uns que aprende mais fácil, mais rápido, mas outros fica vinte, trinta ano num consegue 
mudá nada. 
E: E o que que você chama de falar melhor com relação à quê? 
F: Oh menina, escuta só o que eu tenho que falá pra você, eu acho que a classe de gente que fala melhó pra 
mim é o carioca. 
E: Mas por quê?  (F: Por quê?)  Por causa do sotaque? 
F: É por causa do sotaque eles tem.. eles fala, pra mim eles fala tudo assim certinho explicado né (E: Ahhh...) 
Eu, é sério assim pra mim, pra mim a classe de gente que fala melhor é o carioca, o carioca, não o danado que é 
filho de Paraíba e querêê entendeu (inint.) mas o carioca mesmo, pa mim é uma pessoa que fala melhó.  
E: Ehhh e quando você começou ehhh começou a procurá emprego que emprego você tava procurando? 
F: Olha quando a gente chega aqui, quando chega aqui pra procurá emprego se dependê só da gente mermo é 
difícil da gente mermo é difíçu encontra, então através dos irmão que já veio que já conhece as pessoas, então 
as pessoas fica procurando aí quando consegue “oh fulano, oh João, seu irmão tá parado?” Aí ele vai fala “tá” 
“então fala que aqui tem um emprego, vem aqui Copacabana, vem em Ipanema, Leblon tem um emprego pra 
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ele, manda ele vim”  meu primeiro emprego quando eu cheguei foi no Leblon meu serviço era na batá, era de 
onze da noite  às cinco da manhã (inint.) óh que dureza, aí saí desse e fui para o da Gávea, aí lá na Gávea foi 
melhor, muito melhor tinha um lugarzinho pa mim fica, eu quando trabalhava no primeiro emprego eu dormia na 
casa do meu irmão é ruim, difíçu, aí quando eu consegui arrumá lá na Gávea as coisa melhorô mais, o serviço 
era outro, aí melhorô bem mais. 
E: Lá na Zona Sul é mais fácil de arrumá emprego? 
F: É, é ... é mais fácil, é mais fácil. 
E: É mais fácil, então quando o pessoal vem, vem do Nordeste vem pra cá, a primeira escolha deles é zona Sul. 
F: É é zona Sul, quando a gente chega a gente não escolhe, o que aparecê, o que aparecê premero seja onde 
for a gente vai, seja em qualquer lugar, mas de preferença na Zona Sul sabe.  
E: E depois, depois que você lavô carro aí depois que que você fez? 
F: Aí, aí eu arrumei um sirviço de faxineiro no prédio, num condômino, aí depois eu trabalhei uns... dois anos, 
trabalhei um ano um ano e meio na faxina, aí depois me passaram para portaria, aí eu trabalhava de auxiliar de 
porteiro, aí depois de auxiliar de porteiro eu passei a trabalhar à noite de vigia, aí fiquei lá três anos lá nesse 
prédio, aí depois eu saí e tô aqui. 
E: Você gostava? 
F: Gostava. (E: Gostava?) F: Gostava (E: Isso é importante né.) F: Gostava, gostava. 
E: E quando você veio pra cá você ficou em algum lugar né, ficou aonde? 
F: Fiquei na casa do meu irmão. 
E: Durante quanto tempo? 
F: Fiquei uns dois anos, quase dois anos fiquei com meu irmão um ano um ano e poco porque um ano e pouco 
trabalhei oito meses nesse prédio e quando eu saí pá Gávea lá já tinha moradia pra mim. A vida difícil quando eu 
fui trabalhá na Gávea, que eu quando fui fazê entrevista com a sindica aí a sindica tinha dois, tinha dois, tinha 
dois funcionários que aí ela ia esculê um pá ficá aí ela esculê, procurou saber de um qual o grau de leitura que o 
outro tinha, o outro tinha um grau de leitura muito mais mais alto do que eu porque eu não tinha mas aí ela foi e 
perguntou pra mim “Francisco, você gosta de criança?” eu falei “Eu adoro criança” e o outro não gostava de 
criança, aí ela foi dispensô o rapaz que não gostava de criança e ficô comigo, aí depois ela com o tempo, ela 
trouxe o rapaz também, mas no início ela me esculeu ué. 
E: Ela eliminou por... 
F: Foi, foi, aqui no prédio, aqui no condomínio é muita criança “Eu não vou botá uma pessoa, eu não vou botá 
uma pessoa que não gosta de criança por mais leitura que ele tenha mas não gosta de criança, eu fico com 
você” aí eu fiquei com ela até hoje.  
E: E o que  você gosta mais assim, ou nos cariocas ou no Rio de Janeiro, tem alguma coisa assim que você 
admire, goste muito? Tanto assim pontos turísticos, qualquer coisa que você goste muito? 
F: Eu, eu não tenho nada assim de escolha não, eu não sou muito chegado a tá tá nessas coisa, de a tá tá em 
shopping, a tá em vista, tá em Pão de Açúcar, Quinta da Boa Vista, eu não gosto muito não, já minha mulé 
gosta, mas eu não num sou muito chegado nessas coisa não. 
E: E as praias? 
F: Praia eu vô e vejo, mas também não sô muito chegado, eu vô pa satisfazê a mulhé,os meu filhos mas se 
dependê de mim mermo é difícil. 
E: E na Paraíba tinha alguma assim que, que...  atraía assim a  atenção de vocês que vocês iam sempre, um 
parque, festa? 
F: Existia uma festa lá em janeiro que a gente era era uma riqueza pa gente ia memo, a minha vida lá Norte, que 
de preferença que eu gostava era brincá numa bola, era saí com gaiola de passarinho que toda vida eu gostei 
como gosto até hoje, o meu divertimento era esse, não tinha outras coisa pra gente sair, pra gente curtir num 
tinha não ué. 
E: Você falou em passarinho, cê tem algum  animal de estimação? 
F: Tenho (E: Tem agora?) F: Tenho o passarinho (E: Tinha lá também?) F: Tinha, tinha e tenho hoje ainda, toda 
vida eu gostei e eu acho difícil deixá que eu gosto. 
E: Não, com certeza. É quando eu cheguei aqui você falou sobre... a Feira lá de São Cristóvão, você já foi lá? 
F: Fui lá, fui lá, poucas vezes eu fui lá mas num sô muito chegado também não porque eu não gosto de muita 
muvuca de gente não. 
E: O que que tem lá? Conta pra mim? Como é que é? Tem as barracas... 
F: A feira de São Cristóvão ela chama atenção de todo mundo, é do carioca, é do nordestino, é do baiano, ela 
chama atenção de todo mundo, porque você chega lá tem de tudo que você qué, coisa do Norte coisa do do Rio, 
tem de tudo que você imagina lá tem ué (E: Tem artesanato também?) tem tudo, tem tudo que você imagina na 
Feira de São Cristóvão tem, então a feira de São Cristóvão é boa por causa disso porque ela chama atenção de 
todo mundo, não só dos nordestinos (E: Não, com certeza) o pessoal fala “ah olha a feira do Paraíba, é a feira 
dos paraíba” mas se você chega lá tem tanto carioca também que você... (E: Não, com certeza) então chama 
atenção de todo mundo não só dos paraíba. 
E: E qual é o tipo de música que toca lá? 
F: Ahh toca todo tipo de música também, toca música do carioca, toca toca as brega que são as música dos 
Paraíba, toca toca todo tipo de música (inint.) é funk, toca tudo ué. 
E: A música dos cariocas é o funk? 
F: É (risos). 
E: Tá certo. É o funk veio daqui mesmo né  
F: É. 
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E: É que mais... é você acha o Rio de Janeiro muito violento, lá na Paraíba onde você morava era mais calmo, 
como é que era? 
F: A a... vida aqui no Rio eu acho assim, eu acho mais violento por causa de quê, porque a população é muito 
mais, não gosto de comparar a população daqui do Rio com a da população do Norte, a Paraíba a população é 
pequena então a violência diminui né. Por que aqui a violência é mais? Porque é muito mais população que 
mora. 
E: Entendi. 
(...) 
E: Você tem algum conselho com relação a sua a essa experiência que você teve pra passar pra alguém, pros 
seus filhos? 
F: Ahh eu tenho sim, eu tenho com meus filhos, eu sempre converso com meus filho, converso com a minha 
mulhé, converso com.... meus amigo que eu tenho mais assim uma consideração que a vida num, a vida num é 
fácil, a vida, a gente tem que sabê vivê ela, a gente tem que sabê fazê amizade, a gente num tem que sê uma 
pessoa muito calado, a gente tem que se comunicar mais com as pessoas, é muito bom, não ficá de cabeça 
baixa que às vezes tá passando por uma dificuldade na vida que a pessoa não sabe (inint.) tem que comunicá as 
pessoas, tem que falá, conversá, porque a gente conversando que a gente se entende melhó.  
E: Tem alguma oportunidade que você não teve que você gostaria que... que seus filhos tivessem?  
F: Bom, eu eu não tive, eu não tive oportunidade assim na minha vida (corte na gravação) ...meus filhos passem 
o que eu passei, eu quero ver sempre o melhor pros meus filhos, hoje eles estão estudando uma coisa que eu 
não tive, pelo menos eu tô fazendo a minha parte em dar o melhor pra eles é um estudo, e quem quisé  eles tive 
uma oportunidade na vida eu vô aconselhá eles pra eles dá valor.  
E: É isso aí. É...                                                                                                                       (FIM DA GRAVAÇÃO) 
 

���� Falante B 

E: Entrevista do dia quatro de janeiro de dois mil e sete. Qual o seu nome? 
F: M [removemos a informação a pedido do falante, deixando apenas a inicial do primeiro nome]. 
E: M? Éhh... qual sua idade? 
F: Trinta e oito (E: Oi?) Trinta e oito. 
E: E a sua escolaridade, qual é? 
F: Eu estudei lá onde, onde eu morava até a quarta série, (E: Até a quarta série?) é mas aí eu cheguei aqui e 
num continuei a estudá não fiquei, aí me casei tive que cuidá do marido, cuidá de filho, aí também o tempo foi 
chegando né, aí eu parei, num estudei aí agora eu voltei a estudá (E: Ah que bom) aí eu vou estudá agora até 
(inint.) (E: Legal) mas minha vida lá era ajudá minha mãe ficava com a minha mãe e fazia serviço de casa, e... 
depois conheci ele comecei a namorá ele, ele veio pra cá pro Rio a gente morava no interior, depois fomo morá 
na cidade, aí noivei com ele fiquei com ele aqui no Rio, fiquei cinco anos lá e ele aqui (E: Ihhh) só que namorava 
por carta, num se falava por telefone, também a gente nem existia telefone na época quando a gente morava lá, 
aí existia telefone existia, mas mais praquelas pessoas que tinha mais condições né a gente namorava mesmo 
era por carta, aí fiquei cinco anos aí ele foi visitô, voltô aí ficou mais um ano e meio e voltô, a gente casou aí 
quando casado viemo pra cá né. 
E: Ah entendi. E há quanto tempo? 
F: Já tem, tem já dezoito anos de casado. 
E: Dezoito anos... que você ta aqui, no Rio? 
F: É que a gente casamos e viemos pra cá. 
E: Entendi. Éhh e qual é a sua profissão aqui no Rio? 
F: Doméstica. 
E: Doméstica? E lá na Paraíba? 
F: Na Paraíba, eu não trabalhava não ficava só com a minha mãe mesmo. 
E: Quantos anos você tinha lá? 
F: Quando eu casei (E: É) e vim pra cá? Dezenove anos. 
E: E óh novinha (risos). 
F: Casei com dezenove. 
E: Ahh, e por que que você veio pra cá, você casou mas você veio à procura de quê? 
F: Casei e vim, casei e vim com ele que ele já tinha um emprego aqui né, (E: Ahhh...) aí eu vim e aí ele me 
trouxe pra cá junto pra gente casá junto (inint.). 
E: E você, e você foi morá onde? 
F: Eu fiquei lá na casa do irmão dele e ele no trabalho até arrumá um lugar pra gente ficá, aí eu fiquei com irmão 
morando lá com ele, ele no trabalho e eu com os irmão, final de semana que eu me encontrava com ele, só se 
via final de semana ou então ele ia lá via e voltava pro trabalho dele aí eu fui arrumei um emprego pra mim de 
doméstica pra trabalhá, aí eu fiquei trabalhando só se encontrava fim de semana aí foi na época que ele arrumo 
aqui e a gente veio pra cá... é foi na época que ele trabalhava na Gávea, mas lá num tinha moradia pra mim í só 
pra ele então eu ficava trabalhando toda a semana na casa da patroa e ele no emprego dele lá e eu no meu final 
de semana a gente saía ficava, ía fora aí quando era dia de domingo à noite a gente retornava pro trabalho de 
novo. 
E: E dessa vez que você veio com ele veio mais, vieram mais pessoas? 
F: Da família da gente? (E: É) Não, só ele e eu mesmo. 
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E: Só vocês mesmo? (F: Só) E ficou muita saudade do pessoal de lá? 
F: Fiquei, fiquei... (inint.) demorei muito, chorava, chorava pra voltá. 
E: Quantas pessoas da sua família ficaram lá? 
F: Da minha família? (E: É) Eu tenho onze irmãos. 
E: Onze irmãos ficaram lá? 
F: É, mas tem irmão aqui também. 
E: Ahh eles vieram pra cá, há quanto tempo? 
F: Quando eu casei que vim pra cá, já tinha, já tinha irmão aqui, só que era tudo solteiro né agora é casado. 
E: E eles vieram pra quê? Pra trabalho? 
F: Pra trabalho, igual ele, pra trabalho também (inint.) 
E: E eles conseguiram rápido o trabalho? 
F: Conseguiram, conseguiram. 
E: Ah que bom. Ele já conhecia alguém daqui ou não? 
F: Conhecia através de amigo, irmão também que vem na frente mais velho, aí vai crescendo (E: Aí é bom né) aí 
agora tem uns quatro irmão aqui também já tão tudo casado. 
E: Mas o primeiro que vem né?  
F: O primeiro que vem que, vai crescendo (E: (risos) Tem todo trabalho né) porque o primeiro que vem, o irmão 
lá num tem idade ainda pra vim (E: Aham) aí quando faz dezoito anos dezenove, aí vai chamando pra vim 
trabalha né. 
E: E quem ficô lá, sua mãe, seu pai? 
F: Hoje, agora, só ta minha mãe e meu pai, e as minhas irmã tão tudo casada, eu tenho quatro irmã aqui e uma 
irmã, tudo casado já. 
E: E tios? 
F: Os tios, é tudo lá, é que eu num tenho tio não é só irmã mermo, tio, primo. 
E: Ehh.... (pausa) você... você quando saiu de lá você sabia cozinhar, sabia fazer...? 
F: Sabia fazer nada (E: Nada, nada?) vim aprendê aqui, num... num.. sabia que minha mãe sempre fazia tudo, a 
gente só era mermo pra cuidá da casa, pra arrumá, pra passá, pra cozinhá mermo a gente num cozinhava não 
eu vim aprender mesmo a cozinhá aqui quando eu fui trabalhar lá de doméstica na casa da (minha patroa). 
E: Você já queimou alguma comida na época que você tava? 
F: Não, não... sempre saía bem a, a mulher me deixava receita, entendeu aí eu sabia aí aprendi. 
E: E você convive com seus irmãos que...? 
F: Convivo. 
E: Eles têm filhos? 
F: Têm.  
E: Também casaram aqui? 
F: Não, não num é que casaram aqui, uns casaram aqui, outros casaram lá, mas sempre de gente de lá e eles 
iam... 
E: Ahh são todos casados lá? 
F: São, são tudo da Paraíba também, às vezes vinha pra cá conhecia aqui mesmo, às vezes e é de lá entendeu  
(E: Que coisa né?)  
E: E eles conheceram em algum lugar assim que ia muito, muito pessoal lá da Paraíba? 
F: Conhecia sim, eles saía, às vezes até no prédio mesmo no próprio prédio que trabalha o meu irmão casou 
com uma no prédio mermo que trabalha, que ela era empregada lá do prédio (E: Que é da Paraíba) isso, aí 
quando começaram (inint.) que era de lá mesmo aí namoraram, casaram aí teve até uma filha hoje tá com nove 
anos. 
E: Aham. E hoje em dia tem, tem algum prato assim que você gosta mais assim de fazer por causa dos filhos ou 
do marido? 
F: Dos filhos tem né, meus menino gosta de macarrão, macarronada, (E: Batata-frita) batata-frita, bife só num é 
como as comida de lá né meus filhos ainda come, mas as meninas não né. 
E: Mas o quê que você faz de lá? 
F: (inint.)Tem muitas comidas tem... é cuscuz... (inint.) é... aipim né que agora chama de macaxeira, aquele... 
buchada (inint.) feijão de corda são essas comida. E lá em São Cristóvão cê encontra muito essas comida, 
tapioca. 
E: Qual que você gosta mais, é das comidas de lá? 
F: Eu mesmo gosto de todas, de todas as comidas, num tem... 
E: Entendi. E como era a vizinhança lá de onde você morava? 
F: A vizinhança era umas pessoa muito boa. 
E: Eles ajudavam? 
F: Gosta de ajudá as pessoas, até hoje eles gosta né. 
E: Você tem muitos amigos lá? 
F: Tenho. 
E: As pessoas quando você vai lá elas te abraçam? 
F: É... é (inint.) 
E: E aqui no Rio? Como é que foi assim pra conviver com as pessoas daqui, foi? 
F: Foi difícil (E: Foi difícil?) eu mesma, eu vim conhecer mais gente mesmo depois que eu vim morar aqui, 
quando eu tava pra lá por baixo eu quase num tinha amizade de ninguém. 
E: Há quanto tempo que você tá morando aqui? 
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F: Aqui já vai fazer dezoito anos. 
E: Ah dezoito, ah tá. 
F: (inint.) quando eu vim morar aqui no prédio eu não tinha filho eu vim grávida pra cá (inint.) 
E: A filha é carioca? 
F: É, o menino também nasceu aqui né (E: Ah tá) todos dois, o casal. Aí também deu gosto daqui gosto também 
de lá, tenho muito vontade de ir lá, mas a vida lá pra gente morá é difícil, convivê pra você morá ganhar né, 
emprego num dá. 
E: E com quem você morava lá na sua casa lá na Paraíba? 
F: Morava com a minha mãe e meu pai. 
E: Sua mãe e seu pai? E seus irmãos? 
F: E meu irmãos, que se mudaram todos praqui. Hoje que minha mãe vive só com meu pai, que todo mundo já é 
casado, já tem um lugá pra morá. 
E: E se você pudesse voltá pra Paraíba, pra morá lá, você voltaria? 
F: Voltaria. 
E: Você preferiria ficar lá? 
F: Não, eu voltaria se tivesse assim um meio de vivê lá entendeu, emprego certinho, pra você ganhá todo mês 
seu dinheirinho, mas lá é difícil né você tê. 
E: Agora é só saudade né? 
F: Só saudade né, então a passeio memo, é pra morá se tivesse um meio de vida lá eu ia, eu iria. 
E: Aham. Então o quê que você mais gosta assim no no Rio, tem alguma coisa que chama atenção? Você vai à 
praia? 
F: Gosto de praia que meus filho gosta né, aí eu sempre eu tenho que acompanhá eles né que eles gostam 
também. 
E: Lá na Paraíba vocês iam muito também? (F: Praia?) praia. 
F: Praia, lá pra João Pessoa, (E: João Pessoa) mas, mas aí eu não ia não que era muito chão. 
E: Você são de onde? 
F: A gente somo de Alagoa Grande, lugar chamado Alagoa Grande aí de Alagoa Grande pra João Pessoa é três 
hora, aí a gente num ia muito não. 
E: Entendi. (pausa) Quê que você fazia lá na sua época de férias, quando você era criança lá na sua infância, 
quê que vocês faziam? 
F: Num fazia nada, em casa (risos). 
E: Ficava lá batendo papo? 
F: Era com as vizinhança, era a vida da gente era essa... (inint.) 
E: Não tinha um parque assim de rua, pracinha? 
F: Pracinha... assim na roça num tinha essas coisa, só na na... cidade né, depois que fui morá na cidade que eu 
ia pro parque pra pra praça tinha praça, tem festa de rua, tem aqueles comício do do político né, a diversão era 
essa, quando tinha.  
E: E como é que era esses comícios? (F: Tinha cinema) os políticos ficavam falando um monte... 
F: Falava no palanque e a música tocando (inint.) e era assim. 
E: E eles, eles cumpriam o que eles falavam? 
F: Difícil né (risos). É difícil cumprir. 
E: É tudo igual né? (risos). Ehh lá é um lugar muito calmo, tranqüilo? 
F: Muito, muito calmo, até hoje ainda é. 
E: É um lugar pequeno né? 
F: É um lugar pequeno, a cidade que a gente mora até hoje ainda é calmo, tem violência mas num tem como 
aqui no Rio, que lá agora tem assalto né, tem essas coisa, mas num é como aqui não. (E: Como aqui.) 
E: E lá todo mundo se conhecia, todo sabia da vida dos outros? 
F: É.. 
E: E isso atrapalhava? 
F: Não, não atrapalha não. 
E: Não? Tranqüilo né? Só que tava fazendo besteira que se incomodava né? 
F: Era inté bom, às vezes à tardinha assim todo mundo se juntava nas portas pra ficar conversando, batendo 
né... aí era bom (E: Sai à noite sem preocupação né) é saí à noite, hoje aqui a gente num pode sai já sai com 
medo né. 
E: Então aqui você não costuma sair, à noite né? 
F: Ahhh, às vezes eu vô aqui mermo é só assim à praia e à à noite a gente num sai, às vezes a gente vai ali no 
Cristóvão, mas é muito difícil também da gente ir, tem que reunir os amigos e ir né, mas a gente num vai sempre 
não. 
E: Você tem muitos amigos assim que você possa “ah vamo sair, vamo fazê alguma coisa?” 
F: É tem, tem. 
E: É bom. São daqui do Rio? 
F: São, são daqui de lá, mais de lá né, o pessoal de lá que a gente se encontra aqui no Rio, se vê, amigos. 
E: Entendi. Ahh eles também vem pra cá de vez em quando, aí passam umas férias na sua casa? 
F: Não aqui não (risos) já mora aqui entendeu, se encontra assim no final de semana, vamos sair, vamos se 
reunir todo mundo pra conversá, aí depois termina e cada um vai pra suas casa. 
E: E no natal, no natal vocês combinaram alguma coisa?  
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F: Não, no natal a gente fica mais com a família mesmo (E: Ahh tahh) que o pai dele veio agora também e a 
gente ficamo com ele, (E: Entendi) que no natal e final de ano é mais com a família mesmo e com os irmão. 
E: Então tá bom, brigada.                                                             (FIM DA GRAVAÇÃO) 
 
 

����  Falante C 

E: Entrevista do dia dezoito de novembro de dois mil e seis. É... qual é o seu nome? 
F: M [removemos a informação a pedido do falante, deixando apenas a inicial do primeiro nome] 
E: Qual a sua data de nascimento? 
F: Vinte e cinco do seis de quarenta e oito. 
E: Quarenta e oito então está agora com... 
F: Vô fazê sessenta e nove anos. 
I: (risos) Cinqüenta e nove. 
F: Cinqüenta e nove. É que eu errei pra botar a Socorro mais velha, né (risos). Cinqüenta e nove anos. 
E: É.... qual a sua escolaridade? 
F: Eu tenho... a quarta série. 
E: Quarta série e... você trabalha com o quê?  
F: Atualmente... eu sô comerciante e estou fazendo também um trabalho de de... de marketing e vendas, de 
“market-redes”. 
E: Você fala atualmente por quê? Você já trabalhou com quê? 
F: Muitas coisas, deixa eu me lembrar... eu já fui é é... eu trabalhei no interior também com culturas irrigadas... 
produzindo uma série de de legumes... hortaliças, vários segmentos... mas eu sempre carrego a questão do 
comerciante, sempre com um pequeno negócio... um bar, uma barraca de alguma coisa... é é, uma pessoa 
voltada sempre para um pequeno comércio até porque nunca consigo um comércio grande, mas... esse lado eu 
carrego muito. Mas o “market(ing)-redes” é uma coisa que eu venho me dedicando já há um bom tempo porque 
eu acredito muito no futuro do do... desse país com a venda através do “market(ing)-redes”, é por isso que eu me 
dedico bastante. Espero... espero que eu venha a me tornar realmente um profissional... de primeira linha 
nesse... 
E: Cê falou que vende... que é praticamente um vendedor. Você... vende o quê exatamente? 
F: Hoje eu trabalho cum... segmento de colchões magnetizados, é um colchão voltado pra melhorar a saúde das 
pessoas, além de dormir você tem um produto... que vai influir na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
Também com o segmento em produtos (tosse) faço suplementos alimentares, produtos de beleza, estética, 
limpeza da pele, do corpo, que é uma outra, um outro segmento, mas pro bem-estar da saúde das pessoas. 
E: Certo, você já está aqui no Rio há quanto tempo? 
F: Eu já passei um... em torno de vinte anos. No início aqui, cheguei garoto e cheguei já me casei, já saí daqui 
com os meus filhos, aí morei mais uns dez, doze anos lá no Nordeste e voltei pra cá... não sô muito bom de data, 
mas devo tá aqui uns dez de novo. Mais ou menos por aí. 
E: E o que te motivou a... sua primeira vinda? 
F: A primeira vinda era a necessidade de conhecer... um lugar mais adiantado que as pess... sei lá, que fosse 
mais próximo, que pudesse melhorá de vida. E lá na região do Nordeste... principalmente naquela época não 
tinha muito... não tinha muito...(inint.)... sabia nem o que era emprego. Só sabia que tinha no Rio, São Paulo... 
mas não foi só eu, veio uma infinidade de pessoas atrás dessa busca. Melhorá de vida.  
E: E como foi a... sua adaptação... nessa época no Rio? 
F: Muito difícil (barulho). Acho se que você não tiver realmente muita força, muita fé, você termina se perdendo 
na caminhada. Ela é difícil e uma série de motivos. Primeiro que você não tem... é é conhecimento né? Não tem 
nenhum tipo de profissão. Muito menos, é é é conhecimento, leituras e estudos... e fica difícil pa você encarar o 
mercado onde você num, é... num, num tem uma profissão. Você vai encarar as mais difíceis que tem. E é por 
isso que sempre eu tive aquela idéia de vender alguma coisa, que foi a coisa mais fácil pa quem não sabe ter 
prof... quem não tem profissão, saber fazer é vender alguma coisa. Mas eu tava sempre voltando pro trabalho 
fixo porque era pra me sustentá. A gente tem, esse esse essa fase de adaptação, de você se firmá, e até lá você 
precisa ter alguma coisa pa se mantê. É preciso sempre... (inint.)... para venda e voltava pro trabalho... pensava 
de novo e voltava pro trabalho fixo e essa foi... (inint.). 
E: Quando você veio, você veio... sozinho, veio com mais pessoas? 
F: É o seguinte...é é, eu tinha uma uma necessidade de sair muito grande... Então eu saí de casa com dezesseis 
anos... E eu fui pra uma região que era de uma rodovia lá né, que aonde eu morava era um lugar isolado, mas 
eu fui pruma região que tinha uma pessoa com um muquifo e um motel na beira de uma rodovia. De lá eu acho 
um meio de ir embora... só que eu tava lá uns quinze dias mais ou menos, aí uma pe... o irmão dela chegou lá 
me procurando... “Pô vim atrás de você e quero te levá pa Bahia”. Ora, quem ta doido pa viajá. Já pensô me 
trazê pa Bahia... penso... Aí eu vim pa Bahia, trabalhei seis meses no sul da Bahia... numa cidade que tem um 
monte de floresta azul... perto do (inint.), naquela região do sul da Bahia... Aí depois de seis meses eu vim 
embora pa cá po Rio... nessa fase eu fiquei uns, quase vinte anos ou mais, nem me lembro. Eu trabalhei em 
muitas coisas... Cê não pode imaginar... Trabalhei de faxineiro,... de... carregador de caminhão,... de balconista... 
De balconista foi que eu durei mais, porque era mais leve né, aí dava (risos), dava pa cê aturar mais um pouco. 
Mas sempre tentava (inint.) viu. Eu tenho uma, uma história que parece uma piada, mas ela é, é verídica... Eu fui 
fazer uma, tentar venda, aí me disseram que eu tinha que comprar um palitó... eu sempre fui gordinho e na 
(inint.), também não tinha assim conhecimento de loja. Fui fazer uma propaganda no rádio, lá na na, numa rádio 
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que tinha aí, não me lembro o nome, trabalha com (inint.)... Na Impecável e Maré Mansa vendia tudo que era tipo 
de terno, essas coisas. Aí eu fui na Impecável... comprar um terno, que eu queria ser vendedor, vendedor de 
livros até, da Abril Cultural... Eu tinha tanto trabalho de achar um terno que desse em mim, que eu até aceitei... 
como o terno entrô mais ou menos, ficô mais ou menos, aí eu nem provei a calça... Aí quando eu chego em 
casa, a calça era tão larga que nem me apertando, encostando os dois bolsos de trás, não deu pa mim, não ficô 
boa em mim. Fico bobo de falá, mas não tinha jeito, eu tive que usar assim mermo... (risos)... Mas eu consegui, 
eu... né, ocu o meu objetivo, que era tentá a venda. Não consegui vendê o livro, mas vendi outras coisas, vendi 
caneta (inint.), vendi ventilador de teto, é, e por aí vai... 
E: Quando você veio pro Rio, você ficou na casa de algum parente? ou... 
F: Eu fiquei uma temporada... alguns meses na casa dum tio, depois eu passei a morar por minha conta, com 
suor do meu trabalho e morar por minha conta, e tô até hoje... 
E: E a segunda vez que você veio, você veio também pra trabalhar com vendas? 
F: Ah, a segunda vez meio era uma volta já pa, eu considero pra casa... Eu acho que isso aqui,... o Rio de 
Janeiro é minha pátria. Apesar de ser nordestino, mas eu tenho uma uma... eu tenho um carinho por isso aqui 
muito grande. Eu acho que o Rio... é algo realmente fantástico na minha vida. Eu não, não consigo entender 
direito... A vinda po Nordeste eu ainda não entendi direito. Mas o Rio sempre me deu oportunidade... me deu 
chance, apareceram os negócio, mas eu cabei de não entendê... a magnitude do negócio aí, eu não dava 
importância, deixava pra lá... Mas aí quando eu voltei, eu já tinha amizade, pessoas que ficaram aqui, que tão 
bem de vida, que me ajudaram, me ajudaram bastante. Foi uma volta pra casa, não foi nada uma coisa assim... 
Foi, foi legal. 
E: Certo. E sobre a sua infância... Você morou numa... cidadezinha de interior... 
F: É, aí ta até uma coisa interessante... porque... acho que nós somos é... eu num sei o termo que se adapta a 
isso, mas nós somos até de certa forma alienado, porque a gente não tem idéia. Não era igual a hoje que você 
tem televisões em sítio, que as pessoas são conectadas com o mundo né? E naquele tempo não tinha televisão, 
não tinha rádio, sabe? Não tinha rádio naquele sítio. Você não tinha noção. Aí se eu ia na cidade, as vezes meu 
pai mandava eu ir lá comprar alguma coisa. Eu sabia que tinha um prefeito na cidade, mas eu pensava que o 
prefeito era só da cidade né? A gente lá no sítio era jogado. Não tinha professora. O que eu aprendi, meu pai 
teve que arrumar uma professora que ficô lá em casa... Hospedô a professora, era paga pelo município, mas eu 
tinha que buscá ela... trazê, tinha que levá, era hospedada, a alimentação era feita pelos meus pais... enfim... ela 
dava aula pa algumas criança lá onde eu aprendi alguma coisa. Só que eu não sabia que a prefeitura, que o 
município que era aquele... todo espaço né, que é ho que existe como município, e não sabia que a gente 
também tinha alguém que tivesse alguma relsponsabilidade por gente também não existia, não tinha médico, era 
apenas um farmacêutico que tinha uma farmácia que dava remédio. Tinha colégio que dava remédio de cavalo 
pa pa pa pessoa humana e terminô matando gente, aleijando, mas a gente ia fazê o que? Pode ser muito rico na 
região dos pobres. Mas essa coisa de... eu eu sempre tive uma uma, tanto que eu vim embora com dezesseis 
anos, eu achava que... eu não era obrigado a aceitar aquilo, que eu queria conhecê né?... E... eu tinha uma fia 
que era... (inint.)... ela dizia uma coisa engraçada. Na região de Pernambuco tem um lugar que chama... agora 
eu não sei o nome, mas era Placa. Ela dizia “olha, quem quiser ir embora po mundo vai pas Placa, porque lá tem 
caminho pa tudo que é lugar”. É porque lá passa uma rodovia, o seja, passaram duas rodovias e cruzaram-se 
nas Placa, então você ia pa Placa e lá você ia pa quatro direções diferente. Vinha po Sul, po Norte, lá enfim, e 
ela naquela... falta de conhecimento dela, mas ela tava certa... Você ia pa lá e de lá você ia embora. Mas eu 
quando eu fui, não fui pras Placa, eu fui pa outro lugar que é uma rodovia que tem no sertão da Paraíba, que de 
lá vem embora pra cá também, mas aí não foi necessário porque apareceu umas pessoas indo pa Bahia... Mas 
é, ele queria falá da infância, eu me lembrei dumas coisa engraçada... Eu tive uma infância um pouco diferente 
assim de todo mundo, acredito eu que eu passei da criança para o homem, eu acho que essa questão da 
adolescência, acredito eu que eu dei uma ripada nela muito grande... entendeu?... Com doze anos mais ou 
menos, doze anos é uma pré-adolescência, não sei... Doze, treze, quatorze anos eu era um homem, não na 
idade; o resto, o pensamento, perfeito. Transações, entendeu? Eu fui um cara que sempre fiz negócio, tinha 
autonomia do meu pai por minha conta, sempre honrei os compromissos, sempre paguei o que eu comprei, e 
com isso você ganha um respeito enorme... onde você vive... entendeu?... E foi isso que me levou a a essa 
coisa... Eu não quis ir, eu não fui um garoto que brinquei de roda, brinquei de cavalo, eu não brinquei de nada. 
Eu saí do garoto pra homem... e essa coisa é muito ruim porque você termina é é... na hora que você tem seus 
filhos, você não consegue passá nada de bom pra eles né... porque é na hora que eles mais precisam né... e 
você as vezes não tem... é muito difícil você absorver aquilo... Eu quando vejo hoje um grupinho de 
adolescente... me aborrece de um jeito... me encomoda, que que eu não consegui aceitar, mas eu acho seja por 
conta disso né... por conta disso porque... essa fase de de doze anos pra frente...cê vai entende... posso te 
explicar um pouco pra você entendê isso... é... nos anos sessenta, na região do Nordeste, foi os anos que mais 
choveu... é... nós temos um índice pluviométrico na região do Nordeste em torno de duzentos e cinqüenta mili 
mili mililitros, um negócio assim, por ano... Em sessenta choveu dois mil e tanto, né. Imagine. Aquela coisa virou 
brejo. Em sessenta e um choveu, em sessenta e dois choveu, até sessenta e quatro choveu... O meu pai, foi 
parar em sessenta e... começou, tirou a gente da escola e botô pa trabalhá na roça lá com ele, porque, ele dizia 
o seguinte: Ah, eu não estudei,  num morri...(inint.)... aí ele tirou dali de sete pa oito, eu nem me lembro, assim 
por aí e não estudamo mais... então aprendemo aquele poquinho e não estudamos mais... Aí eu trabalhei 
sessenta, sessenta e um, sessenta e dois até sessenta e quatro. Aí, quando foi sessenta e cinco eu comecei a 
me agoniar com aquele negócio. Eu não sou escravo, caramba. Que negócio é esse? Aí... eu falei po meu irmão, 
que é até falecido já, ô Iran, fala po meu pai  se ele não quer dar um roçado pa gente panhá... que lá dava um 
algodão né... Sei se vocês nunca escutaram falar por aí... no Nordeste tinha um algodão que ele não morria, era 
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um algodão perenizado, custava vinte anos produzindo. Na seca, tava quentinho, jogava umas folhinhas 
murchinha e tal, mas não morria. Quando chovia ele florava de novo... (inint.)... Dá um roçado pa gente panhá 
um algogão, porque se não eu não vou trabalhar mais, a gente falou com ele. “Não, não dou coisa nenhuma.” 
Então meu irmão faz assim, eu não trabalho mais, aqui eu não trabalho mais não... E... não trabalho, então tenho 
que ir embora de casa, não tinha outro caminho, por isso que eu saí com essa idade de casa, vim embora pra 
cá. Então eu tive esse problema na adolescência, eu não conseguia perceber mermo essa questão da 
adolescência. Pa você ter uma idéia, meu pai deu uma criação tão séria a gente, que ele levava um um, levava 
os animais, ele ia pruma feira... mas com o o carro passava longe,  seis kilômetros. Ele levava os animais, eu 
tinha seis anos. Ele me botava em cima de um ani um burro daqueles e tangia os outros e mandava eu voltar 
sozinho com seis anos de idade. Isso é um absurdo fazê com uma criança de seis anos... Num é um absurdo um 
negócio desse? Uma criança de seis anos que não sabe nada. Ele fazia isso comigo... Na ignorância dele, mas 
ele fazia. Ele achava porque ele foi assim, os filhos dele tinha que ser assim. É maluco. Por isso é que eu passei 
a minha adolescência num é grande coisa não, num é num é exemplo pa ninguém... É bom... (risos)... ninguém 
se espelhar nela. 
E: Você falou que você achava que o... seu sítio não fazia parte do... do município  
F: Do município. Que o prefeito não teria nenhuma responsabilidade com o sítio. Mas isso, naquela época, 
naquela na na minha juventude. Porque você não recebia nada. Se você não tinha escola, se você não tinha 
médico... enfim, não tinha nenhum tipo de ajuda. Então esse prefeito é só lá da cidade. Na minha cabeça... 
funcionava desse jeito. 
E: É, isso acontece porque... na cabeça de vocês... é... de repente vocês não tinham muito conhecimento de 
política, nem nada e... 
F: Não não, só que a política daquela época era o seguinte, o cara chegava... (inint.)... o cara era, o nome que 
colocava lá era votado e ele se elegia, mas ele não mandava em nada, ele fazia o que o prefeito mandava... 
Essa questão só mudou com o com com o tempo né? Eu não sei em que época mudou, mas mudou mais 
quando começa a televisão né? Chega a telecidade, o rádio, maior... Aí as pessoas começam a se inteirar das 
coisas, começa a entender. Então hoje é bastante... muito atraso, mas é bastante politizado em relação ao que 
foi a nossa infância. Totalmente diferente... muito diferente... Hoje, com todas as aberrações, que ainda tem, mas 
já melhoro muito. 
E: Cê acha que melhorou porque houve uma mudança na política ou por conscientização das pessoas?  
F: Eu acho mais por participação, num é? Por que o que acontece, eu vim pra cá e fiquei esse tempo aqui, 
quando eu voltei eu participei da política lá, não como candidato, eu fui um político tipo PC Farias, né. Gosto 
muito de mexer quando é com dinheiro... (riso)... mas isso é brincadeira... Eu fui... é é um... um camarada que 
participei dumas políticas lá, umas política pequena, cidade pequena e nós era era uma oposição, sem dinheiro, 
pior ainda, né quanto ao poder. Mas conse conseguimos tomar o poder deles, mesmo assim só com bláblábá, 
mas aqui eu participei du duma parte sindical, fui jornaleiro e nós fizemos umas campanhas sindicais, perdemo 
também, mas aí causa uma perspectiva muito grande na sua cabeça, né... Você lida... com uma outra pessoa... 
você... você renasce as suas idéias... aflora... você fica com uma condição... é é é... melhora de você conversar 
com as pessoas, né... muda tudo... Eu quando eu cheguei lá... caramba... é... eu achava até engraçado, porque 
tudo que acontecia na cidade... ah, Moaci vai fazê; chama o Moaci pa fazê... Quer dizer, eu par era membro do 
conselho de, de saúde, era presidente da cooperativa, fui presidente da associação... De todo diabo que 
aparecia eu tinha que ir sempre, não tinha ninguém que ia... depois o ciumento do prefeito que se, que se 
matava, entendeu?... Era criticado, falavam no rádio, criticavam o cara, só que foram se encontrar no... (risos)... 
Pegava carona com ele... Mas não entendia aquilo, entendeu? Mas no rádio, eu vinha pa cá tomá cipuada... 
Falei na televisão da Paraíba... dei uma entrevista... Essa entrevista na televisão da Paraíba foi uma coisa 
interessante, porque nós tava trabalhando num projeto da cooperativa... e precisava ser um, um apoio... da da 
EMATER... que é quem faz aqueles, aqueles cálculo, né?... pra gente montar o projeto... e a EMATER em João 
Pessoa mais a Campina Grande tinha aquela... aquela... como é que chama?... A segunda... a segunda sede 
que dava atenção a região do Cariri... Eu to lá e o... cara só me enrolando lá... Em um dado momento eu to lá 
pressionando os camarada... aí ligô um camarada da da... da TV lá, TV Paraíba lá, num sei como é que era... Aí 
o cara falô, pa se livrá de mim. Ah, eu to aqui com o presidente da cooperativa, do Alto Cariri, tal, num sei... qué 
dá uma palavra com ele, pro repoti, né?... Aí ta, possô pa mim o telefone... entrei no papo lá com os camarada... 
Quer dá uma entrevista na TV? Aí, claro que eu quero, marca aí, quando é que cê qué? Mas o cara botô eu na 
fita pra me livrá, entendeu? Pra se livrá de mim, porque eu tava pressionando eles pa caramba... e terminei 
dando uma entrevista... essa, é essa, po cê vê, o político... lá da minha cidade, ele mandô po cê a antena da 
televisão pra entrevista num passá na cidade... As cidades em volta, todo mundo assistiu, menos o Congo... 
(risos)... É mole um negócio desse? Você viu o que a gente passa? E num passei, minha entrevista não passou 
no Congo. Teve uma repercussão inorme... porque nós tínhamos um a... nós tínhamos um açude lá na região, 
na nossa região... ele é o terceiro açude do Estado... aí foi feito um fechamento lá com peixes... um desses peixe 
né? Aí... nobre... que vai... do, da baía do rio São Francisco... e os cara começaram a botar uma redezinha 
pequininninha e pescando... uns alevinos ainda, aquelas coisinha, não? E eu denunciei... Foram presas 
setecentas e tantas redes daquela. E eu não sei como eles não ficaram intrigados comigo (risos). A minha 
denúncia na televisão... aí veio o Ibama, veio mais num sei quem, mas deram uma geral num foi em rede e 
apreenderam tudo. Mas era verdadeiro, entendeu? O cara num deixô nem o negócio se criar... é, é... já tavam 
pescando, né? Fui ignorante, talvez... e por aí eu fui, fa fazendo essa questão política... então, melhorou muito 
pa mim... eu acho que eu tive uma perda... financeira muito grande com minha ida pro Nordeste, mas “perotro” 
lado, eu acho que... do lado interior, do lado... pessoal, pra mim foi muito importante... Eu fiz bastante amizade e 
consegui melhorá bastante como pessoa... Graças a Deus (risos). 
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E: Até porque... como... atuando na política você se tornava... bem conhecido, num é? 
F: Ah... num tenha dúvida, né?... A política é, você não tem como, porque... é... a política é é é... a política tem 
umas coisas interessantes... pra você se entendê... Até a pusição que cê se coloca em determinado lugar, é 
importante... né? Você é visualizado, né?... Então visualizado por um camarada, que era um político ma... bem... 
muito sabido... mantido, feito bem matreiro mermo. Então eu acompanhava... aqui... vamu ficar aqui... Mas a 
gente tava sempre sendo a a... como é que se diz?... É... é... quando... ida do governador...dava... dava de 
cara... nós tava em uma localização que era uma primeira feira... Agora esqueço... eu to esquecendo das 
coisas... aperto de mão... aquele... entendeu como é que é?... Passei cumprimentar... sentava sempre no 
primeiro, segundo, terceiro lugar... a gente aparecia... Eu lembro muito do... do Gilmar Paes aqui, numa época 
da, duma política anterior. Tudo que era fotografia do Governo, o cara aparecia. Mas tinha que ta lá... Mas essa 
coisa é importante... Você passa a ser visualizado, entendeu? Então conheço... Agora, não, que eu vim embora 
pa cá. Mas eu conhecia... político de tudo que era cidade, do Cariri, daquela região, com um micro... região de 
dezessete cidades, hoje até mais... (inint.)... Aí você aparece... aí fumos um Congresso, é é é, lá em João 
Pessoa... Nós fumos a a audiência com o governador... e por aí vai. Você vai... vai vai... só depende mais de 
você... num é? Depende mais de você... é é... sabê... se colocá e... não tem que falá muito, tem que falá pouco, 
né? Tem que falar as coisas corretas, mas pouco... Nada de bababa, não. Tem escutar muito, é muito 
importante... Mas era muito engraçado... é é essa coisa que... tudo que aparecia no Congo, Moaci... chama o 
Moaci, chama o Moaci, porque eu acho que era a única pessoa que peitava o... o seu Brálio... falava... Eu num 
falava mal do cara pesado mermo. Mas criticava a a, o governo dele... a administração dele... Eu dava... lapada 
lá nele. Só que quando a gente se encontrava, não tinha nada de política... Abraço, almoçamos juntos umas 
duas vezes... O povo lá pode se quemá, falar... 
E2: Mas ninguém te ajudava? Assim... 
F: Não, é porque... é a região do povo pobre, é uma praga... Lá só tem o poder público que tem dinheiro, mais 
ninguém... Nós trabalhamo numas política lá com cansaço... tão grande de dinheiro... Pro cê ter uma idéia, nós 
fizemos um projeto... no núcleo desse cara aqui que trabalhava. O Zélio era o subsecretário do Governo. Fizemo 
um projeto de vinte milhões de cruzeiro, naquele tempo era... O Ronaldo Celemo, governador, aprovô. Mas o 
cara que dá o dinheiro, num dava dinheiro nem pra um raio de um espaço. Eles só deram uma parcela. Com 
essa parcela, nós fizemos um barulho no Congo tão grande no mundo, que você não tem idéia, que eles ficaram 
preocupado de perder a eleição. E perderam a eleição. Eles ganharam a eleição roubada, depois, com título que 
num existia, votando. Ficaram votando naqueles título em todo mundo, entendeu?... Porque todo mundo tinha 
medo... E botava os cara de fiscal, mas os cara fiscal bababa, tinha medo... Aí eles faziam o que queria... num é 
isso? Ganharam umas duas eleições do zero no Congo, votando... Mas a eleição mermo, legal, nós ganhamo... 
Que aqui o programa de es ... as os, as estações de rádio que botaram no Cariri, facilitou muito. Hoje o Congo 
tem uma uma uma... aí cê vai pa rádio, você coloca a sua idéia, a tua idéia vai po sítio, entendeu? Cê tem um 
um, um bate e rebate muito bom... É só tu ter... né? Tem que ser uma pessoa com uma certa noção, né? Pa num 
falá besteira... Aí... tem um alcance muito grande. Eu não fiquei...assim...Sempre tive muito cuidado... pra num... 
num ta pegando assim, pesado cum ninguém, porque... num leva a nada. Você tem que, né? Jogo de cintura... 
Aí eles tavam doido pra eu ser vereador. Aí eu disse, não. Porque que eles não dão as portas pra eu ser 
prefeito? Porque que tem que ser vereador? Eu não quero ser vereador... Nunca fui candidato a nada... Ã? Aí 
veio o cara lá, porque... eles jogam, né. Eu me lembro de (inint.), acho que ele é até falecido... Aí ele dizia que 
era aquele... Ah, Moaci! Cê dava um vereadorzão bom... E porque que você não me põe como prefeito?... 
Porque que eu tem que ser sempre só vereador? Porque não põe eu... Qualé o problema que... lhe impede do 
senhô me lançá como, como candidato a prefeito?... Essas coisas que... que tem muito lá, né? A visão das 
pessoas... que eles... acham que por você ser bastante pobre, você num deve chegar... a determinado lugar... A 
história mudou muito, essa história. (pausa). Pode perguntá, gente, se tiverem satisfeitos, senão... não importa, 
pra mim ta bom. 
E: E você se aproveitou ainda dessa parte política aqui no Rio também, quando voltou? 
F: Não... Toda a minha cota política eu resolvi lá no... (risos) lá no Nordeste... Aqui é trabalho... que hoje, a 
minha política hoje é vendas... Essa coisa... melhor que pode acontecer na vida da gente... é você... praticar 
esse segmento de vendas através de market(ing). 
E2: Brigada...                       (FIM DA GRAVAÇÃO) 

 
 
����  Falante D 

E: Rio de Janeiro, dezoito de novembro de dois mil e seis. É... qual o seu nome? 
F: É, todinho? M [removemos a informação a pedido do falante, deixando apenas a inicial do primeiro nome], 
enorme (risos) 
E: E qual a data de nascimento? 
F: Dois do sete [nove]‘centos e quarenta e oito. 
E: Então você tem agora... 
I1: Cinqüenta e nove. 
F: Vanessa disse que é cinqüenta e nove, Viviane diz que é cento e “oitcho” (risos). Sou de quarenta e oito. 
E: Tá. Qual a sua escolaridade? 
F: Eu não terminei o segundo grau não. Eu tava de missão naquela época... mas agora...(inint.) 
E: Qual a sua profissão? 
F: Eu sou do lar, meu filho, tudo mundo já (inint.) agora eu sou do lar. 
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E: Mas antes de você ser do lar, você trabalha com alguma coisa? 
F: Cabelo. 
E: Cabelo? 
F: Pode ser cabeleireiro, costureira, sou um monte de coisa (risos) Hoje em dia só sô mãe, dona de casa, 
faxineira, cozinheira, costureira e um pouco mais (risos). 
E: Há quanto tempo tá aqui no Rio de Janeiro? 
F: Bem, a primeira vez eu fiquei... agora? Primeira vez eu vim cum... quase dezesseis anos. Aí voltei, passei dez 
anos no Norte e agora tem dez... de volta. Já fez dez. 
E: Lembra das datas, dos anos quando você veio? 
F: Ih, meu filho... eu tinha vinte e três anos (inint.) mês de junho. (inint.) já tem trinta e um anos. 
E: Por que você veio aqui pro Rio? 
F: Eu vim passeá com a minha tia que hoje é falecida... e a minha mãe tinha morrido e... fazia um tempo que ela 
tinha morrido e eu tava muitcho cansada né? Era nove irmãos, né, mais novo que eu...minha irmã, meu pai... 
(inint.) e eu vim, eu tava muito cansada aí a minha tia, essa que morreu e é madrinha também, me convidô pra 
passá um tempo aqui, cansada é... passá aquela fase ruim... aí nessa viagem (inint.) aí conheci Moaci, nesses 
quatro anos voltei lá pra falá com meu pai (risos) que ía casá. Aí... (inint.) quarenta e cinco dias, voltei já fazia 
dois anos que eu namorava Moaci. Aí me casei e aí fui ficando... (inint.) 
E: Cê veio aqui só pra passeá, mas... 
F: É, terminei ficando, comecei a trabalhá com seu avô (risos) que era o seu Manuel... e trabalhei com avô dele... 
é, alfaiate. Aí comecei a (inint.) costurando na época aí fui ficando, ficando e nesse (inint.) e fui ficando... (inint.) 
nada é por acaso. 
E: Nesse tempo você... você morou com a sua tia? 
F: É, morei. Depois... (inint.) aí  fui morar com umas moças (inint.) na Rua das Laranjeiras, mas antes ela morava 
numa.. rua (inint.) aí quando tava muito apertado lá aí a gente alugô um apartamento na Rua das Laranjeiras eu 
e mais três mineiras. Aí passei lá cinco anos. (inint.) E lá onde eu tive as minhas princesas. (risos) 
E: Cê disse que trabalhou com... costura, com cadeira, um monte de coisa... 
F: Foi, foi mas nessa época eu trabalhava com costura né, (inint.) alfaiate. Depois (inint.) a Vanessa, minha filha, 
eu já tinha tendência pra cortá cabelo, (inint.) aí fui tirando curso. Lá na, na época no Rio Comprido até. Fui 
tirando curso, fiz estágio e fui cortando cabelo também, depois (inint.) aí fui ficando mais velha né... muito 
trabalho, aí tive que pará. Aí parei não fiz mais curso nem nada, aí parei. 
E: Quantos anos você (inint.)? 
F: Acho que eu fiquei dez anos... assim profissionalmente (inint.). 
(pausa) 
E: E... 
F: O ploblema é que eu não tenho muitcha voz, eu não tenho muito som, minha voz, sempre tive problema de 
tireóide... mesmo que eu queira, a minha voz não altera mais que isso não. Eu tenho que falar mais perto. Se eu 
forçá, eudaqui a pouco eu fico cansada. (inint.) Eu já num tinha voz muitcho alta e depois da cirurgia às vezes eu 
forço um pouco, mas me cansa. E aí daqui a pouco (inint.) (risos) 
E2: Então tá (risos). 
F: Num é porque eu num queira, mas não adianta brigar consigo. Não sei se vai dá (inint.) Depois você vê né. 
E: Como que era o bairro que morava na Paraíba? 
F: Olha filho, eu... quando eu fui dessa vez? Ou onde eu nasci? 
E: Onde você nasceu. 
F: Ah, eu nasci é uma cidade pequena, olha, a gente num “varava” [?] muito o nome não porque é engraçado lá 
todo mundo conhece pelas famílias. E a gente chamava (inint.) muito era rua do rio porque da minha casa (inint.) 
da calçada que a minha casa é alta (inint.) aquelas calçadas de pedra, a casa do meu pai é muito antiga, ela tem 
uns cento e cinqüenta anos, por aí ou mais. É muito antiga (inint.) cheio de desenhos, a casa do meu pai era 
assim, muito antiga (inint.) pra frente... ela tem uma calçada de pedra dessa altura [mostra a altura]. Aí você da 
calçada você avista o rio quando tá chuva, chovendo muito. 
E2: Qual é o nome da cidade? 
F: Cariri... a cidade mais velha do Cariri. Na Paraíba. 
E: Sei, você tinha ido lá... 
F: Até os vinte e três anos. 
E: Até vinte e três anos? Como foi sua... sua infância, sua juventude lá? 
F: Meu filho, estudá, trabalhá, trabalhá, estudá, cuidá de irmão... e estudá além de trabalhá e... nada mais (risos) 
passeá na cidade, dançá... um forrozinho que a gente tinha (inint.) bem acompanhada, fazia a panela de 
instrumento (risos), cinco filha, né? Tava tudo querendo festinha. Quatro homens. E eu era mais velha, inda tinha 
a responsabilidade de cuidá do resto dos irmãos, não era fácil. Então foi assim... não foi muito... foi bom (inint.) 
minha mãe mo... desencarnou, né... de infarto. Aí ficô mais difícil. Aí começô, né. Essa luta. 
E: E como uma cidadezinha pequena, você... todo mundo se conhecia? 
F: Não... (inint.) chegava lá e... você sabe onde é que mora fulano? (inint.) porque as famílias lá eram pouco, 
tinha a família do meu pai era Tavares (inint.) tomá conta da rua inteira... (inint.) família Tavares. E a família de 
Daniel, que é da parte de minha mãe, e tinha uma família lá do do Galdêncio... que a gente sabia era família 
Galdêncio... que até hoje existe. (inint.) tudo já morreram, né... (inint.) veio pra cá, sei o quê, terra né, quem tem 
fazenda por ali...  e tinha a família dos Britos. Cabô. Todo mundo conhece. Sabia de quem era dos Britos, sabia 
de quem era dos Galdêncio, sabia de quem era Tavares, (inint.)  
E2: E as famílias eram grandes? 
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F: Grandes! 
E2: Muito grandes. 
F: (inint.) rua do rio que chamavam rua da família Tavares até hoje (inint.) parte do meu pai (risos). É uma rua 
compriiiiida (inint.) a maioria é família Tavares, muita gente lá... agora já se mudou muita gente quer escutá? É 
uma cidade pequenininha e velha que ela tem quase quatrocentos anos. Mas é uma das cidades que mais formô 
gente, por incrível que pareça, (inint.) umas coisas aí que eu não gosto de dizê. Mas é umas das cidades, não se 
por que é (inint.), que mais formô gente, foi essa cidade. Muita gente formada que é de lá, mas morreu em outros 
lugares... no Recife, Campinha, né porque lá é mais pra você crescê... depois tem que saí, porque não tem pra 
onde corrê. Então tem muita gente, inclusive da minha família mesmo, Tavares, tem muita gente formada. Vai 
embora tudo pra São Paulo. Tem uns aqui, uns em São Paulo, em Brasília, (inint.) minha família é muito grande, 
grande demais. 
E: É... porque todo mundo tem (inint.) cês costumavam fazer atividades juntos ou cada um nas suas casas? 
F: É, isso, isso. Quando a gente ia pra festa, ia primo demais, prima demais... (pausa) é muito primo, muito 
primo, né. (pausa) Aí... não entendi (inint.) 
E: Vocês costumavam fazer festas juntos? 
F: Ah, sim, sim, era. Sempre ía juntos porque, eu acho que a família inteira, por incrível que pareça (inint.) um 
clube (risos) tinha muita gente naquela época, né, idade (inint.) quatorze, até uns quinze, dezesseis anos né. 
Jovem né não tinha esses problema hoje (inint.) naquela época que tinha é fumá cigarro, esses negócio de 
droga, essas coisas, a gente nem (inint.) nem sabia que existia. Era muito inocente... eu acho (risos) tem muita 
coisa que até hoje eu não sei (risos). 
E: Você sente saudades de lá? 
F: Não, só da família que eu vivi, depois meu pai já foi pro outro lado, a minha mãe e... as minhas irmãs também 
e aí gente sente saudades daqueles que ficaram, né. Avô, avó já foram quase todos e parentes, né. Parentes já 
tão tudo, já foram embora. Casaram e foram embora... casam e vão embora... como eu casei e tou aqui. E a 
maioria já é mãe, já tem netinho ainda também, a Helena, aí vai se espalhando, se espalhando, se espalhando e 
a gente se encontra aqui, acolá...(risos) a maioria tudo por lá, (inint.) uns querem vir pra cá, outros...  outros vão 
morrendo... é a vida. 
E: E quando você voltou pra Paraíba, você voltou pra qual cidade? Foi pra mesma? 
F: Não, foi Jacuné. (inint.) uma cidade maió é... e num conhecia ninguém lá. Pra mim foi muito difícil porque... eu 
tava aqui num queria ir, né. Fazia dois anos que meu pai... tinha morrido e eu achei difícil enfrentá aquilo lá... foi 
difícil pra mim. Aí eu fiquei meia revoltada, porque ali eu num conhecia ninguém e aí num queria conhecê, tava 
assim...entrei em depressão e (inint.) aí fiquei cinco anos... lá. Depois aí que eu fui pra Campina. Já foi melhó 
porque eu já tinha uma porção de parente lá... da minha época, minhas primas e tal, aí foi mais fácil. (inint.) num 
é uma cidade ruim não, é uma cidade muito limpa... geralmente... o prefeito de lá... quem comanda é... (inint.) da 
cidade (inint.) lá é muito limpo, muito bem organizada. 
E2: (inint.) 
F: Hã? 
E2: (inint.) 
E: Como que era... morar em Campina Grande...? 
F: É, Campinha eu gostei, como eu te disse. Eu tinha muitos parentes que eu encontrei lá né, da minha época, 
(inint.) pra eu morá. Aí fiquei um tempo... cheguei lá, adoeci, já ía doente pro médico (inint.) só em tratamento, 
tratamento, por causa do problema da tireóide, a tireóide começou a desenvolvê, (inint.) lá pra fora né aquele 
caroço. Aí eu comecei... com o problema né... e foi muito bom, foi bom demais, é a vida. 
E: E depois cê voltou pro Rio por... porque motivo? 
F: Bem...(inint.) trabalhava aqui na... (inint.) na cidade dele que era perto de Tomé. Era trinta quilômetros da 
família onde eu morava, que é onde ele nasceu, chamado Congo. Aí lá ele tinha tipo um (inint.) de gado, ele 
adora terra (inint.) e gosta de política e lá é uma politicagem horrorosa (risos) eu hein! (inint.) ele gostava, né? 
Mas aí a cidade também assim muito isolada. (inint.) Thaísa era pequenininha nessa época (inint.) e eu ía 
porque eu sempre gostei muito da minha sogra, adorava ela. E ela (inint.) muito isolada, ela ficava seis meses na 
Paraíba, seis meses em São Paulo, junto com a família... a família dela quase toda em São Paulo. E eu ía mais 
por isso... e aí... (inint.) alérgico... a frio. Melhorei então agora eu não suporto São Paulo por causa do frio. Morria 
de espirrar, ficava resfriada e não gostava de ficá em canto nenhum. Aí eu ficava no pensamento (inint.) com as 
meninas né, Viviane estudando, Vanessa... e eu passava cabelo, tudo, tive de pará porque comecei a adoecer 
(inint.). (inint.) perto das minhas irmã, fui pra cidade também que é perto de Tomé... trinta e cinco quilômetros, 
(inint.) e essa é (inint.) onde eu nasci a uns (inint.) quilômetros... só. Aí que a minha irmã (inint.) lá perto da 
cidade, perto da cidade, cinco minutos perto da cidade... (inint.) uma porção de vacas (inint.) aqui, elas têm 
problemas... aí ele foi lá convidô: Moaci, tu não quer ir lá pra me dá uma mão... tem um amigo dele que tá umas 
vacas (inint.) tava doente, ele veio de São Paulo aí ele queri – ele mora em Manaus, o sogro – e ele queria visitá 
o sogro, dá mais uma assistência (inint.) “aí eu vô pro Rio” (inint.) três meses (inint.)  aí ficou três meses (inint.) 
E: E como que a senhora (inint.) aqui? 
F: Mas aqui.... aqui eu tinha mais convivência... que eu vim pra cá muito nova (inint.) parentes também né (inint.) 
tinha umas amigas lá em Laranjeiras... (inint.) passeava muito em Laranjeiras (inint.) quando eu cheguei em 
Laran Laranjeiras, é como se eu tivesse... aquele bairro era conhecido (inint.) andava pelas ruas como se já 
tivesse andado lá, engraçado... vivia a pé. (inint.) em Laranjeiras, Botafogo, onde eu morei... (inint.) tenho 
mudado bastante (risos) tenho vontade de voltar pra Botafogo que eu gosto de lá... Botafogo é um dos bairros 
que eu mais gosto do Rio... por incrível que pareça... é um dos bairros que eu mais gosto (risos) (inint.) e você 
mora também no Grajaú... tenho muita simpatia por ele. (inint.) 
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E: Entendo. 
F: Onde eu conheci ele, que ele nasceu [?] (risos) pequenininho... (risos) 
E: E... me explica uma coisa... como que a... (inint.) descendente da sua família? ... de onde ela surgiu, de onde 
veio, tem imigrante...? 
F: Olha, (inint.) é imigrante (risos). Da parte da minha mãe eu tenho bisavó e bisavô italiano... que é meu e de 
sua mãe também. (inint.) sua mãe também é descendente e a (inint.) é irmã da minha avó. A parte da minha 
família, da minha mãe veio da Itália, veio da... CALÁBRIA! (inint.) É? A história da Calábria (inint.) Pois é, mas 
sabe como é que eles vieram parar na Paraíba? Minha avó contava muito isso... ele... teve uma guerra pra lá, 
eles eram recém casados ou namorados, era um negócio assim... então eles saíram fugidos, eles (inint.) navio... 
escondidos, sem documento, sem nada. (inint.) Que situação! Aí eles juntaram o mínimo que puderam, uma 
roupa (inint.) o navio, vieram buscar (inint.) aquele troço lá que guarda (inint.) não foi?  
E: (inint.) 
F: É... eu sei é que era no porão, minha avó falava né... que eles falavam pra ela né? Aí quando (inint.)  era de 
noite, todo mundo dormia, de madrugada aí que ele levantava pra ir pra cozinha pra comer, (inint.) aí o 
cozinheiro... começou a ver que tava faltando umas coisas.... e foi investigar... aí descobriu ele escondidinho... 
(risos) Mas ajudou ele... ajudou. (inint.) porque se o comandante num pegá e tinha aquele... trazê comida (inint.) 
ajudou bastante... trazia roupa, deixava que ele tomasse um banho, às vezes disfarçadamente na 
madrugada...foi luta. Pra vim da Itália foi parar na Paraíba (risos)... olha só! Lá em João Pessoa. E quando 
chegasse, se chegá em barco de desembarcá, ele (inint.) pegou os pertences dele e ele (inint.) pulá do navio... ir 
nadando. Ele num tinha documento, como é que ele vinha? (inint.) desembarcá? Sem documento? (risos) (inint.) 
que situação... aí ele... (inint.) o comandante sabia (inint.) sabia, mais ou menos (inint.) ele era cafuso né. (inint.) 
ele saiu do mar, disfarçadamente... o cozinheiro ajudou (risos) é... ajudou bastante mesmo. Aí ele num tinha 
profissão, nem sabia falá língua... ele era branquinho do olho azul, minha avó falava... minha avó era muito 
branca. Aí, ele, o único trabalho que (inint.) foi abrir estrada... (inint.) ele e a mulé... (inint.) abrindo estrada, 
trabalhava como peão, né? Trabalhava abrindo estrada, foi pará lá (inint.) lá no Cariri, os dois... é... (inint.) aí 
tiveram os três filhos: a minha avó, a avó de Eurides e um que desapareceu até hoje. (inint.) sumiu no mundo... 
era um... um rapaz. (inint.) o que teria acontecido com meu irmão, ninguém sabe. 
E2: (inint.) 
F: É... ninguém sabe. Aí meu avô ficou cego cedo, na família da gente tem uma história engraçada mesmo... 
(inint.) os dois ficaram cegos com a vista limpinha, (inint.) a vista era limpinha que parecia que num era cego, 
verdade, um problema na vista... todos os dois... (inint.) e a avó da Eurides também pegou assim... se você olhá 
pra ela, ela tinha a vista limpa, parecia que ela num era cega, o mesmo problema do pai e da mãe. 
E2: (inint.) 
F: É, e a avó de Eurides era muito bonita, viu? Mais bonita que minha avó. Minha avó era mais baixinha, do 
tamanho de Eurides (inint.) um pouco mais alta, era muito bonita, tinha um olho azul lindão, era lindo! 
E2: Tá bom! 
F: E... a parte do meu pai é... descendente de... de português.  
I2: Olá! 
E2: Olá, tudo bem? 
(risos) 
E2: Epa, epa!  
(risos) 
I2: Tá chegando mais um! (risos) 
F: Tou dando uma entrevista aqui sobre a... (ruído) 
(risos) 
(muita conversa paralela – Socorro, Vanessa, Moaci, Mariana, Henrique) (risos) 
F: Aí casou-se com a minha avó, que era filha de italiano... da parte do meu pai era tudo (inint.) misturado, 
descendente de português com paraibano (inint.) (risos) 
E2: Brigada! 
F: Por nada!                                                                                                                             (FIM DA GRAVAÇÃO) 

 
 

����  Falante E 

E: Dezoito de novembro de dois mil e seis... Qual o seu nome todo? 
F: V [removemos a informação a pedido do falante, deixando apenas a inicial do primeiro nome]. Vinte e três 
anos. 
E: Qual a sua data de nascimento? 
F: Nove do dois de mil novecentos e oitenta e dois. 
E: Qual a sua escolaridade? 
F: É... Acadêmica de enfermagem... To cursando. 
E: Completo? Ta fazendo aonde? 
F: Na UFF. 
E: Começou quando? 
F: Comecei em agosto... vinte e oito de agosto... desse ano. 
E: E como é que foi o processo todo?... Vestibular? 
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F: Bem... eu tentei vestibular duas vezes... é... nesse ano mesmo... Não, nesse ano, não, ano passado, dois mil 
e cinco, dois mil e quatro, dois anos e... Mas em dois mil e três eu tava no último ano... e... eu tentei, mas não 
estudei... no pré-vestibular... aí só vim sabê o resultado esse ano... aí passei pro segundo semestre... 
E: Certo. Você es estudou sozinha ou fez pré-vestibular em algum lugar?  
F: É... em dois mil e três eu... estudei sozinha... Aí, dois mil e quatro e dois mil e cinco eu fiz pré-vestibular no 
curso Hélio Alonso, ali no centro da cidade. 
E: Era todo dia?  
F: Era de segunda a sexta... tinha aula, que era optativa, sábado ou domingo... mas tinha que pagar por fora... e 
como eu fazia curso de inglês, na época... preferia não ir. Só de segunda a sexta, de sete da manhã até... as dez 
da noite (risos). Ficava o dia inteiro... no curso.  
E: Você gostou de lá?... Achou que o curso era bom? O ambiente era bom?  
F: Olha, era um curso razoável, porque ele não era tão... tão caro... até porque... meu pai não tinha condições de 
pagar um curso muito caro... E não era tão... baratinho, né. Era razoável... Mas assim, depende mais da, da 
força de vontade de cada um. Você ir além do curso... estudar por fora, por si mesmo... é... é isso que faz a 
diferença... do candidato. 
E: E, você além da... da UFF, fez vestibular pra outras faculdades, também? 
F: Eu fiz pra... UFRJ, Unirio... UFF... tem outra? UERJ. Só não fiz pra Rural... que eu acho muito longe. 
E: A Rural tinha o curso que você queria fazer? 
F: Tinha Biologia... tem Biologia ainda hoje. Só, como era longe, eu num fiz. 
E: Mas você queria... Biologia ou... Enfermagem?   
F: (Risos) Eu queria Biologia, em... é... em dois mil e três eu botei Biologia pra todas... todas as quatro... aí não 
passei... Aí... dois mil e quatro... eu, eu coloquei Biomedicina... em duas, duas faculdades... que era UFRJ... 
Biomedicina UFRJ... Ah, e as outras três, Biologia... aí não passei... Aí, ano passado, dois mil e cinco... eu 
coloquei Biomedicina (risos) na UFRJ... Farmácia... Farmácia na Unirio... Biologia na UERJ e bo... e cismei em 
botá Enfermagem na UFF, porque eram poucos candidatos e tinha alguma coisa com Biologia... Aí... poxa... eu 
acho que... pela pontuação que eu tava fazendo nas anteriores, eu quis ser realista, eu vou botá um negócio que 
eu vou passá e tem mais ou menos a ver com o que eu quero... Aí foi a única que eu passei mesmo. 
E: E você ta gostando do curso? 
F: To... Mesmo em todas as dificuldades... que eu acho super difícil... não é tão... simples... eu acho que é até 
mais difícil que Biologia... pelo que eu vejo no cronograma e conversando com outras pessoas... Mas... tem que 
se dedicar bastante e gostá da profissão, né. Vai lidar com pessoas... com a saúde das pessoas... mas... tô no 
começo, ainda, então... eu não sei bem se é isso que eu quero... Eu acho que é... No final eu vou saber (risos)... 
É, mas eu fico na dúvida, porque eu também faço outro curso à noite, que é técnico em química e curso técnico 
de física, que eu também gosto bastante... Então eu fico na dúvida entre e essas duas profissões. 
E: E... no curso da, da UFF, qual é a sua maior dificuldade? 
F: Qual o quê? 
E: A sua maior dificuldade? 
F: É... na matéria de Anatomia... que... além de você ter que lidar com corpos... com mau cheiro (risos)... o lugar 
não é muito bom... é... são várias partes do corpo... É... que você tem que decorá vários nomes... que eu acho 
que é sobrehumano, pra fazer uma prova, em que você faz a prova muito rápido. Tem que olhar pro corpo em 
um minuto, tem que dizer o que ta marcado na... eles amarram na linha... Eu acho que é o... é o grau mais 
dificuldade. As outras matérias são em relação à Biologia, né? Aprofundando mesmo... e... eu acho mais fácil... 
Mas Anatomia que... eu tenho mais dificuldade... de gravar os nomes. 
E: E em relação ao curso de Química... Você começou em agosto também?  
F: Não. Eu comecei no começo do ano... em treze de fevereiro... e... primeiro semestre. Eu fiz em, a prova ano 
passado, de química e passei... Só que eu tentei também dois anos... esse curso... dois mil e quatro e dois mil e 
cinco. Essa eu passei em dois mil e cinco... 
E: E... o que você ta estudando lá, que você falou? 
F: É técnico de Química pós-médio... pra quem já acabou o Ensino Médio. 
E: Aí ganha diploma de... um curso superior? 
F: Não. É curso técnico... Não é faculdade lá... 
E: E qual dos dois cê tá gostando mais? 
F: É isso o que eu disse, eu to em dúvida ainda... Eu gosto dos dois... (risos). Eu não sei pra onde eu vou me 
decidi ir... Só quando acabá a faculdade... e fazê estágio nos dois... pra eu ver como é realmente... bem, como é 
a prática, na realidade. O estágio, eu acho que vai ser um divisor de águas... Mas... vou ver ainda. Ta no 
começo. 
E: Ta. Mas cê ta fazendo dois cursos ao mesmo tempo, então você não ta... com tempo pra fazer mais nada, 
né? 
F: Não... (risos)... Não... eu to... num sei... Eu acho que é loucura isso, mas não quero largar nenhum dos dois... 
quero ir levando... Não to indo todo dia no curso a noite... To devendo umas matérias que eu vou fazê ano que 
vem... To tentando levar a faculdade. Claro que eu priorizo a faculdade, porque é um curso superior, diploma de 
curso superior... Mas também quero tentar terminar o curso técnico. 
E: Você acha, que por enquanto, o curso técnico tem te ajudado... numa base pra faculdade ou são coisas 
completamente diferentes? 
F: São completamente diferentes... totalmente... É... o curso técnico lida mais com a parte da química, 
aprofundada... mesmo na teoria quanto na prática e... a... a faculdade com a parte biológica... Entendeu? Mas 
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são duas matérias que eu gosto... Mas um não, não ajuda o outro... São totalmente diferentes... não tem como 
complementar um o estudo do outro. 
E: E antes de você... está nesse cursos... Você tava...  exercendo alguma profissão, algum trabalho? 
F: Bem... É... não era um trabalho de carteira assinada... É... eu trabalhava com meu pai... Eu não sei como se 
diz... (inint.) 
I: Trabalhava na empresa do seu pai. 
F: Trabalhava na banca de jornal... sem salário... Pai, num atrapalha. Sem salário... que era uma banca da 
família. Eu apenas ajudava, mas eu tinha um horário fixo, que era de manhã... tem... às duas da tarde... E 
sempre trabalhei com meu pai, em banca de jornal, desde que eu comecei quin... desde que eu tinha quinze 
anos... Trabalhando, estudando no colégio... Várias bancas... Não só em banca (inint.), como agora é atual... Em 
vários bairros... 
E: Você... é aqui do Rio ou nasceu na Paraíba? 
F: Eu nasci aqui no Rio... no bairro de Botafogo, na Clara (inint.) (riso), que é a rua da Passagem. Não existe 
mais essa maternidade... e fui... pra Paraíba... com três anos... Fiquei dez anos lá... e agora voltei, em noventa e 
seis... julho de noventa e seis... e estô aqui até agora, há dez anos. 
E: Você lembra de alguma coisa aqui no Rio ou... 
F: Não lembro de nada. 
E: Não lembra de nada?  
F: Não. 
E: Cê foi morar em que... cidade na Paraíba? (pausa) 
F: Qual foi a cidade?... Sumé?... Quando eu saí daqui com três anos... a gente foi morá em Sumé? 
I: É. 
F: É, Sumé... Ficamos em Sumé cinco anos... em Sumé, cinco anos... Depois eu fui pra Campina... fiquei... uns 
dois anos... E depois eu fui pra Serra Branca... Ta errado aqui... Sumé, cinco anos... Campina... três anos... e 
Serra Branca... dois anos? 
E: Como foi sua infância lá? 
F: É...muito boa, porque... como era uma cidade pequena... a criança tem muita liberdade de brincar na rua, na 
pracinha... Não tem tanta violência como aqui no Rio... Mas se bem que minha mãe não deixava eu muito solta... 
É... deixava determinada hora brincar na praça e depois ir pra casa, não ficar muito na casa dos outros, jogada... 
E... assim... em relação também ao colégio... assim, como primário, C.A.... era, não tem muita diferença... Mas, 
assim, a medida em que vai passando... é... primeira até a quarta série... eu senti que... depois, com o tempo, eu 
vi que houve uma deficiência... em Matemática... que eles não deram ênfase... e eu na quarta série, eu só sabia 
somar... não sabia dividir, nem multiplicar (risos). Então... era terrível falta de professores e tal... Até mesmo 
quando eu estudei em Campina, faltava muito professor, às vezes eu tinha que vim embora, mesmo sendo perto 
da minha casa... era um perigo eu ter, vim embora sozinha porque não tinha aula... porque eles avisavam... 
quando eu chegava lá, eu sabia que o professor não tinha ido. Então, o ensino... é é péssimo, entendeu?... Aqui 
também é... as escolas públicas... Mas, tem, tem umas que você pode escolher... até tem o ensino melhorzinho... 
Mas lá, realmente a educação é deficiente. 
E: Você diz que... que a educação é deficiente... E quando você teve que voltar pro Rio... você sentiu essa 
deficiência?  
F: Senti... Quando eu vim aqui pro Rio... eu... passei pra quarta série, eu tava... Não... quinta série... Não... sexta 
série... Tava com treze anos, eu tinha até repetido de ano, na Paraíba eu tava atrasada. E vim prum colégio 
particular, que era perto da minha casa, no bairro onde eu morava, era Vila da Penha... Então, eu senti uma 
grande dificuldade, por causa da deficiência dos anos anteriores... as matérias um pouco diferentes... sendo que 
tive que estudar mais pra poder acompanhar a turma... Mas assim, no começo eu tirei bem, notas baixas... Aí 
depois mudei de colégio, fui prum colégio maior, mas também, particular... no qual eu já tava mais ou menos 
acostumada... Mas como eu era adolescente... e muito tímida, eu senti uma diferença na parte cultural... é... que 
fazia sotaque... todo mundo caía em cima... fazia brincadeira... e tal. Então, eu não falava muito pra... o pessoal 
não ouvi meu sotaque. 
E2: Seu sotaque era mais forte? 
F: Bem mais... bem mais carregado... Então... eu senti dificuldade pra fazê amizade por causa da diferença... é... 
de Estado mesmo... várias coisas que eu dava nomes... eram totalmente diferentes daqui. Então eu pedia, por 
exemplo... é... um liquid paper, que eu não lembro mais como é que chama lá, e todo mundo falava assim... 
como? Que que cê ta pedindo? Entendeu? Então é... tipo... é como se eu fosse uma ET... eu me sentia muito 
mal... Então foi horrível a adaptação quando eu vim pra cá... porque eu tava pré-adolescente... e também... por 
essa questão de ser tímida... eu não consegui arrumar vários, assim... muitos amigos... Mas depois foi passando 
o tempo, fui me acostumando, fui perdendo um pouco o sotaque... mas ainda conservo... Mas, assim, com o 
tempo, com o amadurecimento... cê sabe lidar mais com as pessoas, né... impõe um pouco de respeito... E aí eu 
fui conseguindo me adaptar. 
E2: E as pessoas tinham preconceito? (inint.) 
F: Totalmente... Adolescente, pré-adolescente é muito preconceituoso... o diferente pra eles incomoda... Então... 
é como se fosse... como se eles quisessem pegar no meu ponto fraco... e espizinhá em cima disso... Então, não 
tinha muita compar... é... companheirismo, né? Então, que eu lembro, tinha uma amiga... que era sincera... Mas 
até eu me adaptar e... sabê levar... ter um pouco de jogo de cintura e tal... foi um processo longo... Até chegar 
onde eu estou (risos). 
E2: Você achava que o carioca falasse engraçado... alguma coisa assim? Ou não tinha essa impressão? 
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F: Eu... não achava bonito... O sotaque carioca... Até hoje em dia, algumas palavras, os cariocas falam errado... 
Não tenho este hábito de economizar as palavras... E eu senti uma diferença nisso... É... quando eu fui estudar 
no meu outro colégio, que era na sétima série... que eu não lembro o nome agora... que a gente cantava o Hino 
Nacional... antes de subir... e aqui, as crianças, na parte do bosque, falavam bosqui... e eu achava, aquilo 
errado. Não é bosqui, é bosque... Entendeu? Então, várias palavras assim... Eu falando certinho assim, no 
Estado da Paraíba... Todo mundo, ah! Ta errado, ta falando errado, mas assim, nunca fui pela cabeça, 
entendeu? Sempre achei que não tava errado... É só diferente... Mas... foi com o tempo mudando... 
E: Você se considera mais carioca, ou mais paraibana? 
F: (Riso) Não sei... (riso) Eu acho que sou um pouco dos dois... tem coisas que eu tenho... Não, não tem como 
tirar de mim... coisas que eu sou muito parecida com as pessoas da Paraíba... e algumas coisas das pessoas 
daqui. Eu gosto muito dos cariocas, do jogo de cintura... As pessoas se saem bem, com jogo de cintura. Os 
paraibanos são muito rígidos... ou é oito ou oitenta... e ponto final. E algumas questões... da vida, pra cê tomar 
decisões sérias, até... é bom ter esse, essa característica. Mas em outras coisas pra você, convivência, 
sociedade... você não pode ser muito rígido... cê tem que ter um pouco jogo de cintura e... saber relevar várias 
coisas... num levar ao pé da letra... porque senão você é tachado... como chato, vai ficar isolada... não vai ter 
uma boa convivência... Então cê tem que aceitar um pouco, né... e as pessoas que não te aceitam... você... 
ignora. Mas, cê tem que aceitar o jeito de cada um... e... se não concorda com seu ponto de vista, tudo bem... 
mas cê continua com seu ponto de vista, entendeu?... Mas saber conviver com tudo... isso eu acho importante... 
que eu to aprendendo ainda um pouco aqui. Mas... o que eu acho mais legal no carioca, é isso. É ter esse... esse 
jogo de cintura... que as vezes é até muito bom, entendeu? (risos)... Dizem até que... se levá tudo a sério, trás 
problema pro coração, trás gastrite... até acho que eu tenho gastrite por causa disso... Que eu levava muito a 
sério... quando eu era... bem jovem e (risos)... acho que esse problema vem desde a... da pré-adolescência... 
esse problema de gastrite. Mas aí... to tentando mudar... já ta bem melhor.  
E2: E também o estresse, né? 
F: É.  
E2: Piorou com o pré-vesti... com o vestibular, né? 
F: Ahã... Mas assim... desde pré-adolescência... sempre levava as coisas a sério... Então... isso talvez levava um 
desconforto... que... se fosse por outra pessoa... não levaria... levaria isso na boa, entendeu?... Hoje em dia eu 
sei que... pode levar muitas das coisas na boa... não precisa levar tudo a sério... O importante é saber re... re re 
relevar várias coisas... 
E: Você pode dar um exemplo... de uma coisa que você levava mais a sério... e hoje em dia você não leva tanto? 
F: (Risos) (pausa) Ah! O meu sotaque... porque... ah, tipo... às vezes quando eu fico... assim, um pouco 
nervosa... volta aquele meu sotaque mais carregado... então as pessoa percebem... ih, ta falando com sotaque 
de paraíba, ta nervosa... ih, oh, cuidado que a Vanessa ta nervosa... Então... tipo... brincadeiras de falar, pára 
de... falar com sotaque de paraíba... coisa feia... num sei que... Antigamente surgia uma confusão... 
simplesmente por ela ter falado isso, pára com esse seu sotaque de paraíba. Mas hoje em dia... não me 
incomoda... levo na maior... e continuo falando arrastado mesmo, pra irritar. 
E2: E também se falasse pro carioca pra ele parar de falar com esse jeito... (inint.)... 
F: (Inint.)... Que num dá... (risos) 
E: Você... se... se você pudesse, você voltaria pra Paraíba... pra passear... pra morar lá? Que que cê faria? 
F: Olha...Pra morar... só se eu tivesse que... uma profissão... qualificada, com dinheiro... Dependendo do lugar, 
eu pensaria até, em João Pessoa... Mas não sei bem, se eu não conhecesse a cidade bem... Mas, assim, pra 
morar no interior, não... Só quando tivesse bem velhinha, porque é um bom... um bom lugar pra... sossegado... 
pra quem... assim... tem uns setenta e cinco... É um bom lugar... (risos)... Mas aí depende... varia também, né... 
Num é todo mundo que tem essa idade que vai gostar de um lugar sossegado, né?... Mas, assim... seria bom... 
Mas agora, não... Eu pretendo ficar aqui... Nem sei se eu vou ficar aqui no Rio, mesmo... porque se eu me formar 
nessa profissão de enfermagem... tem outros campos de atuação que ganham até mais aqui no Rio... e se 
surgir, eu vô... Eu soube também que... na Amazônia... em Manaus... Ô, pai!... Tem um lugar, é... Soube, 
assim... de amigos que já foram lá (risos)... e ganham muito bem... Mas eu penso também... se for pra juntar um 
dinheiro... pro futuro... talvez eu até vou pra outro Estado. 
E2: E tem alguma comida, assim... típica... 
F: (Risos)... 
E2: E tem alguma comida, assim, típica... da Paraíba que você... gostava muito? 
F: Ah, tem várias... É... feijão tropeiro... 
E2: Gostava, não... gosta, né? 
F: Eu gosto ainda... Feijão tropeiro... é, carne de sol, cuscus... é, tapioca... é... a mateiga de lá também é muito 
boa... porém, gordurosa, mas é boa, líquida...  
E2: Líquida? 
F: É, manteiga líquida... queijo de coa... queijo coalho... é... cocada eu até gostava... que a cocada de lá é 
diferente daqui... cocada queimada... que chamam... é... bolo de fubá (risos)... muito bom... Que eu lembre, são 
essas. 
E2: Tem muito tempo que você não come? 
F: Olha... é... minha mãe até faz, porque aqui tem a feira de São Cristóvão... Então tem como fazer certas 
comidas... Mas que eu... nuca mais, assim... foi manteiga líquida... E o leite de lá, né... não tem como ser feito... 
porque... o leite de lá é diferente. 
E2: Você gosta de cozinhar... de fazer?... 
F: (Risos) 
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E2: Não, né? 
F: Não. 
E2: Gosta de comê... (risos) 
F: (Risos)... Exatamente... Cozinhá é com a minha mãe... Comê é comigo... (risos) 
E: O... leite de lá é diferente, como? 
F: É... se você tirá... é... o leite, o leite de cabra... é isso? 
E: Lá é natural... aqui é industrializado. 
F: É... o leite natural... tirado direto do animal... é isso mesmo... Minhas tias... tem duas tias que têm... que têm 
uns sítios, né?... que eles têm umas cabras... até mesmo vaca que tiram o leite... aquele leite bom... Craro que 
vai fervê antes de beber, né?... mas muito bom... Ai! Tem também um ne... como é o nome, aquele que?... Que 
mói no milho... pra fazer pamonha?... 
I: (inint.) 
F: Era pra fazer o quê?... É pamonha, né? 
I: (inint.) 
F: Eu não sei... Sei também que minha tia fazia... 
I: Comida de milho verde. 
F: Era comida de milho...  
E2: Curau? Alguma coisa assim? 
I: Era algo assim mais ou menos parecido, só que era com milho natural... F: É... Isso...  
I: Tira espiga de milho do pé. 
F: Eu já fi... é... 
I2: (inint.) 
I: Curau, curau... 
F: Só que a minha, minha tia lá tem uma, tem uma máquina... né! E das antigas que... é a manivela... que até eu 
e as minhas primas, a gente ralava os milhos, pra ela depois fazer a comida (risos), né... de milho... Muito bom. 
E2: Deixa eu perguntar uma coisa... Uma vez eu fui... eu tava em... João Pessoa... e lá eles me perguntaram se 
eu queria comer cachorro-quente... 
F: (Risos) 
E2: Aí eu disse que eu queria... Aí quando eu fui vê... Eu gostei do mermo jeito, só que eu estranhei, né... Eu 
tinha uns quinze anos... e... o cachorro quente era com carne moída, num era com salsicha. 
F: (Risos). Existe. 
E2: É isso me... É isso mermo? 
F: (Risos). Existe, também... cachorro-quente com carne moída... Exatamente. 
E2: Mas pra vocês o cachorro-quente... era assim? Ou... 
F: Não. Podia ter os dois... Num é só esse de carne moída, não... Tem umas coisas assim que são bem 
diferentes... Ah, e tem também um negócio lá que... aqui se chama bala... só que lá se chama confeito... Então, 
quando eu cheguei aqui eu chegava pro balero e falava... ah, quanto é o confeito? O balero ficava assim, ã? Aí 
eu apontava, isso aqui, moço... confeito. Aí ele... bala? Aí eu, bala nun é aonde se bota... se bota na arma e atira 
nas pessoas? Isso se chama bala... (risos). Isso aí que eu achava diferente. (pausa) 
E2: Brigada, Vanessa. 
F: Nada.                                                                                                                                   (FIM DA GRAVAÇÃO) 
 
 

���� Falante F 

E: Hoje é dezoito de novembro de dois mil e seis [F: (risos) se ficar de palhaçada eu vou ri! (risos)] Qual o seu 
nome todo? 
F: A [removemos a informação a pedido do falante, deixando apenas a inicial do primeiro nome] 
E: Qual a data de nascimento? 
F: Quatorze do dois de oitenta e sete. 
E: Qual a sua escolaridade? 
F: Tentando terminar o segundo ano... do segundo grau.  
E: Tentando? Por quê? Tá difícil? 
F: Eu pouco (risos)... mas vô conseguir. 
E: É... cê tá trabalhando? 
F: Tô! 
E: O quê que você faz? 
F: Muito agora não. 
E: É? 
F: Comerciante. Nem tanto. Mais pra menos. 
F: Jornal, revista, chocolate, cigarro... DVD... “refigerante”. Só isso. 
E: Você trabalha na banca? 
F: Isso. 
E: E... você gosta de lidar com o público? 
F: Muito. 
E: E como que é a sua rotina? 
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F: Bom... rotina... (inint.) já chega, geralmente ele (inint.) não sabem o que querem, quando não sabe, tenta 
ajudar...  
E2: E você gostar de lidar com o público, você já pensou em alguma carreira assim pra seguir pra fazer 
vestibular?... pra lidar com o público, alguma coisa desse tipo? 
F: Sinceramente não.  
(pausa) 
E: Existe algum cliente que vai lá todos os dias, em determinado horário... comprar um certo produto ou só 
compra aleatória? 
F: Não, tem todos os clientes todos os dias, que vão lá todo o santo dia num... assim, tem os clientes da manhã, 
os clientes da tarde, os clientes da noite, mas aquele cliente que você sabe que vai lá todos os dias, entendeu?... 
e tem os outros que... olham, bisolham... 
E: E... quais são os horários de maior movimento? 
F: Hum... na parte da tarde... de almoço, de meio-dia às três horas... e... na parte da noite também.  
E: Sim, só que nesses horários é... o pessoal costuma comprar jornal mais de manhã...? 
F: É, de manhã. 
E: Nesses horários [tarde] o pessoal costuma comprar mais o quê? 
F: É mais cigarro, mais DVD, revista... e refrigerante. 
E: Certo. É mais ou menos um horário de almoço que o pessoal, onde o pessoal tá de almoçar e...  
F: Cigarro também. 
E: E na hora de saída... 
F: Isso. 
E: Tá... e tá há quanto tempo aqui no Rio? 
F: Dois anos e meio... não, três anos. Dois anos e alguns meses. 
E: Você nasceu em que cidade? 
F: Eu nasci no Congo... Paraíba. 
E: Paraíba. E Por que você veio aqui pro Rio? 
F: Eu vim pro Rio porque meu pai veio pra cá e aí eu vim atrás. Aí é bom (risos). 
E: Mas você tinha opção de ficar na Paraíba ou...? 
F: Não... nem sim nem não... não é questão de opção de ficar, é questão de querer, mas quando você qué você 
fica. Eu realmente não queria ficar lá, queria vim pra cá. 
E: E o que você achou daqui? 
F: Não, eu gosto daqui, eu me identifico aqui  bastante com o Rio de Janeiro, com as pessoas. 
E: A sua adaptação foi boa? 
F: É, porque eu já morei em São Paulo então pra mim... um ano assim... e foi até melhor do que... do que lá, 
entendeu?... porque lá eu num... num sabia andá nos lugares, aqui eu já sei andá e tudo mais. Então fica bem 
mais fácil. 
E: Justamente do Congo você foi pra São Paulo, foi pro Rio, como é que foi essa trajetória toda? 
F: Então... (inint.) viajava pra São Paulo, pra Paraíba-São Paulo, Paraíba-São Paulo até que com dezesseis 
anos... aí eu vim pra cá com meu pai. 
E: Tá, então você só viajava pra São Paulo pra... passar férias... 
F: É, mas... teve uma época que eu morei aqui, dois anos, três anos... era era... ía, mas ficava assim um, dois 
anos, entendeu? Três anos... aí depois voltava, ficava um ano na Paraíba, voltava de novo. 
E: Você ia sempre com o seu pai ou... 
F: Não, com a minha vó. 
E: Sua avó. 
(pausa) 
E: E... na Paraíba, só veio seu pai com você ou veio mais gente?  
F: Não, só eu e meu pai. 
E: Seu pai também veio pra trabalhá? 
F: É... veio pra trabalhá. 
E: Você sente saudades da Paraíba? 
F: Às vezes, sinto sim. 
E: Do quê você sente saudade de lá? 
F: Não, eu sinto saudades das pessoas... não muito do lugar, assim... 
E: É, saudades das pessoas que você passou a... sua infância (inint.) lá...? 
F: É, também porque são meus irmãos, minha mãe... eu não convivi muito com ela, mas... tô com saudades. 
E: E como foi a sua infância? 
F: É, digamos, tranqüila... não cheguei a morar com a minha mãe, mas morava com a minha avó e com meu 
pai... muito tranqüila. 
E: Você tinha muitos amigos na cidade...? 
F: É, sempre tive amigos...  
E: Vocês costumavam brincar de quê? 
F: (risos) De casinha (risos)... pulá elástico, pulá corda... jogá bola... só. 
E: E durante a juventude, o quê que mudou? 
F: Hum... (inint.) as brincadeiras pra lá, né?... queria mais ir pro forró, pra festa... acho que só mudou isso. 
E: Queria muito... festas, forró fim de semana...? 
F: É... às vezes isso... nessa época que meu pai trabalhava com ele... 
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E: Você ía sempre com seu pai ou acompanhava os amigos? 
F: Os amigos. 
E: Era um grupo pequeno, grande...? 
F: Depende... às vezes era grande, às vezes era pequeno... geralmente um grupinho de dez pessoas... é grande, 
né? (risos) 
E2: É (risos). 
E: Você tinha algum animal de estimação? 
F: Não, nunca tive. 
E: Mas já... quis ter algum? 
F: Não... não gosto não de animal de estimação... não sei porquê, não acho legal não. 
(pausa) 
E: Como era o bairro onde você morava? 
F: Não, digamos que não é um bairro... é uma cidade minúscula, assim... mas... é bem tranqüila, bem tranqüila... 
tinham várias pracinhas... é perto da igreja... então... bem tranqüila, (inint.) domingo, sempre tem missa, fica mais 
movimentado... mas é um bairro super tranqüilo. 
E: (inint.) é um lugar seguro? 
F: Olha, em comparação ao Rio de Janeiro, é bem seguro, né, mas... sempre acontecia alguma coisinha, uma 
briga... (I: (inint.) um chifrudo... (risos) entendeu? Algum roubo de aposentado, de galinha...(risos)). 
E2: Quê que tinha pra fazê lá, assim... diversão... que vocês gostavam? 
F: De diversão...? Então, tinha as festas que eles falam que geralmente é uma banda que vai pra cidade tocá, 
algum bairrozinho que toca música ou então ficar na pracinha conversando, mas hoje em dia, depois (inint.) 
embora agora tem biblioteca, espaço do livro, o pessoal vai pra lá e tudo mais. Geralmente (inint.) pra conversá, 
porque não tem cinema... hoje em dia tem internet, mas quando eu saí de lá ainda não tinha. Geralmente a gente 
se reúne pra conversá. 
E: E você morava com quem lá? 
F: Com meu pai. 
E: Morava com seu pai?  
F: É. 
E: E... seus parentes? Moravam perto de você...? 
F: É, tudo perto. 
E: Perto, dava pra ir a pé ou...? 
F: A pé... era um ovinho. 
E: E vocês costumavam se reunir muito fim de semana pra fazê... (inint.) com a família? 
F: Não, porque assim... não. Não tinha muito dessa coisa não. Porque... era cidade muito pequena, então 
quando tava com vontade de vê a minha irmã, vê meus irmãos, aí eu ia lá e via minha avó... e tudo mais, mas a 
gente não tem muito dessa coisa de se reunir não... (inint.) família, essas coisas não. 
E2: Quantos irmãos você tem? 
F: Dois. 
(pausa) 
E: Você... pelo tempo que tá morando aqui no Rio, você prefere viver aqui ou na Paraíba?  
F: Aqui, com certeza. 
E: Por quê? 
F: Porque EU GOSTO daqui. 
E: E o quê que você gosta daqui? 
F: Eu gosto DE TUDO, menos da violência... eu gosto de tudo, eu gosto da cidade, eu gosto das pessoas, eu 
gosto dos locais, eu gosto de tudo, eu só não gosto da violência, que acho que ninguém gosta, mas eu gosto 
dessa cidade muito bonita... e até quando você vai pra lugares que não é bonito, mas eu acho que as pessoas 
legais, são acolhedoras, assim. Porque eu já morei em São Paulo e eu num senti isso, num senti isso das 
pessoas, acho que as pessoas elas não são acolhedoras, assim. Pra mim são o contrário e no Rio de Janeiro eu 
me identifico muito, assim. Acho até porque tem muito conterrâneo, né? Como se costuma dizer... acho que é 
por isso. 
E: E aqui no Rio você... (inint.) tá chegando perto de onde você mora ou não? 
F: É... bem perto... e agora estou fazendo supletivo, (inint.) tomara que eu consiga, mas tudo bem... mas é bem 
pertinho... é cinco minutos de ônibus. 
E: Aonde que você estuda? 
F: É ali no SENAI, depois da UERJ... São Francisco Xavier, bem no comecinho... é ali. 
E: E você faz amizades lá... como que é? 
F: Não... porque num é com freqüência, você pega um módulo, aí você estuda e aí você vai lá fazê a prova, 
então geralmente você num... termina num conhecendo ninguém, assim, entendeu? 
E: Esse é um método diferente que você... já tinha estudado. Você tá gostando desse novo método, acha mais 
fácil, mais difícil? 
F: Pra mim, assim, é muito... muito melhó porque eu eu num gosto desse negócio de tê obrigação de í todo dia 
na escola, entendeu? Todo dia eu não consigo seguir essas regras... aí pra mim é bem mais fácil... vô lá pego o 
módulo, estudo e faço a prova. Se precisa de explicação do professor, vô lá pego... é bem melhó do que ficá 
todo dia na escola. 
E: E você pode tirá... você pode fazê seu próprio horário?  
F: É... é melhó pra mim. 



 

 

113 

E: E quando você tem dúvida, você tem que marcá com antecedência com a professora...? 
F: Não...não. Você tem que... tem um horário. O professor de Português tá lá... na sexta-feira, sete horas da 
noite (inint.) sete horas da noite, entendeu? Tem o horário de todos os professores de todas as matérias. Aí é 
mais fácil. 
(pausa) 
E: Quando você tá com tempo livre, o quê você gosta de fazer? 
F: (inint.) depende, se eu tô em casa, eu gosto de ficá no meu quarto, escutá música, lê livros... se eu tô na rua, 
eu gosto de saí pra dançá... (inint.) eu gosto de conversá (risos). 
E: Você gosta de música... você gosta de... que estilo de música? 
F: Bem... eu gosto de forró, né? Que é uma coisa bem óbvia. Gosto de funk nas festas (risos), gosto de rock, 
gosto de MPB... só isso. 
E: De funk, você passou a gostar quando veio aqui pro Rio ou você já gostava...? 
F: Não, eu sempre gostei, assim. Eu acho que eu não conheci tanto como eu conheci aqui, mas... pessoal lá 
gosta de funk... gosta mais do que Axé, assim. Engraçado isso, né? Porque Axé, Bahia, (inint.) Aí depois que eu 
vim pra cá passei a gostar mais ainda, entendeu? Mas, é óbvio que o mais, assim, que eu gosto é de forró. 
E: Você prefere escutá música somente ou dançá? 
F: Não, dançá. 
E: Todos os estilos? 
F: Todos os estilos... até MPB. Se dé pa dá uns pulinhos, é bom (risos). 
E: Você acha que dança bem ou... enrola? 
F: ahhh.... eu entendo (risos)! Eu entendo (risos).  
E: Você sabe cozinhar? 
F: Bom, mais ou menos! (risos)  
E: Como assim, mais ou menos? O quê que você quis dizer? 
F: (risos) Eu cozinho qualquer gororoba! Eu gosto de fazê miojo, que é fácil. (risos) Arroz... é, eu sei fazer arroz, 
sei fritar um ovo, sei assar uma carne... o básico. 
E: Mais algum especial? 
F: Não. (risos) 
(inint.)  
F: Não me atrevo, de jeito nenhum. 
E: Por quê? Já teve alguma experiência que não deu certo? 
F: Não, até já fiz e deu certo, mas eu num... num me atrevo não, porque eu... sujo o chão, quebro a... vai a casca 
do ovo junto... num sei fazê não. (risos) Eu tenho um sério problema... muito estabanada. 
E: Tem alguma comida na... que você provava na Paraíba que você hoje em dia não prova mais que você 
gostava? 
F: Hum... olhe, tem uma coisa que eu ainda como de vez em quando, mas que eu tenho que pará que é carne. 
Carne, assim, pro nordestino é uma coisa, né... essencial. TEM QUE TÊ! (risos) Entendeu? Aí eu tô tentando 
pará (risos) mas, é bem difícil... eu tô tentado, vô consegui, chegá lá. 
E: Mas, algo assim do tipo que você hoje em dia num come, você gostaria de fazê... comê em algum lugá? 
F: Eh... não, porque geralmente eu sempre como as comidas de lá, porque minhaa...(inint.) dormir na casa de 
alguma colega e ela sempre faz...(inint.) feira, eu sempre como... então, de comida, eu não sinto muita saudade 
não, porque por aqui eu sempre encontro. 
E: Você encontra aonde? (inint.) 
F: Na feira [de São Cristóvão], na casa das pessoas que eu vô [parentes paraibanos]... aqui em casa (risos). 
E: Você costuma ir com freqüência na Feira de São Cristóvão? 
F: É... costumo. 
E: E... o quê cê faz quando vai lá, vai só pra passeá? 
F: Só pra dançá. 
E: Só pra dançá? 
F: Só pra dançá. Dançá MUITO. 
E: E... o quê que cê achô de São Paulo? 
F: Horrível. 
E: Cê ía tantas vezes pra lá...? 
F: Não, pois é, eu ía porque eu morava com a minha avó... então eu tinha que í acompanhando ela e tudo mais, 
mas pra mim é horrível. 
E: Por que você tinha de... por que (inint.) São Paulo? 
F: Não, não gosto... num sei. Eu realmente num gosto... eu acho le legal que é uma cidade GRANDE, tem... tudo 
que você possa imaginá, apesá que eu não morava na Grande São Paulo, mas era em Guarulhos... tudo que 
você possa imaginá você encontra lá, entendeu?... tem... várias coisas, tudo mais, aquela cidade enorme, tem 
ônibus pra tudo que é lugá, tem aquele metrô também que é maravilhoso e tudo mais, MAS... acho que eu não 
gostei do jeito das pessoas, assim... eu atééé iria lá de novo, mas pra morá... e o frio também, horroroso, né? 
Acho que eu gosto do Rio por isso, que é “mutcho” quente, parece com o nordeste... lá não, é muito frio... e as 
pessoas são frias também. 
E: (inint.) Cê pegô... uma época... de inverno lá, esfriou quantos graus? 
F: Ahh, que eu me lembre assim... sei lá, uns dez. 
E: Dez graus? 
F: É, bem frio... muito frio... muito frio mesmo, frio frio frio. 
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E: E você não se adaptou bem ao frio...? 
F: É... eu não gosto muito não... gosto de sol, gosto de calô, suor (risos). 
E: E o quê que você costumava fazê em São Paulo? 
F: NADA. NADA VEZES NADA VEZES NADA. NADA. Só televisão, televisão, televisão.  
E: Tá, e quando cê veio pra cá no calor, você... passou a visitar mais praias...? 
F: É, né... assim, não... às vezes num dá tempo, assim, mas eu costumo... vô assim, às vezes vô mesmo só pra 
olhá, sabe? (inint.) Acho que uma das coisas que eu mais gosto é o Rio de Janeiro, sabe, adoro o mar... às 
vezes eu vô só pra refletir, sei lá, às vezes vô à noite... “junta um bonde” [grupo] vai todo mundo de noite, que eu 
acho muito legal… mas fico mais (inint.) que aqui tem praia. 
E: E... você foi... você prefere que praia do Rio? 
F: Arpoador, com certeza. 
E: Por que Arpoador? 
F: Ah, porque eu acho lá lindo, lindo de morrê. Eu adoro lá, acho lindo. Lindo lindo lindo, verdade! 
E: E você já andou por toda orla (inint.)? 
F: Toda. Eu gosto de Copacabana também, mas eu prefiro o Arpoador. Naquele cantinho das pedras... 
E: Nesses... dois anos e meio que você tá aqui, como você comemorou seu aniversário? 
F: Na Feira! (risos) Não, primeiro ano foi em cas...e comemorei, em casa, bolinho, mas aí segundo ano... aí fui 
pra Feira! 
E: Foi sozinha ou chamou mais alguém? 
F: Não, foi bom, foi todo mundo (risos). 
E: E como é que foi lá? 
F: Não, foi legal... foi bem legal sim. 
E: E vocês... comeram por lá ou já tinha feito um lanche...? 
F: Não, geralmente quando a gente vai na Feira, a gente não come porque a gente num tem dinheiro (risos). A 
gente vai na Feira porque na Feira é de graça, ninguém gasta nada (risos)... todo mundo se diverte... tem que sê 
tudo “zero oitocentos” [de graça], ninguém tem dinheiro não. 
E: Mas vocês não comeram por que... acharam também que lá é caro ou não? 
F: Não, porque geralmente, assim... o pessoal que eu fui é tudo carioca, então o pessoal não tem muito essa 
coisa de cumê, “ahh vamo na Feira cumê”...entendeu? Vai mesmo porque é meu aniversário, aí... “Vamo 
comemorá, ela gosta de í pra lá, vamo pra lá”. Mais por isso. 
E: E como que é lá? 
F: Lá é bem divertido... muito bom! Bobó... pra quem gosta de cumê, de í restaurante, cumê é muito bom.... tem 
uns artesanatos lá também muito interessante... povo muito esquisito! (risos) uma “mangação danada” (risos)... 
“mangá” é “viado”, tá gente! Mas é muito bom, é muito engraçado lá. Nem na Paraíba é tão engraçado como lá 
(risos)... é uma mistura danada! 
E: E como que lá é organizado? 
F: Olha, eu nunca fui na Feira... dizem que antes era bem desorganizado! (I2: É sim, era sim)... eu acho 
organizado. (inint.) apesar que roubaram meu celular lá, tá?... tirando isso...(risos)... tirando isso... é organizado. 
E: Lá tem... show de banda ou é...? 
F: Não... é show de banda. São três bandas... sexta, sábado, domingo. 
E: Três bandas por noite? 
F: É... não... três bandas por noite. 
E: Três bandas por noite? E o show dura quanto tempo? 
F: Umas duas horas cada. 
E: Duas horas cada? É só forró que eles tocam ou eles cantam...? 
F: Só forró. 
E: E... eles têm bandas fixas ou fica variando todo fim de semana? 
F: Não, são bandas fixas... três bandas tocam lá sempre, sempre, sempre que você for lá vai sê sempre as três 
mesmas bandas. 
E: Quais bandas? 
F: Pô... (risos) “Impacto show”, “Banda Lunar”, “Laranja com Pimenta” 
(risos no fundo) 
E: E qual delas você prefere? 
F: “Impacto Show”, ai, é muito bom! (risos) Muito bom. 
E: E ela costuma sê a primeira a tocá ou a última? 
F: Não, é sempre a última e às vezes eu não posso pegá o show dela, eu fico com muita... muita raiva, mas tudo 
bem. 
E: E o show dela acaba que horas? 
F: Geralmente acaba às cinco da manhã, né? Às cinco da manhã eu tô saindo pra trabalhá (risos). 
E:  Ah, então você vai pra lá, mas você trabalha no dia seguinte. 
F: Trabalho. 
E: E como que é quando você trabalha no dia seguinte, fica muito cansada...? 
F: (inint.) depois das dez horas meu sono passa. 
E: E quando você vai pra lá, cê sai de lá que horas então? 
F: Ah, às vezes às três, meia-noite, depende. Se tivé legal... o máximo que eu fiquei lá foi três horas ou no meu 
aniversário que no outro dia eu não trabalhei, eu fiquei até de manhã 
E: Quando você vai pra lá com seus amigos vocês fazem como? Vocês vão de carro...? 
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F: Não... vai todo mundo de “busão” [ônibus], dá um “calotão” [não paga], chegou sexta-feira (risos). Quando 
(inint.) pede uma carona, “aí, motorista!” (risos). 
E: Ah, mas como que vocês (inint.)... qual o... ônibus que vocês pegam? 
F: A gente pega o “dois quatro sete”, desce na Praça da Bandeira, depois pega o “meia vinte e quatro” e aí desço 
lá em São Cristóvão. Pro pessoal que mora na Tijuca vai direto, pega o “meia vinte e quatro” e vai direto. 
(pausa) 
E: O motorista deixa vocês darem “calote”? 
F: Não, tô brincando, assim (risos)... às vezes deixa, mas tô brincando... a gente paga “passage”... a gente é 
bonzinho. 
(pausa) 
E: E pra voltá, cês fazem o mesmo itinerário? 
F: Quando é muito tarde, muito tarde, muito tarde que não passa nenhum ônibus, aí tem que voltá de táxi, mas 
(inint.) na Praça da Bandeira (inint.) passa a noite toda, graças a Deus! Minha salvação. 
E: E tá trabalhando onde? 
F: Em Botafogo. 
E: Em Botafogo, em que parte de Botafogo? 
F: Na praia, perto do Shopping... Botafogo Praia Shopping, perto do... do prédio da Coca-Cola. 
E: E você costuma almoçar na própria banca...? 
F: Não, geralmente eu almoço em casa... com o meu pai... 
E: Então... você trabalha na parte da manhã...? 
F: É. De de manhã até às duas. 
E: Então você chega em casa, você... faz o quê? 
F: Eu durmo, almoço... durmo...  
(pausa) 
E2: Então tá... brigada! 
F: Nada!                                    (FIM DA GRAVAÇÃO) 
 

 
����  Falante G 

E: Qual é o seu nome? 
F: E [removemos a informação a pedido do falante, deixando apenas a inicial do primeiro nome] 
E: Qual é a sua idade? 
F: Quarenta e nove. 
E: Escolaridade? 
F: Ginásio. 
E: Dona Eurides, e... a senhora nasceu aonde? 
F: Campina Grande. 
E: Na Paraíba? 
F: Isso. 
E: É... e mora muita gente nessa cidade? (pausa) Você sabe? 
F: Olha eu... 
E: Tem muitos habitantes? 
F: É... hoje em dia não tem idéia de quantos habitantes não, gente. 
E: É... você morava com quem lá? 
F: Com minha mãe, meu irmão. 
E: E... como é que foi a sua infância? 
F: normal... (risos) 
E: normal? (risos) Você gostava, como é que era? O quê que vocês faziam, brincavam? 
F: Ah, brincava de... quer saber de quê? 
E: É, pode ser. 
F: Ah, de pular corda, de bambolê... de pique-esconde... 
E: Tinha muitos amigos? 
F: (pausa) Mais ou menos. 
E: (pausa) É... o que te trouxe ao Rio de Janeiro? 
F: É... (pausa) trabalhar. 
E: É... mas quando surgiu, você tinha quantos anos? 
F: Dezoito. 
E: Dezoito?É... e veio alguém mais contigo? 
F: Não, já tinha gente aqui. 
E: Há quantos anos? 
F: Ah... quarenta e... dois, não. Trinta e um. Que eu vim pra cá? 
E: Não, é... há quanto tempo já tinha gente da sua família aqui? 
F: (pausa) ah... uns cinco anos. 
E: Cinco anos? 
F: É. 
E: E você está há quantos anos aqui? 
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F: Trinta e um. 
E: Trinta e um anos. É... quando você chegou aqui cê teve muita dificuldade pra arrumar emprego? 
F: ...não... (E: Como é que foi?) Com 1 mês eu já estava trabalhando. 
E: E... com quê que você estava trabalhando? 
F: Vendedora. 
E: Vendedora? É... alguém te ajudô? Ou você... andô... por aí, conseguiu emprego, sozinha?  
F: Ah, eu mesma procurei, é... e através de testes, né? Então foi rapidinho. 
E: Hum. E... você teve outro emprego depois ou continuou como vendedora?  
F: Não, primeiro e o último. 
E: Primeiro e o último? 
F: Primeiro e o último também porque não fui procurar mais, né. 
E: E... depois é... como é que a senhora é... conheceu o seu marido...? 
F: (pausa)(risos) 
E: (risos) 
F: Conheci através da minha própria família. (pausa) Que já estavam aqui. 
E: Ah... e como é que foi? (pausa)(risos) 
F: Peraí, como é que foi? Nós primeiro nos conhecemos, ficamos amigos. Inclusive durante cinco anos. 
E: Uh hum. É... e a senhora sente saudade da sua cidade natal? 
F: Minha cidade natal é Campina Grande. 
E: É. Sente saudade? 
F: Não! 
E: Não sente? Tá melhor aqui? 
F: Tô melhor aqui. 
E: Mas você sente saudade de... de alguém? 
F: Ah, sinto saudades das pessoas, não da... do local. 
E: Ah... Por quê? 
F: Ah, porque das pessoas (inint.) pessoas que eu sempre amei, né. E... da cidade não, porque se lá fosse bom 
eu não tinha vindo pra cá, porque eu vim pra cá atrás de emprego... (inint.) desde os 15 anos que eu procurava 
emprego, não conseguia, cheguei aqui com 1 mês já tava trabalhando! Por que será? 
E: Então a senhora fez bem vir pra cá?  
F: Ô! Devia ter vindo há mais tempo! 
E: Ah, então quer dizer que a senhora não voltaria a morar lá se pudesse?... Só pra vê... (os parentes)... 
F: Olhe, não é que eu não voltasse pra morá, porque quando eu estou bem num lugar eu... me apego e... fico ali, 
sem... pensamento de ter que sair pra outro, né? Se já estou bem naquele local, não há necessidade de ficar 
indo de um lugar pra outro, entendeu. 
E: E tem mais algum parente seu que ainda mora lá? 
F: Ah tem, a minha família toda mora lá, só alguns que estão aqui. 
E: É... mãe... 
F: Uh hum. Mãe, irmãos, primas, tias. 
E: E... e dos... dos parentes que vieram pra cá com você... ou antes ou depois, quem veio? Primos também? 
F: Primas. 
E: Somente as primas? 
F: Só. 
E: È... você é feliz aqui no Rio? 
F: Sô, feliz em qualquer lugar, né? (inint.) Sô assim em qualquer lugar, agora... (inint.) 
E: Uh hum. Você conhece gente que veio pra cá na mesma situação que você, procurando emprego, sem ser da 
sua família? Outras pessoas? 
F: Hum... ah sim, na época que trabalhavam comigo. Na época eu trabalhava fora, então tinha muitos que saíam 
de Salvador, do Rio Grande do Sul, enfim, né. De vários lugares. 
E: E quando você veio pra cá que você conseguiu seu primeiro emprego, onde você trabalhou? Em que bairro? 
F: Em Botafogo. 
E: Botafogo? E... qual era a loja?  
F: É... (inint. – nome da loja em inglês). 
E: Hum... e você fazia muitas vendas? Ou era... difícil? 
F: Não, fazia muitas. 
E: Muitas vendas?  
F: Muitas. 
E: E o que mais eles procuravam? 
F: Olha... (pausa) lá se vendia de tudo, né? Eu inclusive eu trabalhava na parte de louças e cristais. Eu 
trabalhava na parte de louças e cristais então é... o pessoal é... comprava muitos cristais, comprava muita 
prata... 
E: E era muito caro? 
F: Ah, com certeza. 
E: E muitas pessoas compravam e... era tudo classe média... alta? 
F: Ah, variava muito. 
E: Eles compravam pra revender ou... (pra uso)? 
F: Não, pra uso, não, pra uso porque lá já era uma loja que vendia caro, né. 



 

 

117 

E: E onde era essa loja em Botafogo, ainda existe? Ainda tá lá? 
F: É... na Praia de Botafogo é... onde hoje é o... o Shopping de Botafogo. 
E: Ah, e... você morava é... longe? Ou perto de lá?  
F: Do lado.  
E: Do lado? Aí ficava mais fácil? 
F: Na rua do lado. 
E: Ahh. E seus parentes que vieram pra cá, eles moravam longe, moravam contigo? 
F: Uns moravam em Bota... Botafogo, no bairro de Laranjeiras... (tosse) 
E: (pausa) Eles trabalhavam também como vendedores? 
F: Não... a minha prima ela era... gerente de supermercado. 
E: E... eu fiquei sabendo que a senhora faz... artesanato, faz bolsas... é... a senhora gosta de... (F: trabalhar com 
trabalho manual, gosto)  dessa parte? O quê que te deixa mais feliz? Trabalhar com o que você trabalhava antes 
ou trabalhar com... com artesanato? 
F: Ah... (pausa) o que eu fazia antes e o que faço agora, inclusive o que eu faço agora é artesanato, mas não 
basta fazer, tem que fazer e vender, né? Acaba sendo sempre vendas. 
E: E o quê que a senhora vende... especificamente? 
F: Bolsas. 
E: Bolsas? Qual qual é o estilo, material, que a senhora costuma usar? 
F: Jeans, estopa, tecido de algodão (pausa) trabalho com bordado, miçangas. 
E: E e a senhora mesma que cria os desenhos? Os modelos?... 
F: É... Crio, copio... (risos) 
E: E... e tem alguma peça que a senhora gosta mais? 
F: Não... não tenho preferência. 
E: Não tem preferência. (risos) E como é que a senhora faz pra vender suas peças? 
F: As pessoas é... via a bolsa, né... gosta. Coloco é... na banca de jornal pra vendê... (e na loja também...) 
E: E quantos quantos filhos a senhora tem? 
F: Hã? Quantos? 
E: Quantos filhos? 
F: Três. 
E: Três filhos? É... são pequenos... ou já são grandes? 
F: São grandes. 
E: Quantos anos eles têm? 
F: (pausa) o “mar” novo tem...(pausa) vinte... vinte e dois... vinte e cinco. 
E: Ah... então já são grandes. E quê que eles fazem? Quê que mais... (inint.) 
E: ... estuda? O quê que, o quê que ele estuda? Já está na faculdade já? 
F: Já, está cursando é... radiologia. 
E: E... a sua filha do meio? 
F: Letras. 
E: E... eles... eles estão no início da faculdade?  
F: Não, já tão no final. 
E: Já tão no final? E o... mais velho? 
F: É... Engenharia Eletrônica. 
E: Hum. E o seu marido? Trabalha com quê? 
F: Com eletrônica. 
E: Ah, então o mais velho é... seguiu os passos do pai? Seria isso? 
F: Não... na verdade não é que seguiu os passos dele, ele desde pequeno sempre foi ligado, né? A tudo que é 
eletrônico e por isso... é... decidiu fazer, por coincidência, a mesma coisa que o pai faz. 
E: E eles deram muito trabalho quando eram pequenos?... 
F: Ah... com certeza. 
E: Qual que deu mais trabalho? 
F: Os três, cada um trabalho diferente, mas acaba que... todos deram. 
E: (pausa) É... o quê que você gosta de fazer assim... em casa... quando sai? 
F: Em casa eu gosto de arrumar. 
E: Gosta de arrumar? 
F: De arrumar. 
E: Arrumar como? 
F: Ah, de preferência mudando sempre as coisas do lugar... os móveis... 
E: Cê compra ou reaproveita? 
F: Reaproveito. 
E: Sempre reaproveita (risos). 
F: Aproveito (risos). 
E: Aproveita tudo? 
F: Tudo. 
E: O quê que... quais foram as mudanças que... você já fez e que gostou? 
F: (pausa) Ah... ah, modificar, tirar uma mesa de um ambiente, botar na outra e... 
E: Mas, a senhora não gostou de nenhuma delas?... nunca tá... 
F: Obra, fazer obra também... né. 
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E: Que tipo de obra? 
F: É... botar piso, mudar ladrilho... 
E: Então, a senhora gostou dessas mudanças? 
F: Ah, gostei, adorei. 
E: Quem foi que escolheu os pisos?  
F: É... eu. 
E: Você mesma? 
F: Eu mesma. 
E: E foi aonde? Qual foi a loja? 
F: Ah, foi lá pra Campo Grande. 
E: Campo Grande? Por que tão longe? 
F: Ah, porque pra cá é mais caro. 
E: Ah... tá certo. (pausa) É... a senhora trouxe os pisos pra cá ou alguém trouxe? 
F: Ah não, paguei carreto. 
E: Ah... e... há quantos tempo faz isso? Sabe? Lembra? 
F: Durante uns 3 anos. 
E: Três anos? É... voltando à... à época da... da infância dos seus filhos, eles se davam bem?  
F: Ah, se davam é.... de vez em quando, assim uma implicância ou outra, mas isso é natural, né. 
E: E... são quantos meninos... quais... meninos ou meninas? 
F: São dois meninos e uma menina. 
E: E a menina, ela ajuda a fazer as bolsas, é... (risos)... os trabalhos manuais? 
F: Não. 
E: Não ajuda? Ela não gosta? Ou num... 
F: Hum... olha, ela gosta mas não ajuda porque não tem tempo... é o que ela diz, né. 
E: (pausa) E... quando ela era pequena ela gostava de... quando a senhora era pequena, a senhora gostava de 
fazer essas coisas? 
F: De quê?  
E: É... fazer trabalho manual. 
F: Ah, eu sempre gostei sim de... de desenhar... 
E: Desenhar... e fazia o quê, assim, especificamente? 
F: Ah, eu gostava de desenhar, assim é... figuras de animais, né. 
E: Ah... a senhora... pinta também? (Falante balança a cabeça) Pinta? E o quê que gosta de... quais são as... 
paisagens ou rostos...? 
F: Paisagens. 
E: Paisagens? E... que tipo de paisagens? 
F: Casario. 
E: E... qual que estilo? 
F: Acadêmico. 
E: Como é que é? Explica... pra mim como é que é. 
F: Acadêmico?  
E: Isso. 
F: É... o estilo de pintura que é o mais visível.  
E: Já... já vendeu alguma coisa, alguma peça...? 
F: Ah, já várias, já várias. 
E: É... há quanto tempo isso? 
F: (pausa) Ah... uns seis anos atrás... uns seis, sete anos atrás. 
E: E por que que a senhora parou? De pintar? 
F: Porque... é o tipo de trabalho que não se vende todo dia, né? E... embora eu gosto de fazer, mas eu gosto 
mais assim de... tá sempre pegando no dinheiro, né, mesmo sendo menos valor, mas sempre vendo o dinheiro 
entrar. 
E: Ah, e a senhora fez algum curso pra pintar? Ou... desde pequena... essas pinturas eram... 
F: Não, eu já gostava de pintar, só que aí eu tive que entrar em curso pra aprender desenho, né? Aprender a 
técnica de desenho... é... de movimento, de luz, de sombra aí tive que... fazer curso. 
E: E a senhora gostou do curso? 
F: Gostei. 
E: Gostou? 
F: Gostei. 
E: Melhorou bastante? 
F: Poxa, muito. 
E: É... a senhora como já vendeu... é... pinturas, já chegou a fazer alguma exposição? 
F: Ah, várias, várias. 
E: Aonde? 
F: Ah... na... Câmara Municipal, nos Correios, na Presidente Vargas, (pausa)... na Bienal em dois mil e... nem sei 
quando... na Bienal. É... na “faculdade” brasileira de letras... (pausa). 
E: Tem algum, tem algum preferido?  
F: Como assim? 
E: Tem alguma pintura preferida? Ou... 
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F: Hum... nem tenho mais, acabou. 
E: Acabou, já foi. Vendeu tudo? 
F: Vendi tudo. 
E: Ah, então é porque eram todas boas. 
F: Ah, pra quem viu deveria ser, né, porque comprou. 
E: Pretende voltar a pintar? 
F: Pretendo. 
E: Por que que você tem essa vontade? 
F: De voltar? 
E: De voltar. 
F: De voltar a pintar? 
E: Uh hum. 
F: Por quê? porque... tudo que trabalha com a... criação é bom, né. (inint.) quando você tá pintando você tá 
criando, ta... é... tipo até igual a uma terapia também. 
E: E quando você faz as suas bolsas, cê sempre faz modelos iguais ou sempre procura variar? 
F: Na maioria das vezes eu procuro variar. 
E: (pausa) É... tem alguma preferência por... por cores nas suas peças... ou não? 
F: Não, não. 
E: Pretende agradar a todos os... os gostos. Mas a senhora é... observa o que as pessoas estão usando nas 
ruas? 
F: É. 
E: E... além da pintura e do... e das bolsas, a senhora faz mais alguma coisa? (pausa) Nessa... nesse... nessa 
área? De artesanato? 
F: Ah, escultura. 
E: Ah, escultura? Escultura de que material?  
F: Concreto. 
E: Como que é feito? 
F: Ah, todo uma técnica, né. Você faz o... o molde na argila... depois que tiver na argila aí você faz é... o trabalho 
no gesso, que é a fôrma, depois retira toda aquela argila e depois faz o... recheio dela com... com cimento.   
E: E a senhora fez curso ou...? 
F: É, também fui lá rápido peguei só a técnica e saí fora. 
E: E... a senhora chegou a vender essas esculturas? 
F: Olha, elas eu não cheguei a vender porque... eu fiz poucas e... até queriam comprar, mas a que eu tinha eu 
não queria vender. Que foi essa aqui... 
E: E tem outras? 
F: É... tinha, mas quebrou. 
E: Além de... de concreto, essas esculturas podiam ser feitas de outras coisas, a senhora sabia fazer? 
F: Ah, a escultura existe de outras, né, como bronze, é... é... resina, mas a.. a única que me interessou foi a de 
concreto. Embora a de bronze é mais fácil porque você só trabalha na argila e manda... pra produção, aí  eles 
que fazem o resto do trabalho, entendeu?  
E: Então a... as técnicas... são diferentes? Ou não? 
F: São diferentes sim, inclusive a de concreto é mais trabalhosa. 
E: E como é que é a de bronze, o que diferencia? 
F: O que diferencia é que ela é mais rápida, porque... você só faz o... a peça, só trabalha em cima da argila... e 
manda pra fundição e ela lá é quem vai fazer a fôrma, ao invés de você, né? E... dá a peça pronta. 
E: E de resina? 
F: E a de resina aí eu não sei te dizer, porque... eu não estudei a parte da resina, então eu não sei te dizer qual é 
a diferença não. 
E: Porque que a senhora preferiu trabalhar com a... de concreto? 
F: Ah, porque eu achei interessante. 
E: É diferente? 
F: É diferente, né. 
E: É... e o... custo do material? 
F: Ah... baratinho. 
E: De concreto? 
F: É. 
E: E o de bronze? 
F: Ah, o de bronze é mais caro porque cê manda fazer esse trabalho na fundição, né. Cê manda a peça... 
supondo, você quer uma peça de bronze de cavalo, então cê faz uma argila, um cavalo, pega esse cavalo em 
argila e manda pra lá e eles vão... entregar em bronze. Não é... você não pode fazer isso. Tem que ser na... 
E: Ser num lugar especializado. 
F: È... especia, especializado que trabalhe com fundição porque nenhum escultor trabalha nessa parte. Ele só 
faz o trabalho e manda... entendeu? 
E: Entendi... e no caso das bolsas a senhora faz tudo, costura... 
F: É... eu costuro... 
E: Coloca... os enfeites, as alças... aí fica mais fácil? 
F: Não, eu te vendo sem alça (risos). 
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E: (risos) Vende sem alça? 
F: Pra você (risos). 
E: (risos) Pra mim? Pô, obrigada (risos). 
F: (risos) 
E: E... além do Rio de Janeiro, é... qual qual  outro lugar que a senhora já já esteve... do Brasil? 
F: Ah, do Brasil, eu estive em João Pessoa, Recife, mas só na região de praia. 
E: Ah, e... algumas dessas cidades são melhores... ou mais bonitas que o Rio... ou a senhora prefere aqui 
mesmo? 
F: Ah... é... não, João Pessoa é muito bonito... mas ainda prefiro aqui. João Pessoa em si é bonito, mas, ainda 
prefiro aqui. 
E: Ah... a senhora viajou sozinha ou foi com alguém? 
F: Ah, eu viajei com um primo. 
E: Um primo?... Pra onde? O que, o quê que vocês fizeram lá? 
F: Então? Quando eu viajei? 
E: Pra João Pessoa... 
F: Ah não, (inint.) tô pensando quando vim de Campina pra cá. 
E: Não. 
F: Pra João Pessoa fui com a minha filha. 
E: E... quem mora lá? Cês foram visitar alguém? 
F: Hum, fomos só passear. 
E: Só passear? E ficaram... ficaram aonde? 
F: Na praia. 
E: Na praia? Mas aí cês ficaram quantos dias? 
F: Um dia. 
E: Um dia só e voltaram? Cês foram de carro? 
F: Fomos. 
E: Com quem? 
F: Meu irmão. 
E: Ah... e por que que cês escolheram ir para lá? 
F: Porque eu queria que a Iara conhecesse as praias de João Pessoa. 
E: Aí depois de lá vocês foram... voltaram pra Campina Grande? 
F: Foi. 
E: Hum... (pausa) Cê gostaria de conhecer algum outro lugar do Brasil? Tem curiosidade... na região Sudeste, 
por exemplo? 
F: Ah, eu gostaria na verdade é de conhecer o Brasil todo, que eu não conheço. 
E: E... 
F: Não conheço... 
E: E... a senhora já esteve em São Paulo, por exemplo? 
F: Ah, tive, mas foi muito rápido. 
E: Muito rápido? O quê que a senhora foi fazer lá? 
F: Ah eu... fui lá pra visitar, mas não deu, porque fui assaltada. 
E: (risos) E... 
F: (risos) Tive que voltar correndo! 
E: E... tá certo. E... por exemplo... no S... na região é... Sul do... do país, a senhora gostaria de alguma vez 
conhecer como é que a temperatura de lá, bem fria, com neve... 
F: Ah, eu não gosto! Não gosto de frio não, não me convida pra frio porque não é comigo.  
E: A senhora prefere o calor? 
F: Ah, muito calor, muito calor. 
E: E... quais são os tipos de passeio, além de... praia, que a senhora costuma... costumava fazer lá... na... em 
João Pessoa ou em Campina Grande quando vai pra lá? 
F: Ah, onde tinha sítio, lugares onde tenha verde, né.  
E: E a senhora visita... é... pracinhas, lugares assim onde eles vendem artesanato? Pra tê idéias? ... 
F: É, pra se dá pra vê as novidades e tê idéias também... 
E: E a família do seu marido é de onde? 
F: De Portugal. 
E: E... tão todos lá? 
F: Estão. 
E: Estão? E... vocês costumam ir pra lá? 
F: Hum, não. 
E: E eles... e eles vêm pra cá algumas vezes? 
F: Uma vez ou outra, né... 
E: Os pais é... do seu marido são vivos ainda? 
F: Não. 
E: Não? E há quanto tempo que ele tá sem ir lá, a senhora sabe? 
F: (pausa) Treze anos... 
E: Treze anos? 
F: É. 
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E: E os seus filhos conhecem algum, algum parente de lá? 
F: Conheceu sim, conheceu os avós. 
E: Os avós? E... eles foram pra lá, os seus filhos foram pra lá contigo ou... os avós vieram pra cá conhecer?  
F: Vieram pra cá. 
E: É... ele... e em que ocasião que eles vieram pra cá? Era... período de férias ou então Natal... 
F: Não, não. Foi a Iara foi fazer primeira comunhão (espirra)... e a avó... (espirra)... 
E: Saúde. 
F: ... e a avó veio pra primeira comunhão dela. 
E: Ah... mas aí ela ficou quanto tempo aqui? 
F: Um mês. 
E: Um mês? Por que que ela não ficou mais tempo? 
F: Porque tinha negócios lá pra resolver e... 
E: Ah... e lá eles vivem de quê? Quê que eles fazem? 
F: Ah... a avó é aposentada. 
E: Ah, ela aposentada?  
F: É. 
E: E ele tem irmãos, seu marido? 
F: Tem. Uma irmã e um irmão. 
E: E eles têm filhos? 
F: Tem. 
E: Sabe dizer... quantos filhos têm? 
F: Hum... o irmão tem dois... filhos e... a irmã tem... três. 
E: Três? E... você não conhece eles, né? 
F: Conheço. 
E: Conhece?  
F: Conheço. 
E: Os filhos? 
F: Conheço. 
E: E... os seus filhos conhecem? 
F: Não. 
E: Ainda não. 
F: Não. 
E: (pausa) E... seu marido tem vontade de voltar pra Portugal... ou mesmo que seja só pra visita? 
F: Ah, tem. Mas é que ele não tem dinheiro (risos). 
E: (risos) Tá certo. E... por que que o pessoal de lá também não vêm pra cá com mais freqüência? Por causa de 
dinheiro também? 
F: Não, no caso de lá não é por causa de dinheiro, é por causa de tempo, né. 
E: Eles trabalham muito? 
F: É, eles trabalham muito, né. 
E: Cê acha que lá as pessoas têm menos tempo que aqui no Brasil? Pra trabalho, pras coisas?... 
F: Lá tem menos tempo? 
E: É, as pessoas têm menos tempo... 
F: Não, igual, só que, digamos, no caso dos irmãos dele é porque têm filhos e aí os filhos estudam, né? Aí os 
pais têm sempre aquelas obrigações, preocupações com os filhos, e... não vai ficar deixando os filhos, né, pra... 
ficar viajando, então... Aí sempre que pode é... não tem condições porque tá em aula... aí, não tem condições de 
vir. 
E: A senhora disse que tem tem uma prima aqui, não é isso, de Campina Grande? Só, somente uma prima? 
F: Não, Duas. 
E: Duas primas. E elas são casadas? 
F: São. 
E: Elas, o quê que elas fazem? 
F: Ah, uma é dona de casa... uma dona de ca... as duas são donas de casa e uma... é... trabalha fora. 
E: E vocês se visitam, assim, freqüentemente? 
F: Não com muita freqüência porque também tempo, né. 
E: E elas têm filhos? 
F: Têm. 
E: Quantos filhos? Todo mundo se conhece? 
F: Ah, quantos filhos uma prima tem... um filho. A outra prima tem... duas filhas. 
E: E eles são grandes também? 
F: Não, uma tem um filho pequeno. Seis anos. E a outra não, já uma tem vinte e quatro anos e a outra filha tem 
vinte e nove anos. 
E: E agora a senhora mora em que bairro? 
F: No Grajaú. 
E: No Grajaú? E... o quê que a senhora gosta daqui? 
F: Tudo. 
E: De tudo? E o quê que tem por aqui pra fazer? 
F: O shopping... 
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E: Shopping? Qual shopping? 
F: Iguatemi. 
E: Iguatemi? A senhora vai muito lá?  
F: Sempre que posso vô. 
E: O quê que a senhora vai fazer lá... especificamente? 
F: Vê vitrine. 
E: Vê vitrine? (risos) Só vê vitrine? 
F: É, porque... não tem dinheiro pra comprá as coisas... 
E: Ah... tá certo. E como é que é a condição, as... condições de transporte por aqui?   
F: Ótima. 
E: Ótima? Dá pra ir pra qualquer lugar que sempre tem condução... 
F: Ah, sempre tem. Pro Méier, pra Cascadura, pra... pro Centro da Cidade, pra Zona Sul, pra qualquer lugar, né. 
E: E quanto, e os vizinhos?                                              (FIM DA GRAVAÇÃO) 
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2. Codificação dos dados 
 
 
 
1) dental x alvéolo-palatal 
 
dental - 0 
alvéolo-palatal - 1 
 
 
2) Sonoridade 
 
surdo – r; s  
sonoro – t; u 
 
 
3) Posição tônica do contexto na palavra 
 
pré-tônica - v 
tônica - x 
pós-tônica – w 
 
 
4) Posição silábica do contexto na palavra 
 
inicial - y 
medial - z 
final - 3 
clítico - 5 
 
 
5) Modo de articulação subsequente 
 
Oclusivas (t, d, p, b, k, g) – T 
Fricativas (f, v, s, š, ž, z) – S 
Nasais (n, nh, m) – N 
Líquidas (3, l, lh) – L 
Glides/Vogais (todas) – D 
Outros (r, dž, tš) – K 
Nenhum (pausa) –  J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Número de sílabas da palavra 
 
monossílaba -a 
dissílaba - b 
trissílaba - c 
polissílaba - d  
 
7) Faixa etária 
 
até 25 anos - e 
26-43 anos - g  
> 43 anos - h 
 
8) Sexo 
 
feminino – f  
masculino – m  
 
9) Nível de escolaridade 
 
Não alfabetizado formalmente - i 
Ensino Fundamental - j 
Ensino Médio - k 
Ensino Superior - l 
 
10) Tempo de permanência  
 
na cidade do RJ 
até 10 anos - n 
de 11 a 25 anos - o 
mais de 25 anos - p 
 
11) Falante 
 
Falante A – A 
Falante B – B 
Falante C – C 
Falante D – D 
Falante E – E 
Falante F – F 
Falante G – G 
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3. Dados codificados 
 
 
(1uv5DaefknF Quatorze do dois de oitenta e sete. 
(1sw3JbefknF Quatorze do dois de oitenta e sete. 
(1sw3JdefknF Comerciante. 
(1sw3SdefknF Jornal, revista, chocolate, cigarro...  
(1sw3JdefknF DVD... “refigerante”. Só isso. 
(1rxzNcefknF Bom... rotina... ... já chega,  
(1sw3DdefknF geralmente ele ... não sabem o que querem,  
(1sw3NdefknF Sinceramente não.  
(1sw3ScefknF Não, tem todos os clientes todos  
(1txyDbefknF os dias, que vão lá todo  
(1txyDbefknF o santo dia num... assim,  
(1sw3ScefknF tem os clientes da manhã,  
(1sw3ScefknF os clientes da  
(1uw3DbefknF tarde, os  
(1sw3ScefknF clientes da  
(1sw3NbefknF noite, mas  
(1sw3TcefknF aquele cliente que  
(1txyDbefknF todos os dias, entendeu?...  
(1sw3TbefknF na parte da  
(1uw3JbefknF tarde...  
(1uv5DaefknF de almoço,  
(1uv5NaefknF de meio-dia às três horas...  
(1txyDbefknF de meio-dia às três horas...  
(1sw3TbefknF e... na parte da  
(1sw3TbefknF noite também.  
(1uv5NaefknF É, de manhã. 
(1sw3JdefknF mais DVD, revista... e refrigerante. 
(1uv5SaefknF de ficar,  
(1uv5TaefknF é questão de querer,  
(1sw3NdefknF Eu realmente não queria ficar lá 
(1rvzSdefknF eu me identifico aqui   
(1sw3TcefknF bastante com  
(1uvyScefknF com dezesseis anos...  
(1uw3ScefknF Não, eu sinto saudades das pessoas...  
(1uw3ScefknF Tô com saudades. 
(1rxySbefknF É, sempre tive amigos...  
(1uv5TaefknF De casinha ... 
(1rwzTdefknF pulá elástico,  
(1uw3JcefknF Depende... às vezes  
(1uw3DbefknF era grande, às vezes era pequeno...  
(1sw3DdefknF geralmente um  
(1uv5TaefknF grupinho de dez pessoas...  
(1uw3NbefknF é grande, né? 
(1rxySbefknF Não, nunca tive. 
(1uv5DaefknF de estimação...  
(1rvzNdefknF de estimação...  
(1tvyTcefknF Não, digamos que não é um bairro...  
(1uw3NcefknF é uma cidade minúscula,  
(1rxyNbefknF ...tinham várias pracinhas...  
(1uv5KaefknF De diversão...?  
(1tvyScefknF De diversão...?  
(0rxyNbefknF Então, tinha as festas  
(1sw3DdefknF geralmente é uma banda  
(1uw3TcefknF que vai pra cidade tocá, 
(1txyDbefknF mas hoje em dia, depois  
(1sw3JdefknF Geralmente ... pra conversá,  
(1txyDbefknF hoje em dia tem internet,  
(1uv5LaefknF mas quando eu saí de lá  
(1rxyNbefknF ainda não tinha.  
(1sw3DdefknF Geralmente a gente se reúne pra conversá. 
(1rxyNbefknF Não tinha muito dessa coisa não.  
(0uw3NcefknF era cidade muito pequena,  
(1uw3KcefknF com vontade de vê a minha irmã,  
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(1uv5SaefknF com vontade de vê a minha irmã,  
(1sw3NbefknF mas a gente não tem  
(1uv5SaefknF muito dessa coisa de se reunir não 
(1uv5TaefknF Eu gosto DE TUDO,  
(1uv5TaefknF eu gosto de tudo,  
(1uw3JcefknF eu gosto da cidade, ... 
(1uv5TaefknF eu gosto de tudo,  
(1uw3NcefknF eu gosto dessa cidade muito bonita...  
(1rx3DbefknF eu num senti isso,  
(1rx3DbefknF num senti isso das pessoas,  
(1rvzSdefknF me identifico muito, assim.  
(1tvySbefknF Como se costuma dizer... acho que é por isso. 
(1rxzSdefknF estou fazendo supletivo,  
(1rxzNcefknF bem pertinho...  
(1uv5DaefknF é cinco minutos de ônibus. 
(1sw3SdefknF então geralmente você num...  
(1uv5TaefknF negócio de tê obrigação  
(1uv5DaefknF de í todo  
(1txyDbefknF dia na escola,  
(1txyDbefknF Todo dia eu não consigo  
(1uv5DaefknF Se precisa de explicação  
(1txyDbefknF todo dia na escola. 
(1uv5TaefknF O professor de Português  
(1sw3DbefknF sete horas  
(1sw3JbefknF da noite ...  
(1sw3DbefknF sete horas  
(1sw3DbefknF da noite, entendeu?  
(1uv5TaefknF Tem o horário de todos  
(1uv5TaefknF os professores de todas as matérias.  
(1uw3ScefknF depende, se eu tô em casa, 
(1uv5SaefknF eu gosto de ficá no meu quarto,  
(1uv5SaefknF eu gosto de saí pra dançá... 
(1uv5TaefknF eu gosto de conversá. 
(1uv5SaefknF Bem... eu gosto de forró, né?  
(1uv5SaefknF Gosto de funk nas festas  
(1uv5KaefknF gosto de rock,  
(1uv5NaefknF gosto de MPB...  
(0uv5SaefknF gosta de funk...  
(1uv5SaefknF eu gosto é de forró. 
(1rxzLcefknF Todos os estilos...  
(1uv5SaefknF Eu gosto de fazê miojo,  
(1uv5SaefknF Não me atrevo, de jeito nenhum. 
(1uv5SaefknF eu ainda como de vez em quando,  
(1rxzNdefknF pro nordestino é uma coisa, né...  
(1tvyScefknF é bem difícil...  
(1sw3DdefknF geralmente eu sempre  
(1uv5LaefknF as comidas de lá,  
(1uv5DaefknF na casa de alguma colega  
(1uv5TaefknF então, de comida,  
(1uw3NcefknF eu não sinto muita saudade não,  
(1rxyNbefknF então eu tinha que í acompanhando ela  
(1sw3NdefknF Eu realmente num gosto...  
(1uw3TcefknF é uma cidade GRANDE, tem...  
(1uw3TbefknF é uma cidade GRANDE, tem...  
(1uw3SbefknF eu não morava na Grande São Paulo,  
(1uw3DcefknF aquela cidade enorme,  
(1uv5NaefknF eu atééé iria lá de novo,  
(1sw3TbefknF “mutcho” quente, parece  
(1sw3JcefknF com o nordeste... lá não,  
(1uv5SaefknF gosto de sol, 
(1uv5TaefknF gosto de calô, suor 
(1rx3ScefknF vô só pra refletí, sei lá,  
(1sw3JbefknF às vezes vô à noite... “junta um bonde”  
(1uw3SbefknF às vezes vô à noite... “junta um bonde” vai 
(1uv5NaefknF vai todo mundo de noite,  
(1sw3TbefknF vai todo mundo de noite, que 
(1uv5NaefknF lindo de morrê.  
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(1uw3JcefknF Lindo lindo lindo, verdade! 
(1uv5TaefknF Eu gosto de Copacabana  
(1rxzNcefknF Naquele cantinho das pedras... 
(1sw3TdefknF Não, geralmente quando  
(1sw3SbefknF a gente vai na Feira,  
(1sw3NbefknF a gente não come  
(1sw3NbefknF porque a gente num tem  
(1tvyNcefknF dinheiro.  
(1sw3SbefknF A gente vai na Feira  
(1uv5TaefknF Feira é de graça,  
(1tvyScefknF todo mundo se diverte...  
(1sw3JcefknF todo mundo se diverte...  
(1tvyNcefknF ninguém tem dinheiro não. 
(1sw3DdefknF porque geralmente, assim...  
(1uv5TaefknF muito essa coisa de cumê,  
(1uv5DaefknF ela gosta de í pra lá,  
(1tvySdefknF Lá é bem divertido... muito bom!  
(1rxzTdefknF Lá é bem divertido... muito bom!  
(1uv5TaefknF gosta de cumê,  
(1uv5DaefknF de í  
(1sw3TdefknF restaurante, cumê é muito bom....  
(1sw3JdefknF lá também muito interessante... povo  
(1sw3JbefknF viu gente!  
(1txySbefknF ... dizem que 
(1sw3SbefknF antes era  
(1uvySdefknF bem desorganizado!  
(1rvyLcefknF ... tirando isso... 
(1rvyLcefknF ... tirando isso... é organizado. 
(1uv5TaefknF é show de banda. 
(1sw3JbefknF três bandas por noite. 
(1rwzNcefknF é sempre a última e às vezes eu não posso  
(1sw3DdefknF Geralmente acaba às cinco da manhã, né? 
(1sw3TbefknF Ah, às vezes às três, meia-noite, depende.  
(1uw3JcefknF Ah, às vezes às três, meia-noite, depende.  
(1rvySbefknF Se tivé legal...  
(1txyDbefknF no outro dia eu não trabalhei,  
(1uv5NaefknF eu fiquei até de manhã 
(1uv5TaefknF vai todo mundo de “busão”, dá um “calotão”  
(1uw3DbefknF pede uma carona 
(1sw3TbefknF o “dois quatro sete”, desce na Praça  
(1sw3DbefknF pega o “meia vinte e quatro” e  
(1rvyScefknF Pro pessoal que mora na Tijuca vai  
(1tvyLcefknF direto, pega o  
(1sw3DbefknF “meia vinte e quatro” e  
(1tvyLcefknF vai direto. 
(1sw3TbefknF a gente paga “passage”...  
(1sw3DbefknF a gente é bonzinho. 
(1uw3NbefknF Quando é muito tarde, muito  
(1uw3NbefknF tarde, muito 
(1uw3TbefknF tarde que não passa nenhum ônibus,  
(1uv5TaefknF aí tem que voltá de táxi,  
(1sw3TbefknF passa a noite toda, graças a Deus!  
(1sw3DdefknF geralmente eu almoço em casa...  
(1uv5KaefknF É. De de manhã até às duas. 
(1uv5NaefknF É. De de manhã até às duas. 
(0txzNchfkpD É Maria, todinho?  
(1uv5SahfkpD Maria de Socorro Tavares Pereira 
(1sw3SbhfkpD Dois do sete [nove]‘centos e quarenta e oito. 
(1txySbhfkpD Vanessa disse que é cinquenta e nove,  
(1uv5TahfkpD Sou de quarenta e oito. 
(1uv5NahfkpD Eu tava de missão naquela época...  
(1sw3TbhfkpD sou um monte de coisa  
(1uv5TahfkpD sou um monte de coisa  
(0txyDbhfkpD Hoje em dia só sô mãe,  
(0uv5TahfkpD dona de casa, faxineira,  
(1uvySchfkpD quase dezesseis anos.  
(0sw3DbhfkpD passei dez anos no Norte e agora  



 

 

127 

(0uv5SahfkpD ... de volta.  
(0rxyNbhfkpD eu tinha vinte e três anos 
(1sw3DbhfkpD eu tinha vinte e três anos 
(1uv5SahfkpD mês de junho.  
(1rxyDbhfkpD Eu vim passeá com a minha tia que hoje é falecida...  
(0rxyNbhfkpD e a minha mãe tinha morrido e...  
(1rxyNbhfkpD ela tinha morrido  
(1rxyDbhfkpD a minha tia, essa que morreu  
(0txyDbhfkpD quarenta e cinco dias,  
(1sw3JdhfkpD é, alfaiate.  
(1uw3DbhfkpD E lá onde eu  
(1rxySbhfkpD tive as minhas princesas.  
(1sw3JdhfkpD eu trabalhava com costura né, ... alfaiate.  
(0rxyNbhfkpD eu já tinha tendência  
(0rvyLchfkpD aí fui tirando curso.  
(0rvyLchfkpD Fui tirando curso,  
(1rxySbhfkpD aí tive que pará.  
(1sw3JdhfkpD assim profissionalmente. 
(1uv5TahfkpD de tireóide...  
(1rvyLdhfkpD de tireóide...  
(1uw3JdhfkpD de tireóide...  
(0rxyNbhfkpD Eu já num tinha voz muitcho alta  
(1tvyDdhfkpD mas não adianta brigar consigo.  
(1uw3DbhfkpD Ou onde eu nasci? 
(1uw3TchfkpD é uma cidade pequena,  
(1sw3SbhfkpD E a gente chamava  
(0rxzTchfkpD a casa do meu pai é muito antiga, ela  
(0rxzTchfkpD É muito antiga  
(0uv5TahfkpD cheio de desenhos,  
(1rxzTchfkpD muito antiga  
(1sw3JbhfkpD pra frente...  
(0uv5TahfkpD calçada de pedra dessa altura  
(0uw3NchfkpD Cariri... a cidade mais velha do Cariri. 
(0uv5DahfkpD cuidá de irmão...  
(0uv5TahfkpD e estudá além de trabalhá e...  
(0uw3TchfkpD passeá na cidade, dançá...  
(0rxyNbhfkpD um forrozinho que a gente tinha  
(0uv5DahfkpD fazia a panela de instrumento 
(0rxyNbhfkpD inda tinha a  
(0uv5TahfkpD responsabilidade de cuidá  
(1uvySdhfkpD ... desencarnou, né...  
(0uv5DahfkpD de infarto.  
(1tvySchfkpD Aí ficô mais difícil.  
(0rxyNbhfkpD porque as famílias lá eram pouco, tinha a família  
(0uv5TahfkpD E a família de Daniel,  
(1rxyNbhfkpD e tinha uma família lá do do Galdêncio...  
(1sw3SbhfkpD que a gente sabia era família Galdêncio...  
(1sw3JchfkpD que até hoje existe.  
(0rxyNbhfkpD e tinha a família dos Britos.  
(0uv5TahfkpD Sabia de quem era dos Britos,  
(1uw3SbhfkpD Grandes! 
(1sw3LbhfkpD muita gente lá...  
(0sw3TbhfkpD mais formô gente, por incrível que pareça,  
(0uv5TahfkpD eu não gosto de dizê.  
(0tvySbhfkpD eu não gosto de dizê.  
(1sw3SbhfkpD mais formô gente, foi  
(1sw3SbhfkpD Muita gente formada 
(0uv5LahfkpD que é de lá, mas morreu  
(1sw3DbhfkpD Então tem muita gente, inclusive 
(1sw3SbhfkpD muita gente formada.  
(1uw3TbhfkpD minha família é muito grande, grande demais 
(0uvyNbhfkpD grande demais. 
(1sw3DbhfkpD Quando a gente ia pra  
(0uvyNbhfkpD primo demais,  
(0uvyNbhfkpD prima demais...  
(0tx3JchfkpD não entendi  
(0sw3NbhfkpD gente naquela época,  
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(1uw3JchfkpD né, idade ... quatorze,  
(1uvySchfkpD até uns quinze, dezesseis anos né. 
(0rxyNbhfkpD Jovem né não tinha esses problema hoje  
(0rxyNbhfkpD naquela época que tinha é fumá cigarro,  
(0uv5TahfkpD esses negócio de droga,  
(0sw3SbhfkpD aí gente sente saudades  
(1sw3SchfkpD quase todos e parentes, né.  
(1sw3SchfkpD Parentes já tão tudo, já foram embora.  
(0rxzNchfkpD netinho ainda também,  
(0uw3NchfkpD uma cidade maió é...  
(1tvySchfkpD Pra mim foi muito difícil porque...  
(0rxyNbhfkpD meu pai... tinha morrido 
(0tvySchfkpD e eu achei difícil enfrentá  
(0tvySchfkpD foi difícil pra mim.  
(0rxyNbhfkpD eu já tinha uma  
(0uv5TahfkpD porção de parente lá...  
(0sw3LchfkpD porção de parente lá...  
(1uw3KchfkpD num é uma cidade ruim não,  
(0uw3NchfkpD é uma cidade muito limpa...  
(1sw3JdhfkpD geralmente...  
(1uv5LahfkpD o prefeito de lá...  
(0uw3JchfkpD da cidade ... lá é muito  
(0sv5TahfkpD como eu te disse.  
(0txySbhfkpD como eu te disse.  
(0rxyNbhfkpD Eu tinha muitos  
(1sw3TchfkpD já ía doente pro  
(1twzTchfkpD médico ... só em tratamento,  
(0rvyLdhfkpD problema da tireóide, a  
(1uw3DdhfkpD problema da tireóide, a  
(0rvyKdhfkpD tireóide começou  
(1uw3TdhfkpD tireóide começou  
(0uvyNbhfkpD foi bom demais, é a vida. 
(0uw3TchfkpD na cidade dele  
(0uv5TahfkpD que era perto de Tomé.  
(1uw3DbhfkpD Era trinta quilômetros da família onde eu morava,  
(1uw3DbhfkpD que é onde ele nasceu,  
(0rxyNbhfkpD Aí lá ele tinha tipo  
(0rxyTbhfkpD Aí lá ele tinha tipo  
(0uv5TahfkpD um ... de gado,  
(0uv5TahfkpD gosta de política e lá  
(1rwzTdhfkpD gosta de política e lá  
(0rvzTdhfkpD é uma politicagem horrorosa  
(0uv5DahfkpD Morria de espirrar,  
(0uv5TahfkpD eu passava cabelo, tudo, tive de pará  
(0uw3TchfkpD fui pra cidade também  
(0uv5TahfkpD que é perto de Tomé...  
(1uw3DbhfkpD e essa é ... onde eu nasci  
(0uw3JchfkpD perto da cidade... ...  
(1uv5SahfkpD uma porção de vacas ...  
(1sw3DchfkpD tava doente, ele  
(0uv5SahfkpD veio de São Paulo aí ele queri 
(1rxyNbhfkpD aqui eu tinha mais convivência...  
(0rvySchfkpD eu tivesse...  
(0rvySchfkpD se já tivesse andado lá,  
(1uw3DbhfkpD Botafogo, onde eu morei... ...  
(0sw3JchfkpD mudado bastante (risos) tenho  
(0uw3TchfkpD vontade de voltar pra Botafogo  
(0uv5SahfkpD vontade de voltar pra Botafogo  
(0uv5LahfkpD que eu gosto de lá...  
(1rx3DdhfkpD muita simpatia por ele.  
(0uw3DbhfkpD Onde eu conheci ele,  
(1sw3JdhfkpD é imigrante (risos).  
(0uv5SahfkpD é meu e de sua mãe também.  
(1sw3DdhfkpD sua mãe também é descendente e a 
(0txzTdhfkpD navio... escondidos, sem documento,  
(0uv5NahfkpD era de noite, todo mundo  
(1sw3TbhfkpD era de noite, todo mundo  
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(0uv5NahfkpD dormia, de madrugada  
(1rvzTdhfkpD e foi investigar...  
(0tvzTdhfkpD ele escondidinho... 
(0txzNdhfkpD ele escondidinho... 
(0sw3NdhfkpD o comandante num  
(1tvySdhfkpD às vezes disfarçadamente na madrugada... 
(1sw3NdhfkpD às vezes disfarçadamente na madrugada... 
(0uv5TahfkpD em barco de desembarcá, ele  
(0uvySdhfkpD em barco de desembarcá, ele  
(1rxyNbhfkpD Ele num tinha documento,  
(0sw3SdhfkpD o comandante sabia  
(1tvySdhfkpD disfarçadamente...  
(1sw3JdhfkpD disfarçadamente...  
(1sw3NchfkpD ajudou bastante mesmo.  
(0rxyNbhfkpD Aí ele num tinha profissão,  
(0rvySchfkpD aí tiveram os três filhos:  
(0uv5DahfkpD a minha avó, a avó de Eurides e  
(1uvySdhfkpD um que desapareceu até hoje.  
(0uw3DchfkpD parecia que num era cego, verdade, um problema  
(0uw3SchfkpD a avó da Eurides também pegou assim...  
(0rxyNbhfkpD ela tinha a vista limpa,  
(1uv5DahfkpD a avó de Eurides era muito bonita, viu?  
(1uw3SchfkpD a avó de Eurides era muito bonita, viu?  
(1uv5DahfkpD tamanho de Eurides ...  
(1uw3SchfkpD tamanho de Eurides ...  
(0sw3TbhfkpD a parte do meu pai é...  
(0sw3TdhfkpD descendente de... de português.  
(0uv5TahfkpD descendente de... de português.  
(1uv5DahfkpD filha de italiano...  
(0sw3TbhfkpD da parte do meu pai  
(0sw3TdhfkpD descendente de português  
(0uv5TahfkpD descendente de português  
(1sw3JdhmjpC Atualmente... 
(1sw3JdhmjpC Eu sô comerciante 
(1rw3DdhmjpC de marketing e vendas, 
(0sw3JdhmjpC mas eu sempre carrego a questão do comerciante... sempre com um pequeno 

negócio...  
(1sw3JchmjpC dedico bastante.  
(1sw3DdhmjpC espero que eu venha a me tornar realmente um profissional...  
(1rvzSdhmjpC magnetizados, é um colchão  
(1rwzTdhmjpC estética, limpeza da pele,  
(1sw3DbhmjpC vinte anos.  
(0sw3DchmjpC doze anos lá no Nordeste e voltei pra cá...  
(1sw3JchmjpC E lá na região do Nordeste...  
(0sw3NdhmjpC principalmente naquela época  
(0rxyNbhmjpC não tinha muito...  
(0rxyNbhmjpC não tinha muito... sabia nem o que era emprego.  
(0rvySbhmjpC Acho se que você não tiver  
(1sw3NdhmjpC realmente muita força, muita fé,  
(1rxzSchmjpC motivos.  
(0rxyTbhmjpC Não tem nenhum tipo de 
(0rxySbhmjpC E é por isso que sempre eu tive aquela  
(0sw3TbhmjpC A gente tem, esse esse  
(0sw3JchmjpC É o seguinte...é é,  
(1rxyNbhmjpC eu tinha uma uma  
(0rxyNbhmjpC mas eu fui pruma região que tinha uma pessoa  
(1sv5LahmjpC quero te levá pa Bahia”.  
(1sw3DbhmjpC nessa fase eu fiquei uns, quase vinte anos ou mais,  
(1rxyNbhmjpC eu tinha que comprar um palitó...  
(0rxyNbhmjpC também não tinha assim  
(1rxyNbhmjpC tinha aí, não me lembro o nome,  
(1rxyNbhmjpC não tinha jeito,  
(1rvzLdhmjpC ventilador de teto 
(1rxyDbhmjpC na casa dum tio,  
(1rxzNdhmjpC Apesar de ser nordestino, mas eu tenho uma uma...  
(1sw3SdhmjpC Eu acho que o Rio... é algo realmente fantástico 
(1rwzTdhmjpC fantástico na minha vida.  
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(1sw3DchmjpC A vinda po Nordeste eu ainda  
(0rxyNbhmjpC eu já tinha  
(0sw3JchmjpC me ajudaram bastante.  
(1sw3JdhmjpC É, aí ta até uma coisa interessante...  
(1rw3DbhmjpC Não era igual a hoje que você tem televisões em sítio, que as pessoas  
(1rxyNbhmjpC E naquele tempo não tinha televisão,  
(1rxyNbhmjpC não tinha rádio 
(1rxyNbhmjpC Não tinha rádio 
(1rw3DbhmjpC rádio naquele sítio. 
(0rxyNbhmjpC Eu sabia que tinha um prefeito  
(0sw3LbhmjpC A gente lá  
(1rw3DbhmjpC no sítio era jogado.  
(1rxyNbhmjpC Não tinha professora.  
(0rxyNbhmjpC eu tinha que buscá ela...  
(0rxyNbhmjpC trazê, tinha que levá, era hospedada,  
(1sw3TchmjpC todo espaço né, que é ho que existe como município,  
(1sw3TbhmjpC e não sabia que a gente também  
(0rxyNbhmjpC tinha alguém  
(0rvySchmjpC que tivesse alguma  
(1sw3TbhmjpC gente também  
(0rxzDdhmjpC não existia,  
(1rxyNbhmjpC não tinha  
(1rwzTdhmjpC um farmacêutico que  
(1rxyNbhmjpC tinha uma farmácia que  
(0rxyNbhmjpC Tinha colégio que  
(1sw3DbhmjpC e terminô matando gente, aleijando,  
(1rxyNbhmjpC eu tinha uma fia que era...  
(1sw3JdhmjpC direções diferente.   
(1sw3JbhmjpC Vinha po Sul, po Norte... lá enfim,  
(1rxySbhmjpC Eu tive uma infância  
(0rxyNbhmjpC Eu fui um cara que sempre fiz negócio, tinha autonomia  
(1sw3JdhmjpC adolescente... me  
(1sw3JbhmjpC pra frente...cê  
(0sv5DahmjpC posso te explicar um pouco  
(1sw3JchmjpC na região do Nordeste... foi os anos que mais choveu...  
(1sw3DchmjpC na região do Nordeste em  
(0rvyLbhmjpC O meu pai, foi parar em sessenta e... começou, tirou a  
(1sw3TbhmjpC gente da escola e botô pa trabalhá na roça lá com ele,  
(0sw3JchmjpC seguinte: Ah, eu não estudei,  num morri...  
(0sw3TbhmjpC sete pa oito,  
(0sw3TbhmjpC fala po meu pai  se ele não quer dar um roçado pa gente panhá...  
(0sw3TchmjpC no Nordeste tinha 
(0rxyNbhmjpC tinha um algodão que ele não morria,  
(1sw3DbhmjpC era um algodão perenizado, custava vinte anos produzindo.  
(1rxzNchmjpC Na seca, tava quentinho, jogava umas folhinhas murchinha  
(0sw3TbhmjpC Dá um roçado pa gente panhá um algogão,  
(0rxyNbhmjpC não tinha outro caminho,  
(1rxySbhmjpC Então eu tive esse problema na adolescência,  
(1sw3JbhmjpC uma criação tão séria a gente, que ele levava um um,  
(1rxyNbhmjpC eu tinha seis anos.  
(0rxyNbhmjpC os filhos dele tinha que ser assim.  
(1rw3DbhmjpC o sítio.  
(1rxyNbhmjpC Se você não tinha escola,  
(1rxyNbhmjpC se você não tinha médico 
(0rxyNbhmjpC não tinha nenhum  
(1rxyTbhmjpC tipo de 
(1rwzTdhmjpC só que a política daquela época  
(0sw3JchmjpC era o seguinte... o cara chegava...  
(0rvzSdhmjpC politizado em relação ao que foi a nossa infância.  
(0sw3TdhmjpC Totalmente diferente 
(0sw3JdhmjpC diferente...  
(1sw3JdhmjpC muito diferente...  
(1rvzSdhmjpC Eu acho mais por participação, num é?  
(0rvzSdhmjpC eu voltei eu participei da  
(1rwzTdhmjpC política lá,  
(1rwzTdhmjpC eu fui um político tipo 
(1rxyTbhmjpC tipo PC Farias, né.  



 

 

131 

(0rvzSdhmjpC Eu fui... é é um... um camarada que participei dumas  
(0rwzTdhmjpC políticas lá,  
(0rwzTdhmjpC umas política pequena,  
(1rvzSdhmjpC eu participei du duma  
(1sw3SbhmjpC parte sindical 
(1rxzSdhmjpC uma perspectiva muito  
(0sw3TdhmjpC presidente da  
(0rxzSdhmjpC cooperativa,  
(1sw3TdhmjpC fui presidente da associação...  
(1rvzTdhmjpC Era criticado,  
(1rvzTdhmjpC criticavam o cara,  
(1sw3TdhmjpC foi uma coisa interessante porque nós  
(1rxzSdhmjpC projeto da cooperativa... e precisava ser um,  
(0sw3NbhmjpC pra gente montar o projeto...  
(0rxyNbhmjpC tinha aquela... aquela...  
(0sw3TdhmjpC Ah, eu to aqui com o presidente da  
(0rxzSdhmjpC cooperativa, do Alto Cariri, tal, num sei...  
(1rw3NchmjpC qué dá uma palavra com ele, pro repoti, né?...  
(1rwzTdhmjpC essa, é essa, po cê vê, o político... lá da 
(1rx3DchmjpC todo mundo assistiu, menos o Congo...  
(1sw3TbhmjpC Você viu o que a gente passa?  
(1rxyNchmjpC porque nós tínhamos um a...  
(1rxyNchmjpC nós tínhamos  
(1svzSdhmjpC Foram presas setecentas e tantas  
(0rwzTdhmjpC essa questão política...  
(1sw3JdhmjpC pra mim foi muito importante...  
(1sw3DchmjpC Eu fiz bastante amizade 
(1sw3TchmjpC melhorá bastante como pessoa...  
(0rwzTdhmjpC porque... é... a política é é é...  
(0rwzTdhmjpC a política tem umas  
(1sw3SdhmjpC coisas interessantes...  
(1sw3JdhmjpC é importante... né?  
(0rwzTdhmjpC um político ma... bem...  
(1rxzTchmjpC muito sabido... mantido, feito bem matreiro mermo.  
(0rwzTdhmjpC duma política anterior.  
(1sw3JdhmjpC Mas essa coisa é importante...  
(0rwzTdhmjpC Mas eu conhecia... político  
(0sw3SdhmjpC dezessete cidades,  
(0sw3JdhmjpC é muito importante... Mas era muito engraçado...  
(1rvzTdhmjpC Mas criticava a a, o governo dele... 
(1sw3SbhmjpC quando a gente se encontrava,  
(0rxzTdhmjpC política...  
(1sw3NbhmjpC vinte milhões  
(1rxyTchmjpC com título que  
(1rxzDdhmjpC num existia, votando.  
(0rxyNbhmjpC Porque todo mundo tinha medo...  
(0rxyNbhmjpC mas os cara fiscal bababa, tinha medo...  
(1rw3DbhmjpC a tua idéia vai po sítio, entendeu?  
(0sw3DbhmjpC Cê tem um um, um bate e  
(0sw3NchmjpC rebate muito bom...  
(0rxySbhmjpC Eu não fiquei...assim...Sempre tive muito cuidado...  
(0sw3TchmjpC acham que por você ser bastante pobre,  
(1sw3JbhmjpC gente,  
(1rvySchmjpC se tiverem  
(1rvzSdhmjpC satisfeitos, senão... não importa, pra mim ta bom. 
(0rxzTdhmjpC Toda a minha cota política eu resolvi lá no...  
(0sw3JchmjpC lá no Nordeste... Aqui é trabalho...  
(1rxzTdhmjpC que hoje, a minha política hoje é vendas...  
(0sw3JbhmjpC na vida da gente... é você...  
(1rvzTchmjpC praticar esse  
(1uw3SbhmjpC de “market-redes” 
(1uw3NbhmjpC nunca consigo um comércio grande, mas... esse lado eu carrego muito.  
(1uw3SbhmjpC Mas o “market(ing)-redes” é uma coisa  
(1tvzTdhmjpC que eu venho me dedicando já há um bom tempo  
(1txzTdhmjpC porque eu acredito muito no futuro do do... desse país  
(1txzTchmjpC que eu me dedico bastante 
(0uv5TahmjpC Hoje eu trabalho cum... segmento de colchões  
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(1uv5TbhmjpC voltado pra melhorar a saúde das pessoas,  
(0uv5TahmjpC além de dormir você tem um produto...  
(1uw3TdhmjpC que vai influir na melhoria da qualidade de vida 
(1uv5SahmjpC de vida das pessoas.  
(0uv5TahmjpC faço suplementos alimentares, produtos de beleza,  
(1uw3TbhmjpC mas pro bem-estar da saúde das pessoas. 
(1uv5SahmjpC Eu já passei um... em torno de vinte 
(1uv5NahmjpC mas devo tá aqui uns dez de novo. 
(0uw3TdhmjpC A primeira vinda era a necessidade de conhecer 
(0uv5TahmjpC necessidade de conhecer... um lugar  
(1uv5SahmjpC que pudesse melhorá de vida.  
(0uw3TdhmjpC mas não foi só eu, veio uma infinidade de pessoas 
(0uv5TahmjpC infinidade de pessoas atrás dessa busca.  
(1uv5SahmjpC Melhorá de vida.  
(1tvySchmjpC Muito difícil.  
(0tvySchmjpC Ela é difícil e  
(1uv5NahmjpC uma série de motivos 
(0uv5TahmjpC tipo de profissão.  
(1tvySchmjpC e fica difícil pa você encarar  
(1uw3SbhmjpC o mercado onde você num, é...  
(1txySchmjpC Você vai encarar as mais difíceis que tem.  
(0uv5SahmjpC idéia de vender alguma coisa,  
(1uv5SahmjpC adaptação, de você se firmá,  
(1uv5NahmjpC voltava pro trabalho... pensava de novo e voltava pro trabalho fixo  
(0uw3TahmjpC necessidade de 
(0uv5SahmjpC necessidade de sair  
(1uw3JbhmjpC muito grande... Então  
(0uv5TahmjpC eu saí de casa  
(1uvySchmjpC com dezesseis anos...  
(1uv5DahmjpC E eu fui pra uma região que era de uma rodovia lá né,  
(1uw3DbhmjpC que aonde eu morava era um lugar isolado,  
(1uv5DahmjpC um motel na beira de uma rodovia.  
(0uv5LahmjpC De lá eu acho  
(0uv5DahmjpC um meio de ir embora...  
(1txyDbhmjpC só que eu tava lá uns quinze dias mais ou menos,  
(1uv5SahmjpC “Pô vim atrás de você e  
(0uw3TchmjpC numa cidade que tem  
(0uv5SahmjpC o nome de floresta azul...  
(0uv5SahmjpC depois de seis meses eu vim embora pa cá po Rio...  
(1uw3DbhmjpC Cê não pode imaginar...  
(1uv5SahmjpC Trabalhei de faxineiro,...  
(1uv5TahmjpC de carregador  
(0uv5TahmjpC de caminhão,...  
(1uv5TahmjpC de balconista...  
(1uv5TahmjpC De balconista foi que eu durei mais,  
(1tvySchmjpC aí me disseram que  
(1txzNchmjpC eu sempre fui gordinho  
(0uv5LahmjpC conhecimento de loja.  
(1tw3DbhmjpC Fui fazer uma propaganda no rádio, lá na na,  
(1tw3DbhmjpC numa rádio que  
(0txzDchmjpC Na Impecável e Maré Mansa vendia tudo  
(0uv5LahmjpC que eu queria ser vendedor, vendedor de livros até, da Abril Cultural...  
(0uv5TahmjpC encostando os dois bolsos de trás, não deu pa mim,  
(1tx3DbhmjpC Não consegui vendê o livro, mas vendi outras  
(1tx3TbhmjpC coisas, vendi caneta,  
(1tx3SbhmjpC vendi ventilador 
(1uv5TahmjpC de teto, é, e por aí vai... 
(0uw3JbhmjpC eu tenho um carinho por isso aqui muito grande.  
(1tvyLchmjpC Eu não, não consigo entender direito...  
(0tx3TchmjpC não entendi direito 
(1tvyLchmjpC entendi direito.  
(0uw3JdhmjpC Mas o Rio sempre me deu oportunidade... me deu chance,  
(0uw3TdhmjpC a magnitude do negócio aí,  
(1uw3TdhmjpC amizade, pessoas que ficaram aqui,  
(1uv5SahmjpC mas nós somos até de certa forma alienado,  
(1tw3DbhmjpC rádio, sabe?  
(1tw3DbhmjpC rádio naquele sítio. 
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(1uw3DchmjpC Aí se eu ia na cidade, as vezes  
(0uw3NchmjpC na cidade, mas eu pensava  
(0uw3NchmjpC que o prefeito era só da cidade né?  
(1tx3NchmjpC O que eu aprendi, meu pai teve que arrumar uma professora  
(1uw3DbhmjpC ela dava aula pa algumas criança lá onde eu  
(1tx3DchmjpC aprendi alguma coisa.  
(0uw3TdhmjpC responsabilidade por  
(1twzTchmjpC médico, era apenas  
(1tw3DchmjpC dava remédio.  
(1tw3DchmjpC dava remédio de 
(1uv5TahmjpC de cavalo pa pa pa pessoa humana  
(1uvySchmjpC tanto que eu vim embora com dezesseis anos,  
(1tvySchmjpC ela dizia uma coisa engraçada.  
(0uv5TahmjpC Na região de Pernambuco tem um lugar que chama...  
(0tvySbhmjpC Ela dizia “olha, quem quiser ir embora  
(1tvyLchmjpC lá você ia pa quatro direções diferente 
(1tvySdhmjpC direções diferente. 
(0uv5TahmjpC e ela naquela... falta de conhecimento dela,  
(1uv5LahmjpC no sertão da Paraíba, que de lá vem embora pra cá também,  
(1tvySdhmjpC um pouco diferente assim 
(0uv5TahmjpC assim de todo mundo,  
(1txzTdhmjpC acredito eu que eu passei da criança para o homem,  
(1txzTdhmjpC acredito eu que eu dei uma ripada  
(1uw3JbhmjpC nela muito grande... entendeu?...  
(0uw3JchmjpC Doze, treze, quatorze anos eu era um homem, não na idade; o resto,  
(1uw3SbhmjpC você ganha um respeito enorme... onde você vive... entendeu?...  
(1uv5KahmjpC eu não fui um garoto que brinquei de roda,  
(1uv5TahmjpC brinquei de cavalo,  
(1uv5NahmjpC eu não brinquei de nada.  
(1uv5TahmjpC você não consegue passá nada de bom pra eles né...  
(0tvySchmjpC é muito difícil você absorver aquilo...  
(0txySbhmjpC eu acho seja por conta disso né...  
(0txySbhmjpC por conta disso porque...  
(0uv5TahmjpC essa fase de de doze anos  
(1twzSchmjpC nós temos um índice pluviométrico  
(0uv5TahmjpC torno de duzentos e cinquenta mili mili mililitros,  
(0tvySchmjpC porque, ele dizia o  
(0uv5SahmjpC de sete 
(0uv5NahmjpC Quando chovia ele florava de novo...  
(0uv5TahmjpC então tenho que ir embora de casa,  
(0uw3TchmjpC por isso que eu saí com essa idade de 
(0uv5TahmjpC de casa, vim embora pra cá.  
(0uv5DahmjpC Ele me botava em cima de um ani um burro  
(1uv5DahmjpC mandava eu voltar sozinho com seis anos de idade 
(0uw3JchmjpC idade.  
(1uv5SahmjpC Isso é um absurdo fazê com uma criança de seis anos...  
(0uw3TbhmjpC eu passei a minha adolescência num é grande coisa não,  
(0uw3TdhmjpC Que o prefeito não teria nenhuma responsabilidade com  
(0uw3JdhmjpC na minha juventude.  
(0uw3JdhmjpC Chega a telecidade...  
(1tw3DbhmjpC o rádio, maior...  
(0tvySdhmjpC diferente...  
(0tvySdhmjpC muito diferente...  
(0tvzTdhmjpC não como candidato,  
(1uv5NahmjpC Gosto muito de mexer  
(1tvyNchmjpC quando é com dinheiro...  
(0uw3TchmjpC cidade pequena e nós era era  
(1tvzTchmjpC sindical, fui jornaleiro  
(0tvzTchmjpC umas campanhas sindicais,  
(0uw3NbhmjpC grande na sua cabeça, né...  
(0tvzSchmjpC você fica com uma condição... é é é...  
(0uv5SahmjpC melhora de você conversar com as pessoas,  
(0uw3JchmjpC tudo que acontecia na cidade... ah, Moaci vai fazê;  
(0tvySbhmjpC chama o Moaci pa fazê... Quer dizer, eu par era membro  
(0uv5SahmjpC do conselho de saúde 
(1uw3JchmjpC saúde, 
(0uv5TahmjpC De todo  
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(1tx3DchmjpC Mas não entendia aquilo,  
(0uw3TbhmjpC a Campina Grande tinha 
(1uw3TbhmjpC a segunda sede que dava atenção a região do Cariri...  
(0uv5NahmjpC Aí o cara falô, pa se livrá de mim.  
(0uv5NahmjpC Pra se livrá de mim, porque eu tava pressionando eles pa caramba...  
(0uw3DchmjpC minha cidade, ele mandô po cê a antena da televisão  
(1uw3JchmjpC pra entrevista num passá na cidade...  
(1uw3SchmjpC As cidades em volta,  
(0uw3LchmjpC um açude lá na região,  
(0uw3TchmjpC ele é o terceiro açude do Estado...  
(1uvzSdhmjpC os cara começaram a botar uma redezinha pequinininha e pescando...  
(1uw3SbhmjpC redes daquela.  
(1uw3DbhmjpC mas deram uma geral num foi em rede e apreenderam tudo.  
(1uw3TbhmjpC financeira muito grande com minha ida  
(0uw3DdhmjpC amizade e consegui  
(0uv5TahmjpC dava de cara... nós tava em uma localização que era uma primeira feira...  
(1uv5NahmjpC aperto de mão... aquele...  
(0uv5TahmjpC de tudo que  
(1uw3TchmjpC era cidade, do Cariri,  
(0uvySdhmjpC dezessete cidades,  
(0uw3SchmjpC dezessete cidades,  
(0uw3NchmjpC vai vai... só depende mais 
(0uv5SahmjpC mais de você...  
(0uw3NchmjpC Depende mais 
(0uv5SahmjpC mais de você...  
(0uw3SbhmjpC O povo lá pode se quemá, falar... 
(0tvyNchmjpC Lá só tem o poder público que tem dinheiro, mais ninguém...  
(1uw3TbhmjpC tão grande de 
(0uv5TahmjpC grande de dinheiro 
(0tvyNchmjpC dinheiro...  
(1uv5SahmjpC Fizemo um projeto de vinte 
(0uv5TahmjpC de cruzeiro, naquele tempo era...  
(1tvyNchmjpC Mas o cara que dá o dinheiro,  
(1tvyNchmjpC num dava dinheiro nem pra  
(0uw3NbhmjpC nós fizemos um barulho no Congo tão grande no mundo,  
(1uv5TahmjpC eles ficaram preocupado de perder a eleição.  
(1uv5SahmjpC E botava os cara de fiscal,  
(0uv5DahmjpC Que aqui o programa de es ... as os, as  
(0uv5KahmjpC estações de rádio 
(1uw3JbhmjpC tem um alcance muito grande.  
(1uv5SahmjpC Jogo de cintura...  
(0tvzTdhmjpC Nunca fui candidato a nada...  
(0tvySchmjpC Aí ele dizia que era aquele...  
(0uw3TchmjpC Qualé o problema que... lhe impede do senhô me lançá como,  
(0tvzTdhmjpC como candidato a prefeito?...  
(0uw3TbhmjpC Pode perguntá,  
(0uv5SahmjpC segmento de vendas  
(1uv5NahmjpC através de market(ing). 
(0uw3SchfjpG Eurides. 
(1uw3JbhfjpG Campina Grande. 
(0uv5TahfjpG tem idéia de quantos  
(0uv5JahfjpG Ah, brincava de...  
(0uv5TahfjpG quer saber de quê? 
(0uv5TahfjpG Ah, de pular corda,  
(0uv5TahfjpG de pique- 
(1uw3JchfjpG esconde... 
(1uvySchfjpG Dezoito. 
(1txzNdhfjpG Então foi rapidinho. 
(1uw3JbhfjpG Campina Grande. 
(0uw3TchfjpG Ah, sinto saudade das pessoas, não da... do local. 
(0uw3NchfjpG Ah, porque das pessoas ... pessoas que eu sempre amei, né. E... da cidade não,  
(1uv5DahfjpG porque eu vim pra cá atrás de emprego...  
(1uw3DbhfjpG desde os 15 anos que eu procurava emprego,  
(0uv5TahfjpG fico ali, sem... pensamento de ter que sair pra outro, né?  
(0uw3JdhfjpG Se já estou bem naquele local, não há necessidade  
(0uv5SahfjpG de ficar indo  
(0uv5SahfjpG de Salvador 
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(1uw3JbhfjpG do Rio Grande 
(0uv5SahfjpG De vários lugares 
(1txzDchfjpG Olha... (pausa) lá se vendia  
(1uv5TahfjpG de tudo, né?  
(0uv5LahfjpG de louças e cristais.  
(0uv5LahfjpG de louças e cristais então é... o pessoal é... comprava muitos cristais, comprava 

muita prata... 
(0uv5TahfjpG É... na Praia de Botafogo é...  
(1uw3DbhfjpG onde hoje é o...  
(0uv5TahfjpG o Shopping de Botafogo. 
(0uv5LahfjpG Botafogo, no bairro de Laranjeiras... 
(0uv5SahfjpG de supermercado. 
(1uv5SahfjpG As pessoas é... via a bolsa, né... gosta. Coloco é... na banca de jornal pra vendê... 
(0uw3SbhfjpG São grandes. 
(0tvzDdhfjpG Já, está cursando é... radiologia. 
(0uw3NchfjpG Não... na verdade não é que seguiu os passos dele,  
(1uw3TbhfjpG ele desde pequeno sempre foi ligado, né?  
(0uvySchfjpG A tudo que é eletrônico e por isso... é... decidiu fazer, 
(1tx3DchfjpG decidiu fazer, por coincidência, a mesma coisa que o pai faz. 
(1tvySdhfjpG Os três, cada um um trabalho diferente, mas acaba que... todos deram. 
(0uv5TahfjpG Ah, de preferência mudando sempre as coisas do lugar... os móveis... 
(1tvzSdhfjpG Ah... ah, modificar,  
(1uw3JbhfjpG Ah, foi lá pra Campo Grande. 
(0uv5SahfjpG de vez em quando, assim uma implicância ou outra, mas isso é natural, né. 
(0uv5TahfjpG De quê?  
(0uv5TahfjpG de desenhar... 
(0uv5TahfjpG Ah, eu gostava de desenhar, assim é...  
(0uv5TahfjpG de pintura que é o mais visível.  
(0uw3TbhfjpG que não se vende todo  
(1txyDbhfjpG dia, né?  
(0uv5SahfjpG E... embora eu gosto de fazer,  
(1tvyNchfjpG tá sempre pegando no dinheiro, né,  
(1tvyNchfjpG mesmo sendo menos valor, mas sempre vendo o dinheiro entrar. 
(0uv5TahfjpG Não, eu já gostava de pintar,  
(0uv5TahfjpG Aprender a técnica de desenho...  
(0uv5NahfjpG é... de movimento,  
(0uv5LahfjpG de luz,  
(0uv5SahfjpG de sombra  
(0uv5LahfjpG brasileira de letras... 
(0tx3TbhfjpG Vendi tudo. 
(0uv5SahfjpG De voltar? 
(0uv5SahfjpG De voltar a pintar? 
(0uv5DahfjpG de outras, né, como bronze,  
(1uv5TahfjpG a única que me interessou foi a de concreto.  
(0uv5TahfjpG Embora a de bronze é mais fácil  
(1tvySdhfjpG São diferentes sim, inclusive a  
(1uv5TahfjpG de concreto é mais trabalhosa. 
(0tvySdhfjpG O que diferencia é que ela é mais rápida, porque...  
(0tvzSchfjpG e manda pra fundição e ela lá é quem vai fazer a fôrma, 
(1uv5SahfjpG ao invés de você, né? E... dá a peça pronta. 
(1uv5KahfjpG E a de resina aí eu  
(1tvySbhfjpG dizer, porque...  
(1tvySbhfjpG dizer qual é a  
(0tvySdhfjpG diferença não. 
(1tvySdhfjpG É diferente, né. 
(0uv5TahfjpG Ah, o de bronze é mais caro  
(0uv5TahfjpG você quer uma peça de bronze  
(0uv5TahfjpG de cavalo, então  
(0uw3SbhfjpG Não é... você não pode fazer isso. Tem que ser na... 
(0uv5TahfjpG mas só na região de praia. 
(1uv5TahfjpG tô pensando quando vim de Campina pra cá. 
(1txyDbhfjpG Um dia. 
(1uv5SahfjpG Porque eu queria que a Iara conhecesse as praias de João Pessoa. 
(0uw3JchfjpG Ah, eu gostaria na verdade  
(0uv5TahfjpG é de conhecer o Brasil todo, que eu não conheço. 
(0uv5SahfjpG Ah, eu não gosto! Não gosto de frio não, não me convida pra frio porque não é 

comigo.  
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(0uw3TbhfjpG onde tenha  
(1uw3JbhfjpG verde, né.  
(1tvyNchfjpG Ah, tem. Mas é que ele não tem dinheiro 
(0uv5LahfjpG Não, no caso de lá não  
(1uv5TahfjpG é por causa de dinheiro 
(1tvyNchfjpG de dinheiro,  
(0uv5TahfjpG é por causa de tempo, né. 
(0tvyTchfjpG Não, igual, só que, digamos, no caso dos irmãos  
(1uw3JbhfjpG Aí sempre que pode...  
(0tvzSchfjpG não tem condições porque tá em aula... aí,  
(1uv5SahfjpG de vir. 
(0uv5TahfjpG Ah, uma é dona de casa...  
(0uv5TahfjpG uma dona de ca...  
(0uv5TahfjpG as duas são donas de casa e  
(1tvyNchfjpG É, porque... não tem dinheiro pra comprá as coisas... 
(1uw3TchfjpG Ah, sempre tem. Pro Méier, pra Cascadura, pra... pro Centro da Cidade, pra Zona 

Sul,  
(1sw3SdhfjpG habitantes não,  
(1sw3JbhfjpG gente. 
(1rxyNbhfjpG Não, já tinha 
(1sw3DbhfjpG gente aqui. 
(1sw3SbhfjpG testes, né? 
(1rwzNchfjpG Não, primeiro e o último. 
(1rxyNbhfjpG porque se lá fosse bom eu não tinha vindo pra cá,  
(0rxyNbhfjpG Então tinha muitos que saíam 
(1sw3JbhfjpG Eu inclusive eu trabalhava na parte  
(1sw3JbhfjpG Eu trabalhava na parte  
(1sw3JchfjpG a minha prima ela era... gerente  
(1sw3SbhfjpG Ah... o que eu fazia antes e o que faço agora,  
(1sw3DbhfjpG vinte e dois... 
(1sw3DbhfjpG vinte e cinco. 
(1sw3NdhfjpG Os três, cada um um trabalho diferente, mas acaba que... todos deram 
(0rvyLbhfjpG tirar uma mesa  
(1sw3TdhfjpG ambiente, botar na outra e... 
(1sw3DchfjpG Durante uns 3 anos. 
(1rxzLchfjpG É... o estilo  
(1sw3DbhfjpG sete anos atrás 
(0rxyTbhfjpG Porque... é o tipo 
(0rxySbhfjpG aí tive que... fazer curso. 
(1sw3SdhfjpG na Presidente Vargas, ... na Bienal em dois mil e... nem sei quando... na Bienal.  
(0rxySbhfjpG só que aí eu tive que entrar em curso pra aprender desenho, né?  
(0rxyTbhfjpG tipo até igual a uma terapia também. 
(0rvySbhfjpG depois que tiver na argila aí você faz é...  
(1rxzLchfjpG retira toda aquela argila e 
(1rxyNbhfjpG até queriam comprar, mas a que eu tinha eu não queria vender.  
(1rxyNbhfjpG É... tinha, mas quebrou. 
(1sw3JchfjpG Ah, a escultura existe  
(0sw3NdhfjpG É diferente, né. 
(1rxzNdhfjpG Ah... baratinho. 
(0sw3JbhfjpG nenhum escultor trabalha nessa parte. Ele só faz o trabalho e manda... entendeu? 
(1sv5SahfjpG Não, eu te vendo sem alça 
(0rxzSchfjpG Ah, do Brasil, eu estive em João Pessoa, Recife,  
(1rxySbhfjpG Ah, tive, mas foi muito rápido. 
(1rxySbhfjpG Tive que voltar correndo! 
(0rxyNbhfjpG onde tinha  
(1rw3DbhfjpG sítio, lugares  
(0rxyNbhfjpG Porque tinha negócios lá pra resolver e... 
(1sw3DbhfjpG E a outra não, já uma tem vinte e quatro anos  
(1sw3DbhfjpG e a outra filha tem vinte e nove anos. 
(1rwzNchfjpG Ótima. 
(0rvzTdgmioA É praticamente sozinho 
(1sw3SdgmioA É praticamente sozinho  
(0rvzTdgmioA praticamente sozinho uai. 
(1sw3SbgmioA praticamente sozinho uai. 
(1sw3LbgmioA da gente lá  
(1sw3TbgmioA que até é ilusão né, porque a gente ganha um pouco  
(1rxyDbgmioA tenho um tio é.. primo só. 
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(1rxyNbgmioA nasci e me criei na roça não tinha...  
(1rxyNbgmioA não tinha nada,  
(1rxyNbgmioA não tinha nada mermo,  
(1rxyNbgmioA não tinha nada  
(0rxyNbgmioA eu não tinha bicicleta  
(0sw3TbgmioA Não, a gente trabalhava,  
(1sw3TbgmioA da gente de 
(1rvzTdgmioA praticamente a 
(1sw3NbgmioA gente num teve,  
(1sw3NbgmioA dez anos a gente num capinava  
(1rxyNbgmioA papai tinha um cavalo,  
(0rvyLbgmioA uma vaquinha era pá tirá capim  
(1sw3LbgmioA A plantação da gente lá era era...  
(1rxyNbgmioA essa num tinha outra.  
(1sw3NbgmioA Era só pra gente mermo  
(1sw3TbgmioA a gente plantava  
(1sw3DbgmioA da gente era essa lá  
(1sw3LbgmioA da gente lá, 
(0rvyScgmioA meus pais tiveram oito filhos  
(1rxyNbgmioA e tinha gente 
(1sw3LbgmioA gente lá muito pior  
(1sw3JbgmioA do que a gente, ... 
(1sw3TbgmioA a gente cria né então pega e come. 
(1sw3TdgmioA tem um ambiente bem  
(1sw3TdgmioA o meu ambiente bem,  
(1sw3LdgmioA um ambiente legal ué. 
(1sw3SbgmioA quando a gente chega  
(1sw3SbgmioA a gente chega lá  
(1sw3TbgmioA do Norte pra cá,  
(1sw3TbgmioA a gente tem,  
(1sw3TbgmioA a gente tem não,  
(1sw3SbgmioA até hoje a gente sente 
(1sw3LbgmioA da gente lá aqui nunca deixa 
(1sw3SbgmioA quando a gente chega lá então,  
(1sw3TbgmioA quando a gente que fica dez ano, 
(1sw3TbgmioA a gente tenta forçá um poco pra falá melhó,  
(1sw3TbgmioA outros fica vinte, trinta ano  
(1sw3TbgmioA gente que fala melhó pra mim é o carioca. 
(1rxzNcgmioA fala tudo assim certinho explicado  
(1sw3TbgmioA gente que fala melhor é o carioca,  
(1sw3SbgmioA a gente chega aqui,  
(0sw3NbgmioA só da gente mermo  
(1sw3NbgmioA da gente mermo  
(1sw3SbgmioA a gente chega  
(1sw3NbgmioA a gente não escolhe,  
(1sw3SbgmioA a gente vai, seja em qualquer lugar,  
(1sw3TbgmioA a trabalhar à noite de 
(0rxyNbgmioA lá já tinha moradia 
(0rxyNbgmioA tinha dois,  
(0rxyNbgmioA tinha dois,  
(1rxyNbgmioA que o outro tinha,  
(0rxyNbgmioA o outro tinha um  
(1rxyNbgmioA eu não tinha mas  
(0rvzSdgmioA eu vô pa satisfazê a mulhé, 
(1rxzDdgmioA Existia uma festa  
(1sw3DbgmioA pa gente ia memo,  
(0sw3JbgmioA a minha vida lá Norte,  
(1rvzNdgmioA meu divertimento era esse,  
(1rxyNbgmioA não tinha outras  
(1sw3SbgmioA coisa pra gente sair,  
(1sw3TbgmioA pra gente curtir 
(1rx3NbgmioA curti num 
(1rxyNbgmioA tinha não ué. 
(1rxyNbgmioA Tinha,  
(1rxyNbgmioA tinha e tenho hoje ainda,  
(1sw3NbgmioA gente não. 
(1rxzNdgmioA é do nordestino, é do baiano,  
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(1sw3TbgmioA coisa do Norte coisa do do Rio,  
(1rxzNdgmioA não só dos nordestinos  
(0rxyTbgmioA tipo de 
(1sw3DbgmioA população do Norte, a Paraíba a  
(0sw3TbgmioA a gente tem que sabê  
(0sw3NbgmioA a gente num tem  
(0sw3TbgmioA a gente tem que se comunicar  
(0sw3TbgmioA porque a gente conversando 
(1sw3SbgmioA que a gente se 
(0rxySbgmioA eu não tive,  
(0rxySbgmioA eu não tive  
(1rxySbgmioA uma coisa que eu não tive, pelo menos eu tô  
(0rvySbgmioA eles tivé  
(1sw3DbgmioA mas lá no Norte era capiná roça mermo né. 
(1sw3DbgmioA Vinte anos.  
(1sw3DbgmioA É vinte anos é. 
(1sw3DbgmioA Não, não nesses vinte ano eu fui duas veze. 
(1sw3DbgmioA a vida da gente era essa. 
(1sw3DdgmioA há dezessete anos,  
(1sw3DdgmioA trabalho há dezessete ano, me dô bem com todo mundo, 
(1sw3DbgmioA quinze ano, vinte ano   
(0sw3DbgmioA da noite  às cinco da manhã 
(0sw3DbgmioA a gente era  
(0sw3DbgmioA a minha parte em dar  
 (0tx3NcgmioA porque a escola que eu fui num aprendi nada não 
(0tx3TcgmioA aprendi praticamente 
(0uv5NagmioA Eu sozinho mermo que eu não sabia assim de nada,  
(0tx3LcgmioA ler aprendi ler alguma coisa, escrever pouca coisa mas consegui. 
(0uv5SagmioA a situação de vida  
(0tvyScgmioA era difiçu né,  
(0uv5TagmioA que aqui era mais fácil de ganhá  
(1tvyNcgmioA um dinheiro né mas eu acho  
(0uv5TagmioA Não, não veio um de cada vez entendeu...  
(1uvyScgmioA ela há dezoito anos,  
(1uvyScgmioA dezesseis, tenho um garoto com dez, 
(1tvyNcgmioA assim arrumá um dinheiro na minha vida  
(0tvyScgmioA tão vivendo difiçu mas tão vivendo né. 
(1uvyScgmioA É a despesa de 
(0uv5TagmioA de passagem é  
(0tvyScgmioA muito difiçu é muito caro, 
(1tvyNcgmioA um dinheirim,  
(1tvyNcgmioA você olha tá só com o dinheiro de 
(0uv5SagmioA de voltá ué. 
(0tvyScgmioA era difiçu mermo chegava assim.. você qué saber da infância né?  
(0uv5DagmioA de infância  
(1txzDdgmioA vendia,  
(1txzDdgmioA vendia mandioca 
(0tvyScgmioA mas tudo difícil  
(0tvyScgmioA é difícil a vida trabalhosa mesmo,  
(0tvyScgmioA era era difícil a vida  
(0uw3TdgmioA e nenhum passô necessidade de 
(0uv5SagmioA de fome,  
(0tvyScgmioA era difícil menina. 
(0uvyScgmioA eu tenho uma filha com dezesseis anos  
(0uv5TagmioA ... de preferença é  
(0uv5TagmioA uma carne de galinha que  
(1uvyScgmioA há dezessete anos,  
(1uvySdgmioA trabalho há dezessete ano, me dô bem com todo mundo, 
(0uw3SdgmioA fazê amizade fazê  
(1tvyScgmioA foi difícil, 
(1tvyScgmioA foi difícil mesmo,  
(0uv5TagmioA pouco de discriminação  
(1tvySdgmioA discriminação,  
(0tvySdgmioA a discriminação  
(0uw3NcgmioA uns que aprende mais fácil,  
(0uv5SagmioA a classe de gente 
(0uv5SagmioA a classe de gente 
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(0uv5TagmioA é filho de Paraíba e querêê entendeu 
(0tvyScgmioA é difícil  
(0tvyScgmioA é difíçu encontra,  
(1tvyScgmioA na casa do meu irmão é ruim, difíçu, aí quando  
(1uw3SbgmioA seja onde for  
(1uv5TagmioA mas de preferença na Zona Sul sabe.  
(0uv5SagmioA um sirviço de faxineiro  
(0uv5TagmioA de porteiro,  
(0uv5TagmioA de porteiro eu passei  
(0uv5SagmioA de vigia, aí fiquei 
(1txzDdgmioA moradia pra mim.  
(0tvyScgmioA A vida difícil quando  
(1twzTcgmioA a sindica aí  
(0twzTcgmioA a sindica tinha 
(0uv5LagmioA o grau de leitura 
(0uv5LagmioA grau de leitura muito mais  
(0uv5TagmioA gosta de criança 
(0uv5TagmioA não gostava de criança,  
(1tvyScgmioA foi dispensô o rapaz  
(0uv5TagmioA gostava de criança e ficô comigo,  
(0uv5TagmioA não gosta de criança por  
(0uv5TcgmioA não gosta de criança, 
(0uv5DagmioA nada assim de escolha não,  
(1uv5NagmioA se dependê de mim  
(1tvyScgmioA mermo é difícil. 
(0uv5TagmioA que de preferença que eu  
(0uv5TagmioA era saí com gaiola de passarinho  
(1tvySdgmioA meu divertimento era esse,  
(0tvyScgmioA acho difícil deixá que eu gosto. 
(0uv5NagmioA eu não gosto de muita  
(0uv5SagmioA muvuca de gente 
(0uv5SagmioA A feira de São Cristóvão  
(0uv5TagmioA atenção de todo mundo,  
(0uv5TagmioA atenção de todo mundo,  
(0uv5TagmioA lá tem de tudo que você qué,  
(0uv5SagmioA na Feira de São Cristóvão tem, 
(0uv5SagmioA então a feira de São Cristóvão  
(0txySbgmioA é boa por causa disso porque  
(0uv5TagmioA ela chama atenção de todo mundo,  
(0uv5TagmioA chama atenção de todo mundo não só dos paraíba. 
(0uv5NagmioA de música também, 
(0uv5TagmioA por causa de quê, porque a população é muito mais, 
(1uv5TagmioA não gosto de comparar  
(0tvyNcgmioA a violência diminui né.  
(0uw3JdgmioA fazê amizade,  
(0tvySdgmioA uma dificuldade na vida 
(1uw3NdgmioA uma dificuldade na vida  
(0uv5TagmioA não ficá de cabeça baixa  
(1uw3NcgmioA entende melhó.  
(1uw3NdgmioA uma oportunidade na vida eu vô aconselhá eles pra eles dá valor.  
(0uw3DbgmioA onde eu chego eu sempre procuro  
(0uw3DbgmioA onde eu chego procuro  
(1tvzDdgmioA é mandioca...  
(1tvzDdgmioA mandioca,  
(1tvzDdgmioA mandioca a vida  
(1tvzDdgmioA a a mandioca com a  
(1tvzDdgmioA não adianta,  
(1tvzDdgmioA não adianta que você sabe  
(0tvzDdgmioA isso aí num adianta tem  
(0tw3DbgmioA no prédio, num condômino,  
(0uv5DagmioA eu trabalhava de auxiliar 
(1uv5DagmioA aí depois de auxiliar 
(0tw3DbgmioA lá três anos lá nesse prédio, aí depois eu saí e tô aqui. 
(0uv5DagmioA procurou saber de um qual  
(0tw3DbgmioA aqui no prédio, aqui no  
(0sw3DdgmioA oportunidade assim  
(0uw3DbgmioA vô falá pra você, onde eu chego  
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(0uv5DagmioA era de onze  
(0uv5SagfjoB    cuidá de filho, 
(0uv5TagfjoB    fazia serviço de casa, e... 
(0tvzScgfjoB    condições né 
(0uvyScgfjoB    Já tem, tem já dezoito 
(0uvySdgfjoB    Dezenove anos. 
(1uvySdgfjoB    Casei com dezenove. 
(0uv5SagfjoB    final de semana que eu me encontrava com ele, 
(0uv5SagfjoB    só se via final de semana 
(0uv5TagfjoB    arrumei um emprego pra mim de doméstica 
(1txzDdgfjoB    moradia pra mim í 
(1uv5SagfjoB    no meu final de semana 
(1uvyScgfjoB    quando faz dezoito anos 
(0uvySdgfjoB   anos dezenove, aí vai chamando pra vim trabalha né. 
(0tx3JcgfjoB    entendeu aí eu sabia aí aprendi. 
(0uv5SagfjoB    mas sempre de gente 
(0uv5LagfjoB    gente de lá e eles iam... 
(0uv5LagfjoB    às vezes e é de lá entendeu 
(0uv5LagfjoB    que era de lá mesmo aí namoraram, 
(0uv5LagfjoB    como as comida de lá né meus filhos ainda come, mas as meninas não né. 
(0uv5TagfjoB    feijão de corda são essas comida. 
(0uv5TagfjoB    Eu mesmo gosto de todas, 
(0uv5TagfjoB    todas, de todas as comidas, num tem... 
(1tvyScgfjoB    Foi difícil eu mesma, 
(1uw3TdgfjoB    amizade de ninguém 
(0uv5NagfjoB    amizade de ninguém. 
(0uvyScgfjoB    Aqui já vai fazer dezoito anos. 
(0uv5LagfjoB    gosto daqui gosto também de lá, 
(0uw3TcgfjoB    tenho muito vontade de ir 
(0tvyScgfjoB    é difícil, convivê pra você morá ganhar né, 
(0uv5NagfjoB    meus menino gosta de macarrão, 
(0uv5SagfjoB    um meio de vivê lá entendeu, 
(0tvyNdgfjoB    todo mês seu dinheirinho, 
(0tvyScgfjoB    mas lá é difícil né você tê. 
(1uw3NcgfjoB    Só saudade né, 
(1uv5SagfjoB    meio de vida lá eu ia, eu iria. 
(0uv5TagfjoB    Gosto de praia que meus filho gosta né, 
(0uw3LbgfjoB    Grande, lugar chamado 
(0uw3TbgfjoB    Grande pra João Pessoa é três hora, 
(0uv5KagfjoB    tem festa de rua, tem aqueles 
(0tvyScgfjoB    a diversão era essa, 
(1tvyScgfjoB    Difícil né 
(1tvyScgfjoB    É difícil cumprir. 
(0uw3TcgfjoB    a cidade que 
(1txzNcgfjoB    às vezes à tardinha assim todo mundo 
(0uw3SbgfjoB    pode sai já sai com medo né. 
(0tvyScgfjoB    mas é muito difícil também 
(0uv5LagfjoB    são daqui de lá, 
(0uv5LagfjoB    mais de lá né, 
(0uv5LagfjoB    o pessoal de lá 
(0uv5SagfjoB    assim no final de semana, vamos sair, 
(1uv5NagfjoB    pro trabalho de novo. 
(0uw3DbgfjoB onde eu morava até a quarta série, 
(0uw3DcgfjoB    o irmão lá num tem idade ainda pra vim 
(0sw3SbgfjoB A gente somo  
(0rvzNdgfjoB é mas aí eu cheguei aqui e num continuei a estudá  
(0rxySbgfjoB aí me casei tive que cuidá do marido,  
(0sw3NbgfjoB ele veio pra cá pro Rio a gente morava no interior,  
(0rxzDdgfjoB existia telefone na época  
(1rxzDdgfjoB aí existia telefone 
(1rxzDdgfjoB existia, mas mais praquelas pessoas  
(0sw3TbgfjoB a gente casou aí quando casado viemo pra cá né. 
(1sw3TbgfjoB É que a gente casamos e viemos pra cá. 
(1rwzTdgfjoB Doméstica. 
(0rxyNbgfjoB ele já tinha um emprego aqui né,  
(0sw3TbgfjoB ele me trouxe pra cá junto pra gente casá junto 
(0sw3SbgfjoB um lugar pra gente ficá,  
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(1rwzTdgfjoB doméstica pra trabalhá, 
(1sw3SbgfjoB a gente veio pra cá...  
(0rxyNbgfjoB mas lá num tinha  
(1sw3SbgfjoB a gente saía ficava,  
(1sw3KbgfjoB a gente retornava  
(1sw3JbgfjoB Da família da gente 
(0rxyNbgfjoB já tinha,  
(0rxyNbgfjoB já tinha irmão aqui,  
(1sw3NbgfjoB irmão também que vem na frente mais velho,  
(1rxyDbgfjoB Os tios, é tudo lá,  
(0rxyDbgfjoB é que eu num tenho tio não  
(0rxyDbgfjoB é só irmã mermo, tio, primo. 
(1sw3SbgfjoB a gente só era mermo pra cuidá da casa,  
(0sw3NbgfjoB a gente num cozinhava  
(1rwzTdgfjoB doméstica na casa 
(0sw3TbgfjoB gente de lá 
(0sw3NbgfjoB eu vim conhecer mais gente mesmo depois  
(0rxyNbgfjoB eu quase num tinha amizade 
(0rxyNbgfjoB não tinha filho eu vim grávida pra cá 
(0sw3NbgfjoB mas a vida lá pra gente morá  
(1rvyScgfjoB Não, eu voltaria se tivesse assim  
(0rxzNcgfjoB emprego certinho, pra você ganhá  
(0rvyScgfjoB é pra morá se tivesse um  
(1sw3NbgfjoB aí a gente num ia muito não. 
(0rxyNbgfjoB na roça num tinha essas coisa,  
(0rxyNbgfjoB pra praça tinha praça,  
(1rxyNbgfjoB quando tinha.  
(1rxyNbgfjoB Tinha cinema 
(0sw3JbgfjoB era bom é saí à noite,... hoje  
(0sw3NbgfjoB aqui a gente num  
(0sw3NbgfjoB a gente mora até hoje  
(1sw3NbgfjoB gente num sai,  
(1sw3SbgfjoB às vezes a gente vai ali no Cristóvão,  
(0sw3DbgfjoB da gente ir, tem que reunir os amigos e ir né,  
(0sw3SbgfjoB que a gente se encontra aqui no Rio, se vê, amigos. 
(1sw3SbgfjoB no natal a gente fica mais com a família  
(1sw3SbgfjoB e a gente ficamo com ele,  
(0sw3NbgfjoB mas a gente num vai sempre não. 
(1sw3DbgfjoB     à noite a gente num sai 
(1sw3DbgfjoB    à noite a gente 
(1sw3DbeflnE Vinte e três anos. 
(1sw3DbeflnE Comecei em agosto... vinte e oito  
(1rvzTdeflnE eu tentei vestibular duas vezes...  
(1rwzNceflnE Mas em dois mil e três eu tava no último ano...  
(1rvzTdeflnE no pré-vestibular...  
(1rvzTdeflnE Aí, dois mil e quatro e dois mil e cinco eu fiz pré-vestibular no curso Hélio Alonso,  
(1rxyNbeflnE tinha aula,  
(1rxzSdeflnE que era optativa, sábado ou domingo...  
(1rxyNbeflnE mas tinha que pagar por fora...  
(1sw3TbeflnE sete da manhã até...  
(1sw3JbeflnE as dez da noite.  
(1rxzNdeflnE E não era tão... baratinho, né.  
(0rxyNbeflnE e tinha alguma coisa com Biologia...  
(1sw3DceflnE bastante e gostá da profissão, né.  
(1sw3TbeflnE porque eu também faço outro curso à noite, que é técnico em química  
(1sw3SbeflnE é... são várias partes do corpo...  
(1sw3JdeflnE pra eu ver como é realmente... bem,  
(1rwzTceflnE como é a prática, na realidade 
(1sw3JbeflnE curso a noite...  
(1sw3TdeflnE São completamente diferentes 
(1sw3SdeflnE diferentes...  
(1sw3JdeflnE totalmente... É...  
(1sw3TbeflnE o curso técnico lida mais com a parte da química,  
(1rwzTceflnE mesmo na teoria quanto na prática e... a...  
(1sw3TbeflnE a parte biológica... Entendeu?  
(1sw3TdeflnE São totalmente diferentes 
(1sw3SdeflnE diferentes... não tem como complementar um o estudo do outro. 
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(1rxyNbeflnE Eu apenas ajudava, mas eu tinha um horário fixo,  
(1rxyNbeflnE eu tinha quinze anos...  
(1sw3NceflnE Não existe mais  
(1sw3SbeflnE a gente foi morá em Sumé? 
(1rwzTdeflnE em Matemática... que eles não deram ênfase...  
(1rvzTdeflnE nem multiplicar.  
(1rxyNbeflnE às vezes eu tinha que vim embora,  
(1rxyNbeflnE porque não tinha aula...  
(1rxyNbeflnE o professor não tinha ido.  
(1sw3DdeflnE Mas lá, realmente a educação  
(1sw3JdeflnE é deficiente. 
(1rx3JbeflnE Senti... Quando eu vim aqui pro Rio...  
(1rxyNbeflnE eu tinha até  
(1rxzTdeflnE repetido de 
(1rvzTdeflnE E vim prum colégio particular, que era perto  
(1rx3DbeflnE Então, eu senti uma  
(1sw3SdeflnE as matérias um pouco diferentes...  
(1rxySbeflnE sendo que tive que estudar mais  
(1rvyLbeflnE no começo eu tirei bem, notas baixas...  
(1rvzTdeflnE mas também, particular... no qual eu já tava mais ou menos acostumada...  
(1sw3JdeflnE Mas como eu era adolescente...  
(1rx3DbeflnE eu senti uma  
(1sw3TbeflnE parte cultural... é...  
(1rx3TbeflnE Então... eu senti dificuldade pra fazê  
(1sw3TdeflnE eram totalmente diferentes 
(1sw3SdeflnE diferentes daqui.  
(1rxyTbeflnE Então é... tipo... é como se eu fosse uma ET...  
(1rxzDceflnE eu me sentia muito mal...  
(1sw3JdeflnE porque eu tava pré-adolescente... e  
(1sw3JdeflnE Totalmente...  
(1sw3JdeflnE Adolescente,  
(1sw3DdeflnE pré-adolescente é muito preconceituoso...  
(1sw3TdeflnE o diferente pra eles incomoda...  
(1rxyNbeflnE Então, não tinha muita compar... é... companheirismo, né?  
(1rxyNbeflnE Então, que eu lembro, tinha uma amiga...  
(1sw3DbeflnE Não tenho este hábito  
(1rx3DbeflnE E eu senti uma  
(1rwzNceflnE era na sétima série...  
(1sw3TbeflnE que a gente cantava o Hino Nacional...  
(1sw3SbeflnE antes de 
(1sw3TbeflnE e aqui, as crianças, na parte do bosque,  
(1rxzNceflnE Eu falando certinho assim, no Estado da Paraíba...  
(1sw3JdeflnE É só diferente... Mas... foi com o tempo mudando... 
(1rvyLbeflnE Não, não tem como tirar de mim 
(1rwzTdeflnE é bom ter esse, essa característica.  
(1sv5DaeflnE as pessoas que não te aceitam...  
(1rvzNdeflnE tudo bem... mas cê continua com  
(1sw3JdeflnE isso eu acho importante... que eu to aprendendo  
(1sw3JceflnE traz problema pro coração, traz gastrite...  
(1sw3TceflnE até acho que eu tenho gastrite por  
(1sw3JceflnE gastrite. 
(1rxyTbeflnE ah, tipo... às vezes quando eu fico...  
(1rxyTbeflnE Então... tipo... brincadeiras  
(1rvzTdeflnE Antigamente surgia uma confusão...  
(1sw3SdeflnE Antigamente surgia uma confusão...  
(1sw3TdeflnE simplesmente por ela ter falado isso,  
(1rvzNdeflnE levo na maior... e continuo falando arrastado mesmo, pra irritar. 
(1rvySceflnE só se eu tivesse que... uma profissão...  
(1rvySceflnE Só quando tivesse bem velhinha,  
(1sw3TdeflnE é diferente daqui...  
(1sw3TbeflnE E o leite de lá 
(1sw3TbeflnE porque... o leite de lá 
(1sw3JdeflnE é diferente. 
(1sw3JdeflnE Exatamente... Cozinhá é com a minha mãe...  
(1rvyLbeflnE É... se você tirá... é...  
(1sw3NbeflnE É... o leite natural...  
(1rvyLceflnE tirado  
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(1rxyDbeflnE Minhas tias...  
(1rxyDbeflnE tem duas tias que tem...  
(1rw3DbeflnE que tem uns sítios, né?...  
(1rxyLbeflnE até mesmo vaca que tiram  
(1sw3JbeflnE o leite...  
(1sw3TbeflnE aquele leite bom...  
(1sw3SbeflnE Claro que vai fervê antes de beber 
(1rxyDbeflnE Sei também que minha tia fazia... 
(1rxyDbeflnE minha tia lá tem uma,  
(1rxzTceflnE E das antigas que...  
(1sw3KbeflnE a gente ralava os milhos,  
(1sw3JceflnE Existe. 
(1sw3JceflnE Existe,... também...  
(1sw3TbeflnE cachorro-quente com carne moída...  
(1sw3JdeflnE Exatamente. 
(1sw3SdeflnE Tem umas coisas assim que são bem diferentes...  
(1rxzLceflnE se bota na arma e atira nas pessoas?  
(1sw3JdeflnE Isso aí que eu achava diferente. 
(1rxyNceflnE e muito tímida,  
(1rxyNceflnE tímida... eu não consegui arrumar vários, assim... muitos amigos...  
(1uv5NaeflnE Nove do dois de mil novecentos e oitenta e dois. 
(1uv5DaeflnE É... Acadêmica de enfermagem... To cursando. 
(1uv5DaeflnE de agosto... desse ano. 
(1uw3JceflnE ali no centro da cidade. 
(1uv5DaeflnE e como eu fazia curso de inglês, na época...  
(1uv5SaeflnE Só de segunda a sexta, de sete 
(1txyDbeflnE Ficava o dia inteiro... no curso.  
(1uw3NceflnE Mas assim, depende mais da,  
(1uw3TceflnE vontade de cada um. 
(1uv5TaeflnE de cada um.  
(1tvySdeflnE é isso que faz a diferença...  
(0tvzTdeflnE do candidato. 
(1tvzSdeflnE Aí... dois mil e quatro... eu, eu coloquei Biomedicina... em duas,  
(1uw3SdeflnE duas faculdades... que era UFRJ...  
(1tvzSdeflnE Biomedicina UFRJ...  
(1tvzSdeflnE eu coloquei Biomedicina (risos) na UFRJ...  
(1tvzTdeflnE porque eram poucos candidatos  
(1tvySdeflnE To... Mesmo em todas as dificuldades...  
(1uw3SdeflnE To... Mesmo em todas as dificuldades...  
(1tvySceflnE que eu acho super difícil...  
(1tvySceflnE eu acho que é até mais difícil que Biologia...  
(1tvzTceflnE Mas... tem que se dedicar  
(1uw3TceflnE Vai lidar com pessoas... com a saúde das pessoas...  
(1uv5SaeflnE e curso técnico de física, que eu  
(1uv5DaeflnE na matéria de Anatomia... que...  
(1uv5SaeflnE além de você ter que lidar com corpos...  
(1tvySdeflnE Eu acho que é o... é o grau mais dificuldade.  
(1uw3JdeflnE Eu acho que é o... é o grau mais dificuldade.  
(1tvySdeflnE Mas Anatomia que... eu tenho mais dificuldade...  
(1uw3JdeflnE Mas Anatomia que... eu tenho mais dificuldade...  
(1uv5TaeflnE de gravar os nomes. 
(1uv5TaeflnE Eu fiz em, a prova ano passado, de química e passei...  
(1uv5TaeflnE É técnico de Química  
(1tw3DbeflnE pós-médio... pra quem  
(1tw3DbeflnE já acabou o Ensino Médio. 
(1uw3LdeflnE É curso técnico... Não é faculdade lá... 
(1txySbeflnE É isso o que eu disse, eu to em dúvida ainda...  
(1uw3DbeflnE Eu não sei pra onde eu  
(0tx3DceflnE vou me decidi ir...  
(1uw3JdeflnE Só quando acabá a faculdade... e fazê estágio nos dois...  
(1uw3JdeflnE na realidade.  
(1tvySceflnE O estágio, eu acho que vai ser um divisor  
(1uv5DaeflnE de águas... Mas... vou ver ainda. 
(1txyDbeflnE Não to indo todo dia no  
(1uw3JdeflnE To tentando levar a faculdade.  
(1uw3TdeflnE Claro que eu priorizo a faculdade, porque é  
(1tvyTceflnE um curso superior, diploma 
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(1uv5TaeflnE de curso superior...  
(1tvySdeflnE diferentes...  
(1uw3TdeflnE a faculdade com  
(1tvySdeflnE diferentes... não tem como complementar um o estudo do outro. 
(1uv5TaeflnE não era um trabalho de carteira assinada...  
(1uv5SaeflnE Trabalhava na banca de jornal... sem salário...  
(1uv5NaeflnE que era de manhã...  
(1uw3JbeflnE tem... às duas da tarde...  
(1uv5SaeflnE em banca de jornal,  
(1uw3TbeflnE desde que eu comecei quin...  
(1uv5TaeflnE Eu nasci aqui no Rio... no bairro de Botafogo,  
(1uv5NaeflnE e agora voltei, em noventa e seis... julho de noventa e seis... e estô aqui até agora, 

há dez anos. 
(1uv5NaeflnE Não lembro de nada. 
(1uw3JceflnE Qual foi a cidade?...  
(1uw3TceflnE como era uma cidade pequena...  
(1uw3TdeflnE a criança tem muita liberdade de 
(1uv5TaeflnE de brincar na rua, na pracinha... 
(1tvySdeflnE não tem muita diferença...  
(1txzTceflnE Mas, assim, a medida em que vai passando...  
(1tvySceflnE não sabia dividir,  
(1tx3KceflnE não sabia dividir,  
(1uv5TaeflnE Então... era terrível falta de professores e tal...  
(1uw3DbeflnE tem umas que você pode escolher...  
(1uv5DaeflnE de ano, na Paraíba eu tava atrasada.  
(1uw3DbeflnE da minha casa, no bairro onde eu morava,  
(1uw3TbeflnE grande dificuldade 
(1tvyTdeflnE dificuldade, por causa da deficiência dos anos anteriores...  
(1uw3JdeflnE dificuldade, por causa da deficiência dos anos anteriores...  
(1tvySdeflnE as matérias um pouco diferentes...  
(1uv5TaeflnE Aí depois mudei de colégio, fui prum colégio maior,  
(1tvySdeflnE diferença na  
(1tvySdeflnE Então... eu senti dificuldade pra fazê  
(1uw3TdeflnE Então... eu senti dificuldade pra fazê  
(1uw3TdeflnE amizade por causa  
(1tvySdeflnE da diferença... é...  
(1uv5DaeflnE de Estado mesmo...  
(1tvySdeflnE diferentes daqui.  
(1txzDceflnE Então eu pedia, por exemplo...  
(1txzNceflnE Que que cê ta pedindo?  
(1uv5SaeflnE também... por essa questão de ser  
(1uv5KaeflnE impõe um pouco de respeito... 
(1tvySdeflnE o diferente pra eles incomoda...  
(1txySbeflnE espizinhá em cima disso...  
(1uv5SaeflnE ter um pouco de jogo de 
(1uv5SaeflnE de cintura e tal...  
(1uw3DbeflnE Até chegar onde eu estou. 
(1txyDbeflnE Até hoje em dia, algumas palavras,  
(1uv5DaeflnE de economizar as palavras...  
(1tvySdeflnE diferença nisso...  
(1uv5SaeflnE de subir...  
(1tvySdeflnE É só diferente... Mas... foi com o tempo mudando... 
(1uv5NaeflnE de mim...  
(1uv5SaeflnE do jogo de cintura...  
(1uv5SaeflnE As pessoas se saem bem, com jogo de cintura.  
(1uw3JdeflnE Mas em outras coisas pra você, convivência, sociedade...  
(1uw3SbeflnE você não pode ser muito rígido...  
(1uv5SaeflnE cê tem que ter um pouco jogo de cintura e...  
(1uv5TaeflnE cê tem que aceitar o jeito de cada um...  
(1uv5SaeflnE não concorda com seu ponto de vista,  
(1uv5SaeflnE seu ponto de vista, entendeu?...  
(1uv5SaeflnE É ter esse... esse jogo de cintura...  
(1txySbeflnE Dizem até que... se levá tudo a sério,  
(1txySbeflnE causa disso...  
(1uw3DbeflnE esse problema vem desde a... da pré-adolescência...  
(1uv5TaeflnE esse problema de gastrite 
(1uw3TbeflnE Mas assim... desde pré-adolescência...  
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(0uvySdeflnE isso talvez levava um desconforto... que... 
(1uv5TaeflnE ta falando com sotaque de paraíba, ta nervosa...  
(1uv5SaeflnE de falar,  
(1uv5TaeflnE falar com sotaque de paraíba...  
(0uv5TaeflnE pára com esse seu sotaque de paraíba.  
(1txyDbeflnE Mas hoje em dia... não me incomoda...  
(1tvyNceflnE com dinheiro...  
(1uw3TceflnE se eu não conhecesse a cidade bem...  
(1uw3JceflnE Mas aí depende...  
(1uv5DaeflnE vai gostar de um lugar sossegado, né?...  
(1uv5DaeflnE tem outros campos de atuação que ganham  
(1uv5DaeflnE Soube, assim... de amigos que já foram lá...  
(1tvyNceflnE se for pra juntar um dinheiro...  
(1uv5SaeflnE é, carne de sol, cuscuz...  
(1uv5LaeflnE é, tapioca... é... a manteiga de lá também é muito boa...  
(1uv5TaeflnE queijo de coa... queijo coalho...  
(1uv5LaeflnE a cocada de lá  
(1tvySdeflnE é diferente daqui...  
(1uv5SaeflnE bolo de fubá... muito bom... Que eu lembre, são essas. 
(1uv5SaeflnE a feira de São Cristóvão...  
(1uv5LaeflnE de lá, né... não tem como ser feito...  
(1uv5LaeflnE de lá  
(1tvySdeflnE é diferente. 
(1uv5TaeflnE de cabra... é isso? 
(1tvyLceflnE direto do animal...  
(1uv5TaeflnE de beber, né?...  
(1uv5NaeflnE Era comida de milho...  
(1uv5NaeflnE ... de milho... Muito bom. 
(1txzDceflnE Podia ter os dois...  
(0uv5TaeflnE Num é só esse de carne moída, não...  
(1tvySdeflnE Tem umas coisas assim que são bem diferentes...  
(1uw3SbeflnE Aí eu, bala nun é aonde se bota...  
(1tvySdeflnE Isso aí que eu achava diferente. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


