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RESUMO 

 

Neste trabalho, analisamos a variação do /S/ em coda silábica no falar da cidade de Três 

Rios, localizada na fronteira entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, em comparação aos 

falares tidos como carioca e mineiro: Três Rios está a mais ou menos 120 km da capital 

fluminense, e a cerca 60 km de Juiz de Fora, importante cidade da Zona da Mata 

mineira. Investigamos a existência de um continuum linguístico entre os falares do Rio 

de Janeiro e de Belo Horizonte, passando por Três Rios, com foco na realização do /S/ 

em coda silábica e na situação fronteiriça do falante trirriense. Consideramos como 

pontos de inquérito as capitais dos estados cujos falares estão sendo investigados, o 

município-origem e dois pontos intermediários, localizados a mais ou menos a mesma 

distância do município-origem, as cidades de Petrópolis (RJ) e Juiz de Fora (MG). 

Traçamos, assim, uma espécie de contínuo a partir da BR-040, principal ligação entre as 

localidades investigadas e a partir da qual toda a região se desenvolveu, já que a atual 

BR-040 era, no trecho Petrópolis – Juiz de Fora, a antiga Estrada União Indústria, e no 

trecho ampliado, RJ-BH, a famosa BR 3. A escolha por Três Rios como ponto de 

partida da investigação é relevante pelo fato de ser uma localidade que ainda não serviu 

de alvo para estudos linguísticos mais amplos. A comparação entre os falares dessas 

localidades também é algo inédito, principalmente porque estamos constituindo um 

corpus novo que poderá servir de base para outros estudos. O objetivo desta pesquisa 

foi verificar como se realiza o /S/ em coda no falar trirriense, dentro 

do continuum linguístico RJ-BH e a que tipo de fatores sua realização está 

condicionada. Adotamos como principal linha teórica a perspectiva da Sociolinguística 

Laboviana, e as contribuições da Ecolinguística para explicar o continuum dialetal 

geográfico e o contato de línguas. O corpus constituído compreende entrevistas de 

informantes das cinco localidades investigadas, de ambos os sexos, divididos em três 

faixas etárias – de 15 a 25 anos; de 26 a 49 anos; e de 50 anos ou mais. Os resultados 

obtidos comprovam a hipótese de que as concretizações do S em coda silábica ilustram 

um continuum linguístico realmente existente entre RJ e BH, que transpassa as 

fronteiras geográficas e se constrói histórica e socialmente através do contato entre 

mineiros e cariocas/fluminenses. 

Palavras-chave: Sociolinguística; Ecolinguística; Continuum Linguístico; Fronteira 

Linguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims at analysing the variation of /S/ in a syllable coda in the accent used in 

Três Rios, a city situated in the border of the states of Rio de Janeiro and Minas Gerais, 

comparing it to the said carioca and mineiro accents. Três Rios is about 120 km away 

from the city of Rio de Janeiro, capital of the state with the same name, and 60 km away 

from Juiz de Fora, an important city in the southeastern part of the state of Minas Gerais 

(also known as Zona da Mata). We searched for the existence of a linguistic continuum 

between the accents of Rio de Janeiro and Belo Horizonte, passing through Três Rios, 

focusing on the occurrence of /S/ in a syllable coda and on the situation of the speakers 

living in the bordering city. We considered as points of enquire the capitals of the states 

whose accents are being investigated, the origin-city, and two intermediate points: the 

cities of Petrópolis (RJ) and Juiz de Fora (MG). We marked, thus, a continuum using as 

a reference point the highway BR-040, which connects the studied places, and through 

which the region developed, considering that the aforementioned highway was, on the 

part between Petrópolis and Juiz de Fora, the old "Estrada União Indústria" (Union 

Industry Road, in English), and on its new part, the famous BR 3. Chosing Três Rios as 

a starting point is relevant for the city was not subject to wider studies on linguistics 

before. The comparison between the accents found in these places is also something 

new, especially because we are creating a new corpus, which may be the base for 

further studies. Our aim in this research was to verify  the ways through which the post-

vocallic /S/ is performed by speakers from Três Rios, inside the linguistic continuum 

between Rio de Janeiro and Minas Gerais, and to what kind of factors its realization is 

conditioned. We used as our main theoretical resource the perspectives found in Labov's 

Sociolinguistics, and the contributions of Ecolinguistics for explaning the dialect-

geographic continuum, as well as the languages contact. The corpus we gathered 

contains interviews of 12 informers from each one of the five locations, from both 

sexes, divided in three age groups - 15 to 25 years old; 26 to 49 years old; and 50 years 

old and above. The results we obtained prove the hypothesis that the concretization of 

/S/ in a syllable coda show that a linguistic continuum does exist between the states of 

Rio de Janeiro and Minas Gerais, and that it trespasses the geographical borders, being 

build historically and socially by the contact between the people from both states. 

Key-words: Sociolinguistics, Ecolinguistic, Linguistic Continuum, Linguistic border. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociolinguística do contato de línguas é um estudo de ecologia linguística. 

Mackey (1979) 

 

O que caracteriza a variação dos falares em regiões fronteiriças? Como 

podemos classificar os falares que misturam marcas de regiões diferentes separadas 

teoricamente por uma fronteira geográfica, limites estaduais, estradas ou rios, por 

exemplo? As características de um falar certamente não desaparecem quando se cruzam 

os limites de uma cidade ou estado, mas o que será que contribui para formar as marcas 

típicas do falar de uma ou outra região? Fatos históricos? Os primeiros povos que 

habitaram a região? A formação de uma determinada comunidade de fala? Os povos 

que migram entre os estados, levando características linguísticas e culturais de um para 

outro? 

Neste trabalho, investigamos o falar de uma região fronteiriça, a cidade de Três 

Rios, que se encontra numa região limítrofe entre Rio de Janeiro e Minas Gerais: a 

cidade está a 120 km do Rio de Janeiro, capital, e a 60 km de Juiz de Fora, importante 

cidade da Zona da Mata mineira. A escolha por Três Rios como ponto de partida para a 

construção do traçado do continuum entre as capitais Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 

passando pelas cidades de Petrópolis e Juiz de Fora, justifica-se 

 

 

Em razão de sua situação geográfica, de sua história e das interferências de 

que tem sido objeto, do tipo de povoamento que nela se processou, da 

situação econômica atual e passada, da sua relação com as demais áreas a 

serem pesquisadas, da sua situação demográfica, enfim, pode ter um conjunto 

de caracteres que a demarcam e a distinguem de outras áreas. (CARDOSO & 

FERREIRA, 1984, p. 24) 

 

 



 
 

Segundo Cardoso (2010): 

 

As transformações pelas quais passa a sociedade contemporânea 

exigem a inclusão, na rede de pontos, de localidades de maior 

desenvolvimento, maior grau de urbanização e de número de 

população mais elevado. Assim, é recomendável que as capitais de 

região ou estados sejam sempre incluídas quando se constituir uma 

rede extensa para ser pesquisada e que, ao considerá-las, não se perca 

de vista a pluralidade de falantes que englobam e, consequentemente, 

as variáveis sociolinguísticas que, necessariamente, esses usuários da 

língua representam. (CARDOSO, 2010, p. 91) 

 

 

Para Cardoso (2010), pode-se estabelecer como lócus da pesquisa uma única 

localidade e, além disso, marcas da contemporaneidade têm de ser consideradas para 

que a escolha de localidades não se paute, como em tempos remotos, “prioritariamente 

pelo princípio do isolamento, antiguidade e pouco desenvolvimento, mas procure 

refletir, na sua configuração, o traçado que o mundo moderno vem delineando” 

(CARDOSO, 2010, p. 91). 

Segundo Nascentes (1958), as localidades-alvo devem ser fixadas em meio a 

regiões características com relação ao tipo de linguagem. No entanto, quando não se 

dispõem de dados dessa natureza, devem-se considerar aspectos históricos, geográficos, 

demográficos e sócio-econômicos, como apontam Brandão (1991) e Brandão & Moraes 

(1995). 

Esta é uma pesquisa linguística relevante sobre o falar de Três Rios, cidade do 

interior do estado do Rio de Janeiro na fronteira com Minas Gerais, denominada 

“esquina do Brasil” pelo então presidente Juscelino Kubistchek por ser o maior 

entroncamento rodo-ferroviário do país. Todavia, a cidade de mais ou menos 80 mil 

habitantes está passando por um momento único com a implementação de um campus 

universitário – o Campus Três Rios da UFRRJ, institucionalizado em 2010 – e de várias 

empresas de grande porte, como as recém-inauguradas Nestlé – uma das maiores sede 



 
 

da indústria de alimentos no país – e a Neobus – uma grande fábrica de carrocerias e 

ônibus. Acreditamos que o número de pessoas que tem migrado para a cidade 

influenciará, a longo prazo, a possível mudança na identidade do falar trirriense, bem 

como alteração da própria identidade da cidade e dos habitantes que convivem com 

esses migrantes. 

A indicação de Três Rios como ponto de partida deve-se a priori, pela 

indicação de que há na fala do trirriense marcas específicas que a fazem peculiar em 

relação aos dialetos carioca e mineiro, representantes das falas dos estados do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, entre os quais o município está localizado. Assim, justifica-se 

também a escolha as capitais dos estados, a cidade do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 

e as duas maiores cidades desses dois estados, localizadas entre Três Rios e as capitais: 

Petrópolis (RJ) e Juiz de Fora (MG) como pontos de investigação, traçando-se assim, 

uma espécie de contínuo a partir da BR-040, principal ligação entre Rio e Minas.  

Também apontamos a citação que Nascentes (1958) faz dos 39 municípios do 

estado do Rio de Janeiro que serviriam de pontos de inquérito, entre os quais o autor 

destaca Três Rios. O município também está citado como ponto de inquérito para a 

construção do ALiB e foi escolhido por Almeida (2008) como local de investigação 

para a formação do MicroAFERJ. 

A seguir, ilustramos o mapa com o traço da rodovia federal BR 040, a partir da 

qual delimitamos nosso continuum linguístico de investigação. 



 
 

 

Figura 01: As cinco cidades investigadas a partir da Rodovia Federal BR-040. 

 

Como tema geral deste estudo, delimitamos a investigação da existência de um 

continuum linguístico entre os falares do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, passando 

por Três Rios, no âmbito da Sociolinguística e da Ecolinguística. Como tema 

específico, selecionamos a situação fronteiriça do trirriense e a realização do /S/ em 

coda silábica interna e externa no continuum linguístico Rio de Janeiro – Belo 

Horizonte. 

Para este trabalho, levamos em conta a situação fronteiriça do falante trirriense 

e as inúmeras mudanças que estão acontecendo na cidade nos últimos tempos, 

responsáveis por influenciarem a migração de falantes de outras cidades e regiões, 

acreditamos ser este um momento muito propício a uma pesquisa linguística e, por isso, 

buscamos responder às seguintes questões:  



 
 

1. Quais são as variantes do /S/ em coda silábica no Rio de Janeiro e em Belo 

Horizonte? 

2. Quais são as variantes do /S/ em coda silábica no falar trirriense? 

3. Há variantes comuns a ambos os falares (carioca e mineiro) no falar trirriense? 

Como isso ocorre e por quê? 

4. O fato de Três Rios ser uma cidade localizada entre os limites geográficos dos 

estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais pode ter influenciado a formação do falar 

trirriense? 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar como se realiza o /S/ no falar 

trirriense, dentro do continuum linguístico Rio de Janeiro-Belo Horizonte e a que tipo 

de fatores sua realização está condicionada: linguísticos, diatópicos, diastráticos? 

Nossos objetivos específicos são (1) analisar a fala do trirriense a partir da 

realização do /S/ em coda silábica; (2) comparar a realização do /S/ final do trirriense 

com a realização do mesmo /S/ por falantes das capitais do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais, e das cidades de Petrópolis (RJ) e Juiz de Fora (MG); (3) traçar um continuum 

linguístico entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, passando por Três Rios, considerando 

também as cidades de Petrópolis (RJ) e Juiz de Fora (MG) na comparação entre os 

falares; (4) formar um corpus comparativo com os dados coletados entre os falares 

“carioca” e “mineiro” que possa servir para outras pesquisas futuras. 

Para identificar os fenômenos que justificam essa particularidade do falar 

trirriense, realizamos uma pesquisa sociolinguística, de abordagem qualitativa e 

quantitativa. Consideramos o enfoque teórico-metodológico de Labov (1972, 2001); os 

estudos sobre mudança linguística (WEINREICH, LABOV & HERZOG, 2006), e os 

estudos de Couto (2007 e 2009) acerca dos conceitos de Ecolinguística, continuum 



 
 

linguístico e situações fronteiriças. Para a explicação dos fenômenos que contribuíram 

para a formação de um falar trirriense específico. 

A pesquisa foi iniciada a partir da realização de um pré-teste de tese, para 

verificar a relevância do tema e as hipóteses inicialmente formuladas. 

Para o pré-teste, entrevistamos quinze informantes de três localidades, sendo 

cinco informantes da cidade-alvo, Três Rios, e mais cinco informantes de cada ponta do 

nosso continuum, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Diferentemente do que fizemos para 

ampliação dos dados para a tese, no pré-teste não fomos coletar as entrevistas in loco, já 

que naquele momento da pesquisa, o objetivo era apenas o de validar o instrumento e 

verificar sua relevância em relação ao problema de pesquisa levantado, bem como as 

hipóteses formuladas.  Desse modo, não houve no pré-teste a preocupação com a 

mobilidade dos informantes em relação à sua cidade-origem, todos os nossos 

informantes eram alunos do Instituto Três Rios da UFRRJ, onde foram entrevistados, 

por isso, residentes em Três Rios. Os resultados do pré-teste já indicaram a existência 

de um continuum linguístico, caracterizado por fenômenos que gradualmente iam sendo 

modificados. 

Para o trabalho final, ampliamos a quantidade de dados coletados, até porque 

tínhamos interesse em formar um corpus, controlando algumas variáveis específicas que 

nos ajudassem nesta pesquisa e em estudos futuros. Para isso, entrevistamos doze 

informantes de cinco localidades, as três do pré-testes, que eram as pontas – RJ e BH – 

e o meio do continuum – Três Rios, nossos ponto de partida –, mas sentimos a 

necessidade de especificar ainda mais a gradação que o pré-teste nos apresentou. Por 

isso, decidimos incluir entre as localidades investigadas, as cidades de Petrópolis (no 

Rio) e Juiz de Fora (em Minas), que estão a mais ou menos 60 km de Três Rios, cada 



 
 

uma rumo à capital do seu estado. Ampliamos o universo de informantes e realizamos 

uma pesquisa sociolinguística de base qualitativa e parcialmente quantitativa. 

Optamos por manter o esquema de entrevista utilizado no pré-teste, o mesmo 

texto, seguido do mesmo esquema de perguntas, possibilitando duas abordagens de 

estilos, a leitura e o diálogo entre informante e entrevistador. Assim, poderíamos avaliar 

dois estilos de discurso, sendo um mais espontâneo que outro. 

Partimos da hipótese da existência de uma gradação na variação do S pós-

vocálico, a partir da variante palatal da cidade do Rio de Janeiro, tão marcada e 

reconhecida nacionalmente por seu falar chiado, que diminuiria ao chegarmos a 

Petrópolis; deixaria de ser categórica em Três Rios; apareceria em poucas ocorrências 

em Juiz de Fora, e não apareceria em Belo Horizonte.  

Além da comprovação desta hipótese, os resultados do estudo comparativo que 

realizamos apontam para algumas particularidades peculiares a um estudo dessa 

natureza, como a ditongação diante de sibilante, fenômeno tão característico no Rio e 

ausente em Belo Horizonte. 

 Após a introdução, traçamos, no capítulo 2, um perfil da nossa localidade-

origem do problema, através de um breve relato da sócio-história de Três Rios. No 

capítulo 3 delimitamos nosso referencial teórico, conjugando a teoria Sociolinguística 

Laboviana, uma revisão dos estudos sobre o S pós-vocálico na região do continuum que 

estudamos e as contribuições da Ecolinguística para explicar continuum dialetal 

geográfico e as questões de contato entre línguas/dialetos/falares. Optamos pela 

Ecolinguística numa tentativa de caracterizar com maior precisão a natureza do contato 

linguístico que estamos investigando, já que esta Ciência nos permite tratar não apenas 

da língua propriamente dita, mas dos povos e territórios envolvidos nas situações de 

contato. 



 
 

No capítulo 4, apresentamos a metodologia da investigação que norteou a 

pesquisa. Apresentamos inicialmente o pré-teste, realizado para validar os pontos 

delimitados e a relevância das nossas questões de estudo. A seguir, detalhamos o 

processo de ampliação dos dados para a tese, com a delimitação da nossa variável 

dependente, bem como das variáveis independentes, linguísticas e extralinguísticas. 

No capítulo 5, expomos os resultados através da interpretação e ilustração dos 

dados, indicando fatores que determinam a variação do S pós-vocálico nos contextos 

que investigamos. 

Finalmente, tecemos nossas considerações finais no capítulo 6, comentando os 

resultados obtidos e recomendamos estudos posteriores que nosso corpus certamente 

permitirá. Dentre os quais, destacamos a organização de um banco de dados a partir das 

entrevistas que fizemos, de modo que o mesmo seja disponibilizado na rede mundial de 

computadores para que todos tenham acesso irrestrito. Esta será com certeza a maior 

contribuição que aqui oferecemos para a pesquisa sociolinguística, visto que analisamos 

somente um fenômeno entre os inúmeros que pudemos identificar nos dados que 

coletamos. 

Acreditamos que este trabalho é relevante por conta da sua originalidade tanto 

por ter escolhido o falar da cidade de Três Rios (que ainda não foi alvo de estudo 

linguístico mais amplo) como objeto de estudo, tanto pela adoção das teorias da 

Ecolinguística ao lado dos estudos da Sociolinguística. Além disso, este trabalho 

permitiu a constituição de um corpus com dados de fala de cinco cidades (Rio de 

Janeiro, Petrópolis, Três Rios, Juiz de Fora e Belo Horizonte) o qual certamente servirá 

de base para pesquisas posteriores. 

 

 

 



 
 

2. A SÓCIO-HISTÓRIA DE TRÊS RIOS 

 

Apelidada de “a esquina do Brasil”, segundo o ex-presidente da República 

Juscelino Kubitschek, por representar o maior entroncamento rodo-ferroviário do país, a 

cidade de Três Rios é a maior cidade da região Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro e 

acolhe o cruzamento entre duas grandes rodovias federais, a BR-040 e a BR-393, 

através das quais se pode chegar a áreas importantes de diversos estados do país. A 

rodovia BR-040, por exemplo, tem início em Brasília, corta os estado de Goiás e Minas 

Gerais, termina no Rio de Janeiro, com quase 1200 quilômetros de extensão, e tem certa 

importância histórica para a região, já que o trecho que liga Petrópolis a Juiz de Fora 

constitui a antiga, e importante via do progresso local, Estrada União Indústria e o 

trecho mais amplo, que liga o Rio a Belo Horizonte era conhecido como BR3, 

eternizada na música de Tony Tornado vencedora do Festival Internacional da Canção 

de 1970.  

O município de Três Rios limita-se a Noroeste com os municípios de 

Comendador Levy Gasparian – RJ e Chiador – MG; Nordeste com o Estado de Minas 

Gerais (o Rio Paraibuna é o limite natural); ao Sul, com o município de Areal – RJ; 

Sudeste com São José do Rio Preto – RJ; a Leste com o Município de Sapucaia – RJ; e 

ao Oeste, com o município de Paraíba do Sul – RJ, ao qual pertenceu por muitos anos, 

conforme veremos a seguir. 

Segundo informações do IBGE, o território onde se encontra o atual Município 

de Três Rios era primitivamente denominado Paraíba. A notícia mais antiga sobre a 

área, parece ter sido a de que Martim Corrêa de Sá, filho de Salvador de Sá, passou pela 

região em 1597, utilizando o itinerário marítimo-terrestre, via Parati, para alcançar as 

"Minas s" ou "Minas Gerais". Foi, entretanto, nos primeiros decênios do Século XVIII, 



 
 

segundo crônica da época, que Pedro Dias Paes Leme, continuando a obra de seu pai, 

Garcia Paes Leme, fez construir, dedicada a Nossa Senhora do Monte Serrat, uma 

capela em terras do atual Distrito de Afonso Arinos. 

Em decorrência de sua posição no itinerário da "Estrada Real", que ligava o 

Rio a Minas, formou-se na região de Três Rios um novo núcleo populacional, que logo 

ergueu sua primeira capela, tendo São Sebastião de Entre-Rios como Padroeiro, o qual 

nomeia a Paróquia principal e a praça central do município até hoje. 

De acordo com a historiadora trirriense Ezilma Teixeira, a referência mais 

remota ao território de Três Rios data do início do século XIX, quando Antônio Barroso 

Pereira obteve por requerimento, de 16 de setembro de 1817, "terras de sesmaria no 

sertão entre os rios Paraíba e Paraibuna..." e é a partir daí que se identifica a primeira 

toponímia do município - Entre-Rios. 

Até antes de 1858, o território do atual município, constituía apenas uma 

colônia dependente da Fazenda de Cantagalo, uma das cinco fazendas (as outras quatro 

era: Piracema, Rua Direita, Boa União e Cachoeira) de propriedade de Antônio Barroso 

Pereira, 1.º Barão de Entre Rios.  

Por essa época, seguindo com a estrada de rodagem Petrópolis – Juiz de Fora, 

Mariano Procópio adquiriu, do referido barão, 81.840 braças quadradas de terras, e 

construiu a grande e suntuosa Estação de Entre Rios, que mais tarde acolheu a comitiva 

imperial, quando da inauguração, em março de 1858, do trecho nas terras do Município, 

da famosa Estrada União e Indústria. Foi a partir da instalação dessa parada, com os 

melhoramentos introduzidos pela companhia concessionária da rodovia e com a 

chegada dos trilhos da Estrada de Ferro D. Pedro II, em 1867, que Entre Rios passou a 



 
 

desenvolver-se com o surgimento de ricas fazendas onde o negro escravizado fazia a 

fortuna de seus proprietários.  

A fazenda Cantagalo foi herdada por Mariana Claudina Pereira de Carvalho, 

filha do Barão de Entre-Rios, feita Condessa do Rio Novo em 1880.  Viúva e sem 

filhos, a Condessa, falecida em junho de 1882 em Londres, deixou a fazenda Cantagalo 

para a obra assistencial que planejara em Paraíba do Sul, denominada “Casa de 

Caridade”, com a recomendação de que "as terras próximas à Estação de Entre-Rios" 

deveriam ser aforadas aos que ali quisessem residir. Tratava com essa recomendação de 

garantir recursos perpétuos àquela futura casa de assistência social. 

O aforamento de terras da Condessa veio efetivar um relativo progresso para o 

local, já reconhecido como importante entroncamento rodo-ferroviário. Em 1890, o 

povoado de Entre-Rios foi elevado a 2º distrito de Paraíba do Sul através do decreto 

114. Com a elevação a 2º distrito, confirmava-se o acelerado progresso de Entre-Rios, 

representado por uma superioridade frente ao distrito sede, pois tinha maior população, 

contingente eleitoral e arrecadação de impostos - variados componentes que fizeram 

com que o povo então denominado entrerriense reivindicasse sua emancipação de 

Paraíba do Sul no início da década de 1920.  

Em 14 de dezembro de 1938, o decreto 634 elevou o distrito de Entre-Rios a 

município, conseguindo a sua emancipação político-administrativa a partir de 1º de 

janeiro de 1939. No início dos anos de 1940, a toponímia Entre-Rios teve de ser 

modificada por orientação de órgãos federais com o objetivo de extinguir a triplicidade 

do nome, passando, então, a Três Rios, em dezembro de 1943, em menção aos três rios 

que cortam o município: Paraíba do Sul, Paraibuna e Piabanha, e que em um ponto se 



 
 

encontram, os três, num raro fenômeno da natureza que traz ao município prestígio 

turístico. 

Na época da emancipação, Três Rios era composta pelo distrito sede e os 

distritos de Bemposta, Areal e Monte Serrat, todos desmembrados do município de 

Paraíba do Sul. Mais tarde, o distrito de Monte Serrat fundiu-se ao lugarejo Afonso 

Arinos que passou a ser distrito de Três Rios. Em 1955, criou-se o distrito de Serraria 

(que mais tarde seria chamado Comendador Levy Gasparian), também anexado a Três 

Rios. Assim, no início dos anos de 1960, havia o distrito sede de Três Rios e mais 

quatro distritos: Bemposta, Areal, Afonso Arinos e Comendador Levy Gasparian 

(Serraria). Levy Gasparian elevou-se à categoria de município em 1991, incluindo o 

território do distrito de Afonso Arinos. Areal desmembrou-se de Três Rios em 1992. 

Assim, o território atual do município é consideravelmente menor que o da época da 

emancipação e prevê apenas dois distritos: o distrito sede e Bemposta. 

Outrora sede de fazendas de café, nos dias atuais, Três Rios dedicou-se por 

muito tempo, aos setores secundário e terciário da economia, com carnes, massas, 

bebidas, cerâmicas e embalagens plásticas entre os produtos industrializados na cidade. 

Entretanto, atualmente, por conta de uma lei de incentivo fiscal (Lei estadual 

4.856/2006), a cidade tem recebido grandes empresas multinacionais, em variados 

ramos, como de laticínios – com a instalação de uma sede da Nestlé, latas de alumínio – 

da Lata Pack Ball, colchões e até carrocerias de ônibus – Neobus. A instalação de 

empresas na cidade, bem como a construção da barragem de Furnas nas redondezas, 

tem atraído um grande número de pessoas para o município por conta da oferta de 

empregos. Além disso, dois centros de ensino superior do setor privado se instalaram no 

município na última década, e a implementação de turmas fora de sede que culminaram 

na criação de um campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em 



 
 

Três Rios estão proporcionando uma mudança na vida trirriense, que passa a ter um 

perfil mais acadêmico. Recentemente, o governo estadual do Rio de Janeiro, instalou na 

cidade uma unidade do CVT/Faetec, que oferece cursos profissionalizantes e de língua 

estrangeira à população, e inaugurou o serviço de ambulâncias do SAMU. A prefeitura 

municipal, por sua vez, inaugurou, em 2012, um viaduto sobre a linha férrea central, 

para resolver um problema tão antigo quanto à própria instalação da linha férrea na 

cidade, que, ao longo dos anos, passou a cortar o município por conta do 

desenvolvimento da cidade em seu entorno, o que causava inúmeros transtornos ao 

trânsito local. 

No campo da cultura, além do Teatro Celso Peçanha e do Grupo de Amadores 

Teatrais Viriato Correa – o mais antigo grupo teatral em atividade no município –, 

muitas entidades, públicas e privadas, têm movimentado a vida cultural do município. O 

SESC, por exemplo, promove anualmente inúmeras atividades, culturais, educativas e 

cidadãs. Hoje há jornais impressos e virtuais, além de uma sucursal da Globo regional 

instalada na cidade e duas emissoras locais de TV. 

A instalação de empresas, cursos de graduação, cursos tecnológicos e até 

representantes da imprensa, bem como o desenvolvimento cultural do município, 

contribuem para que haja cada vez mais pessoas de diversas regiões do país migrando 

para a cidade, muitas delas, se instalando definitivamente, outras apenas 

temporariamente, para suprir carência de mão-de-obra ou para ocupar vagas nos cursos 

técnicos e/ou superiores. 

Atualmente, segundo o IBGE, Três Rios (-22,11667 de Latitude Sul 

-43,20917 de Latitude Norte)  possui algo em torno de 77.500 mil habitantes, numa área 

de 326 Km², apresentando densidade demográfica média em torno de 205 hab./Km². 



 
 

Com relação às escolas, Três Rios possui 44 instituições de Pré-escola, 52 

unidades de Ensino Fundamental, 17 instituições que oferecem o Ensino Médio, 01 

campus universitário federal, 01 polo de educação pública de ensino superior à 

distância, pelo menos 04 polos de insituições privadas de ensino superior, presencial e à 

distância. Em relação a atendimentos de saúde, o município conta com um total de 58 

estabelecimentos. 

O município está a uma altitude de 269m, apresenta clima mesotérmico com 

verão quente e chuvoso, com temperaturas médias variando entre 14º e 38ºC. Seu bioma 

é a Mata Atlântica, apresentando também vegetação rasteira e capoeira, com morros 

arredondados, solo argiloso e predominantemente rochoso a partir de 5 m de 

profundidade, segundo informações do site da Prefeitura Municipal de Três Rios. 

 

 

Figura 02: Três Rios. Fonte: Google Maps. 

 

 



 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. A variação sociolinguística em contexto de contato 

A primeira proposta mais concreta para tratar da questão da variação e da 

mudança linguística surgiu na década de 60 do século passado, com o trabalho de 

Weinreich, Labov e Herzog ([1968] 2006), apesar de outros estudiosos da língua já 

terem levantado a questão da variação anteriormente. Meillet, por exemplo, na década 

de 1920 já pensava a explicação da mudança considerando o contexto social (LABOV, 

1972). Outro exemplo seria Martinet, comprovando a tese de que o estruturalismo 

diacrônico abre caminho para a Sociolinguística, quando é referido como um dos que 

erodiram a dicotomia saussuriana entre análise sincrônica e diacrônica através de 

análises estruturais de mudanças ocorridas no passado (LUCCHESI, 2004). Entretanto, 

segundo Labov (1972), é a investigação de Gauchat (1905) sobre a comunidade 

francófona suíça de Charmey que é considerada o “protótipo” da abordagem 

sociolinguística da mudança. 

A possibilidade de estudar a mudança linguística em progresso fez Labov rever 

a ideia, até então predominante, de que a mudança linguística não podia ser estudada 

diretamente, mas somente após estar concluída. A partir disso, Labov passou a entrever 

a mudança em progresso na variação observada num dado momento, o que o autor 

definiu como o estudo da mudança em tempo aparente, através da análise de um recorte 

transversal na amostra sincrônica em função da faixa etária dos informantes, podendo, 

assim, ter indicativos da mudança em progresso se a variante inovadora se fizesse mais 

frequente na fala dos mais jovens, por exemplo.  Entretanto, era preciso também inserir 

a variação no sistema linguístico para que ela fosse objeto de análise linguística 

sistemática, rompendo com a visão estruturalista de que o sistema linguístico era 

homogêneo.  



 
 

Assim, a Sociolinguística Variacionista Laboviana tenta estabelecer uma 

correlação entre a estrutura linguística e a estrutura social e trata a língua como sistema 

heterogêneo. Labov (1972) afirma que o termo sociolinguística é redundante, uma vez 

que não se pode conceber uma linguística que não seja social, ou seja, estudar qualquer 

língua ou dialeto implica, necessariamente, estudar sua história social. 

 

 

A Sociolinguística postula que a variação é inerente à língua e que a 

heterogeneidade faz parte de todo sistema linguístico. As diferentes 

realizações de formas linguísticas são influenciadas por fatores tais 

como ambiente fonético, contexto sintático e características 

sociodemográficas que, no âmbito dessa teoria, ganham a mesma 

amplitude dos demais fatores. (SANTOS, 2007, p.15) 

  

 

 

Neste trabalho, assim como Scherre e Silva (1996), assumimos a postura 

sociolinguística laboviana quando consideramos que a variação é inerente ao sistema 

linguístico e que a noção de heterogeneidade não é incompatível com a noção de 

sistema, aceitando a dissociação entre estrutura e homogeneidade, já que a variação não 

existe apenas numa comunidade, mas existe, inclusive, na fala de uma mesma pessoa e 

não é aleatória, mas governada por restrições linguísticas e não linguísticas. Labov 

também deixou de focar apenas a estrutura e o nível individual – o idioleto – e passou a 

observar a língua em uso efetivo pela sociedade, investigando a comunidade de fala 

com um todo. 

“Admite-se, então, que os fenômenos linguísticos variáveis, aqueles expressos 

por duas ou mais variantes, apresentam tendências regulares passíveis de serem 

descritas e explicadas por restrições de natureza linguística e não linguística.” 

(SCHERRE e SILVA, 1996, p. 39). 



 
 

Para a Sociolinguística, segundo Santos (2010), a comunicação linguística 

conjuga a variabilidade na unidade e a unidade na variabilidade. Embora tenha como 

foco o uso e o falante, a Sociolinguística não refuta o caráter estrutural da língua, mas, 

ao contrário, prevê que a complexa gama de usos em variação é intrínseca à língua e, 

por isso, prevista pelo sistema. Essa variação, aparentemente desordenada, apresenta 

sistematicidade.  

 

Com base no princípio da heterogeneidade ordenada, essa corrente teórica 

investiga também como a relação entre variação e sistema acarreta a mudança 

linguística, com o objetivo de prever, com base na descrição de fenômenos 

em variação, as transformações que uma língua poderá sofrer em um período 

de tempo específico. (SANTOS, 2010, p. 57) 

 

 

Dessa forma, acreditamos que para fazermos uma abordagem sociolinguística 

da realização do /S/ em coda silábica no contínuo RJ-BH e especificamente em Três 

Rios é preciso considerar algumas hipóteses para que possamos explicar a resultante 

sócio-geográfico-linguística do português brasileiro de forma geral e, 

consequentemente, da variação no contínuo que estamos traçando entre Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte, dentre as quais, destacamos: (i) a mistura de raças, e consequentemente 

de línguas, desde o Brasil Colônia, com a vinda de portugueses (durante vários séculos, 

de várias regiões) e africanos (de agrupamentos linguístico-culturais bantos e 

sudaneses
1
) para conviver com os nativos indígenas e suas línguas

2
 nas mais diversas 

situações cotidianas; (ii) a questão da mobilidade social interna existente também desde 

o Brasil Colônia, com o número de portugueses no país sendo consideravelmente 

                                                             
1
Segundo Lacerda (2009), o critério geográfico tem sido tomado como base para diferenciar esses dois 

grandes agrupamentos linguístico-culturais (banto e sudanês). Neste sentido, é importante destacar que o 

continente africano pode ser dividido em duas grandes partes estabelecidas a partir do Golfo da Guiné. 

Dessa linha para cima, as culturas negras são chamadas de sudanesas, ao passo que, desse paralelo para 

baixo, são chamadas de banto. 
2
Segundo Mattos e Silva (2001), estima-se que à época do descobrimento, havia mais de mil línguas 

indígenas no Brasil, de diversos troncos, dentre os quais se destaca o tupi. 



 
 

ampliado a partir da mudança da família real para o Rio em 1808 (15 mil de uma só vez 

com a chegada da Família Real em 1808) e o fluxo de escravos africanos sendo 

alterado, ao longo dos séculos, de uma região para outra de acordo com os interesses 

comerciais; e, (iii) questões de natureza sócio-culturais dessa miscelânea de povos e 

línguas, já que, segundo Teyssier, o resultado disso é uma variação mais sócio-cultural 

que geográfica. 

 

[...] As divisões dialetais no Brasil são menos geográficas que sócio-culturais. 

As diferenças nas maneiras de falar são maiores, num determinado lugar, 

entre um homem culto e o vizinho analfabeto, que entre dois brasileiros do 

mesmo nível cultural originários de duas regiões distantes uma da outra. 

(TEYSSIER, 2007, p. 98) 

 

 

Nesta pesquisa, tratamos de uma região de fronteira entre estados, lugar em que 

o fluxo de pessoas migrantes é bastante significativo, e estamos procurando verificar a 

aplicabilidade do que Teyssier diz sobre as variações dialetais serem mais sócio-

culturais que geográficas, principalmente, se levarmos em conta que fronteiras 

geográficas ou políticas não coincidem com fronteiras linguísticas, conforme os estudos 

de Couto (2009) explorados mais adiante neste trabalho. 

Brandão (2012 também acredita que há fenômenos variáveis cujas motivações 

são mais de natureza diastrática do que diatópica e vice-versa, como o que acontece 

com as concordâncias nominal e verbal (questões diastráticas e estruturais) e as 

chamadas africadas baianas ([tʃ, dʒ]) em exemplos como [‘mũtʃƱ] e [‘dodʒƱ], que 

parecem ser restritas ao Norte de MG e aos dialetos do Nordeste. O pensamento de 

Brandão vai ao encontro do que dizem Chambers e Trudgill sobre os estudos 

dialetológicos, os quais, por extensão, utilizamos para nos reportar à nossa pesquisa. 

 



 
 

Ao mesmo tempo em que a dialetologia começava a se deixar influenciar 

diretamente (ainda que lentamente) pela linguística, também começava a se 

deixar influir indiretamente pelas ciências sociais. Alguns dialetólogos 

começaram a reconhecer que se havia posto muita ênfase na dimensão 

espacial da variação linguística, excluindo-se, em consequência, a dimensão 

social. Gradativamente isto se impôs como um juízo para alguns estudiosos, 

uma vez que a variação social na língua é tão comum e importante quanto a 

variação espacial. Todos os dialetos são tanto espaciais quanto sociais, uma 

vez que todos os falantes têm não só um espaço social como uma localização 

espacial. (CHAMBERS & TRUDGILL, 1994, p. 81-82) 

 

 

Para a Sociolinguística, a variação é inerente a todas as línguas e se vale de 

noções como variável, variável dependente e variável independente para controle dos 

fenômenos linguísticos em variação. Variável dependente é o fenômeno linguístico 

propriamente e compõe-se de variantes, as quais, por sua vez, são as opções linguísticas 

à disposição dos falantes. Todavia, apesar do uso do termo “opção”, não se sabe até que 

ponto o falante realmente opta por uma variante, ou seja, até que ponto ele é consciente 

dessa escolha. As variáveis independentes são conjuntos de fatores estruturais 

(linguísticos) ou sociais (extralinguísticos) que atuam simultaneamente, condicionando 

o uso de uma variante em determinado contexto. No Capítulo 4 desta tese, no item 

4.2.4, especificamos as variáveis que delimitamos para esta pesquisa. 

Assim, ao estabelecer nossa variável linguística, podemos dizer que trataremos 

da variação que envolve as fricativas coronais alveolares e pós-alveolares. Recorremos, 

então, ao que Callou e Moraes (1996) consideram como as quatro variantes do /S/ 

(fricativa alveolar [s, z], fricativa palatal [ʃ, ʒ], fricativa laríngea [h] (aspirada) e zero 

fonético [Ø]). Os traços distintivos dos fonemas /s, z, ʃ, ʒ/ em contexto de coda silábica 

interna neutralizam-se gerando o /S/. 

De acordo com Callou e Leite (2009), há neutralização quando há supressão 

das oposições entre dois ou mais fonemas em determinados contextos, isto é, quando 

uma oposição é anulada ou neutralizada. 



 
 

 

O conceito de neutralização e o de arquifonema (a realização não-

marcada resultante da neutralização) aparece com Trubetzkoy e seus 

companheiros do Círculo Linguístico de Praga. Em casos de 

neutralização, a realização acústica já não corresponde a um dos 

fonemas intercambiáveis, mas a um arquifonema que compreende 

ambos. (CALLOU e LEITE, 2009, p. 43) 

 

 

No caso desta pesquisa, estamos investigando um fenômeno que é bastante 

notório no português, a neutralização entre os fonemas /s/, /z/, /ʃ/ e /ʒ/ em final de 

sílaba, de que resultam indistintas pronúncias, por exemplo, da palavra vez: [´ves], [´vez 

dele], [´veyʃ] e [´veyʒ dele]. Todos os alofones por nós investigados [s, z, ʃ, ʒ] e que 

entram em neutralização têm em comum os traços [+contínuo] [+coronal]. 

Além das variações na concretização do S, existe ainda a possibilidade da 

realização da aspirada [h] ou do zero fonético [Ø], como em [´mehmo] ou [´memo]. 

Como neste estudo, interessam-nos em particular as variantes coronais, descartamos a 

variante aspirada [h] e o cancelamento [Ø]. Ressaltamos também que não estamos 

investigando a presença/ausência do morfema de plural {-s}, assim, não nos interessa se 

o S tem ou não valor morfêmico, mas apenas sua presença em posição final de 

sílaba/palavra e a variação que representa. 

Ao fazermos uma transcrição fonética, representamos a articulação vocabular 

do falante, ou seja, marcamos a variação usada por determinado falante, por exemplo, 

quando transcrevemos [´ves], [´veys] ou [´veyʃ]. 

De acordo com Gomes e Souza (2010), uma variável linguística tem de estar 

circunscrita numa mesma comunidade de fala e apresentar mais de uma realização 

fonética possível dentro de um mesmo ambiente. Assim, o fato de podermos identificar 

variantes de uma mesma variável em diversas regiões do Brasil não é evidência de que 

temos uma variável linguística, a não ser que esta comunidade seja todo um país. 



 
 

Segundo Labov (1972), duas ou mais formas distintas de se transmitir um conteúdo 

informativo constituem, pois, uma variável linguística. As formas alternantes, que 

expressam a mesma coisa num mesmo contexto, são denominadas de variantes 

linguísticas. 

 “Variantes linguísticas são, portanto, diversas maneiras de se dizer a mesma 

coisa em um mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de 

variantes dá-se o nome de variável linguística” (TARALLO, 2003, p. 08). 

Segundo Mollica & Braga (2010), cabe à Sociolinguística investigar o grau de 

estabilidade ou mutabilidade da variação, diagnosticar variáveis que têm efeito positivo 

ou negativo sobre a emergência dos usos linguísticos alternativos e prever seu 

comportamento regular ou sistemático.  

Procurando seguir a definição de Labov, para estabelecermos uma variável 

linguística, faz-se necessário (i) definir o número exato de variantes, e (ii) estabelecer 

toda a multiplicidade de contextos em que a variação aparece, e, (iii) elaborar um índice 

quantitativo que permita medir os valores das variáveis.  

Neste trabalho, não chegaremos a trabalhar com o peso relativo, resultante do 

programa estatístico GoldVarb, visto que esta não é uma análise especificamente 

quantitativa, mas uma pesquisa parcialmente quantitativa, por isso, trabalharemos 

somente com índices percentuais para indicação das ocorrências das variantes. 

Vamos observar a variação a partir do eixo diatópico que, segundo Mollica e 

Braga (2010), abrange as alternâncias que se expressam regionalmente, considerando-se 

os limites físico-geográficos. Observamos também o eixo diastrático considerando as 

fronteiras sociais, já que “raramente fronteira política coincide com fronteira 

linguística” (COUTO, 2009, p. 162). 



 
 

Segundo Basso & Ilari (2006, p. 163), nem sempre é fácil separar o que é 

diatópico do que é diastrático porque traços tipicamente regionais aparecem com mais 

nitidez nas falas mais informais. Em contextos formais, os falantes tendem a seguir uma 

norma que muitas vezes ultrapassa o estritamente regional, como por exemplo, no 

ambiente escolar em que algumas marcas regionais que caracterizam a fala mais 

informal são deixadas de lado em detrimento do uso da fala mais padrão. 

A distinção entre língua e dialeto não é algo bem delimitado, não há consenso 

entre linguistas, que frequentemente evocam a metáfora “língua é um dialeto com um 

exército e uma marinha”, atribuída a Weinreich, mas provavelmente é, na verdade, de 

um dos jovens alunos que assistiam à sua palestra, Joshua Fishman. Segundo Couto 

(2007), a popularidade da metáfora entre os sociolinguistas já aponta para o fato de que 

não há diferenças linguísticas propriamente ditas entre língua e dialeto: 

 

Língua se refere, sincronicamente, a uma norma unificada ou a um 

conjunto de normas aparentadas. Diacronicamente, ela se refere a uma 

língua que está se fragmentando ou a uma língua comum que resulta 

da convergência de diversas variedades/dialetos. Enfim, língua e 

dialeto são conceitos relativos. Um só se define em relação ao outro. 

(COULMAS, 1985 apud COUTO, 2007). 

 

 

Assim, é preciso deixar clara a distinção entre os dialetos que uma língua pode 

apresentar. O primeiro que citamos é o dialeto padrão, a variedade de prestígio, 

conhecida como “norma culta” ou “norma padrão”; além disso, uma língua apresenta 

ainda dialetos regionais e dialetos sociais, por exemplo. Ao nosso estudo, interessam os 

dialetos regionais, que caracterizam os falares mineiro e carioca, bem como o falar 

trirriense, típico de uma região de fronteira. 

Este trabalho pretende interpretar a realização do S pós-vocálico na fala do 

trirriense em comparação à mesma realização nos dialetos tipicamente carioca e 



 
 

mineiro, representantes das falas dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, numa 

perspectiva linguística sócio-histórico-geográfica. Assim, buscamos estabelecer relações 

entre modalidades de uso de uma mesma língua através do confronto das variações de 

um mesmo fenômeno – o S em coda, em diferentes áreas. 

 

Um fato apurado num ponto geográfico ou numa área geográfica só ganha 

luz, força e sentido documentais na medida em que se preste ao confronto 

com o fato correspondente – ainda que por ausência – em outro ponto ou 

área. (ROSSI, 1967, p. 88-89) 

 

 

Optamos por investigar esse fenômeno porque as variações na fala das regiões 

pesquisadas têm sido, ao longo da história, caracterizadas, dentre outros aspectos, pela 

pronúncia do S pós-vocálico. No falar carioca, por exemplo, uma das marcas deixadas 

pelos portugueses, segundo Lima (2005) é o “chiamento” do S, o que, de acordo com 

Hora (2003), se justifica pela palatalização resultante de um processo assimilatório 

comum na cidade que recebeu a família real portuguesa em 1808
3
. Já o S mineiro 

apresenta características distintas, visto que tem sido reconhecido historicamente como 

uma fricativa alveolar em oposição bastante clara ao chiado carioca, caracterizado pela 

fricativa pós-alveolar. 

Buscamos caracterizar o S do falante trirriense, tentando explicitar como as 

variações do /S/ em final de sílaba/palavra ocorrem na fronteira entre esses dois estados, 

cujos falantes se encontram em constante contato. Para isso, vamos mapear as 

realizações do /S/ em coda silábica nas capitais Rio de Janeiro e Belo Horizonte, na 

cidade de Três Rios – nosso ponto de partida para a investigação justamente por estar na 

fronteira geopolítica entre os estados citados – e também nos municípios de Petrópolis 

                                                             
3
Ressaltamos que há teorias divergentes sobre a justificativa para a palatalização do /S/ posvocálico no 

Rio de Janeiro. Não entraremos nesse mérito porque nosso foco não é explicar a existência do chiado 

carioca, constatamos essa existência e trabalhamos com um dado real no falar carioca, contrastando-o a 

variação do /S/ posvocálico no falar mineiro. 



 
 

(RJ) e Juiz de Fora (MG) – cidades de médio porte localizadas entre Três Rios e as 

capitais Rio e BH, respectivamente – nosso objetivo é traçar um contínuo a partir da 

Rodovia BR040, principal ligação entre as referidas capitais. 

A opção de investigar o município de Três Rios justifica-se porque acreditamos 

que a região vive uma situação de contato linguístico por estar numa região fronteiriça 

entre duas regiões geográficas com aspectos linguísticos muito marcados, de tal forma 

que seus falantes são facilmente identificados já que seus falares são facilmente 

caracterizados por falantes de outras regiões. A localização na fronteira entre dois 

estados pode exigir um olhar mais minucioso para Três Rios e seu falar, já que a cidade 

se encontra numa situação claramente determinada pelo espaço, pelo território. A 

presença partilhada entre os dois espaços, mineiro e carioca, leva a uma dupla 

confluência de interesses e a uma ampla e rica interação comunicativa. 

Fazemos um estudo do ponto de vista sincrônico, ou seja, em um único 

momento no tempo, porque estamos analisando um fenômeno variável a partir de 

diferentes perspectiva. Assim, não mapeamos a mudança linguística, apenas a variação 

na concretização do /S/ pós-vocálico numa região de fronteira linguística.  

 

 

3.2. Entre Rio e Minas: o /S/ em coda na região 

 

Nosso objetivo nesta pesquisa é verificar como se comporta a variável /S/ pós-

vocálica no continuum linguístico que supomos existir entre Rio de Janeiro e Minas 

Gerais (a partir do traçado da Rodovia Federal BR-040). 

O /S/ em coda silábica é uma variável delimitativa de áreas linguísticas no 

Brasil e sua variação tem sido estudada desde o início do século XX quando Antenor 



 
 

Nascentes (1953, p. 51) aponta o S chiante do linguajar carioca como fator que o 

distingue dos falares das outras regiões brasileiras: “final, em sílaba átona, cai na 

classe inculta, sendo transformado numa chiante pela classe culta e pela semi-culta, 

como no sul de Portugal (...). É o chiado carioca, tão característico da pronúncia do 

Rio de Janeiro”. 

Para pautar nossa discussão sobre o S em coda no continuum, faremos uma 

breve revisão dos estudos que dizem respeito a essa variável nos estados do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. Consideramos a capital fluminense seria o início do continuum 

por seu estabelecimento ser anterior à criação da capital mineira, porque partimos do 

litoral em direção ao interior do continente e porque a cidade-alvo desta investigação, 

Três Rios, pertence ao estado do Rio de Janeiro. 

O linguajar carioca em 1922, de Antenor Nascentes é o estudo historicamente 

mais representativo sobre a fala no Estado do Rio de Janeiro e é um marco nos estudos 

da dialetologia nacional. Para Nascentes, haveria no Brasil dois grandes grupos de sub-

falares brasileiros: o do Norte, marcado pela pronúncia aberta das pretônicas e pelo que 

chamou de cadência cantada; e o do Sul, caracterizado pela concretização fechada das 

pretônicas e pela cadência descansada. Entretanto, na edição de 1953, o autor propõe 

reformulações das quais a mais significativa diz respeito à subdivisão do território em 

áreas linguísticas, em vez dos quatro sub-falares propostos na edição inicial: o nortista, 

o fluminense, o sertanejo e o sulista; foram propostos seis sub-falares na nova edição: 

dois no Norte (amazônico e nordestino) e quatro no Sul (baiano, fluminense, mineiro e 

paulista). 

Interessante notar como sempre houve dúvidas na caracterização dos falares 

fronteiriços, carioca e mineiro, no que diz respeito à região que pesquisamos. Viegas 

(2011), no livro recém-publicado sob sua organização Minas é plural, cita, 



 
 

comparativamente, Nascentes (1953) e Zágari (1998) e seus mapas ilustrativos sobre as 

regiões dialetais de Minas Gerais. No livro, a Professora Maria do Carmo Viegas 

(UFMG) trata das vogais médias pré-tônicas, e, apesar de não tratarmos desse assunto 

especificamente, a comparação das regiões dialetais nos chamou particularmente à 

atenção porque Nascentes considera a classificação Fluminense (Do Latim flumen: rio; 

diz-se do que é nascido no estado do Rio de Janeiro) para os falares dos estados do Rio 

de Janeiro e Espírito Santo (que não se inclui nesta pesquisa), além de parte de Minas 

Gerais – mais precisamente a parte que faz fronteira com o estado do Rio, incluindo Juiz 

de Fora e quase chegando à região de Belo Horizonte, cidades mineiras investigadas 

neste trabalho. Informação que vem ao encontro do que estamos investigando, já que 

pesquisamos falares diferentes numa mesma área dialetal, segundo a classificação de 

Nascentes. 

A seguir, o mapa do Sudeste, com indicação das capitais, e os mapas de 

Nascentes e Zágari e seus traçados acerca dos falares carioca e mineiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Região Sudeste 

 



 
 

Figura 04: Áreas dialetais do Brasil (NASCENTES, 1953). 

Fonte: http://www.cin.ufpe.br/~rac2/portugues/dialebr.gif 

 

 

 

Figura 05: Os três falares mineiros (ZÁGARI, 1998) 

 

http://www.cin.ufpe.br/~rac2/portugues/dialebr.gif


 
 

Ressaltamos que na primeira edição do trabalho de Nascentes, toda a região do 

continuum considerada para essa investigação encontrava-se dentro do que o autor 

chamou de sub-falar fluminense. Na edição revista de 1953, a denominação mineiro, 

passou a incluir a área de Belo Horizonte, mas quase toda a extensão mineira do nosso 

contínuo, a região conhecida como Zona da Mata Mineira, onde se inclui Juiz de Fora, 

continuou incluída na classificação fluminense demonstrando certa proximidade entre 

esses falares, atestada desde os primeiros estudos a esse respeito.  

Comparando os mapas de Nascentes e Zágari, percebemos que este classifica 

como mineiro, o que quase em sua totalidade aquele inclui como fluminense, ou seja, as 

variações entre os falares mineiro e carioca sempre apresentaram variações tênues em 

sua região de fronteira. Belo Horizonte, que está no fim do nosso continuum, é 

classificada como mineira, tanto por Nascentes quanto por Zágari. Entretanto, veremos 

mais adiante que o caso da capital de Minas Gerais é um tanto peculiar. 

Além dos estudos iniciais de Nascentes sobre o falar carioca, segundo o qual, o 

Estado do Rio de Janeiro é composto por duas áreas dialetais: o sub-falar fluminense e, 

neste, o linguajar carioca, recorremos também a outros autores. 

Callou e Marques (1975), no trabalho pioneiro sobre o estudo do S pós-

vocálico na fala carioca, cujo levantamento minucioso a respeito ao “chiamento” do S, 

considerando-se as diferenças diastráticas e diatópicas, investigou seis áreas da capital 

carioca: Centro, Zona Norte, Zona Sul, Madureira, Jacarepaguá e Campo Grande, tendo 

como informantes homens e mulheres, entre 20 e 45 anos, cariocas, filhos de cariocas, 

distribuídos por três níveis de escolaridade. Constataram tendência à palatalização, ou 

seja, o S pós-alveolar em mais de 85% dos casos de coda em posição final e medial. 

Esses resultados levaram as autoras a concluírem a necessidade de se estudar a 



 
 

influência da fala de indivíduos de outras regiões sobre a linguagem carioca e a 

importância que uma tendência para imitar a palatalização do falar do Rio possa ter. 

Citamos também o trabalho de Callou e Moraes (1996) sobre o S e o R pós-

vocálicos nas cinco capitais do Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta 

(NURC), dentre as quais, uma nos interessa, Rio de Janeiro, onde se constatou, mais 

uma vez, que a variante pós-alveolar – palatal – é predominante, representando 82% das 

ocorrências. 

Um estudo que nos interessa particularmente é o de Florencio e Rodrigues 

(2006) por analisar, além de Rio de Janeiro e Niterói, duas cidades que, assim como 

Três Rios, estão localizadas no Sul do estado: Angra dos Reis e Volta Redonda. Em 

Niterói, assim como no Rio – capital – a palatalização foi semicategórica. Quanto às 

cidades do Sul do estado, em Angra dos Reis há predomínio da variante pós-alveolar, 

mas também há ocorrência da variante alveolar, a qual constitui norma em Volta 

Redonda, cidade que está a mais ou menos 120 km de Três Rios. 

O trabalho de Gryner e Macedo (2000) em Cordeiro, que assim como 

Petrópolis – uma das cidades investigadas por nós – está na região serrana do Rio de 

Janeiro, indica predominância da alveolar, mas com características de mudança em 

curso, em que a articulação alveolar, padrão, é substituída por outros pontos de 

articulação, como acontece, por exemplo, nos processos de palatalização e apagamento. 

Segundo Gryner e Macedo (2000: 45), o processo de palatalização, forma 

inovadora, seria resultante da assimilação ao contexto seguinte e poderia ser 

interpretada como um primeiro passo no processo de posteriorização que prosseguiria 

com a aspiração e culminaria com o apagamento. 

Scherre e Macedo (2000) analisaram a realização do S pós-vocálico na fala de 

64 informantes do Corpus Censo, coletado nos anos 80, e concluíram que 61% das 



 
 

ocorrências são da variante pós-alveolar, sendo que em final de enunciado o índice de 

ocorrências da palatal chega a 95%. A análise do contexto subsequente considerou a 

escala de sonoridade de Jespersen e o resultado é que a realização da variante pós-

alveolar ocorre de forma inversa à escala de sonoridade. As autoras concluíram também 

que o contexto antecedente marcado pelos traços [+alto, +anterior] favorece a realização 

da variante pós-alveolar, e que a posição final do segmento na palavra favorece a 

aspirada e o apagamento. 

Rodrigues (2001) investigou o S pós-vocálico em treze localidades do Norte-

Noroeste do estado do Rio de Janeiro, dentre as quais citamos, por exemplo, Macaé, 

Itaperuna e São João da Barra. Segundo a autora, apesar do predomínio da alveolar, há 

mudança em curso, com os mais jovens sendo implementadores da mudança também 

através da palatalização e do apagamento. 

Lima (2006) investiga o S pós-vocálico entre outros vários fenômenos 

linguísticos analisados, em quatro municípios do Rio de Janeiro – Duque de Caxias, 

Nova Iguaçu, Magé e Itaboraí – onde predominam as variantes pós-alveolares, com 

82,6% das ocorrências. 

Consideramos ainda os trabalhos de Brandão (2008, 2009) à luz da 

geolinguística e da sociolinguística, do qual destacamos (i) uma observação sobre a 

imposição de variações advindas de fatores de cunho diastrático às de natureza regional, 

o que pode indicar que as fronteiras geopolíticas inexistem quando se trata de língua, 

(ii) também a minuciosa descrição que a autora faz do S em coda de sílaba no estado do 

Rio de Janeiro que, por sua vez, apresenta variante alveolar na fala das regiões mais 

extremas, situadas próximas a Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, em virtude não 

só de essas comunidades estarem mais distantes da capital, mas também de sua 

população manter maior intercâmbio com paulistas e mineiros, (iii) a constatação de que 



 
 

em coda interna, o ambiente mais propício à palatalização é aquele em que ao S se 

segue uma consoante africada, como em “estive” [iʃ´tʃivi], por exemplo. 

E, finalmente, com relação ao Rio de Janeiro, consideramos a tese de 

doutoramento de Almeida (2008), a partir da qual é proposto o Micro Atlas Fonético do 

Estado do Rio de Janeiro em que se constatam, inclusive, algumas características do 

falar trirriense num comparativo com outras cidades de diversas regiões do interior do 

estado. Seu objetivo é registrar e descrever fenômenos fonéticos que tipificam a fala 

fluminense em sua variedade popular, chegando a constatar, por exemplo, a variação 

alveolar/pós-alveolar na realização fluminense do /S/. Na pesquisa de Almeida, assim 

como em nosso trabalho, são considerados dados relativos a contextos de coda interna e 

externa. Os resultados apontam predominância da variante pós-alveolar (palatal), em 

46,1% das realizações, no entanto, há também um número significativo de realização 

das alveolares, 42,4%. A autora observa ainda que, em seu estudo, a posição do S no 

vocábulo influi na sua realização como alveolar ou pós-alveolar, já que os valores 

praticamente se invertem quando se altera o contexto: para o S em coda interna, tem-se 

55% de pós-alveolares e 42% de alveolares; para o S em coda externa, tem-se 35% de 

pós-alveolares e 60% de alveolares. 

Teyssier (2007) afirma ser um aspecto conservador da fonética brasileira as 

pronúncias [s] e s implosivas, sendo realizado [s] em final absoluto – antes de pausa –  

[a´tras], [´ves] ou diante de consoante surda [´vista],[´fas frio], e como [z] diante de 

consoante sonora [´mezmo], [a´traz ´dele]. Entretanto, o autor ressalta que no Rio de 

Janeiro e em toda a zona dita carioca, assim como em diversos pontos do litoral, 

encontram-se [ʃ] e [ʒ] chiados nas mesmas condições de Portugal, e levanta a hipótese 

de o chiado ser devido a um efeito de “relusitanização” do Rio de Janeiro com a 

chegada da família real em 1808, questão que já comentamos. Enfim, Teyssier conclui 



 
 

que há atualmente no Brasil duas pronúncias de [s] implosivos: a sibilante, largamente 

majoritária, e a pronúncia chiante, característica principalmente do Rio de Janeiro e que 

goza do prestígio sociocultural da antiga capital federal. Entretanto, cabe ressaltar aqui 

que não há consenso sobre as causa do chiamento do S no Rio de Janeiro. 

Segundo o estudo de Rodrigues (2001), com gravação de 14 informantes, cada 

um de uma capital brasileira, o Rio de Janeiro é a única capital em que a variante palatal 

– ou pós-alveolar – é reagra dominante, sendo considerada semicategórica. De acordo 

com o mesmo estudo, Belo Horizonte é uma das capitais com comportamento 

predominantemente alveolar. 

De acordo com Santos (2007), de fato, os aspectos sócio-históricos e 

demográficos da cidade do Rio de Janeiro nos impulsiona a deduzir que a influência da 

fala de pessoas oriundas de outras regiões do país pode ter influenciado a fala carioca já 

que, além de portugueses, migraram para o Rio pessoas do interior do estado e de Minas 

Gerais. 

Interessante destacar também o trabalho de Mota (2002) que apresenta um 

estudo sobre o S em coda seguindo a divisão dialetal proposta por Nascentes. O 

chamado “falar baiano” foi estudado a partir do Atlas Prévio dos Falares Baianos 

(APFB), do Atlas Linguístico de Sergipe e do Esboço do Atlas Linguístico de Minas 

Gerais (EALMG), o qual nos interessa diretamente e a partir do qual documentou-se 

exclusivamente a variante coronal anterior, tanto em coda interna quanto em coda 

externa diante de pausa. O “falar mineiro”, segundo Mota, realiza o S em coda como 

sibilante mesmo em contextos propícios à palatalização como as africadas [tʃ, dʒ] diante 

de vogal anterior alta. Em Belo Horizonte, segundo Silva (1999 apud MOTA, 2002), o 

S se palataliza quando ocorre em final de sílaba seguido de uma africada, como em 

[‘ʒuiʒ ‘dʒi ‘fɔra] para Juiz de Fora. 



 
 

Na divisão apresentada por Nascentes o falar mineiro propriamente dito 

compreende apenas o centro, o oeste e parte do leste de Minas Gerais, encontrando-se 

no estado outros três falares – o baiano, o fluminense e o sulista – como já citamos 

anteriormente. Entretanto, do ponto de vista das realizações do S em coda silábica, não 

se distinguem em Minas Gerais os diferentes falares de Nascentes, ou seja, em todo o 

estado, observam-se sempre as variantes alveolares, não há divergências em Minas 

Gerais no que diz respeito à realização da sibilante. Sendo assim, não encontramos 

estudos muito específicos sobre o S pós-vocálico nas regiões das Minas Gerais, todas as 

referências que encontramos são de estudos genéricos sobre a fala mineira ou 

investigação sobre o comportamento das vogais. 

Segundo Martins (2006), o Atlas Linguístico do Estado de Minas Gerais 

(ALEMIG) teve início na década de 70 do século XX, quando um grupo de professores 

da Universidade Federal de Juiz de Fora – José Ribeiro, Mário Roberto Zágari, Antônio 

Pereira Gaio e José Passini, todos alunos do Prof. Jürgen Heye
4
 no recém-criado curso 

de Mestrado em Letras na PUC Rio – iniciou a coleta de dados sobre a realidade da 

língua falada no estado de Minas Gerais. Tratava-se, na verdade, de um minucioso 

levantamento in loco em diversas localidades do estado, totalizando 184 pontos de 

inquérito, através da conversa semidirigida, com questionários específicos preparados 

para tal finalidade. Como primeiro fruto do ALEMIG, veio a publicação do Esboço de 

um Atlas Linguístico do Estado de Minas Gerais, o EALMG, publicado em 1977, por 

Zágari et ali.. os resultados das entrevistas somam mais de seis mil horas de gravação e 

permitiu concluir que Minas Gerais apresenta acentos, fones, ritmos de fala e 

preferências lexicais distintas em, pelo menos, três de suas regiões, independentemente, 

de seus estratos sociais. 

                                                             
4
 O professor Heye chegou ao Brasil disseminando a pesquisa em sociolinguística em desenvolvimento 

nos Estados Unidos sob liderança de Labov, tendo sido a sua contribuição de fundamental importância 

para a Sociolinguística no Brasil. 



 
 

Para Ramos e Rocha (2009), a publicação do EALMG representa um marco na 

história dos estudos dialetológicos sobre a fala mineira e faz parte de um momento 

importante da dialetologia brasileira, no qual se impôs a relevância do trabalho de 

campo assentado sobre uma metodologia solidamente traçada, o que resultou na 

publicação de alguns atlas regionais.  

As autoras fazem uma observação bem relevante sobre o “Plano da obra” no 

volume I do EALMG, onde se vê no que o volume III – que infelizmente não chegou a 

ser publicado provavelmente pela desintegração da equipe original com o falecimento 

do Prof. Ribeiro e a aposentadoria dos Professores Gaio e Passini – do EALMG teria 

um capítulo intitulado “Sociolinguística”, no qual seriam discutidas as possíveis 

influências da fala de antigos quilombos sobre a fala de negros residentes em Serro, 

Capela Nova e Soledade e da fala indígena sobre residentes em Machacalis. Tal 

constatação no plano da obra do EALMG nos permite atestar que a equipe mineira, na 

década de 70, já mostrava conhecer a importância do contato nos estudos 

sociolinguísticos. 

A opção da dialetologia brasileira pela utilização do termo falar em detrimento 

do termo dialeto, de acordo com a distinção adotada por Silvio Elia (1962, p. 64 apud 

ZÁGARI, 1977), endossada por Câmara Jr. e seguida pelos autores do EALMG, 

justifica-se porque o termo falar é concebido como “línguas de pequenas regiões, 

através de um território linguístico dado, que se distinguem umas das outras por 

oposições superficiais dentro do sistema geral de oposições fundamentais que reúne 

todas numa língua comum” (Câmara Jr., 1968, p. 151 apud MARTINS, 2006, p. 3). 

Para esta pesquisa, optamos por adotar os termos falar e dialeto indistintamente. 



 
 

Os estudos desenvolvidos por Zágari (1977, 1998, 2005) para o primeiro 

volume do Esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais e suas publicações 

posteriores apontam a existência de três falares em Minas Gerais: 

i. o falar baiano – partindo do norte de Minas, vai até a linha, no sentido leste-

oeste, abarcando as localidades de Mantena, Galileia, Governador Valadares, 

Nacip Raydan, Água Boa, São Sebastião do Maranhão, Itamarandiba, Várzea da 

Palma, João Pinheiro, terminando em Paracatu. São características do falar 

baiano, a predominância de vogais pretônicas baixas, como em [sɛ´renu]; a 

presença da africada [tʃ] antecedendo a vogal alta [y], como em [´mũtʃu] 

[´otʃu]
5
; [t, d] como coronais como em [i´dadi] e [´tia]; e nasalidade ocorrente 

fora da sílaba tônica, como em [bã´nãna]. 

ii. o falar paulista – partindo do sul do Estado, na cidade de Passa Vinte e, rumando 

para o norte pega Liberdade, Andrelândia, Lavras, Oliveira, Pará de Minas, 

Divinópolis e dobrando para o oeste, vai até Vazante, passando por Bom 

Despacho, Dores do Indaiá, São Gotardo, Patos de Minas e São Gonçalo do 

Abaeté, englobando, portanto, todo o Triângulo Mineiro e região sul do Estado. 

O [r] retroflexo é a marca inconfundível desse falar em Minas Gerais. 

iii. O falar mineiro – ocorrendo entre as duas áreas descritas acima e não 

compartilhando com elas nenhuma característica pontual, recobre 

primordialmente a Zona da Mata e a região do Campo das Vertentes. A 

monotongação dos ditongos não-finais, como em [´oro] e [´poko] e a ditongação 

diante de sibilante, como em [a´hoys] e [´fays] são as principais características 

desse falar. 

                                                             
5
 Parece-me mais apropriado dizer que há a presença da africada [tʃ] no segmento subsequente à 

assilábica [y], como em [´mũytʃu] [´oytʃu] ou fricação de [t] diante de [u], já que a semivogal desaparece. 



 
 

Segundo Zágari, é impossível demarcar com precisão essas fronteiras através 

da delimitação de determinados traços fonéticos que acabam por se intercruzarem 

desordenadamente. O falar mineiro propriamente dito, apontado por Zágari, incluiria, 

portanto, a região da fronteira com o estado do Rio de Janeiro e se estenderia até a 

capital Belo Horizonte, que segundo o autor, “devido a sua pouca idade e ao fato de ter 

sido povoada por mineiros e brasileiros de todas as partes, possui características 

próprias”, formando assim uma koiné, um nivelamento que, por exemplo, não possui 

uma marca registrada nas outras regiões. Dessa forma, o belorizontino não fala [´treys] 

e [a´hoys] num processo de ditongação diante de sibilante, também apontada pelo autor 

como uma das características do dito “falar mineiro”
6
 – que inclui a Zona da Mata 

Mineira e, consequentemente, a cidade de Juiz de Fora – mas não a região de Belo 

Horizonte. O que pudemos verificar em nosso pré-teste, visto que não constatamos 

nenhuma ocorrência entre os nossos cinco (05) informantes de Belo Horizonte. 

Entretanto, acreditamos que a ditongação se faça presente à medida que seguimos de 

Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. 

Ramos e Rocha (2009) traçam algumas questões a partir da observação das 

isoglossas encontradas no EALMG e em trabalhos posteriores de Zágari sobre a 

tripartição dos falares em Minas Gerais, dentre as quais destacamos (i) se apenas os 

traços fonéticos do EALMG seriam suficientes para se manter a tripartição proposta? 

(ii) se a tripartição de Zágari não teria relação com a história do povoamento de Minas 

Gerais; (iii) seria possível sustentar essa tripartição sobre os dados fonéticos em 

detrimento dos lexicais ou desprezar o componente fonético que parece ser o mais 

perceptível para o falante comum? (iv) há um contínuo entre as localidades em que uma 

dada entrada lexical ocorre, no entanto, em alguns casos, a isoléxica ocupa apenas parte 

                                                             
6
 A ditongação diante de sibilante é característica também de falares de outras regiões brasileiras. 



 
 

de uma das três regiões, por isso, não seria possível criar subdivisões dentro das 

divisões de Zágari? 

Segundo Lacerda (2009), com a intenção de analisar diretamente a fala de Belo 

Horizonte e região, a Prof.ª Jânia Ramos (UFMG) tem desenvolvido o chamado Projeto 

Mineirês, cujo foco principal é justamente promover a descrição sistemática da fala da 

região, procurando estabelecer uma interface entre a análise linguística e a análise de 

cunho sócio-histórico. Iniciado em 2007, o projeto de equipe intitulado “A construção 

de um dialeto: o mineirês belo-horizontino” teve por objetivo identificar e descrever 

especificidades do dialeto belo-horizontino contemporâneo, tomado como 

representativo do falar propriamente mineiro. Outro objetivo era fornecer explicações 

de natureza sócio-histórica dos fatos descritos. Segundo Ramos e Rocha (2009: 03), a 

inovação desse projeto consistiria em testar a tripartição geolinguística apresentada no 

EALMG. 

O Projeto Mineirês fez uma descrição formal dos fatos linguísticos 

investigados, com análise quantitativa do corpus, com base no tempo aparente, ou seja, 

através da comparação de comportamentos linguísticos de pessoas de diferentes faixas 

etárias, verificando-se em que área geolinguística ocorria o fenômeno, com que 

frequência e qual a probabilidade de ocorrência.  

Ramos e Rocha (2009: 05) propõem um conjunto de traços atribuídos ao falar 

mineiro, identificado desde Nascentes (1953) e confirmado pela análise do Projeto 

Mineirês, dos quais destacamos os fonético-fonológicos: 

1. Redução de segmentos átonos; 

2. Apagamento da sílaba átona final, como em mês (mesmo) e pó (pode). 

3. Apagamento da consoante final, como em fô (for) e rapai (rapaz). 

4. Apagamento dos segmentos pós-tônicos não-finais, como em oi (olhe) e es (eles). 



 
 

5. Apagamento da vogal átona final, como em belez (beleza) e iss (isso). 

6. Apagamento de segmentos iniciais átonos, como em estou > tô e você > cê. 

7. Apagamento de segmentos pré-tônicos não-iniciais, como em senhor > sô. 

8. Ditongação, como em mas > mais, nós > nois, bom > bão e vocês > ocêis. 

9. Monotongação, como em eu > ô, estou > tô e não > num. 

10. Alçamento, ou elevação das vogais médias pré-tônicas, como em negocinho > 

nigucim, demais > dimais. 

Segundo Ramos e Rocha (2009), os resultados do Projeto Mineirês 

desdobraram-se em outros projetos, dos quais as autoras citam dois: um que focalizaria 

a queda do segmento pós-vocálico inicial, buscando verificar os casos em que este 

processo leva à estigmatização dialetal; e outro em que seria feita uma pesquisa 

diacrônica, focalizando a presença dos fenômenos documentados na fala atual, 

pretendendo-se dar continuidade à datação e busca de outras informações referentes à 

implementação de mudança, a partir da constituição de um corpus de língua portuguesa 

escrita e produzida em Minas no século XIX. 

Parte desse último projeto-desdobramento do Mineirês, citamos o trabalho da 

Prof.ª Patrícia Cunha Lacerda (UFJF) sobre o falar mineiro característico da cidade de 

Juiz de Fora, em seu projeto de Pós-Doutorado, intitulado A língua portuguesa em Juiz 

de Fora no século XIX: uma investigação sócio-histórica do falar da Zona da Mata 

Mineira. Escolhemos Lacerda como referência porque seu trabalho explicita 

características fonéticas da fala de Juiz de Fora, que é uma das nossas cidades-alvo, uma 

das localidades investigada dentro do nosso continuum. 

Para a constituição do corpus representativo da língua portuguesa em Juiz de 

Fora no século XIX, Lacerda optou por analisar processos criminais porque, segundo a 

autora, este tipo de texto traz particularmente algumas vantagens como apresentação de 



 
 

datação, indicação explícita de autoria, presença de informações contextuais básicas, 

como o local de produção ou a quem estão destinados, e a representação do vernáculo, 

ou seja, presença de traços de oralidade, o que consideramos de extrema importância já 

que apesar do trabalho com corpus anotado, o objetivo é reproduzir a fala. 

Lacerda (2009) trabalha com as especificidades fonéticas levantas a partir das 

principais características que integram o que Zágari (1998, 2005) denomina “falar 

mineiro”, defendendo a ideia de que  

 

a língua portuguesa documentada em Juiz de Fora no século XIX pode 

representar a fala que efetivamente caracteriza a Zona da Mata Mineira 

durante o período, já que a cidade de Juiz de Fora atuou como centro 

aglutinador de todo o crescimento pelo qual passou a Zona da Mata. 

(LACERDA, 2009, p. 53) 

 

 

A autora seleciona para análise três traços fonéticos elencados por Zágari 

(1998, 2005) como definidores do “falar mineiro”: 

i. alteamento da vogal pretônica; 

ii. monotongação de ditongos; 

iii. ditongação diante de sibilante. 

 

Uma das características apontadas pela pesquisa de Lacerda que nos interessa 

particularmente é que há, em Juiz de Fora, ditongação diante de sibilante, já que 

representa, de alguma forma, um estudo que menciona o S pós-vocálico, nosso objeto 

de pesquisa. 

Após a análise de três processos criminais dos anos de 1849, 1860 e 1865, 

pode-se dizer que o traço mais recorrente é o alteamento da vogal pretônica, tendo sido 

bastante recorrente a ocorrências das variantes [y] e [u] em detrimento de [e] e [o]. Em 



 
 

segundo lugar, aparece a monotongação do ditongo, especificamente do ditongo [ow] 

>[o]. O fenômeno menos recorrente no corpus é a ditongação da vogal [e] para [ey] 

diante de sibilante. 

As ocorrências encontradas por Lacerda deixam claro que os traços fonéticos 

que caracterizam o “falar mineiro” contemporâneo realmente já estava presentes no 

século XIX e sugere algumas questões pontuais, dentre as quais destacamos o 

questionamento sobre a possível origem desses traços fonéticos, a análise social de Juiz 

de Fora no século XIX e se a composição da população de Juiz de Fora – que, segundo 

a autora, era composta, em sua maioria, por escravos de origem africana – e como isso 

influenciou a formação de sua fala. 

A hipótese mais aceita por Lacerda é a de que a transmissão linguística 

irregular é a que mais consegue dar conta da realidade do português brasileiro e, por 

extensão, do “falar mineiro”, defendendo a tese de que 

 

no caso do Brasil, não podemos falar na formação de um pidgin e, 

posteriormente, de um crioulo de base portuguesa. Na verdade, assumo a 

“vertente” mais fraca do conceito de transmissão linguística irregular, ou 

seja, acredito que, a partir do contato do português com línguas africanas no 

Brasil, a língua portuguesa sofreu alterações que não chegaram a configurar a 

emergência de uma nova língua. Esse parece ser o caso da língua portuguesa 

falada em Juiz de Fora no século XIX, que, em virtude de um longo e estrito 

contato com línguas banto, teria sofrido alterações em seu padrão de uso, 

levando, no campo fonético – que é o objeto desta pesquisa –, ao alteamento 

da vogal pretônica, à monotongação de ditongos e à ditongação diante de 

sibilante. (LACERDA, 2009, p. 71) 

 

 

Interessante observar nas conclusões de Lacerda a citação do contato 

linguístico na formação do “falar mineiro”, o qual, como já mencionamos, já era 

apontado pelo grupo de pesquisadores mineiros na década de 70 como ponto importante 

a se considerar numa análise sociolinguística. 



 
 

Para finalizar nosso levantamento dos estudos sobre o S pós-vocálico na região 

pesquisada, gostaríamos de ressaltar que no início desta pesquisa consideramos utilizar 

o corpus produzido pela Prof.ª Jânia Ramos em seu Projeto Mineirês, entretanto, 

abandonamos esta ideia ao começar a analisar os dados em comparação aos dados dos 

projetos PEUL e NURC, que tratam da fala carioca, principalmente porque os dados dos 

três corpora foram colhidos de formas distintas, em épocas distintas, com metodologias 

distintas e considerando-se variáveis distintas, conforme será mais bem explicado no 

capítulo sobre a metodologia de investigação. 

 

 

3.3. A contribuição da Ecolinguística para explicar o continuum dialetal geográfico 

 

Não há línguas imunes ao contato com outras. 

Couto (2007) 

 

Para explicar o continuum dialetal geográfico e, consequentemente, o 

continuum linguístico de que tratamos, recorremos aos estudos desenvolvidos em 

Ecolinguística para explicar o que acontece com a variação gradual que identificamos 

na fronteira entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

O conceito de Ecolinguística constitui basicamente uma metáfora que associa a 

linguagem/língua e o ambiente, e que foi empregada por Haugen na década de 70 do 

século XX, para designar a Ecology of Language, sem falar em Ecolinguística 

propriamente. Assim, podemos dizer que para Haugen (1971: 325), Ecologia 

Linguística (ou, mais tarde, Ecolinguística) é o estudo das interações entre uma língua e 

seu (meio) ambiente, sendo este ambiente a sociedade que usa a língua como um de 



 
 

seus códigos. O fundamento dessa Ecologia Linguística encontra-se em algumas ideias-

chave contemporâneas das Ciências ligadas à vida em geral, como a Biologia.  

Estas ciências vêm assinalando a organização dos seres vivos em redes de 

equilíbrio dinâmico, onde se promovem interações num todo que decorre da existência 

de cada indivíduo, sofrendo modificações pela ação de cada um deles, mas fazendo 

reverter essa ação (ou as consequências dela) sobre o próprio agente, num circuito de 

ação-retroação completo. Além disso, as estruturas em rede exigem que o estudo de cada 

elemento de um ecossistema seja feito com uma visão completa do todo a partir de uma 

perspectiva holística, integrada. 

Assim, Haugen defende a aplicação dos mesmos princípios que permeiam as 

relações entre os indivíduos e destes com o seu meio ambiente natural, nos contextos de 

uso das línguas, em particular com relação à questão da diversidade linguística, ao 

desaparecimento de línguas e à relação entre linguagem e ambiente. 

Na década de 90 do século XX, durante um congresso na Associação 

Internacional de Linguística Aplicada (AILA), Halliday sugere a existência da interação 

entre língua e ambiente ao sugerir aos especialistas em Linguística Aplicada uma 

particular atenção ao papel da língua no desenvolvimento dos problemas ambientais. O 

autor defende ainda a ideia de que a linguagem não reflete a realidade, mas tem o poder 

de moldar nossa consciência e é ela que permite a cada indivíduo a teoria que subjaz à 

sua interpretação e manipulação das coisas e dos seus estados. Halliday não encara a 

língua como uma nomenclatura, disponível para a etiquetagem de realidades pré-

existentes, mas a concebe como forma de perspectivar e construir segmentos 

significativos do real. Em rigor, não são exatamente as realidades que são construídas, 

mas percepções ou perspectivas da realidade, ou aspectos da realidade aos quais a 

língua dá acesso. 



 
 

Halliday defende, então, a ideia de construto linguístico, a escolha de 

determinada designação de algo ou alguém enquadra, suprime ou focaliza determinadas 

facetas dos fatos ou problemas, moldando-os à percepção humana. Assim, a linguagem 

como parte modeladora da realidade participa no desenho dos processos históricos das 

sociedades. 

Os trabalhos de Mufwene (sobretudo os de 2001 e 2008) têm sido bastante 

relevantes para os estudos da Ecolinguística, sobretudo seu The ecology of language 

evolution, que segundo Couto pode ser considerado o terceiro livro na história a 

introduzir uma nova perspectiva para o contato de línguas, do qual é uma abordagem sui 

generis, tomando a Biologia como ponto de apoio. Entretanto, não tomamos Salikoko 

Mufwene como um dos autores-chave em nossa fundamentação teórica porque seu 

trabalho está mais voltado pra o contato entre línguas diferentes e dialetos que 

envolvem questões de domínio e poder, sempre com uma abordagem muito arraigada 

nas questões da genética/biologia/ecologia das populações, o que nos parece muito 

pormenorizado para o que pretende esta investigação. 

Além de Mufwene, procuramos por outros autores renomados nos estudo de 

Ecolinguística, como Alwin Fill, para quem a Ecolinguística é 

 

 

o ramo das ciências da linguagem que se preocupa com o aspecto das 

interações, sejam elas entre duas línguas individuais, entre falantes e grupos 

de falantes, ou entre língua e mundo, e que intervém a favor de uma 

diversidade das manifestações e relações para a manutenção do pequeno. 

(FILL, 1993, p. 4 apud COUTO 2007, p.39). 

 

 

 

Entretanto, apesar da importância de Fill para a Ecolinguística, os estudos do 

autor têm uma abordagem essencialmente eco/biológica que não nos interessa tão 



 
 

profundamente. Assim, depois de percorrer alguns dos autores mais renomados da 

Ecolinguística, acreditamos que os estudos do Professor Hildo Honório do Couto 

atendem nossas expectativas acerca da Ecolinguística como forma de explicitar como se 

dá o contato entre os falantes das localidades investigadas. 

Pioneiro nos estudos da Ecolinguística no Brasil, Couto (2007, 2009) apresenta 

o conceito de Ecolinguística – estudo das relações da língua com sua ecologia, a partir 

do triângulo interativo língua/território/população – a partir das ideias de Haugen, 

compreendido a partir da noção de ecossistema, que é o conjunto formado pelos seres 

vivos e seu meio ambiente, considerando-se as interações e inter-relações existentes 

entre seus componentes. 

 Segundo Haarmann (1996 apud COUTO, 2009), a Ecolinguística não é um 

substituto para a sociolinguística, mas um princípio norteador da pesquisa, e, neste 

trabalho, as mesmas estão conjugadas, o caráter abrangente e integrador da 

Ecolinguística, que estuda as relações entre língua e seu meio ambiente, que, por sua 

vez, é a própria sociedade e não o mundo referencial como se pode, a priori, imaginar. 

Assim, nada mais natural que uma pesquisa que investiga uma variação emergente do 

contato linguístico se associe aos conceitos básicos da Ecolinguística para explicar as 

inter-relações entre os povos e seus falares nos ambientes em que convivem, afinal, 

ecossistema linguístico é o lugar onde se insere uma língua e sua fala (COUTO, 2009). 

É importante esclarecer que a opção de Couto pela expressão contato de 

línguas como designação geral frente a línguas em contato não se deve apenas à 

estaticidade implícita na segunda. 

 

Contato de línguas é um processo, portanto, não pode ser encarado como se 

tratasse apenas de línguas em contato. (...) O fato é que mantendo “contato de 

línguas” como nome geral da área de estudo, podemos estudar nele “línguas 

em contato” (languages in contact), “línguas de contato” (contact languages) 

e/ou resultantes do contato, ou seja, línguas mistas. (COUTO, 2007, p. 285). 



 
 

Segundo Couto (2007), pode-se mesmo afirmar que toda mudança linguística 

se deve ao contato, em alguma de suas diversas modalidades. Foi assim, por exemplo, 

que surgiu o Latim Lusitânico, que originou o Galego-Português que, por sua vez, deu 

origem ao Português Arcaico, através do contato entre os romanos e os habitantes da 

região que hoje é Portugal. O Português atual também é fruto de outros contatos, com os 

germanos que invadiram o Império Romano, com os árabes que invadiram a Península 

Ibérica e, no caso do Brasil, também com indígenas autóctones e africanos trazidos pela 

Escravidão.  

Para esta pesquisa, recorremos ao referencial teórico da Sociolinguística 

Variacionista, entretanto, recorremos também a alguns autores da Dialetologia e da 

Geolinguística para tratar da situação de contato que delimitamos como nosso objeto de 

pesquisa. A abordagem de dialetos em contato, ou contato de dialetos – termo pelo qual 

optamos em analogia à expressão contato de línguas
7
 –, iniciada por Trudgill (1974), 

descreve situações linguísticas envolvendo questões de mobilidade social e espacial. 

Para tentar uma perspectiva mais holística, buscamos também algumas 

contribuições da Ecolinguística para explicar as situações de contato (multi)dialetal 

existente no continuum dialetal geográfico em que estão inseridas nossas localidades de 

inquérito. 

Para Bloomfield (1935), continuum dialetal geográfico corresponde a uma rede 

de dialetos falados ao longo de uma área geográfica em que áreas vizinhas diferem-se 

apenas ligeiramente no que diz respeito às variações dialetais, há intensa mobilidade 

entre os falantes das regiões envolvidas, as variedades adjacentes são mutuamente 

compreensíveis, e existem várias isoglossas ao longo do continuum geográfico. 

                                                             
7
 Utilizamos contato de dialetos por analogia a Couto (2007, 2009) que opta pela expressão contato de 

línguas, a qual será justificada em breve neste capítulo. 



 
 

Determinadas isoglossas coincidem com os limites territoriais nacionais, vale 

ressaltar aqui que estamos tratando de dialetos/falares de uma mesma língua, mas 

algumas características linguísticas ultrapassam essas fronteiras, através de uma 

mudança gradual, o chamado continuum dialetal geográfico. 

Recortamos uma citação de Chambers & Trudgill (1980) para tentar 

exemplificar continuum dialetal geográfico: 

 

If we travel from village to village, in a particular direction, we notice 

linguistic differences will be larger, sometimes smaller, but they will be 

cumulative. The further we get from our starting point, the larger the 

differences will become. (CHAMBERS & TRUDGILL, 1980, p.16) 

 

 

Ou seja, se viajarmos de localidade em localidade, em uma direção particular, 

notamos diferenças linguísticas que as distinguem umas das outras. Às vezes estas 

diferenças são maiores, às vezes, menores, mas sempre cumulativas. Quanto mais 

distante estivermos do ponto inicial, maiores se tornarão as diferenças. 

Essa representação no espaço (geográfico) do fenômeno da variação linguística 

constitui o que chamamos de variação diatópica, em que o espaço geográfico é tomado 

não apenas como possibilidade de delimitação de isoglossas, mas como aspecto 

revelador da história linguística (da fala) presente em determinadas condições espaciais. 

O deslocamento geográfico permite o desenvolvimento de dois grandes 

fenômenos linguísticos: (i) mudanças de pronúncias regionais focalizadas para uma 

pronúncia difusa; (ii) ocasiona uma divergência linguística por meio da qual um grupo 

de falantes se distingue dos demais por apresentar pronúncia regional. 

De acordo com Couto (2007), para que haja língua (L) é necessário que haja 

povo (P), cujos membros vivam e convivam em determinado território (T), esta 



 
 

totalidade é a chamada Ecossistema/Ecologia Fundamental da Língua (EFL), também 

conhecida como comunidade. 

É preciso esclarecer que a totalidade do ecossistema linguístico subdivide-se 

em meio ambiente social, mental e natural. Por meio ambiente natural entendemos tudo 

que faz parte do meio ambiente físico. Um exemplo claro de influência do meio 

ambiente sobre a língua, citado por Couto, é a grande quantidade de palavras esquimós 

para designar neve e dos povos do deserto para designar areia. 

Quando se fala em relações entre língua e meio ambiente mental, estamos 

considerando a relação entre língua e pensamento e todas as discussões que envolvem 

esse assunto e que não cabem aqui, basta apenas dizermos que a Ecolinguística aceita 

em parte a teoria da relatividade linguística, que afirma que nossa língua de certa forma 

direciona nosso modo de ver o mundo, embora não de maneira mecânica, é a ideia, já 

mencionada, de Halliday sobre construto linguístico. 

O que interessa mais profundamente à Ecolinguística é o meio ambiente social, 

proposta inicial de Haugen, que trata da preservação da diversidade linguística em prol 

da riqueza cultural da humanidade. Segundo Couto (2007), “para o ecolinguista, quanto 

mais variedade linguística houver melhor”, desse modo, nota-se que uma das 

preocupações do autor que se considera ecolinguista é 

 

com uma visão da língua que siga os princípios da ecologia. Entre esses 

princípios estão a preocupação com a totalidade (holismo), a ênfase nas 

relações ou interações, a ideia de que a língua não é estática como querem 

nos impingir os gramáticos normativos, a defesa da diversidade 

intralinguística e inter-linguística, dos dialetos, dos idioletos e assim por 

diante. (COUTO, 2007, p. 41) 

 

 

Para ilustrar tal situação, encontramos no recente trabalho de Silva (2012) – 

cujo objetivo era reconhecer o éthos manifesto nas manifestações discursivas do 



 
 

ambiente ecolinguístico na fronteira Brasil/Venezuela – uma proposta de 

esquematização que consideramos adequada para a caracterização do Meio Ambiente da 

Língua segundo Couto (2007, 2009). 

 

 

Caracterização do Meio Ambiente da Língua 

MA 

da língua 

 

Função 

 

Resultado 

 

Fatores condicionantes 

 

MA Natural 

 

Proporcionar o cenário 

onde os indivíduos se 

veem juntos 

 

Propicia a interação entre 

indivíduos 

 

Existência do espaço 

 

 

Co-presença no espaço 

 

 

MA Mental 

 

 

Enviar e processar 

mensagens entre os 

indivíduos 

 

Convergência ou não de 

meios de expressão 

 

 

Continuidade de interação 

entre povos/línguas  

Tentativas de comunicação 

interlinguísticas 

 

 

MA Social 

 

 

Proporcionar a 

convergência dos meios 

de expressão 

 

 

Socialização e formação de 

uma nova comunidade 

 

 

Convivência entre os 

povos/língua 

 

 

Processamento das línguas 

nas mentes dos indivíduos 

 

 
Tabela 01: Caracterização do Meio Ambiente da Língua 

Fonte: SILVA, M. I. A. O éthos em “la línea” de fronteira Brasil/Venezuela: 

 ambiente ecolinguístico e redes sociais. Dissertação de Mestrado, UFRJ: 2012. 

 



 
 

No caso desta pesquisa, não tratamos de línguas diferentes e de ecossistemas 

completamente distintos, como no trabalho desenvolvido na dissertação de Silva. 

Estamos considerando variações de uma mesma língua, num continuum que se estende 

entre dois estados e entre os quais está localizado nosso município alvo. Dessa forma, 

temos que considerar a situação de contato fronteiriço, intenso e permanente, entre 

povos de dois estados brasileiros diferentes, com culturas distintas, base 

socioeconômica distinta e que habitam ambientes geograficamente diferentes, com 

topografia, clima, vegetação próprios e que, por isso, esses povos têm formas distintas 

de construção da realidade, apesar de serem falantes de uma mesma língua. 

Essa interação/inter-relação entre os povos acontece por meio do contato, para 

Couto (2009), o deslocamento ou migração de indivíduos é a base para o que chamamos 

contato de línguas e, como previsto na Ecologia Fundamental da Língua (EFL), 

 

 

“o que entra em contato diretamente são os povos (P) ou membros deles, 

levando as próprias línguas (L), uma vez que L é parasitária de P”, segundo 

analogia com os conceitos de Ecologia, o que entra em contato são povos-

língua (PL). Nesse sentido, o que se chama de contato de línguas não é nada 

mais nada menos do que um tipo muito especial de interação ou comunicação 

de membros de dois EFLs diferentes.” (COUTO, 2007, p. 283) 

 

 

Segundo Couto (2007), contato de línguas é um processo, portanto, não pode 

ser encarado como se tratasse apenas de línguas em contato. Weinreich (1974), assim 

como outros estruturalistas, afirma que o contato de línguas se dá no indivíduo, ou 

melhor, na mente do falante. Mas para a Ecolinguística, isso é somente parcialmente 

verdade, por L (língua) não ter vida própria sem P (povo), de que é parasitária, e por 

cada povo e sua respectiva língua fazerem parte de uma comunidade (EFL), o que 

pressupõe um território em que os membros de P possam conviver e interagir mediante 



 
 

L. Para Couto, duas línguas entram em contato quando membros de uma EFL1 entram 

em contato com os membros de outra EFL2, cada membro traz consigo parte da cultura 

e da língua de sua respectiva EFL. Ou seja, para explicar contato de línguas é preciso 

recorrer a toda uma Ecologia do Contato de Línguas, o que significa considerar não 

somente L, mas todos os componentes da comunidade, isto é, L, P e T, suas inter-

relações, seus componentes e as inter-relações entre seus componentes. 

Couto (2007, p. 284) enumera quatro possibilidades de deslocamento entre 

territórios de PL (povos-línguas): 

(1) membros de PL2 se deslocam para o T de PL1, ou seja, T1;  

(2) membros de PL1 se deslocam para o T de PL2, T2;  

(3) membros de PL1 e de PL2 se deslocam para um terceiro território, T3, que 

não é de nenhuma das duas partes contatantes;  

(4) membros de PL1 vão esporadicamente ao T2 de PL2 e/ou vice-versa, 

retornando cada um ao próprio T logo em seguida. 

Para o nosso caso, precisamos considerar todas as possibilidades, sendo que a 

(3) é a menos provável de acontecer, visto que não há grandes deslocamentos conjuntos 

para um terceiro território na história das cidades que estamos pesquisando. Mas, 

certamente, podemos considerar que todos os dias acontecem (1), (2) e (4) entre 

mineiros e cariocas/fluminenses. E mais, entre trirrienses e cariocas, e trirrienses e 

mineiros. Couto chega a cogitar que PL1 possa ser um povo de mais prestígio social, 

econômico e político. Entretanto, para nosso estudo isso não parece ter peso, já que 

esses conceitos passam a ser relativos e individuais, de acordo com o interesse que cada 

membro da EFL possa ter ao migrar para outro T. O fato é que temos, com bastante 

recorrência, a constatação dessa migração mútua, principalmente porque Três Rios, 

voltamos a enfatizar, encontra-se numa região de fronteira entre os estados do Rio de 



 
 

Janeiro e de Minas Gerais, a qual poderia caracterizar um único ecossistema 

transicional, entre dois outros ecossistemas maiores. A proximidade entre os estados 

permite que atravessemos de um a outro sem uma percepção muito clara, 

principalmente se o ponto de partida for Três Rios, em direção a qualquer um dos lados. 

Essa caracterização de ecossistema linguístico transicional, situado em ambiente de 

fronteira, é bastante pertinente e leva em consideração que sua delimitação e dimensões 

se configuram como dimensões de conveniência. Vejamos o esquema proposto por 

Couto (2007: 289) para representar sua quarta situação de contato, quando membros de 

PL1 se deslocam esporadicamente para o T de PL2 e vice-versa, geralmente para 

finalidades comerciais, como o que acontece em situações fronteiriças: 

 

PL 1  PL2 

 

 

T1  T2 

Figura 06: Os povos-língua 1 se deslocam para o território 2 e vice-versa. 

Fonte: COUTO, 2007, p. 289. 

 

 

A existência de diferentes falares/dialetos ao longo das fronteiras geopolíticas e 

dos supostos limites do tempo comprovam que as línguas não representam realidades 

estáticas, mas, ao contrário, estão em constante processo de variação e mudança, de 

forma lenta e gradual, o que, muitas vezes, não é perceptível para o falante. 

Diversos resultados podem emergir da situação de contato entre línguas e, no 

nosso caso, entre dialetos/falares que representam variedades uma mesma língua. Para 

isso, alguns fatores têm que ser levados em consideração, como os enumerados por 

Couto (2009): (i) quantidade de pessoas que se deslocam de um lugar a outro; (ii) o 



 
 

tempo de permanência no novo território; (iii) intensidade do contato; (iv) poder 

econômico de cada um dos lados; por exemplo. 

Nesta pesquisa, tratamos de uma região de fronteira entre estados, lugar em que 

o fluxo de pessoas migrantes é bastante significativo, e estamos procurando verificar a 

aplicabilidade do que Teyssier diz sobre as variações dialetais serem mais sócio-

culturais que geográficas. Entretanto, se levarmos em conta que fronteiras geográficas 

ou políticas não coincidem com fronteiras linguísticas, conforme estudo realizado por 

Couto (2009), podemos afirmar que as variações dialetais são sócio-culturais e 

geográficas não sendo possível dissociar esses conceitos para caracterizar tais variações 

(BRANDÃO, 2012). Além disso, não podemos ignorar que a situação de contato numa 

localidade na fronteira entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, cujos indivíduos se 

deslocam em direção a ambos os lados simultânea e permanentemente, possa fazer 

emergir um falar característico. Assim, é natural que o falar trirriense não seja 

tipicamente carioca ou mineiro, mas ilustre uma mistura de características, o que o torna 

peculiar. 

Para nossa pesquisa, criamos uma adaptação da figura de Couto para 

esquematizar a possibilidade de contato que nos parece mais adequada a este trabalho, 

em que a localidade-alvo está na fronteira entre dois estados, sendo PL1 e T1 referentes 

ao Rio de Janeiro, PL2 e T2 referentes a Belo Horizonte; e PLf o povo-língua da região 

de fronteira (trirriense) e Tf o território de fronteira (Três Rios): 

 

 

 

 

 



 
 

PL1    PL2 

 

      PLf 

 

 

        Tf 

 

T1    T2 

 

Figura 07: Deslocamento dos povos-língua na região fronteiriça. 

 

 

A figura nos mostra um intenso movimento migratório entre as populações da 

região fronteiriça e os estados que se separa. Este movimento acontece de forma 

constante e permanente de acordo com os interesses e as necessidades individuais e 

coletivas dos PL envolvidos. 

A co-presença de duas línguas num mesmo espaço, leva à comunhão de 

interesses e à interação comunicativa, segundo Couto (2009). Apesar de o autor tratar de 

duas línguas, o Português e o Castelhano, convivendo num mesmo território por conta 

da região fronteiriça (no Chuí), podemos dizer que o mesmo acontece quando temos 

duas variedades da mesma língua convivendo num espaço de fronteira, principalmente 

por tratar-se de duas modalidades tão distintas do Português Brasileiro, cujas diferenças 

são notadas não somente em sua pronúncia, ou seja, aspectos linguísticos, mas também 

com relação à seleção vocabular e prosódia, por exemplo, reflexos claros de fatores 

extralinguísticos e socioculturais. As fronteiras geográficas não demarcam as variantes 

linguísticas porque elas ocorrem num movimento de continuidade, gradativamente 

alguns traços vão sendo incorporados e outros vão sendo descartados. Assim, tentamos 



 
 

mapear a partir do S pós-vocálico como esse movimento de continuidade contribui para 

que o falar trirriense seja inserido entres os falares mineiro e carioca, seja flutuando 

entre características de ambos ou desenvolvendo características próprias, afastando-se 

dos outros dois falares. 

Por analogia aos conceitos de Multilinguismo e Bilinguismo, os quais tratam 

de contato interlinguístico, utilizaremos aqui o conceito de multidialetismo, 

considerando que no caso de Três Rios, temos o contato dos dialetos de dois estados, 

um tipo de contato intralinguístico. Um exemplo de trabalho sobre multidialetismo é o 

estudo de Couto (1996 apud 2009) sobre o encontro de dialetos em Brasília, que passou 

por um nivelamento dialetal em que os traços mais marcados dos dialetos dos 

imigrantes (de vários lugares do Brasil) se perdem em prol dos traços menos marcados 

do Português do Brasil (PB). 

Segundo Weinreich (1974), o contato de dialetos é da mesma natureza do 

contato de línguas, principalmente se considerarmos que entre língua e dialeto quase 

não há diferença, conforme já conceituamos no início desta fundamentação teórica.  

Se pensarmos diacronicamente, uma língua é o resultado da convergência de 

dialetos, ou variedades. Por isso, destacamos que os conceitos de língua e dialeto são 

relativos, um só se define em relação ao outro (COUTO, 2009). Até a chamada língua 

padrão é, na verdade, uma forma de dialeto, um dialeto padrão que normatiza e 

oficializa o uso que se faz da língua, o que é necessário para a manutenção da unidade 

dessa língua, como no caso do Brasil, país de dimensões continentais com um 

dialeto/língua padrão oficial e inúmeros dialetos regionais, sociais, profissionais, por 

exemplo. 

Para Mufwene (2001) uma língua comunitária é um conjunto de idioletos, o 

que quer dizer que existe também o contato interidioletal, já que todo ato de interação 



 
 

comunicativa é um caso de contato interidioletal. Acreditamos que na situação de 

contato desta pesquisa encontraremos exemplares de contato interidioletal, contato 

intradialetal e interdialetal, que são formas de contato intra/interlinguístico. 

Segundo Couto (2009), mesmo onde presumivelmente existe um 

monolinguismo societário, a ecologia linguística pode ser complexa, sendo o 

multidialetismo a situação mais comum. 

Contato de línguas e contato de dialetos não apresentam diferenças 

fundamentais, o que há é uma espécie de continuum entre o contato de línguas e o 

contato de dialetos, entre multilinguismo e multidialetismo, já que ambos têm a mesma 

origem e a mesma natureza. Assim, dialeto também é um ecossistema linguístico 

complexo, cujo resultado é a coineização em ambientes em que convivem diferentes 

dialetos ininteligíveis entre si. Nosso caso é diferente porque estudamos dialetos 

regionais, ou seja, variações regionais da mesma língua.  

O que há na ecologia do contato de dialetos do PB, de acordo com Couto 

(2009), é que o espalhamento de grupos no espaço como núcleos iniciais de colonização 

do Brasil por Portugal provocou uma dialetação natural. Segundo o founder principle de 

Mufwene (2001) também citado por Couto (2009), cada um desses núcleos tendeu 

desenvolver uma variedade dialetal própria, devido aos contatos com línguas diferentes, 

além da tendência à deriva própria causada pela separação espacial. 

Os deslocamentos de grupos de pessoas ou populações inteiras levam à 

diversificação linguística ou dialetal, mas também conduzem ao contato entre línguas ou 

dialetos. Desse modo, os processos de deslocamentos de pessoas provocam um processo 

de coineização, de nivelamento dialetal. A proximidade espacial leva ao 

compartilhamento de informações que facilita a eficácia do AIC – atos de interação 



 
 

comunicativa, os atos de fala –, assim, quanto mais próximos, mais os falantes 

compartilham experiências. 

 

 

Na verdade, tudo tem a ver com o espaço. Assim, populações se deslocam 

(conceito espacial) para o território de outra população. A co-presença no 

espaço leva à interação entre os dois povos/línguas, que pode levar a um 

estado de comunhão que, por seu turno, poderá resultar em comunicação.  

(COUTO, 2009, p. 50). 

 

 

Couto trata desse contato entre línguas distintas, e diz que no início, o que há 

são tentativas de comunicação interlinguística, e com a convivência, as línguas vão 

sendo processadas nas mentes dos indivíduos, o que pode levar um lado a apropriar-se 

da língua do outro, ou a formarem um meio unificado de intercomunicação. No caso do 

nosso trabalho, a comunicação interdialetal acontece e características das variações 

regionais vão sendo assimiladas mentalmente, primeiro, no contato de idioletos, 

posteriormente, na ampliação desse contato que caracteriza o interdialetismo. Essas 

características podem estar relacionadas a fenômenos fônicos/fonéticos como o objeto 

desta investigação, à escolha do léxico ou a itens sintáticos, por exemplo. 

Segundo Câmara Jr.,  

 

uma diferenciação dialetal explica-se, sempre, por um lado, pela história 

cultural e política e pelos movimentos populares e, por outro lado, pelas 

próprias forças centrífugas da linguagem, que tendem a cristalizar as 

variações e a criar a dialetação em qualquer território relativamente amplo e 

na medida do maior ou menor isolamento das áreas regionais em referência 

ao centro irradiador. (CÂMARA JR., 1979, p. 11) 

 

 

É importante considerarmos também o conceito de ecologias linguísticas 

complexas, em que existem bilinguismos, multilinguismos e multidialetismos, já que 



 
 

esta é a situação mais recorrente (COUTO, 2007), a existência de apenas uma língua em 

um dado território é que parece ser exceção. Esta noção torna-se ainda mais relevante se 

considerarmos especificamente o conceito de multidialetismo, nosso foco, mesmo 

quando temos apenas uma língua, podemos ter variações dessa língua, chamadas por 

Couto de dialetos.  

 

Todos os tipos de variação podem ser altamente relevantes para o estudo da 

gramática. (...) O continuum dos dialetos geográficos confirma repetidamente 

a naturalidade da variação gradual. Algumas vezes, as diferenças entre 

dialetos vizinhos também podem nos dar uma ideia detalhada do tipo de 

diferenças categoriais que existem dentro de quadros estruturais. 

(HINSKENS et. al. 1997, p. 22) 

 

 

É exatamente o que acontece com Três Rios e o seu entorno, uma cidade do sul 

do estado do Rio de Janeiro, que, apesar disso, está muito próxima a Minas Gerais, por 

fazer fronteira com cidades mineiras, proporcionando, dessa maneira, o intenso contato 

de seus habitantes com mineiros e seus falares típicos. O que acontece é que, conforme 

nos afastamos do Rio em direção a Belo Horizonte, vamos identificando a perda gradual 

de características peculiares e muito facilmente identificadas no falar carioca. Passamos 

por uma variedade a que podemos chamar de fluminense, porque difere-se do que é da 

capital, mas não se afasta totalmente, mantendo alguns aspectos comuns. E chegamos a 

uma variedade em que podemos identificar traços típicos do(s) falar(es) mineiro(s). 

A posição geograficamente mediana entre os dois estados deixou Três Rios 

numa posição mediana em relação também ao continuum linguístico que se estabelece 

entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, permitindo que os falantes trirrienses mantenham 

contato intenso e constante com cariocas e mineiros. Interessante notar que as 

variedades de falares que cercam Três Rios distinguem-se a partir apenas do que é 

mineiro, visto que as cidades fluminenses que fazem fronteira com a cidade possuem o 



 
 

mesmo falar, ou seja, as variantes são praticamente as mesmas. Dentro do estado do Rio 

de Janeiro, só percebemos mudanças na variedade de fala quando nos aproximamos da 

capital carioca. Já com relação às cidades mineiras, estamos cercados por elas e em 

todas, percebe-se uma outra variedade de fala, apesar da proximidade, o falar não é o 

mesmo. 

Sendo assim, podemos dizer que o multidialetismo da região do continuum de 

que tratamos, a posição geográfica fronteiriça de Três Rios, bem como a mobilidade 

entre os falantes, as situações de dependência comercial, médica, escolar e de 

entretenimento, contribuíram para que o falar trirriense tivesse, sim, características 

próprias, pelo menos no que diz respeito à variação da realização do S pós-vocálico. 

Para entendermos o que acontece com o falar trirriense, precisamos, 

definitivamente, levar em conta toda a Ecologia que envolve o Meio Ambiente Social 

desse falar, os povos-dialeto (por analogia a povos-língua) que migram intensa e 

constantemente entre as cidades investigadas, confirmando nossa hipótese de que as 

variações dialetais são sócio-culturais e geográficas, e Três Rios é um bom exemplo 

disso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Ao propor uma investigação sobre a realização do /S/ em coda silábica no falar 

trirriense em comparação com as concretizações de /S/ nos falares característicos do Rio 

de Janeiro e de Minas Gerais, procuramos por corpora, cujos dados pudessem nos 

servir. E, conforme mencionado anteriormente, chegamos a consideramos utilizar o 

corpus produzido pela Prof.ª Jânia Ramos em seu Projeto Mineirês, em comparação aos 

dados dos projetos PEUL e NURC-RJ, que tratam da fala carioca. Entretanto, não 

pudemos dar continuidade ao trabalho com esses corpora por algumas razões, 

primeiramente porque os dados dos três corpora foram colhidos de formas distintas, em 

épocas distintas, com metodologias distintas e considerando-se variáveis distintas. Além 

disso, de qualquer forma, teríamos que coletar dados de Três Rios e teríamos 

dificuldade em definir a perspectiva de coleta a ser usada se fôssemos comparar com os 

outros corpora já existentes. Então, optamos por coletar todos os dados dessa pesquisa 

após traçarmos um panorama dos referidos corpora e suas peculiaridades, resumidos a 

seguir. 

O Mineirês, segundo a página do próprio projeto na web, visa ao estudo do 

dialeto falado em Belo Horizonte, contrapondo-o ao dialeto de dois dos mais antigos 

núcleos populacionais em Minas Gerais, a saber, Ouro Preto e Mariana. Localiza-se na 

região geolinguística do falar mineiro, segundo Nascentes (1953) e Zágari (1977). Seus 

objetivos são identificar e descrever especificidades do dialeto belo-horizontino 

contemporâneo, e explicá-las com base em dados sócio-históricos. Trata-se de um 

projeto de equipe, intitulado A CONSTRUÇÃO DE UM DIALETO: o mineirês belo-

horizontino, que reuniu sete pesquisadores doutores1 e vários auxiliares de pesquisa, 

com apoio financeiro da FAPEMIG. Iniciado em 2007, teve por objetivo identificar e 

descrever especificidades do dialeto belo-horizontino contemporâneo, tomado com 



 
 

representativo do falar propriamente mineiro. Outro objetivo pretendido foi fornecer 

explicações de natureza sócio-história dos fatos descritos. A continuação desse projeto 

consistiria em testar a tripartição geolinguística apresentada no EALMG. (ROCHA & 

RAMOS, 2009). 

O NURC-RJ faz parte do Projeto de Estudo Conjunto e Coordenado da Norma 

Linguística Urbana Oral e Culta, que visa à constituição de equipes aptas a caracterizar 

a variedade culta de cinco centros urbanos (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Salvador e Recife), instituído no Rio de Janeiro em 1969 sob responsabilidade de Celso 

da Ferreira Cunha. Segundo Almeida (2008), um dos objetivos do projeto, cujos dados 

foram colhidos inicialmente na década de 70, era concretizar um estudo a respeito da 

modalidade falada culta. O corpus é composto de amostras de fala de pessoas de ambos 

os sexos, com nível universitário, inseridas em três faixas etárias; de 25 a 35 anos, de 36 

a 55 anos e de mais de 65 anos. Na década de 1990, as equipes do Projeto, sob  

supervisão na maioria das cidades, voltaram a campo para gravar inquéritos de 

recontato com alguns de seus informantes, buscando examinar variações na fala do 

mesmo indivíduo. Um dos aspectos do português falado no Rio de Janeiro e que nos 

interessa em especial é que há preferência pela realização palatalizada do /s/ implosivo. 

O PEUL – Programa de Estudos sobre o Uso da Língua – resultou do interesse 

de pesquisadores liderados por Anthony Naro com o objetivo de estudar fenômenos 

variáveis com base na fala popular carioca, o que já o difere do NURC que visa à norma 

denominada culta. Em 1979, o grupo deu início à organização da Amostra Censo da 

Variação Linguística no Rio de Janeiro, hoje mais conhecida por Corpus Censo, com 

um total de 64 informantes, 48 adultos, estratificados por gênero e três níveis de 

escolaridade, e 16 crianças de 7 a 14 anos (SILVA, 1996). Outras amostras foram sendo 



 
 

acrescentadas ao corpus, inclusive um corpus de recontato, o corpus Mobral, 

desenvolvido por Miriam Lemle e Naro, e um de língua escrita (ALMEIDA, 2008). 

Assim, devido às aparentes divergências entre os corpora disponíveis, optamos 

por produzir um corpus próprio, com delimitações específicas, o qual pretendemos 

disponibilizar na internet futuramente como desdobramento desta pesquisa. Maiores 

informações sobre a constituição do corpus, escolha dos sujeitos, metodologia de coleta 

e etc. serão apresentadas em breve em seção específica. 

 

 

4.1. O pré-teste 

 

Para verificar a funcionalidade do tema escolhido foi realizado um pré-teste, 

uma tentativa de identificação de um problema que supúnhamos existir, o qual foi 

ampliado para a tese de doutoramento. Para essa primeira amostragem, optamos por 

criar um corpus próprio, já que não há estudos globais sobre o falar trirriense e os 

corpora que existem dos falares carioca e mineiro são de épocas diferentes e foram 

coletados de maneira divergente, não havendo como compará-los cientificamente. 

 

4.1.1. Sujeitos 

Para o pré-teste, selecionamos 15 informantes, cinco falantes de cada região a 

ser comparada, Rio de Janeiro – Três Rios – Belo Horizonte, todos estudantes de 

graduação, de quatro diferentes cursos, entre 18 e 25 anos. Optamos por analisar neste 

pré-teste a fala de estudantes que vivessem na cidade de Três Rios, ainda que fossem 

naturais do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte. Os informantes estudam na mesma 

universidade (Campus do Instituto Três Rios da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, cuja sede está localizada em Seropédica). Sabemos que esse deslocamento 

poderia mascarar as marcas linguísticas, mas essa opção se justifica porque a cidade de 



 
 

Três Rios está vivendo um momento importantíssimo na sua história e, 

consequentemente, na história da sua língua – a inauguração de um campus 

universitário federal – o que está atraindo pessoas de diversas regiões para a cidade, 

principalmente pessoas do continuum linguístico que se forma entre as capitais Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte. Assim, acreditamos que esta escolha, por mais que possa 

parecer enviesar os resultados se mostrará eficiente não somente para nossa pesquisa, 

mas também para estudos futuros sobre o comportamento linguístico do falante 

trirriense depois da implementação de uma universidade federal na cidade. 

Tomamos o cuidado de não revelar aos informantes o que efetivamente estava 

sendo observado, para que eles não tivessem consciência do fenômeno linguístico que 

pesquisávamos, aliás, o /S/ em coda silábica é uma das grandes marcas linguísticas tanto 

em Belo Horizonte quanto no Rio de Janeiro e, para se afirmar como vindos dessa 

região, parece-nos que os informantes fazem questão de marcar essa variação. E os 

trirrienses conseguem identificar as marcas do “mineirês” e do “carioquês” facilmente, 

mas esse mesmo trirriense é chamado de mineiro pelos cariocas e de carioca pelos 

mineiros nesse ambiente em que os dialetos e os falares se misturam. 

 

4.1.2. Coleta de dados 

Para a coleta de dados, utilizamos o Gravador Digital Sony ICD-PX820, com 

capacidade para até 535h de conversação (LP mode) e microfone embutido. Por tratar-

se de um gravador digital, os arquivos já eram gravados como arquivos de áudio em 

mp3, não precisando, dessa forma, de conversão para que fossem lidos em programas de 

computador, como Windows Media Player.  

Começamos nossa entrevista para o pré-teste com uma leitura do jornal Folha 

de São Paulo, publicada em 29 de junho de 2011, no caderno Cotidiano C3, acerca de 



 
 

um plano de metas de atendimento do SUS recém-criado. A seguir, reportamos a 

manchete, o lead e o trecho da reportagem que foram lidos no início da entrevista por 

todos os informantes: 

 
 

SUS TERÁ, PELA 1ª VEZ, METAS DE ATENDIMENTO 

Será fixado, por exemplo, número de cirurgias; cidade que não cumprir 

indicadores pode até perder verba 

 

LISTA DE SERVIÇOS SERÁ DIVULGADA PELA INTERNET 

Os usuários do SUS passarão a ter acesso a informações sobre 

quais são os serviços de saúde oferecidos em cada região. As listas 

serão divulgadas pela internet e estarão disponíveis em hospitais e 

postos de saúde. 

“Hoje, o usuário precisa ficar descobrindo se o SUS cobre um 

tipo de tratamento, indo de hospital a hospital. Com o novo sistema, 

tudo será público e de fácil acesso”, afirmou o ministro Alexandre 

Padilha (Saúde). 

O novo serviço está sendo montado e deve estar pronto até o 

final do ano. Os usuários terão acesso também pela internet a uma  lista 

de medicamentos oferecidos pelo SUS. 

O ministério começou ainda a mapear os serviços de saúde em 

todo o país para definir as metas dos futuros contratos de gestão.  

(Folha de São Paulo, 29 de junho de 2011). 

 

 

 

Depois dessa leitura, foram feitas algumas perguntas aos informantes, de modo 

que os obrigassem a falar de forma mais espontânea, opinando sobre o texto lido e 

depois respondendo a questões de cunho pessoal. Foram propostas as seguintes questões 

(1) Você acha que essa medida (plano de metas de atendimento) funcionará? E a 

publicação de listas de serviços na internet, vai ajudar a melhorar o atendimento no 

SUS? (2) Como é o atendimento do SUS na sua cidade? (3) Você conhece alguém que 

já correu riscos por depender do serviço precário do SUS? (4) Você já correu risco de 

morte? Já sofreu algum acidente? Conte como foi. (5) Você está satisfeito com seu 

curso de graduação? Comente. (6) Você acha que a inauguração de um campus 

universitário influenciará o futuro da cidade de Três Rios? (7) Você se considera uma 

pessoa feliz? 



 
 

Entretanto, não fizemos todas as perguntas para todos os informantes, as 

perguntas (6) e (7) foram feitas somente para alguns, ou para tentarmos estender um 

pouco mais a entrevista que ficara rápida demais ou para aproveitar a espontaneidade do 

entrevistado e coletar ainda mais dados. 

 

4.1.3. Análise dos dados 

Para a análise dos dados coletados, a qual será exposta em sua totalidade em 

capítulo posterior, selecionamos trechos que julgamos mais relevantes do total de 15 

informantes entrevistados. Na transcrição das falas das entrevistas, marcamos apenas o 

que estamos investigando, ou seja, o /s/ e suas variantes [s], [z], [ʃ] e [ʒ]. 

Vale ressaltar que a presença da assilábica [y] se justifica por ser uma variação 

que acompanha o /S/ em coda de sílaba em alguns casos e que as variantes palatais 

serão marcados como [ʃ] e [ʒ], surdo e sonoro, respectivamente, conforme alfabeto 

fonético internacional (IPA). 

Vamos transcrever trechos de algumas das quinze entrevistas que foram 

realizadas a partir da perspectiva laboviana adotada por Tarallo (2003), segundo a qual, 

o pesquisador da área de sociolinguística precisa participar diretamente da interação, 

pois sentirá a necessidade de controlar tópicos de conversa e de eliciar realizações da 

variável linguística em que esteja interessado. Por isso, as entrevistas foram feitas pelo 

próprio pesquisador, considerando-se o paradoxo do observador, noção apresentada por 

Labov e reportada por Tarallo (2003). Vamos começar a ilustrar com as entrevistas dos 

falantes cariocas, já que nosso continuum é traçado a partir da capital do estado onde se 

localiza a cidade de Três Rios, o Rio de Janeiro.  

 

 

 



 
 

 

Informantes do Rio de Janeiro – Leitura do trecho de jornal 

 

Informante 2: SU[yʃ] terá pela primeira ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento.  Li[ʃ]ta de 

serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] 

passarão a ter acesso a informações sobre quai[ʃ]# são os 

serviço[ʒ] de saúde oferecidos em cada região. A[ʒ] li[ʃ]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e 

po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o 

SU[yʃ] cobre um tipo de atendimento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. 

Com o novo si[ʃ]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o 

mini[ʃ]tro Alexandre Padrilha, Padilha, saúde. O novo serviço 

e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os 

usuário[ʃ] terão acesso também pela internet a uma  li[ʃ]ta de 

medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou 

ainda a mapear os serviços de saúde em todo o paí[ʃ] para definir 

a[ʒ] meta[ʒ] do[ʃ] furo[ʃ] contrato[ʒ] de ge[ʃ]tão, futuro[ʃ] 

contrato[ʒ]de ge[ʃ]tão. 

 

Informante 7: SU[yʃ] terá pela primeira ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será 

fixado, por exemplo, número[ʒ] de cirurgia[ʃ]#. Cidade[ʃ] que não 

cumprirem indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá meta[ʒ] 

regionais e municípios, e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão 

ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do governo federal. Li[ʃ]ta de serviços 

será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a 

ter acesso a informações sobre quais são os serviço[z]  de saúde 

oferecidos em cada região. A[ʃ] li[ʃ]tas serão divulgada[ʃ] pela 

internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de 

saúde, hoje os usuário[ʃ]# o usuário precisa ficar de[ʃ]cobrindo se 

o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a 

ho[ʃ]pital. Com o novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil 

acesso, afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha, saúde. O novo 

serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do 

ano. Os usuário[ʃ] terão acesso também pela internet a uma  li[ʃ]ta 

de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou 

ainda a mapear os serviço[ʒ] de saúde em todo o paí[ʃ] para definir 

a[ʒ] meta[ʒ] do[ʃ] futuro[ʃ] contrato[ʒ] de de ge[ʃ]tão. 

 

 

 

Além do “chiado” do /S/ final, que marcamos com [ʃ], podemos verificar a 

inserção da assilábica [y] em algumas palavras, como atestamos nas pronúncias de vez 

[veyʃ] e SUS [suyʃ], por exemplo. 

Para compararmos como os falantes das três regiões pesquisadas fizeram a 

leitura e realização o /S/ final, abaixo temos o corpus de Três Rios. Na fala do trirriense, 



 
 

encontramos poucas ocorrências da variante pós-alveolar, somente diante do contexto 

mais propício [tʃ, dʒ], e também encontramos o fenômeno da ditongação diante de 

sibilante. Observe: 

 

 

Informantes de Três Rios – Leitura do trecho de jornal 

 

 

Informante 4: SU[ys] terá pela primeira ve[yz] meta[ʒ] de atendimento, meta[ʒ] de 

atendimento. Será fixado, por exemplo, o número de cirurgia[s]#. 

Cidade[s] que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. 

Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[z] do 

SU[ys] passarão a ter acesso a informações sobre quais são os 

serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[s] li[s]ta[z], 

li[s]tas serão divulgada[s] pela internet e e[s]ta, e e[s]tarão 

di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[ʒ] de saúde, hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento 

indo de ho[s]pital a ho[s]pital. Como o no, com o novo si[s]tema 

tudo terá, tudo será público e fácil, e de fácil acesso, afirmou  o 

mini[s]tro Alexandre Padilha, saúde. O novo serviço se, e[s]tá sendo 

montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão 

acesso também pela internet a uma  li[s]ta de medicamentos 

oferecido[s] pelo SU[ys]. O mini, o mini[s]tério começou ainda a 

mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[s] para definir a[z] 

meta[z] do futu, do[s] futuro[z], do[s] fruto, futuro[s] con 

contrato[ʒ] de ge[s]tão. 

 

Informante 6: SU[ys] terá pela primeira ve[yz] meta[z] de atendimento. Será 

fixado, por exemplo, número de cirurgia[s]#. Cidade[s] que não 

cumprir indicadore[s] pode até perder verba. Haverá meta[z] 

regionais e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão 

ganhar mai[z] recurso[z] do governo federal. Li[s]ta de serviços será 

divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[ys] passarão a ter 

acesso a informações sobre quais são os serviço[z] de saúde 

oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão divulgada[s] pela 

internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[ʒ] de 

saúde, hoje o usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[ys] cobre 

um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. Com o novo 

si[s]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro 

Alexandre Padilha. O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve 

e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão acesso também 

pela internet a uma li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo 

SU[ys]. O mini[s]tério começou ainda a mapear os serviço[z] de 

saúde em todo o paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] futuro[s] 

contrato[ʒ] de ge[s]tão. 

 

 



 
 

 

 

Para fechar nosso comparativo, exemplos de leituras dos informantes mineiros, 

vindos de Belo Horizonte. 

 

Informantes de Belo Horizonte – Leitura do trecho de jornal 

 

Informante 3: SU[s] terá pela primeira ve[z] meta[z] de atendimento. Li[s]ta de 

serviços será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[s] 

passarão a ter acesso a informações sobre quais são os serviço[z] 

de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e 

po[s]to[z] de saúde, hoje o usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o 

SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. 

Com o novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o 

mini[s]tro Alexandre Padilha, da saúde. O novo serviço e[s]tá 

sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os 

usuário[s] terão acesso também pela internet a uma  li[s]ta de 

medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tério começou 

ainda a mapear os serviços de saúde em todo o paí[s] para definir 

a[z] meta[s] do[s] futuro[s] contrato[z] da de ge[s]tão. 

 

Informante 12: SU[s] terá pela primeira ve[z] meta[z] de atendimento. Será fixado, 

por exemplo, número de cirurgia[s]#. Cidade[s] que não atingir 

indicador poderá perder verba[s#]. Haverá meta[z] regionais e 

municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] 

recurso[z] do governo federal. Li[s]ta de serviços será divulgada 

pela internet. Os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em 

cada região. A[z] li[s]tas serão divulgada[s] pela internet e 

e[s]tarão disponíveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde, hoje o 

usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de 

tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. Com o novo si[s]tema 

tudo será público e de fácil acesso afirmou o mini[s]tro Alexandre 

Padilha, saúde. O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar 

pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão acesso também pela 

internet a uma  li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O 

mini[s]tério começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em 

todo o paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] futuro[s] contrato[z] 

de ge[s]tão. 

 

 

 

 



 
 

O falante tipicamente mineiro realiza o /S/ como fone [fricativo, alveolar, 

vozeado ou desvozeado, a depender do contexto]8, contrastando diretamente com o fone 

palatal [ʃ] do “chiado” carioca, ou seja, [fricativo, pós-alveolar, vozeado ou desvozeado, 

a depender do contexto], além disso, o mineiro da região de Belo Horizonte também não 

insere o [y] antes do /S/ - como acontece com o falante trirriense num processo de 

ditongação diante de sibilante. 

Abaixo apresentamos uma tabela com o número de realizações de cada fone na 

pronúncia da sigla SUS nos trechos de entrevista citados acima, ou seja, leitura do 

trecho de jornal feita por seis dos quinze informantes entrevistados, fizemos aqui um 

recorte do corpus, evidenciando apenas dois informantes de cada região estudada. Além 

disso, contabilizamos também o número de inserções do [y]. Assim a tabela ilustra um 

total de 06 informantes, a sigla SUS aparece 04 vezes para cada um dos informantes, 

totalizando 24 aparições da sigla SUS, 08 para cada região. 

 

 [s] [ʃ] [y] 

Rio de Janeiro 00 08 08 

Três Rios 08 00 07 

Belo Horizonte 08 00 00 

 

Tabela 02. A realização do /S/ e a inserção do [y] na sigla SUS  

na fala de dois informantes trirrienses, dois cariocas e dois mineiros. 

 

 

A partir dessa tabela, notamos que (1) a fala carioca se caracteriza pela 

realização do [ʃ] em coda silábica e pela inserção da assilábica [y] antes da palatal [ʃ], 

por exemplo, em faz [fayʃ] e vez [veyʃ]; (2) a fala do mineiro de Belo Horizonte se 

caracteriza pela realização do [s] [fricativo, alveolar], sem variação e sem a inserção do 

[y] em nenhum ambiente; e (3) a fala do trirriense mescla características dos falares 

                                                             
8 A classificação aqui utilizada está de acordo com o alfabeto internacional de fonética in SILVA, T. C. 
Fonética e Fonologia do Português: roteiro de estudos e guia de exercícios. São Paulo: Contexto, 2001. 



 
 

carioca – inserindo o iode [y] diante de sibilante – e mineiro – realizando o [s] como 

[fricativo, alveolar] em oposição à palatal [ʃ] do carioca. 

Para confirmarmos a leitura que fizemos dos dados e verificarmos se as 

características realmente ilustram marcas dos falares das regiões estudadas, além do 

trecho de jornal lido pelos informantes analisados acima, destacamos ainda outros 

trechos das entrevistas, dessa vez de fala espontânea. Nos trechos a seguir, 

apresentamos as respostas dos informantes às perguntas feitas pelo entrevistador numa 

tentativa de alcançar maior espontaneidade no uso da língua informal, procurando 

verificar a manutenção das características que identificamos na leitura do trecho de 

jornal.  

Recortamos trechos de entrevistas dos dois informantes de cada localidade já 

citados na leitura do texto do SUS e mais um informante de cada região, ou seja, um 

total de três trirrienses (TR), três mineiros (BH) e três cariocas (RJ), identificados com 

as siglas de suas cidades e nomeados através de número. Vale ressaltar que os trechos 

foram recortados do total de 15 informantes entrevistados, optamos por escolher os 

mesmos seis informantes anteriormente citados para possibilitar uma comparação nas 

mesmas bases e mais um informante de cada região para ampliar o número de palavras 

analisadas. 

 

Trechos de respostas às perguntas na entrevista 

 

Informante 2 (RJ): Não. Assim, era uma das alternativa[ʒ] né. Mai[ʒ] nunca foi 

aaaaah o que eu quero. Eu sempre quis ou Hi[ʃ]tória ou 

Música, só que sempre tem aquela coisa de pai e mãe que ficam 

aaah não, não fa[yʒ], não vai ganhar dinheiro. Aí acabou que 

eu, que eu tô fazendo Direito. Eu acho complicado falar agora 

porque tá no início, eu não tenho tanta matéria de Direito 

ainda, o que eu tenho, eu até go[ʃ]to, esse período que tenho: 

Direito Civil, Direito Penal, Direito do Consumidor,... eu 

go[ʃ]to; agora tem a sociologiazinha que complica um pouco. 

Mas eu... 



 
 

 

Informante 7 (RJ): Maior problema de Trê[yʒ] Rio[ʃ]#? Oh! Xô ver...aaa...Pô tem 

hora[ʃ] que parece que a cidade morre. Foi o quê? Foi sábado! 

Sábado eu fique na casa de uns amigo[ʃ]#, ai cheguei em casa 

era meia noite e pouca, não, foi se[yʃ]ta (sexta-feira). Falei vou 

procurar algo pra fazer, sozinho, cara a cidade tava morta, não 

tinha nada na cidade.  

 

Informante 10 (RJ): Não, só uma ve[yʃ] que eu peguei rubéola e a minha imunidade 

ficou muito baixa e minha[ʃ] plaqueta[ʃ] ficaram muito 

baixa[yʒ], ma[yʒ] não ri[ʃ]co de morte, né, mais eu fiquei 

muito preocupada de acontecer alguma coisa mais séria, que 

eu cheguei a de[ʒ]maiar e tudo em casa, tive que correr pro 

ho[ʃ]pital, fazer exame de sangue... ma[yʒ] morte não. 

 

Informante 4 (TR): Porque pra mim não dá pra sair de Trê[yz] Rios, eu não tenho 

condições[z] de de fazer faculdade em outro lugar, então o 

curso que se, mai[s] parecido com o que eu go[s]to é o de 

Ge[s]tão (ambiental). 

 

Informante 6 (TR): Aí tem que ser acompanhado de um outro programa, no caso, 

agora até tá vindo o PNBL (Plano Nacional da Banda Larga). 

Aí são coisa[s] que devem vir juntas uma da outra. Talve[y]z 

sim, talve[yz] não. Só o tempo vai dizer isso me[z]mo. 

 

Informante 8 (TR): Não, não, num são problema[s]#, são a[z] veze[s] você sempre 

fica pensando na e[s]colha que você não fe[yz]... e... Pra mim, 

eu go[s]to muito da área militar, não morro de amore[z], 

ma[yz] go[s]to muito da área militar. E... Eu fico assim 

pensado: pô mais se eu fosse por lá, eu não sei quais seriam as 

opçõe[s] que eu ia ter lá como eu tô tendo aqui, eu tô muito 

feliz aqui no curso 

 

Informante 1(BH): Fa[s]#, ma[z] no frio aqui do ano passado, nossa, senti muito 

frio, muito. Ano passado, gente! Aí o pessoal aqui de Trê[z] 

Rio[s] disse que não era normal, né. 

 

Informante 3 (BH): Talve[s], tem que pensar positivo. É... 

 

Informante 12 

(BH): 

A... de certa forma vai, porque pela inclusão digital assim, 

muita[s] pessoa[s] tem...Já conhecem, acessam e tudo, por um 

lado sim, ma[z] realmente quem frequenta o SU[s], tem 

dificuldade financeira e tudo é mai[s] complicado. Eu acho 

que, se for pra poder ser assim, eu acho que é válido. 

 



 
 

Rio de Janeiro Três Rios Belo Horizonte 

fa[yʃ] - fa[s] 

tre[yʃ] tre[ys] - 

se[yʃ]ta talve[ys] talve[s] 

ve[yʃ] fe[ys] SU[s] 

 

Tabela 03. Realização do [s] final em fala espontânea no Rio de Janeiro, 

 em Três Rios e em Belo Horizonte. 

 

 

Como podemos perceber, as características são mantidas em dados de fala 

espontânea, ou seja, no Rio de Janeiro, o /S/ se realiza prioritariamente como palatal [ʃ] 

antecedido de [y] em alguns ambientes propícios à ditongação. Os falantes de Três Rios, 

por sua vez, realizam o /S/ final como alveolar. Se, por um lado, os falantes de Três 

Rios se afastam da fala da capital do estado e se aproximam da fala mineira no que diz 

respeito à realização do /S/ final, por outro lado, eles mantêm a inserção da assilábica 

[y], no processo de ditongação diante de sibilante, nos mesmos ambientes em que os 

cariocas, característica que não se observa na fala de Belo Horizonte. 

 

4.1.4. Conclusões do pré-teste 

 

As marcas de um falar certamente não desaparecem quando se cruzam os 

limites de uma cidade, as características dos falares das regiões fronteiriças vão se 

entrelaçando e formando novos falares intermediários. 

Conforme esclarecemos anteriormente, estamos trabalhando com variantes 

linguísticas, cuja realização está correlacionada a condicionamentos linguísticos e não-

linguísticos, de acordo com Gomes e Souza (2010), já que estamos comparando as 

possíveis formas de realização do /S/ em comunidades de fala diferentes. Essa variação 

foi observada considerando-se o eixo diatópico, que abrange as alternâncias que se 

expressam regionalmente, a partir dos limites físico-geográficos; e, o eixo diastrático, 



 
 

que considera as fronteiras sociais como reais responsáveis pelas diferenças entre as 

sociedades distintas, com hábitos distintos, com histórias, costumes e interesses 

diferentes, sendo as fronteiras geográficas apenas ilustrativas. 

Assim, de acordo com o conceito de Mollica e Braga (2010), observamos que o 

continuum linguístico que se forma entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, passando por 

Três Rios, se justifica através da constituição de comunidades geográficas com base em 

marcadores regionais, do ponto de vista horizontal, e não com a marcação das fronteiras 

físicas que delimitam os estados e municípios. Chegamos a essa conclusão por vários 

motivos, que nos fazem considerar a noção de ecologia linguística (MOLLICA & 

BRAGA, 2010) ou ecolinguística (COUTO, 2009), que é o estudo da língua com sua 

ecologia a partir do triângulo interativo língua/território/população.  

Se compararmos a distância entre Três Rios e as capitais Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte, vamos concluir que o Rio é muito mais perto. Entretanto, o cotidiano 

trirriense é muito influenciado pela cultura e sociedade mineiras, principalmente se 

considerarmos que o Rio de Janeiro está a mais ou menos 120 km e Juiz de Fora, que 

apesar de não ser uma capital é uma cidade de grande porte e oferece atrativos de 

metrópole, está a menos de 60 km de Três Rios. Essa proximidade faz com que a 

população trirriense migre facilmente para Juiz de Fora, seja para cursar Universidade 

(UFJF ou faculdades particulares), seja para trabalhar ou fazer tratamentos de saúde, 

compras ou, simplesmente, para se divertir. É muito mais fácil, rápido e barato ir a Juiz 

de Fora do que ir à capital carioca. 

Apontamos a hipótese da existência de um continuum linguístico entre Rio de 

Janeiro – Belo Horizonte para explicar uma das características do falar trirriense, por 

conta da gradação na realização do /S/ em coda de silábica, qual seja: [yʃ] > [ys]> [s]. 

As fronteiras geográficas não demarcam as variantes linguísticas porque elas ocorrem 



 
 

num movimento de continuidade, gradativamente alguns traços vão sendo incorporados 

e outros vão sendo descartados. E também concluímos, retomando Couto (2009), que o 

conceito de contato de línguas é fundamental para explicarmos essa variação. A 

quantidade de pessoas que se desloca é muito maior entre Três Rios e Minas Gerais do 

que entre Três Rios e Rio de Janeiro, como já explicamos, há um intenso contato entre 

trirrienses e mineiros. 

Assim, parece-nos que trirrienses são chamados de cariocas pelos mineiros e de 

mineiros pelos cariocas porque seu falar se encontra numa posição mediana no 

continuum linguístico que existe entre as capitais Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ou 

seja, na fala trirriense há marcas de ambos os falares, carioca e mineiro. As marcas do 

“carioquês” – como a ditongação diante de sibilante – parecem se justificar pela 

intrínseca relação entre uma cidade interiorana e sua capital; e as marcas do “mineirês” 

– como a manutenção da fricativa alveolar desvozeada /s/ – parece se justificar pela 

intensa interação que há entre a população trirriense e seus vizinhos mineiros. 

 

4.2.Ampliação da pesquisa para a tese 

Para a elaboração da tese, continuamos com a mesma metodologia para o 

trabalho de campo porque consideramos satisfatórios os resultados que obtivemos com 

o pré-teste de tese, já que a leitura do texto que propusemos mais as respostas às 

perguntas que fizemos foram suficientes para observarmos o fenômeno que 

investigamos, isso porque procuramos dados fonéticos, facilmente identificados na fala 

espontânea. Assim, trabalharemos com a leitura do mesmo texto sobre o SUS e 

faremos, na sequência, as mesmas perguntas.  

 

 



 
 

4.2.1. Localidades 

De acordo com Brandão (2005), a seleção da rede de pontos representa uma 

tentativa de delimitação prévia das áreas de abrangência de determinados fenômenos 

linguísticos e que assim possam revelar, com maior nitidez, as zonas de transição entre 

elas. 

Para ampliação do corpus para tese, decidimos ampliar o número de localidade 

investigadas. Mantemos as capitais dos estados investigados, Rio de Janeiro (RJ) e Belo 

Horizonte (MG) e a localidade que serviu como ponto de partida para esta pesquisa – o 

município de Três Rios, nos limites entre RJ e MG –. Entretanto, incluímos duas 

cidades que se interpõem entre Três Rios e as capitais estudadas, o município de 

Petrópolis (RJ) e o município de Juiz de Fora (MG), ambos estão localizados a cerca de 

60 km de Três Rios, em direções opostas, cada qual em direção à capital do seu estado. 

Não procuramos informantes de bairros específicos em cada cidade, este não 

foi um ponto controlado nesta pesquisa. Sendo assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, 

consideramos como área de abrangência alguns municípios vizinhos da capital, mas 

dentro da região metropolitana, como Belford Roxo, Duque de Caxias e Niterói porque 

entrevistamos pessoas que, apesar de estarem circulando na capital ao serem abordados, 

residiam numa dessas localidades. Ressaltamos, entretanto, que a maioria dos 

entrevistados reside dentro dos limites geográficos da capital. 

 

4.2.2. Informantes 

Selecionamos, aleatoriamente, em cada localidade de inquérito, dois homens e 

duas mulheres em cada uma das seguintes faixas etárias: (i) jovens (15 a 25 anos), (ii) 

adultos (26 a 49 anos) e (iii) idosos (mais de 50 anos), seguindo a classificação adotada 

por Oliveira e Silva & Scherre (1996), num total de 60 informantes. Optamos por 



 
 

entrevistar 12 informantes de cada cidade, número que pode até parecer reduzido, 

entretanto, é preciso lembrar que procuramos uma variável fonético-fonológica, que, 

segundo Tarallo (2003), é bastante recorrente na fala, ou seja, em poucos minutos de 

entrevista conseguimos identificar por várias vezes o que procuramos. Os informantes 

precisavam ser naturais do município, tendo pais nascidos também na região e não 

podiam ter se afastado da região por mais de um terço de sua vida. 

Com isso, evitaremos que a escolaridade do informante em outra comunidade 

ou a interação com falantes de outro lugar até a fase de estabilização do idioleto, 

aproximadamente aos 15 anos de idade, segundo a hipótese clássica de aquisição da 

linguagem.  

Ao montar os grupos de fatores que potencialmente correlacionam o 

uso das variantes a parâmetros externos (classe socioeconômica, sexo, 

etnia, faixa etária etc.), o pesquisador intui, através de seu profundo 

conhecimento da comunidade adquirido durante o processo de coleta 

do material, o papel atribuído às variantes pela comunidade de 

falantes. O tratamento estatístico dos dados indicará que certos grupos 

de fatores são, na realidade, responsável pela implementação de uma 

variante e que outros, ao contrário, não demonstram qualquer 

efetividade na aplicação da regra variável. (TARALLO, 2003, p. 49). 

 

 

Sabemos que Tarallo está voltado para pesquisa sociolinguística quantitativa, 

principalmente quando se refere às variáveis e sua quantificação para obtenção de 

resultados mais precisos, no entanto, acreditamos que, apesar de não trabalharmos com 

foco no tratamento estatístico, o profundo conhecimento da comunidade adquirido 

durante o processo de coleta, como menciona Tarallo – e, nesse caso, estamos 

considerando que já foi feito um pré-teste cujos dados já foram analisados e a partir de 

então surgiram hipóteses conclusivas – seja suficiente para julgarmos a relevância de 

uma ou outra variável para o fenômeno que investigamos, que, vale ressaltar, é fonético-

fonológico. 

 



 
 

4.2.3. Corpus: coleta e transcrição de dados 

Levamos em consideração a metodologia de pesquisa laboviana, cujo problema 

central é o que o autor chama de paradoxo do observador. Numa pesquisa 

sociolinguística, é interessante que a língua seja observada em contextos naturais de 

uso, entretanto, a coleta de dados depende de certo controle sistemático, geralmente, 

representado a partir de questionários e entrevistas preparadas para este fim. Para 

reduzir ao máximo os efeitos do paradoxo do observador, o pesquisador precisa agir 

com cautela, procurando alternar os estilos de acordo com a mudança de contexto de 

fala ou do assunto; tentando amenizar durante a entrevista o monitoramento do discurso, 

bem como seu grau de formalidade, numa tentativa de buscar o vernáculo, deixando o 

informante pouco atento à sua fala. 

Optamos nesta ampliação de tese por manter o mesmo texto para leitura (cf. 

ANEXO 2)  e basicamente as mesmas perguntas (cf. ANEXO 3) feitas para a 

elaboração do Pré-teste, isso porque acreditamos serem satisfatórios os dados que 

conseguimos a partir desses questionamentos, já que o Pré-teste nos levou a hipóteses 

conclusivas bastante significativas no que diz respeito à realização do S pós-vocálico. 

Iniciamos as entrevistas a partir da abordagem aleatória de pessoas cuja 

aparência sugeria estar em uma das faixas etárias pesquisadas, e transitavam em 

ambientes públicos, como praças, por exemplo, ambiente em que encontramos a maioria 

dos nossos informantes. A abordagem era feita sempre a partir de uma saudação inicial 

e uma prévia explicação sobre o que pretendíamos, dizendo que estávamos fazendo uma 

pesquisa e que, para isso, precisamos entrevistar algumas pessoas do lugar, que se 

tratava de uma pesquisa simples e rápida. Quando éramos questionados sobre o tema da 

pesquisa, dizíamos apenas que era para mapear o jeito de falar das pessoas daquela 



 
 

região. Também perguntamos, logo de início, se o informante era natural da região, pré-

requisito essencial para participação na pesquisa. 

Uma questão de extrema importância era mencionada logo de início, ao 

explicar como seria a entrevista, dizíamos logo que um texto deveria ser lido, com isso, 

pretendíamos esclarecer que o informante precisaria saber ler para participar da 

pesquisa. O texto era entregue ao informante antes do início da gravação e lhe era 

sugerido que fizesse uma leitura prévia, ao mesmo tempo em que esclarecíamos que 

deveria ser uma leitura bem tranquila, sem pressa e sem formalidades, que não era 

necessária correção gramatical porque não era esse o foco, para que o informante ficasse 

bem à vontade durante o processo, procurando aproximá-lo o mais possível da fala 

espontânea. Somente depois dessa conversa inicial, para deixar nos informantes à 

vontade, começa a gravação, já no ponto de início da leitura do texto. 

Nem todas as pessoas abordadas, aceitaram participar da pesquisa de campo. 

Ao final, foram entrevistadas 18 pessoas no Rio de Janeiro, 17 pessoas em BH, 16 

pessoas em Juiz de Fora, 15 pessoas em Petrópolis e 15 em Três Rios, totalizando 81 

informantes. Somente depois de todas essas entrevistas coletadas é que escolhemos os 

informantes que realmente nos serviriam, descartando os que se afastavam do perfil que 

procurávamos, como os que haviam morado em outra(s) cidade(s) por um período 

prolongado ou os que tinham pais nascidos em outras localidades – que não as mesmas 

dos informantes –, por exemplo, informações às quais só tivemos acesso depois da 

entrevista gravada, no momento do preenchimento dos dados dos informantes. As 

entrevistas descartadas, apesar de gravadas, não foram transcritas e não fazem parte do 

corpus desta tese. 

Para coleta desses dados, também utilizamos o Gravador Digital Sony ICD-

PX820, com capacidade para até 535h de conversação (LP mode) e microfone 



 
 

embutido. Por tratar-se de um gravador digital, os arquivos já eram gravados como 

arquivos de áudio em mp3, não precisando, dessa forma, de conversão para que fossem 

lidos em programas de computador, como Windows Media Player. 

De forma simplificada, nossa coleta de dados inicia-se com a leitura de um 

texto, seguida de perguntas de opinião acerca do texto lido e, para finalizar, algumas 

perguntas de cunho pessoal. Os inquéritos são do tipo diálogo entre informante e 

documentador (DID). As entrevistas se iniciam com a solicitação da leitura de um texto, 

no qual está presente o fenômeno investigado, este contexto discursivo é denominado 

por Labov Contexto C. Na sequência, passamos a perguntas diretas sobre o assunto 

tratado no texto lido, que seria o chamado Contexto B de Labov, situação dominante da 

entrevista face a face, quando o informante responde às perguntas que reconhece como 

parte da entrevista. O Contexto A, segundo nomenclatura laboviana, pode ser 

encontrado em alguns trechos das entrevistas, quando, por exemplo, o falante divaga e 

foge da resposta direta à pergunta, ou quando fazemos perguntas pessoais ao final das 

entrevistas, que levam o informante a relatar experiências vividas, numa tentativa de 

uma interação mais natural, promovendo fala espontânea quando, o informante é levado 

a relatar situações com certa carga de emoção. 

Depois de coletados, os dados da leitura do texto e resposta às questões 

propostas foram transcritos, mantendo-se fidelidade ao que era dito pelo informante, 

sem correções gramaticais, assim, há erros de concordância verbal, acréscimo/supressão 

de fonemas, contração de palavras etc. Também desconsideramos os trechos iniciais das 

entrevistas, que marcavam o número do informante porque nem sempre foi mantida na 

transcrição a ordem de gravação, indicada no início das entrevistas. Como 

procurávamos um fenômeno específico, apenas nossa variável dependente foi marcada 



 
 

foneticamente de acordo com o IPA. A especificação dos símbolos utilizados na 

transcrição está logo a seguir na descrição da variável dependente.  

 

4.2.4. Variáveis 

Segundo a Sociolinguística Laboviana, em que nos baseamos para analisar os 

fenômenos da variação do S em coda silábica no continuum linguístico RJ-BH, duas ou 

mais formas com o mesmo valor de verdade constituem uma variável linguística 

(LABOV, 1972). À Sociolinguística cabe investigar o grau de estabilidade ou 

mutabilidade da variação, diagnosticar variáveis que têm efeito positivo ou negativo 

sobre a emergência dos usos linguísticos alternativos e prever seu comportamento 

regular ou sistemático (MOLLICA & BRAGA, 2010). Ao estabelecer nossa variável 

linguística, seguimos os preceitos de Labov (1972) segundo os quais é necessário (i) 

definir o número exato de variantes, (ii) estabelecer toda a multiplicidade de contextos 

em que a variação aparece, e (iii) elaborar um índice quantitativo que permita medir os 

valores das variantes. 

Assim, valemo-nos neste trabalho das noções de variante, variável dependente 

e variável independente e quantificamos os percentuais relativos às diferentes 

concretizações do fenômeno investigado. Optamos por não submeter os dados ao 

programa de regra variável para obtenção dos pesos relativos dos fatores condicionantes 

das variantes, por entendermos que nosso estudo não constitui um estudo variacionista 

stricto sensu. 

A variável dependente constitui o fenômeno linguístico em análise e se 

compõe de variantes, ou seja, de suas diferentes possibilidades de realização. 

Para as realizações do S em coda silábica, previmos seis variantes: 

I. A fricativa alveolar surda [s]: ['fas 'friƱ] 



 
 

II. A fricativa alveolar sonora [z]: [a'traz 'dɛla] 

III. A fricativa pós-alveolar surda [ʃ]: ['viʃta 'grosa] 

IV. A fricativa pós-alveolar sonora [ʒ]: [ʒu'iʒ dʒi 'fɔra] 

V. A fricativa aspirada [h]: ['mah 'pra 'la] 

VI. Cancelamento Ø: ['ɛ 'memƱ] 

Todas as variantes previstas foram, de fato, encontradas no corpus. No entanto, 

estamos utilizando a variação na concretização do S em coda silábica como marca de 

um ou outro falar, retratando a variação de uso entre as fricativas alveolares e as pós-

alveolares (as palatalizadas). Assim, descartamos as ocorrências da aspirada [h] e do 

cancelamento. 

Variáveis independentes são conjuntos de fatores estruturais – as chamadas 

variáveis linguísticas – ou sociais – as variáveis extralinguísticas –, que atuam 

simultaneamente, condicionando o uso de uma ou outra variante em determinado 

contexto. Assim, tentaremos controlar os fatores sociais e linguísticos que influenciam a 

variação na concretização do S em coda silábica no continuum linguístico nos 

municípios do Rio de Janeiro, Petrópolis, Três Rios, Juiz de Fora e Belo Horizonte. 

Selecionamos quatro variáveis linguísticas e cinco variáveis sociais ou 

extralinguísticas, que representam o conjunto de variáveis que vêm se mostrando 

relevantes para a concretização das variantes em pauta. Nossas variáveis linguísticas 

são: 

a. Posição medial ou final do S no vocábulo 

Estamos investigando a realização do S em posição final de sílaba, na chamada 

coda silábica, a qual pode ser interna – quando o S se encontra em sílaba medial de 



 
 

vocábulo – e externa – quando o S se encontra na sílaba final do vocábulo, 

respectivamente como em caSca e lápiS. 

 

b. Contexto subsequente: impedimento à passagem do ar 

Analisamos a influência que o impedimento à passagem de ar para a 

articulação do segmento seguinte exerce na realização do S em coda. Temos três 

contextos possíveis: vogal – contexto propício à sonorização do S, sendo realizado 

como [z] num processo de ressilabificação em que deixa de ser final e passa a ser pré-

vocálico, formando nova sílaba, com em [aza'migas] –, consoante – como em ['post] e 

['lezma], em que se verifica a assimilação do traço de sonoridade do segmento seguinte 

–, e pausa, a qual marcamos na transcrição com o símbolo #. 

Foram descartados da análise os dados em que o S final de vocábulo é seguido 

(i) de vogal por conta do processo de ressilabificação; (ii) de fricativa coronal – [s, z, ʃ, 

ʒ] – no ataque da sílaba inicial do vocábulo seguinte, pois, nesses contextos, ocorre 

assimilação, o que impede a distinção do tipo de concretização do S em coda. 

 

c. Contexto subsequente: modo/ponto de articulação 

Estabeleceram-se os seguintes fatores: pausa, oclusivas bilabiais [p, b], 

oclusivas alveolares [t, d], africadas [tʃ, dʒ], oclusivas velares [k, g], fricativas 

labiodentais [f, v], aproximante lateral alveolar [l], aproximante lateral palatal [ʎ], 

nasais: a bilabial [m], a alveolar [n], a palatal [ɲ]. Quanto aos róticos, consideraram-se 

as suas ocorrências como fricativas em conjunto. Não se consideraram as vogais. 

 

d. Contexto subsequente: sonoridade da consoante 



 
 

A sonoridade da consoante subsequente exerce papel fundamental na 

concretização do S em coda. Diante de uma consoante surda (não-sonora), teremos a 

realização de uma variante surda, como em [is'kɔla]; diante de uma consoante sonora, 

teremos uma variante sonora, como em [ʤizmaiƱ]. 

 

A primeira variável extralinguística a ser controlada é a variável localidade, já 

que nesta pesquisa traçamos um continuum linguístico entre Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, que leva em consideração cinco municípios nos dois estados. Além disso, 

optamos por controlar as variáveis sexo do informante e faixa etária para delimitar os 

perfis de nossos sujeitos de pesquisa, no entanto, não vamos considerar o peso dessas 

variáveis na realização do S em coda silábica na região, primeiramente, porque esse não 

é o nosso foco. Pretendemos traçar um panorama da realização do S pós-vocálico no 

continuum dialetal geográfico que se estende do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, com 

foco na fala do trirriense, e não explicar como ocorre a variação dentro das localidades 

investigadas e quais variáveis são responsáveis por isso.  

Não consideramos essas variáveis extralinguísticas em nossa análise porque 

acreditamos que sexo, idade e escolaridade, bem como classe social, não são variáveis 

relevantes para delimitação do S trirriense no continuum que estudamos. Sendo assim, 

controlamos as variáveis sexo e idade, mas apenas tomamos nota dos dados referentes à 

escolaridade e à classe social do informante, não escolhemos previamente que perfil 

entrevistaríamos no que diz respeito a essas variáveis. Para identificar devidamente 

nossos informantes, mostrando nossa preocupação em traçar um perfil satisfatório para 

trabalhos posteriores a partir do corpus que constituímos, ilustramos essas informações 

no ANEXO 1 – Ficha de caracterização dos informantes. 



 
 

De cada localidade, escolhemos 12 informantes, sendo 6 homens e 6 mulheres, 

2 de cada uma das três faixas etárias investigadas: jovens (15 a 25 anos), adultos (26 a 

49 anos) e idosos (50 anos ou mais), seguindo a divisão de Oliveira e Silva & Scherre 

(1996) em seu trabalho sobre o português falado na cidade do Rio de Janeiro. As 

autoras utilizam esse recorte do contínuo que representa a idade nessas três faixas 

etárias a partir de um critério semi-intuitivo, que as levou a agrupar os falantes em 

faixas etárias de acordo com sua inserção na força de trabalho por desconhecerem 

episódios efetivamente marcantes na história do Rio de Janeiro, como se pode atestar 

em outras lugares/países em que as diversas gerações são fortemente influenciadas por 

fatos históricos marcantes como guerra ou processos migratórios. A caracterização geral 

dos informantes encontra-se no Anexo 1. 

 

 

 

TABELA DE INFORMANTES POR LOCALIDADE, SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 RJ PETRO TR JF BH TOTAL 

H M H M H M H M H M H M 

JOVENS 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 10 10 

ADULTOS 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 10 10 

IDOSOS 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 10 10 

TOTAL POR LOCALIDADE 12 12 12 12 12 60 

 

Tabela 04 – Informantes divididos pelas variáveis localidade, sexo e faixa etária. 

 

Com relação à variável escolaridade, distribuímos informantes em dois grupos: 

menos ou mais de 12 anos de escolaridade, conclusão a que chegamos após perguntar o 

grau de instrução de cada informante, considerando-se que quem tem até o Ensino 

Médio completo estudou 12 anos ou menos, quem chegou a ingressar no Ensino 

Superior, tem 12 anos ou mais.  



 
 

A variável escolaridade, no entanto, não se mostrou relevante na investigação 

do nosso fenômeno e, desde o início já não pretendíamos levá-la em conta em nossa 

análise para este estudo, mas, apesar disso, tomamos nota da escolaridade com o intuito 

de traçar um perfil bem delimitado dos nossos informantes, até para possibilitar que 

trabalhos futuros levem em conta essa variável. 

 

 

 

TABELA DE INFORMANTES POR ESCOLARIDADE 

 RJ PETRO TR JF BH TOTAL 

H M H M H M H M H M H M 

MENOS DE 12 ANOS DE 

ESCOLARIDADE 

04 03 03 03 03 03 02 02 02 02 14 13 

12 ANOS OU MAIS DE 

ESCOLARIDADE 

02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 16 17 

TOTAL POR LOCALIDADE 12 12 12 12 12 60 

 

Tabela 05 – Escolaridade dos informantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Informantes por anos de escolaridade. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

Após as transcrições das entrevistas, seguindo as variáveis estabelecidas, 

partimos para a codificação dos dados e chegamos a um total de 4.064 ocorrências de S 

pós-vocálico na forma das quatro variantes consideradas neste estudo: fricativa alveolar 

surda, fricativa alveolar sonora, fricativa pós-alveolar surda e fricativa pós-alveolar 

sonora. 

Localidades investigadas Nº de dados 

RIO DE JANEIRO 811 

PETRÓPOLIS 895 

TRÊS RIOS 729 

JUIZ DE FORA 902 

BELO HORIZONTE 727 

TOTAL 4064 

 

Tabela 06 – Números de dados de cada localidade investigada. 

 

Como mencionamos anteriormente, nossa pesquisa é qualitativa-quantitativa e, 

por isso, os dados codificados não foram submetidos à análise variacional do programa 

GoldVarb, de uso comum em análises da Sociolinguística Variacionista. Utilizaremos 

apenas percentuais estatísticos e não vamos considerar o peso relativo e grupos de 

fatores que uma análise variacionista propriamente dita exigiria. Pretendemos realizar 

esta etapa mais numérica num outro momento, aí, sim, com foco na pesquisa 

quantitativa. 

Começamos por quantificar os percentuais de ocorrência de alveolares e 

palatais considerando-se a totalidade de 4064 ocorrências no corpus. 

 



 
 

 

Gráfico 02: Alveolares X pós-alveolares no corpus 

 

Como podemos observar no gráfico, há predomínio da variante alveolar nas 

realizações do S pós-vocálico em relação ao número total de ocorrências, no entanto, a 

diferença não é tão grande, visto que temos um total de 57% de alveolares e 43% de 

pós-alveolares. Para entender esses percentuais, é necessário lembrarmos que 

investigamos cinco cidades, duas marcadamente cariocas, duas marcadamente mineiras 

e uma que se encontra no meio do continuum traçado, mesclando características de 

ambos os falares conforme demonstram os resultados. 

Para uma análise global do funcionamento das variantes, agrupamos as surdas 

e sonoras, segundo o traço da anterioridade, assim, temos as alveolares [+anteriores] e 

as pós-alveolares [-anteriores]. Vale relembrar aqui que estamos investigando a 

concretização do S pós-vocálico, por isso, apesar de encontrarmos no corpus, não 

computamos os dados relativos à aspiração ou glotalização e ao cancelamento, mas, 

desde já sugerimos como análise de estudos posteriores. 
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Para ilustramos mais detalhadamente as ocorrências de cada uma das quatro 

variantes que investigamos, apresentamos um gráfico que considera tanto o traço da 

anterioridade como o traço da sonoridade e, a partir dele, constatamos que, de modo 

geral, há predomínio da variante surda, seja alveolar ou pós-alveolar: 

 

 

 

Gráfico 03: Distribuição das quatro variantes no corpus 

 

Conforme estabelecemos em nosso capítulo sobre a metodologia, observamos 

se as ocorrências se davam em contexto interno – posição medial na sílaba – ou externo 

– posição final na sílaba –. Ao computar as ocorrências, essa diferenciação se faz 

necessária, por exemplo, porque o S pós-vocálico quando em final de sílaba, seguido de 

palavra iniciada por vogal sonoriza-se e passa a funcionar como consoante pré-vocálica 

da sílaba seguinte. Ou ainda, é necessário porque quando em posição final de palavra e 

seguido de outra variante de /S/, torna-se impossível distinguir, de ouvido, os fonemas 

pronunciados, porque há aí um processo de assimilação. Sendo assim, nesta análise 

desconsideramos as ocorrências de S em coda silábica externa diante de vogais e 

Fricativa 
alveolar surda 

40% 

Fricativa 
alveolar sonora 

17% 

Fricativa pós-
alveolar surda 

30% 

Fricativa pós-
alveolar sonora 

13% 

Distribuição das variantes no corpus 



 
 

sibilantes. Dessa forma, para as variantes surdas, consideramos como contextos 

subsequentes, a pausa e o conjunto de consoantes surdas [t, p, f, k, tʃ]; para as sonoras, 

consideramos o conjunto de consoantes sonoras [d, b, v, g, dʒ, m, n, ɲ, l, ʎ, R]. 

A seguir, os percentuais de ocorrência em posição medial ou final, ou seja, 

considerando-se os contextos interno e externo: 

 

 

Gráfico 04: Distribuição do corpus segundo a posição da variável na palavra. 

 

Procuramos identificar o percentual de ocorrências de alveolares e pós-

alveolares em coda interna e externa em cada um dos dois tipos de discursos que 

usamos em nossas entrevistas. Para isso, teríamos que quantificar as ocorrências das 

palatais e alveolares no trecho lido pelo informante, contexto C – de leitura previamente 

escolhida, segundo a teoria laboviana. E, quantificaríamos em separado, os trechos de 

entrevistas correspondentes às respostas dadas pelos informantes às perguntas feitas 

pelo entrevistador, o que caracterizaria os contextos A e B da teoria laboviana, já que as 

questões vão gradualmente tornando-se mais pessoais à medida que a conversa se 
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desenvolve. Entretanto, a diferença no número de ocorrências em contexto C ou 

contextos A e B não se mostrou relevante, por isso, não ilustramos em gráficos distintos.  

Passamos, então, aos gráficos que ilustram os percentuais de ocorrência das 

alveolares e pós-alveolares em contexto interno e externo, respectivamente: 

 

 

 

Gráfico 05: Distribuição de alveolares e pós-alveolares em contexto interno. 

 

 

 

Gráfico 06: Distribuição de alveolares e pós-alveolares em contexto externo. 
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A partir da análise dos gráficos acima, podemos concluir que os percentuais de 

alveolares e palatais praticamente os mesmos para as variantes em posição medial ou 

final na sílaba, inclusive se consideramos o final absoluto, ou seja, seguido de pausa, 

conforme gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 07: Distribuição de alveolares e pós-alveolares seguidas de pausa. 

 

 

No gráfico a seguir, partimos para a análise das ocorrências do S pós-vocálico 

seguido de cada contexto que delimitamos em nossas variáveis, quais sejam: oclusivas 

bilabiais, oclusivas alveolares, africadas, oclusivas velares, fricativas labiodentais, 

aproximante lateral alveolar, aproximante lateral pós-alveolar (palatal), nasais 

(bilabiais, alveolar e palatal) e róticos. 

Os contextos em que mais encontramos S pós-vocálico foram diante das 

bilabiais, alveolares, velares e africadas. Sendo que as maiores diferenças entre as 

variantes alveolares e pós-alveolares ocorrem diante de [t, d] e [tʃ, dʒ] como contexto 
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subsequentes. No entanto, essas diferenças são amenizadas quando consideramos a 

totalidade dos dados, conforme gráfico a seguir. 

 

 

 

Gráfico 08: Ponto/modo de articulação das consoantes subsequentes. 

 

 

A maior diferença percentual está entre o número de ocorrências das variantes 

diante de [t, d], as alveolares representam 15,5%, enquanto as pós-alveolares 

representam apenas 4,9%. O número de ocorrências diante das africadas equilibra-se em 

torno de 4,5% tanto nas alveolares quanto nas palatais. O mesmo acontece com o 

contexto em que mais encontramos S pós-vocálico nos dados, diante das bilabiais [p, b], 

alveolares e palatais ficam em torno de 10%. Desse modo, não achamos que seria 

significativo separar os dados a partir do traço da anterioridade e nem mesmo a partir da 

variável localidade. Todavia, cumpre destacar aqui que nas localidades onde a alveolar é 

categórica ou semicategórica, o contexto mais propício à palatalização é, sem dúvida, 
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diante das africadas [tʃ, dʒ], que representam 100% dos casos em Belo Horizonte e Juiz 

de Fora e 32% dos casos em Três Rios. 

É necessário ilustrar também as ocorrências pela variável localidade, uma das 

mais importantes em nossa análise. Para isso, propomos um gráfico com os dados 

percentuais de alveolares e pós-alveolares nas cinco localidades investigadas. 

 

 

 

Gráfico 09: Variantes alveolares e pós-alveolares nas cinco localidades investigadas. 

 

 

Para deixar mais clara a oposição entre alveolares e pós-alveolares nos dados 

das cinco localidades que investigamos, elaboramos dois gráficos em linha. Podemos 

observar uma linha ascendente na realização das alveolares no sentido Rio de Janeiro-

Belo Horizonte. E uma linha descendente na realização das pós-alveolares no mesmo 

sentido do continuum. 
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Gráfico 10: Distribuição das alveolares nas cinco localidades investigadas. 

 

 

 

Gráfico 11: Distribuição das pós-alveolares nas cinco localidades investigadas. 
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o ambiente mais propício à palatalização, processo muito frequente na língua 

portuguesa no Brasil, sendo considerado fator inovador: 

 

Na maior parte do Brasil, os –s e os –z implosivos são sibilantes. Mas no Rio 

de Janeiro e em toda zona dita carioca, assim como em diversos pontos do 

litoral encontram-se [ʃ] e [ʒ] chiados, nas mesmas condições que em 

Portugal. O chiar carioca é, talvez, um efeito da “relusitanização” do Rio de 

Janeiro, quando D. João VI aí instalou a sua capital em 1808. Há, pois, 

atualmente, duas pronúncias de –s e –z implosivos no Brasil: a pronúncia 

sibilante, largamente majoritária, e a pronúncia chiante, característica 

principalmente do Rio de Janeiro, e que goza do prestígio sociocultural da 

antiga capital federal. (TEYSSIER, 2004, p. 100). 

 

 

De acordo com Teyssier, a explicação para o chiado carioca é diacrônica, e os 

cariocas são pioneiros na implementação da variante palatal do S pós-vocálico no PB. 

Entretanto, por mais que algumas cidades fluminenses, bem como grande parte 

do litoral do estado do Rio de Janeiro, contribuam para a manutenção do processo de 

palatalização, percebemos que quanto mais nos afastamos do Rio de Janeiro em direção 

a Minas, menos encontramos a variante pós-alveolar do S em coda silábica. 

 

 

Gráfico 12: Distribuição das variantes pós-alveolares no continuum investigado. 
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Para visualizar a inversão que ocorre quando tratamos das alveolares, vamos 

observar o gráfico a seguir, que também parte do Rio em direção a Belo Horizonte. 

 

 

Gráfico 13: Distribuição das variantes alveolares no continuum investigado. 

 

Agora, passaremos a ilustrar a ocorrência das variantes alveolares e pós-

alveolares nas cinco localidades investigadas, numa sequência de gráficos também 

começando pelo Rio de Janeiro. 

 

 

Gráfico 14: Distribuição das variantes de S pós-vocálico no Rio de Janeiro. 
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Observando o gráfico de distribuição das variantes de S em coda no Rio de 

Janeiro, confirmamos o que as teorias arroladas em nosso capítulo de fundamentação 

teórica já adiantava, a variante pós-alveolar é semicategórica e constitui norma na 

capital carioca, tendo sido praticamente irrelevante o número de ocorrências de 

alveolares. Entretanto, gostaríamos de ressaltar que em muitos momentos, sentimos a 

necessidade de uma precisão maior no reconhecimento dos fonemas, o que só 

conseguiríamos com programas de análise e síntese de fala, como o PRAAT, mas 

infelizmente, não haveria tempo hábil para sua utilização nesta pesquisa. Acreditamos 

que apenas a acuidade auditiva não é suficiente para designar a totalidade da oposição 

entre alveolares e palatais, principalmente, em localidade onde a pós-alveolar constitui 

norma e é mais frequente, dessa forma, sugerimos uma análise de fala com o PRAAT 

para desdobramentos futuros deste trabalho. Apesar disso, acreditamos que a falta da 

análise de fala por um programa específico não compromete o que buscamos identificar 

neste estudo, por isso, continuamos a quantificação por localidade: 

 

 

Gráfico 15: Distribuição das variantes de S pós-vocálico em Petrópolis. 
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Em Petrópolis, encontramos praticamente o mesmo quadro que na capital 

carioca, o arredondamento automático do editor de gráficos, inclusive, iguala os 

números que são sutilmente diferentes. Na cidade imperial, observamos mais palatais 

surdas que sonoras, ao contrário do que aconteceu no Rio de Janeiro. No entanto, a 

diferença é menor que 1%. Os índices de palatalização que encontramos em Petrópolis 

igualam-se aos do Rio de Janeiro. Por vezes, tivemos a impressão de que o chiado 

tipicamente carioca é ainda mais presente e constante em Petrópolis que na própria 

capital. 

Passamos agora à visualização do gráfico que ilustra o ponto de partida para 

toda essa investigação, a cidade de Três Rios, cujos falantes são reconhecidos como 

cariocas por mineiros e vice-versa, principalmente por causa da pronúncia do S. 

 

 

Gráfico 16: Distribuição das variantes de S pós-vocálico em Três Rios. 
 

 

O que vemos em Três Rios é a variante alveolar como semicategórica e índices 

de palatalização significativamente menores que no Rio e em Petrópolis. No entanto, em 

Três Rios, ainda encontramos um percentual de ocorrências de pós-alveolares que 
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consideramos significativo, somadas, as variantes palatais correspondem a 14% das 

ocorrências. Contudo, é preciso observar que não trabalhamos com questionários 

fonéticos típicos da pesquisa sociolinguística variacionista, portanto, não monitoramos 

os contextos de ocorrência das variantes, já que partimos de uma investigação 

qualitativa. O que queremos dizer com isso, é que uma pesquisa a partir de 

questionários fonéticos talvez indicasse índices maiores de palatalização em Três Rios, 

porque levaríamos os falantes a pronunciarem contextos propícios à palatalização com 

uma frequência maior do que acabamos por fazer neste trabalho em que não escolhemos 

os vocábulos a serem pronunciados. Mas, ainda assim, pudemos perceber um número 

significativo de pós-alveolares. Em trabalhos futuros, sugerimos que seja investigado se 

o fenômeno de palatalização em Três Rios é ou não um fenômeno de variação em 

mudança, o que, acreditamos, pode estar acontecendo devido a mudanças na estrutura 

da cidade e à chegada de muitos migrantes de diversas regiões. 

A partir de agora, ilustramos as cidades mineiras do nosso continuum. 

 

 

Gráfico 17: Distribuição das variantes de S pós-vocálico em Juiz de Fora. 
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Em Juiz de fora, cidade mineira considerada a mais “carioca” de todas devido à 

sua proximidade com o Rio, as alveolares, assim como em Três Rios, são 

semicategóricas, mas, numericamente, os percentuais são maiores em Juiz de Fora. Não 

identificamos um número significativo da variante pós-alveolar surda, menos de 1%, 

por isso, o editor do gráfico marcou como 0 (zero). Entretanto, identificamos algumas 

ocorrências da pós-alveolar sonora em seu contexto mais propício, diante de segmento 

africado, como ocorre, por exemplo, no próprio nome da cidade [ʒu'yʒ dʒi ´fɔra], o 

enunciado em que mais identificamos o fenômeno. 

Em Belo Horizonte, não chegamos a ter nenhuma ocorrência de pós-alveolar 

surda e menos de 1% da variante sonora. Voltamos a ressaltar, entretanto, a difícil tarefa 

que é diferenciar apenas de ouvido, em alguns contextos específicos, as alveolares das 

pós-alveolares, novamente apontamos o PRAAT como alternativa para nos dar dados 

mais precisos em estudos futuros. Assim, na capital de Minas Gerais, cidade que, como 

já mencionamos em nossa fundamentação teórica, recebeu “mineiros e brasileiros de 

todas as partes”, a alveolar constitui norma absoluta. 

 



 
 

 

Gráfico 18: Distribuição das variantes de S pós-vocálico em Belo Horizonte. 
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encontramos algumas ocorrências, em mais de um contexto – dentre eles, destacamos a 

pausa, as alveolares [t, d] e as africadas [tʃ, dʒ] como contextos mais frequentes – no 

entanto, em Juiz de Fora só encontramos [ʃ] e [ʒ] diante das africadas [tʃ] e [dʒ], 

ambiente mais propício à palatalização do S pós-vocálico. Já em Belo Horizonte não 

encontramos ocorrências relevantes das pós-alveolares, mesmo nos contextos mais 

propícios. 

Alguns aspectos mostram-se menos relevantes quando não trabalhamos com o 

GoldVarb em pesquisas da Sociolinguística Variacionista, por isso, após computarmos 

os dados, não achamos significativas as variáveis sociais – ou extralinguísticas – idade, 

sexo (ou gênero), escolaridade e classe social. Por isso, apesar de termos utilizado e 
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documentado essas informações, não vamos ilustrar resultados referentes a essas 

variáveis. Nossa pesquisa buscava explicar a realização do S pós-vocálico em Três Rios, 

então, comparamos as ocorrências nas localidades do continuum linguístico que 

traçamos, procurando uma resposta para o fenômeno que investigamos. 

Ao computar os dados, observamos também o fenômeno da ditongação diante 

de S, bastante comum no Português Brasileiro, pela inserção da assilábica [y] (iode) 

diante das variantes do S em coda silábica, como em [´fays], [´treyʃ] e [´meyʒmƱ]. 

Segundo Teyssier (2007), a pronúncia chiante de /s/ e /z/ em final de palavra provoca, 

não raro, o aparecimento de um iode e é também considerada aspecto inovador da 

fonética brasileira como em [a´trayʃ], [´luyʃ], [´pɛyʃ].  

Conforme já relatamos anteriormente, Lacerda (2009) atribui a ditongação 

diante de sibilante à influência das línguas africanas trazidas pelos escravos, sobretudo 

às influências das línguas banto. Em nossa análise, chegamos à conclusão de que o 

processo de ditongação diante de sibilante também se torna mais escasso na medida em 

que vamos do Rio para Minas, assim como o processo de palatalização do S pós-

vocálico. Encontramos, em todo o corpus, um total de 391 ocorrências de ditongação 

diante de sibilante, o que representa quase 10% dos casos. A seguir, o gráfico de 

distribuição da assilábica [y] diante de S pós-vocálico por localidade.  

 



 
 

 

Gráfico 19: Distribuição da ditongação diante de S pós-vocálico no corpus 

 

A localidade que apresentou maior número de ocorrências de iode diante de 

sibilante foi Petrópolis, no entanto, é preciso observar que no total de ocorrências, 

Petrópolis apresenta também maior número de dados que todas as outras localidades, 

exceto Juiz de Fora. Proporcionalmente ao número de dados de cada localidade, os 

índices de ditongação diante do S pós-vocálico giram em torno dos 13% no Rio, em 

Petrópolis e em Três Rios – com uma sutil gradação –, em torno dos 7% em Juiz de 

Fora e menos de 2% em Belo Horizonte. 
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Gráfico 20: Percentuais de ditongação diante de S pós-vocálico nas cinco localidades 

 

Assim, podemos concluir que o fenômeno da ditongação acompanha a variação 

do S pós-vocálico no continuum Rio de Janeiro-Belo Horizonte, e, conforme a variante 

pós-alveolar – semicategórica no Rio – vai dando lugar à variante alveolar – categórica 

em Belo Horizonte – a ditongação também vai se perdendo conforme nos afastamos da 

capital carioca.  

É preciso lembrar que Zágari (1977) não incluía Belo Horizonte no dito “falar 

mineiro” pela pouca idade da capital e por constituir uma espécie de koiné, como já 

mecionamos em nossa revisão sobre os estudos do S em coda na região. O autor citava 

como um dos exemplos da peculiaridade do falar belorizontino a ausência da ditongação 

diante de sibilante, como em [a´hoys] ou [´treys], típica do que chamou de “falar 

mineiro”. Em nossa pesquisa, encontramos o fenômeno da ditongação diante de 

sibilante em Belo Horizonte, ainda que em baixo índice de ocorrência.  

Desse modo, concluímos o continuum que se forma pela variação do S pós-

vocálico entre Rio e Minas é acompanhado de um continuum da ditongação. Para Leiria 

(1995), a ditongação é uma regra variável que se apresenta como indício de mudança no 
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sistema. Assim, acreditamos que uma pesquisa estritamente quantitativa possa levantar 

dados que indiquem uma mudança em curso no que diz respeito ao fenômeno de 

ditongação diante de sibilante em Belo Horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise dos dados, concluímos que as marcas do S em coda no Rio de 

Janeiro e em Belo Horizonte são extamente as que a literatura aponta, no Rio de Janeiro 

temos a variante pós-alveolar – ou palatal – e, em Belo Horizonte, a variante alveolar.  

Com relação às localidades que escolhemos como intermediárias, temos 

comportamentos distintos que talvez se expliquem por questões geográficas, já que a 

distância entre ambas e suas respectivas capitais não é equivalente. Petrópolis apresenta 

um comportamento do fenômeno investigado bem similar ao da capital carioca. Os 

resultados de Juiz de Fora, por sua vez, distanciam-se um pouco dos resultados da 

capital mineira, apesar de compartilharem da categorização da alveolar, marca mais 

característica do S mineiro.  

Além da questão geográfica, apontamos também como fator de diferenciação 

entre Belo Horizonte e Juiz de Fora a questão da formação de uma espécie de koiné que 

acompanhou a constituição da própria capital de Minas Gerais. Dessa forma, como já 

vimos, Zágari (1977) apontava para peculiaridades da fala belorizontina que não seria 

incluídas no dito “falar mineiro”. Nós confirmamos a hipótese de Zágari, porém, 

apontamos a possibilidade de uma mudança em curso que poderá ser investigada em 

estudos posteriores. Essa possível mudança em curso não diz respeito ao S pós-vocálico 

propriamente dito, mas relaciona-se ao fenômeno da ditongação diante de sibilante, 

típico do “falar mineiro” e que, apesar disso, Zágari não identificou em Belo Horizonte, 

mas nós o identificamos, ainda que em índices pouco significativos. 

Com relação às marcas do S em coda no falar trirriense, concluímos que a 

alveolar é ainda semicategórica, mas há um índice significativo de palatalização que 

também pode indicar algum tipo de mudança em curso, a qual poderá ser apurada em 



 
 

estudos posteriores, observando-se a variável etária já que não temos estudos anteriores 

cujo foco seja o falar trirriense. Assim, podemos dizer que o S trirriense é mineiro, sua 

realização é alveolar, norma como em Juiz de Fora e Belo Horizonte.  

No entanto, por outro lado, ao analisar o fenômeno do S pós-vocálico, 

deparamo-nos com um outro fenômeno que o acompanha, a ditongação diante de 

sibilante que encontramos em quase 10% das ocorrências e cujo índice diminiu 

conforme rumamos em direção a Belo Horizonte. Assim, consideramos a ditongação 

diante de sibilante mais marcada no Rio e em Petrópolis do que nas cidades de Minas. 

Desse modo, podemos dizer que Três Rios apresenta comportamento semelhante ao do 

Rio de Janeiro, com os mesmos índices de ditongação diante de S em coda. 

Comprovamos a hipótese inicial de que o fato de Três Rios estar localizado 

numa região fronteiriça entre os estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais influencia, 

sim, na constituição da sua fala. Assim, o falar trirriense não é o falar carioca ou 

mineiro, é um falar típico da localidade, que mescla características do Rio e de Minas 

por conta da sua localização geográfica, do intenso fluxo de pessoas que migram de 

Três Rios para outras cidades dos dois estados e vice-versa.  

A Ecolinguística do contato explica: o que entra em contato são povos-língua, 

ou povos-dialeto, por isso, o intenso contato entre cariocas/fluminenses e mineiros 

promove em Três Rios uma mistura de carcaterísticas que dá ao falante trirriense a 

capacidade de flutuar, digamos assim, entre falares dos dois estados. Concluímos, 

portanto, que os estudos de Ecolinguística contribuíram para que tivéssemos uma visão 

mais precisa do contato linguístico, considerando povos, línguas/dialetos e territórios 

envolvidos, o que justifica e comprova ser relevante nossa escolha pela associação entre 

as teorias da Sociolinguística e da Ecolinguística nessa pesquisa. 



 
 

Alcançamos todos os objetivos dessa pesquisa, analisamos o S trirriense, 

comparamos com o S carioca e mineiro, traçamos um continuum linguístico a partir da 

BR 040, que se forma em consonância com um continuum dialetal geográfico entre Rio 

e Minas. E, por fim, constituímos um banco de dados novo, que é inédito porque 

compara a fala dessas cinco localidades, e é relevante para pesquisas futuras na medida 

em que analisamos apenas um fenômeno dentre os muitos que identificamos. Além 

disso, pretendemos  formatar e trabalhar adequadamente nosso corpus, de forma que 

seja de fácil acesso para a pesquisa acadêmica e que possa realmente servir para estudos 

futuros. 

Neste trabalho, descartamos algumas entrevistas que foram gravadas porque 

delimitamos o número de informantes e acabamos coletando mais do que precisávamos. 

Ao trabalhar o corpus para disponibilização a outros pesquisadores, pretendemos fazê-

lo em sua totalidade, ampliando ainda mais o número de dados. 

Os resultados aqui encontrados sugerem a continuidade dessa investigação, em 

estudos futuros, com vários desdobramentos, dentre os quais destacamos: (1) a 

ampliação dos pontos intermediários entre as localidades que investigamos, para mapear 

exatamente como ocorre esse fenômeno, controlando-se as variáveis necessárias para 

que se possa verificar a possibilidade de mudança em curso, seja na palatalização em 

Três Rios, ou na ditongação em Belo Horizonte; (2) o uso do programa de análise e 

síntese de fala para esclarecer algumas realizações dúbias do S pós-vocálico, bem como 

para verificar a possibilidade de um S trirriense, nem carioca, nem mineiro, que 

supomos poder existir. Em muitas ocorrências, sua realização nos parece um pouco 

peculiar, talvez mais prolongada, algo que pode estar numa linha intermediária entre o 

pós-alveolar carioca e o alveolar mineiro; (3) o uso do programa de análises estatísticas 

GoldVarb para quantificar os dados, considerando todas as variáveis necessárias e seu 



 
 

peso relativo; (4) e ainda investigar os fenômenos da aspiração e cancelamento que 

idenficamos nos dados, mas aos quais não nos detivemos porque procurávamos 

concretizações propriamente ditas do S pós-vocálico. 

Temos certeza da extrema relevância deste estudo na comparação entre falares 

do Rio e de Minas Gerais, principalmente porque associamos a Ecolinguística a um 

estudo tipicamente da Sociolinguística Laboviana para explicar a gradação que se 

estende ao longo do continuum linguístico que realmente existe entre os dois estados. 

A língua é algo vivo, que sofre alterações lentas e graduais, e está sujeita a 

diversas influências, por isso, este trabalho é só o começo de um estudo sobre o falar 

trirriense, meio mineiro, meio carioca.  
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ANEXO 1 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE INFORMANTES 

 
 

MODELO DE FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE INFOMANTE 

 

 

LOCALIDADE:      INFORMANTE Nº______ 

 

IDADE: 

SEXO: 

ESCOLARIDADE: 

NATURALIDADE: 

NATURALIDADE DOS PAIS: 

HISTÓRICO: 

 

 

 

 

CARATERIZAÇÃO DOS INFORMANTES POR LOCALIDADE 

 

 

INFORMANTES DO RIO DE JANEIRO - RJ 

NÚMERO SEXO IDADE ESCOLARIDADE 

01 F 50 EM completo 

02 F 28 ES incompleto 

03 M 29 EM incompleto 

04 F 18 EM em curso 

05 M 51 ES incompleto 

06 M 25 ES completo 

07 F 57 EM completo 

08 M 52 EM completo 

09 M 18 EM em curso 

10 F 33 ES completo 

11 M 26 EM completo 

12 F 24 ES completo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES DE PETRÓPOLIS - P 

NÚMERO SEXO IDADE ESCOLARIDADE 

01 F 62 EM completo 

02 M 55 EM completo 

03 F 55 EF incompleto 

04 M 39 EF incompleto 

05 F 17 EM em curso 

06 F 21 EM completo 

07 M 67 EM completo 

08 M 17 EM em curso 

09 M 19 EM em curso 

10 M 29 ES completo 

11 F 33 ES incompleto 

12 F 26 EM incompleto 



 
 

 

INFORMANTES TRÊS RIOS - TR 

NÚMERO SEXO IDADE ESCOLARIDADE 

01 M 23 ES completo 

02 M 20 ES em curso 

03 M 62 EF completo 

04 M 56 EM completo 

05 F 50 EM completo 

06 F 20 ES em curso 

07 F 33 EM completo 

08 F 44 ES completo 

09 M 46 ES completo 

10 M 28 EM completo 

11 F 56 EF incompleto 

12 F 21 ES em curso 
 

 

INFORMANTES DE JUIZ DE FORA - JF 

NÚMERO SEXO IDADE ESCOLARIDADE 

01 M 27 ES em curso 

02 F 27 ES completo 

03 F 22 ES em curso 

04 M 24 ES completo 

05 M 23 ES em curso 

06 F 23 ES em curso 

07 F 26 ES completo 

08 M 69 EM completo 

09 M 50 EM completo 

10 F 70 EM completo 

11 F 61 EF incompleto 

12 M 42 ES incompleto 
 

 

 

INFORMANTES DE BELO HORIZONTE - BH 

NÚMERO SEXO IDADE ESCOLARIDADE 

01 M 27 ES em curso 

02 M 24 ES em curso 

03 M 23 ES incompleto 

04 F 38 ES completo 

05 F 21 ES em curso 

06 F 28 ES em curso 

07 F 20 ES em curso 

08 M 32 ES em curso 

09 M 50 EM completo 

10 F 51 EF incompleto 

11 M 51 EM completo 

12 F 54 EF incompleto 
 

 



 
 

ANEXO 2 – INSTRUMENTO DE TESTAGEM 

 

 

O texto abaixo, retirado do Caderno Cotidiano C3 da Folha de São Paulo, em 

29/06//2011, nos serviu de pretexto para o início das entrevistas através do 

monitoramento da realização do S pós-vocálico na fala dos informantes a partir da 

leitura. Depois disso, o texto nos servia de base para iniciar uma conversa mais 

espontânea, através de algumas perguntas sobre as informações que estavam sendo 

veiculadas no texto. 

 

 

SUS TERÁ, PELA 1ª VEZ, METAS DE ATENDIMENTO 

 

Será fixado, por exemplo, número de cirurgias.  

Cidade que não cumprir indicadores poderá até perder verba.  

Haverá metas regionais, e municípios e estados mais eficientes poderão ganhar 

mais recursos do governo federal. 

 

Lista de serviços será divulgada pela internet 

 

Os usuários do SUS passarão a ter acesso a informações sobre quais são os 

serviços de saúde oferecidos em cada região. As listas serão divulgadas pela 

internet e estarão disponíveis em hospitais e postos de saúde.  

Hoje o usuário precisa ficar descobrindo se o SUS cobre um tipo de 

tratamento indo de hospital a hospital. Com o novo sistema, tudo será público e 

de fácil acesso, afirmou o ministro Alexandre Padilha (Saúde).  

O novo serviço está sendo montado e deve estar pronto até o final do ano. 

Os usuários terão acesso também pela internet a uma nova lista de 

medicamentos oferecidos pelo SUS. 

O ministério começou ainda mapear os serviços de saúde em todo país 

para definir as metas dos contratos de gestão. 

 

Folha de São Paulo, 29 de junho de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Montamos um roteiro de entrevistas que nos serviu de base para a manutenção 

de uma conversa entre entrevistador e informante que, a partir da leitura de um texto, ia 

do nível mais formal para o mais informal, procurando chegar à fala espontânea. As 

perguntas nem sempre foram executadas na íntegra, muitas vezes sofreram adaptações e 

acréscimos de acordo com a necessidade. 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

1. Leitura do trecho de jornal (SUS) 

2. Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar?  

3. Acha que a publicação da lista de serviços na internet vai pode ser uma boa 

opção? 

4. Em que bairro você mora atualmente? 

5. E como é o atendimento do SUS no seu bairro?  

6. Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do 

SUS? 

7. E você, alguma vez já correu risco de morte? Já sofreu algum acidente? Já teve 

alguma doença grave que te deixou preocupado? Conte como foi. 

8. Você é uma pessoa feliz? Por quê? 

9. Se a conversa fluir bem, podem ser inseridas outras perguntas neste momento, 

de acordo com assuntos gerais que possam surgir. 

10. O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

 

 

Em algumas entrevistas foram feitas perguntas sobre os cursos de graduação 

que alguns faziam, por exemplo, preenchendo a indicação do item 9 do roteiro, de 

motivar uma conversa mais espontânea se a entrevista estivesse fluindo bem. 

 



 
 

ANEXO 4 – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

LOCALIDADE 1 - RIO DE JANEIRO 

 

INFORMANTE RJ01 (3’30) 

INFORMANTE: SU 

ʃ] terá pela 1ª ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado,, por exemplo, , número de cirurgia; cidade que 

não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá meta[ʒ] regionais e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] 

mai[ʃ]## eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do governo federal. Li[ʃ]ta[ʒ] de serviços será 

divulgada pela internet. Usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter acesso a informações sobre quais são os 

serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[ʒ] li[ʃ]tas serão divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão 

(di[ʃ]ponívei[ʃ]) di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário precisa ficar 

de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo a ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o novo 

si[ʃ]tema tudo será público e de fácil acesso afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha da Saúde.  O novo 

serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso também 

pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou ainda 

mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[ʃ] pá definir a[ʒ] meta do[ʃ] contrato[ʒ]  de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Agora eu vou fazer umas perguntas pra você cê vai respondendo. Você acha que 

esse plano de metas do SUS vai funcionar?  

INFORMANTE: E[ʃ]pero que sim.  

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação da lista de serviços na internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Acho sim. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Na Penha. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro?  

INFORMANTE: Péssimo.  

ENTREVISTADOR: Cita um exemplo. 

INFORMANTE: Nunca consegue um atendimento. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do SUS? 

INFORMANTE: Conheço sim.  

ENTREVISTADOR: Algum é seu parente? 

INFORMANTE: Foi meu parente morreu por falta de atendimento no SU[yʃ]#. 

ENTREVISTADOR: E você alguma vez já correu risco de morte?  

INFORMANTE: Já.  

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não.  

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave (que deixou) que te deixou preocupado? 

INFORMANTE: Já.  

ENTREVISTADOR: Conta como foi. 

INFORMANTE: É tive (um) uma ge[ʃ]tação de tubária precisei ser diagno[ʃ]ticada rápido e demorou 

mai[ʒ] de de[yʒ] dia de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital até que eu consegui fazer uma cirurgia pelo SU[yʃ] quinze 

dia[ʒ]  depoi[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: É agora mudando de assunto. Você é uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: sou. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque tenho filho[ʒ] maravilhoso[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: ### O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: Carioca é mais solto mais aberto. O mineiro fala coitadinho, meio tontinho, tudo inho é 

muito inho. 

 

INFORMANTE RJ02 (6’40) 

INFORMANTE : Su[yʃ] terá pela 1ª ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo,  número 

de cirurgia[ʃ]#; Cidade que não cumprir os indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá meta[ʒ] 

regionais e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do governo 

federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter acesso as 

informações sobre a[ʃ] quai[ʃ] quais são os serviço[ʒ] de saúde oferecidos em cada região. A[ʒ] li[ʃ]ta[ʃ]# 

serão divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]ponívei[ʃ]# em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o 

usuário precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. 

Com o novo si[ʃ]tema tudo será público e de fácil acesso afirmou o mini[ʃ]#, o mini[ʃ]tro Alexandre 



 
 

Padilha, da Saúde.  O novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os 

usuário[ʃ] terão acesso também pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo 

SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou ainda mapear os serviço[ʒ] de saúde em todo paí[ʃ] para definir a[ʒ] 

meta[ʒ] do[ʃ] contrato[ʒ] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Bom eu vou começar a fazer umas perguntas pra você Marcela. O que você acha 

que esse plano de metas do atendimento do... Você acha que o atendimento de metas do SUS vai 

funcionar?  

INFORMANTE: Acredito que sim ma[y]s a princípio não com a funcionalidade que ele[ʃ]#... é... 

imaginam que possa acontecer. Até porque com me[yʒ]mo que muita[ʃ] pessoa[ʃ] tenham acesso  ainda 

essa[ʃ] pessoa[ʃ]# são dependente[ʒ] de outra[ʃ] para usar o computador então vai ser acredito que seja 

um processo longo ainda até que a[ʃ] pessoa[ʃ] consigam se  adaptar.  

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação dessa lista de serviços na internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Vai, vai sim. Ma[y]s é o que havia falado é anteriormente, é muita[ʃ] pessoas ainda vão 

ter essa[ʒ] dúvida[ʒ] né? De como usar, de como acessar é pela dificuldade ou até me[ʒ]mo porque não 

tem um computador não tem tempo e aí preferem  muita[ʃ] pessoa[ʒ] dessa forma ir a um local do que 

procurar na internet por não saberem como usar. 

ENTREVISTADOR: Em bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Moro na Penha, Rio de Janeiro. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Acredito que seja bem precário, nó[yʃ] temo[ʃ]# é...  UPA temos ho[ʃ]pitai[ʃ] públicos e 

todas a[ʒ] vezes em que passo por perto verifico uma quantidade muito grande de pessoa[ʃ]# acontece de 

pessoas saírem dali e sem  nenhuma informação é sem tempo di[ʃ]ponível de atendimento e aí desi[ʃ]tem 

vão pra casa até pior do que chegaram,  a saúde ainda precisa de muita... muita capacitação e de pessoa[ʒ] 

di[ʃ]ponívei[ʃ] pra trabalhar. 

ENTREVISTADOR: Você já conheceu alguém que já correu risco de morte por depender do SUS? 

INFORMANTE: Conheço. 

ENTREVISTADOR: E você alguma vez correu risco de morte?  

INFORMANTE: Não, ma[yʒ] já tive um problema com dengue em que eu passei o dia inteiro no 

ho[ʃ]pital público pra fazer um exame; não consegui atendimento voltei pra casa, por conta própria tomei 

medicamento e só depoi[ʒ] de um tempo fui de[ʃ]cobrir que todos os sintoma[ʃ] que tava e da maneira em 

que eu me encontrava naquele momento era sintoma[ʒ] de dengue. 

ENTREVISTADOR: É você já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Já, já sofri dois acidente[ʃ]#, foram batida[ʒ] de carro.  

ENTREVISTADOR: Conta como foi esse atendimento. 

INFORMANTE: Por ser numa madrugada e pela situação em que, é... em quem eu me encontrava que 

fiquei e[ʃ]perando ambulância no chão e muita gente e[ʃ]tava perto e era até perto de um ho[ʃ]pital 

público até que foi imediato. A demora foi lá na hora de atendimento com o médico, ainda que eu tenha 

ido pra emergência demorou um pouco.  

        ENTREVISTADOR: Você é uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: Me considero.  

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque eu acredito que nessa situação de SU[y]S ou não é por eu e[ʃ]tar trabalhando, 

por  ter uma reserva financeira nessa situação de atendimento. Já que o SU[yʒ] me deixa na mão, eu, 

graças a Deus, ainda posso pagar um plano eu ainda posso pagar um médico particular infeli[ʒ]mente 

muita[ʃ] pessoa[ʒ] não tem é... essa condição então só o fato de eu ter uma reserva para minha saúde, eu 

já me sinto uma pessoa realizada. 

ENTREVISTADOR: Com relação a sua escolaridade o que levou você a fazer administração de 

empresas? 

INFORMANTE: O mercado abrange pra caramba muitas empresa[ʃ] pedem, é... admini[ʃ]tradore[ʃ] tenho 

notado que o psicólogo quer tomar conta, que o engenheiro quer tomar conta e muita da[ʒ] vezes o que é 

e[ʃ]tudado na Admini[ʃ]tração não é e[ʃ]tudado em outras área[ʃ]# então foi isso que me levou a fazer esse 

curso. 

ENTREVISTADOR :  Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta geral. O que você acha que diferencia o 

jeito de falar do carioca e o jeito de falar do mineiro? 

INFORMANTE: Acredito que... o sotaque é, de repente, é a[ʒ] gíria[ʃ]#. O Carioca ele acredito que ele 

seja mais habilidoso, mais ágil que ele tenha aquele jeitinho brasileiro em que muita da[ʒ] vezes o 

mineiro ou até me[yʒ]mo a[ʃ] pessoa[ʃ] que trabalham no interior ou que moram, né? Não tenha é... todo 

esse talento para resolver a[ʃ] coisas e essa habilidade. 

 

INFORMANTE RJ03 (3’25) 



 
 

INFORMANTE: O SU[yʃ] terá pela 1ª ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo,  número 

de cirurgia[ʃ]#; Cidade[ʃ] que não cumprir indicaçõe[ʃ] poderá até perder  a verba. Haverá meta[ʒ] 

regionais e municipais e e[ʃ]tado[ʒ] mai[ʃ]# eficiente[ʃ] poderão ganhar maih recurso[ʒ] do governo 

federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. O número do SU[yʃ]  passarão a ter  as 

informações sobre quai[ʃ]# são os serviço[z] de saúde oferecido em cada região. A li[ʃ]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]ponívei[ʃ]# em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o 

novo si[ʃ]tema, tudo será público e fácil acesso afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padrilha, da Saúde.  O 

novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. O o[ʃ]# usuário[ʃ] terão acesso 

também pela internet e a uma nova  li[ʃ]ta de medicamentos oferecido pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]# 

mini[ʃ]tério começou ainda mapear os serviço[ʒ] de saúde em todo paí[ʃ] para a, para definir a[ʒ] meta[ʒ] 

do[ʃ] contrato[ʒ] de região de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Bom eu vou fazer umas perguntas pra você. Cê vai respondendo conforme seu 

conhecimento. Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar?  

INFORMANTE: Não.  

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação da lista de serviços na internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque não funciona. O SU[yʒ] não funciona. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Na Penha. 

ENTREVISTADOR: E o atendimento do SUS no seu bairro é bom?  

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do SUS? 

INFORMANTE: Positivo. Sim. 

ENTREVISTADOR: E você alguma vez já correu risco de morte? 

INFORMANTE: Não.  

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave que te deixou preocupado? 

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Conte como foi. 

INFORMANTE: Ah... assu[ʃ]tador. Passei mal... precisei de um atendimento e não tive. 

         ENTREVISTADOR: Você é uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque eu realizo minha[ʒ] meta[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Entendi. Você trabalha em quê?  

INFORMANTE: Sou motori[ʃ]ta. 

ENTREVISTADOR: Você considera uma profissão boa? 

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque é o que eu go[ʃ]to de fazer e atende minhas e[ʃ]pectativa[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Entendi. O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar 

do mineiro? 

INFORMANTE: O carioca é malandriado, o mineiro... não sei de[ʃ]crever o mineiro. 

 

INFORMANTE RJ04 (3’15) 

INFORMANTE: SU[yʃ] terá pela 1ª ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo,  

número[ʒ] de cirurgia[ʃ]#; cidade[ʃ] que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá 

meta[ʒ] regionai[ʃ]# e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do 

governo federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter 

acesso às informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[ʒ] li[ʃ]tas 

serão divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o 

usuário precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. 

Com o novo si[ʃ]tema tudo será público e de fácil acesso afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha.  O novo 

serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso também 

pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou ainda 

mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta[ʒ] do[ʃ] contrato[ʒ] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Bom. Eu vou começar a fazer umas perguntas pra você e você vai respondendo de 



 
 

acordo com o que você sabe. Você acha que esse plano de metas do SUS vai funcionar?  

INFORMANTE: Não.  

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação das listas de serviços na internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Penha 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: É mais ou meno[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do SUS? 

INFORMANTE: Sim, meu irmão. 

ENTREVISTADOR: E você alguma vez já correu risco de morte?  

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Graças a Deu[ʒ] não. 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave que te deixou preocupada? 

INFORMANTE: Também não. 

        ENTREVISTADOR: Você se considera uma pessoa feliz?  

        INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque eu sou feli[ʃ]#. Porque eu faço a[ʃ] coi... (risos), que eu faço coisa[ʃ] que go[ʃ]to, 

tenho a minha família, tenho amigo[ʃ]#, viajo, saio, me divirto, e[ʃ]tudo  etc. 

ENTREVISTADOR: Você falou que tem muitos amigos, o que você mais gosta de fazer? 

INFORMANTE: Dormir, dançar, ir a fe[ʃ]ta[ʃ]#, shopping, cinema, facebook. 

ENTREVISTADOR: Você trabalha? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Entendi. E como é que é feito assim, pra você sair da sua casa? Tem condução 

perto? 

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Entendi. O que você acha que diferencia o jeito do falar do carioca do falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: O carioca tem um jeito mais e[ʃ]travazado ‘bá’ de falar. O mineiro puxa o S, é meio 

acanhado, coisas assim. 

 

INFORMANTE RJ05 (3’45) 
INFORMANTE: SU[yʃ] telá pela 1ª ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, número de 

cirurgia[ʃ]#; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderão até perder verba. Haverá meta[ʒ] regionais e 

municípios e e[ʃ]tado[ʃ]# mais eficiente[ʃ] poderão ganhar maih recurso[ʒ] do governo federal. Li[ʃ]ta de 

serviço[s]# será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[yʃ] passarão a ter acesso a informações 

sobre quais são os serviço[ʒ] de saúde oferecidos em cada região. Ah li[ʃ]tas serão divulgada[ʃ] pela 

internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário precisa ficar 

de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o novo 

si[ʃ]tema tudo será público e de fácil acesso afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha, da saúde.  O novo 

serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso também 

pela internet e uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou ainda 

mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta[ʒ] de contrato[ʒ] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Bom, eu vou fazer umas perguntas pra você vai respondendo de acordo com o que 

você sabe. Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar?  

INFORMANTE: Sim. Acho. 

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação de listas de serviços na internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Com certeza vai ser boa, sim. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Na Penha. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro?  

INFORMANTE: Moderado 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do SUS? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: E você já correu risco de morte alguma vez?  

INFORMANTE: Vária[ʒ] veze[ʃ]#.  

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Já. 



 
 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave que te deixou preocupado? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Você é uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque e[ʃ]tou bem, e[ʃ]tou bem a, e[ʃ]tou bem, assim, no amor, e[ʃ]tou bem na família, 

e[ʃ]tou bem com minha neta, com minha[ʃ] filho[ʃ]#, com minha e[ʃ]posa . 

ENTREVISTADOR: Então você é casado. Você tem filhos?  

INFORMANTE: Sim, doi[ʃ] filho[ʃ]#, quatro filho[ʃ]#.  

ENTREVISTADOR: Bom, você pode explicar isso mais um pouco? 

INFORMANTE: É que eu tinha doi[ʃ] filhos e juntei com a minha e[ʃ]posa  que tinha dois e fiquei com 

quatro filho[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Entendi. É você trabalha em quê? 

INFORMANTE: Sou motori[ʃ]ta autônomo. 

ENTREVISTADOR: Você considera esse trabalho bom? 

INFORMANTE: É o que eu go[ʃ]to de fazer. 

ENTREVISTADOR: Você trabalha de segunda a sexta? 

INFORMANTE: A[ʒ] veze[ʃ] final de semana também. 

ENTREVISTADOR: Você acha isso sacrificante? 

INFORMANTE: Não, não acho não. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: Ah... o Mineiro é muito “uai” e o carioca puxa muito do S né! 

 

INFORMANTE RJ06 (3’57) 

INFORMANTE: SU[yʃ] terá pela primeira ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número[ʒ] de cirurgia[ʃ]#; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá meta[ʒ] 

regionai[ʃ]# e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do governo 

federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviço[ʒ] de saúde oferecido[ʃ]# em cada região. A[ʒ] li[ʃ]ta[ʃ]# serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa fica de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o 

novo si[ʃ]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha, da saúde. O 

novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso 

também pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério 

começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta[ʒ] do[ʃ] 

contrato[ʒ] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Ok, eu vou começar a fazer algumas perguntas, você vai respondendo de acordo 

com o que você acha. Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação de uma lista de serviços na internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque me[yʒ]mo assim não funciona. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Vila da Penha. 

ENTREVISTADOR: Como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Nunca precisei, ma[yʃ] quem precisou nunca conseguiu alcançar tratamento. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do 

SUS? 

INFORMANTE: Toda[ʃ] que eu conheço que dependeram correram ri[ʃ]co.         

ENTREVISTADOR: E você alguma vez já correu risco de morte? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Nunca. 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave que te deixou preocupado?  

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Você se considera uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sim, com certeza. 

ENTREVISTADOR: Por quê?  



 
 

INFORMANTE: Porque eu bu[ʃ]co a minha felicidade em tudo o que faço, e tudo que eu faço tem 

felicidade, por ter uma família boa e ter um suporte pra isso. 

ENTREVISTADOR: Bom, é... Qual a sua profissão? 

INFORMANTE: Eu sou massoterapeuta. 

ENTREVISTADOR: Você considera essa uma profissão importante? 

INFORMANTE: Considero. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque ameniza todo um e[ʃ]tresse da pessoa. É um tratamento que cuida da saúde da[ʃ] 

pessoa[ʒ] geralmente. 

ENTREVISTADOR: Você gosta do bairro onde mora atualmente? 

INFORMANTE: Adoro! 

ENTREVISTADOR: O que você faz que faz você ficar mais feliz no seu bairro? 

INFORMANTE: O que eu faço? 

ENTREVISTADOR: É. 

INFORMANTE: Lá tem lazer tenho qualquer coisa que eu precisar eu tenho no meu bairro onde eu moro 

ENTREVISTADOR: Teu bairro é grande? 

INFORMANTE: É grande. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguma região do Rio que seja semelhante ao seu bairro? 

INFORMANTE: Conheço. 

ENTREVISTADOR: E você se mudaria pra lá se pudesse? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque eu go[ʃ]to de onde eu moro. É melhor ficar com uma coisa certa do que o 

incerto. 

ENTREVISTADOR: Entendi. Você costuma pegar ônibus na rodoviária? 

INFORMANTE: Co[ʃ]tumo. Ou ônibus ou metrô qualquer coisa que eu precisar eu pego. 

ENTREVISTADOR: O que você acha dos meios de transporte da cidade onde você mora? 

INFORMANTE: Bem, meio precário, meio bom é... bem depende, é de lua à[ʒ] veze[ʃ] tá bom, à[ʒ] 

veze[ʃ] tá ruim. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: Uai. Sô. Essa é a diferença. A gente não fala uai nem sô nem vo[yʒ]mecê , nem oncotô, 

nem oncosô. 

 

INFORMANTE RJ07 (3’15) 
INFORMANTE: SU[yʃ] terá pela primeira ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[ʃ]#; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá meta[ʒ] 

regionais e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mar recurso do governo federal. 

Li[ʃ]ta de serviço será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] poderão a ter acesso a 

informaçõe[s]# sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. Ah li[ʃ]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Como 

o novo si[ʃ]tema  como novo si[ʃ]tema tudo será público e de fácil acesso afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre 

Padilha, da saúde. O novo serviço será o novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o 

final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso também pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamentos 

oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[ʃ] 

para definir a[ʒ] meta[ʒ] do[ʃ] contrato[ʒ] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimentos do SUS vai funcionar? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação de lista de serviços da internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Pode até ser ma[yʒ] num sei se funciona bem não. E nem todo mundo tem acesso à 

internet. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: É... Bairro Centenário, Duque de Caxia[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Como funciona o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Péssimo. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do 

SUS? 

INFORMANTE: Sim., 

ENTREVISTADOR: E você alguma vez já correu risco de morte? 



 
 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave que te deixou preocupado?  

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Você é uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sou. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Graças a Deu[ʃ] tenho saúde, meu[ʃ] filho[ʃ] têm saúde, e[ʃ]tou trabalhando. Graças a 

Deu[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Você trabalha em quê?  

INFORMANTE: Olha, eu sou artesã e trabalho na época de carnaval. 

ENTREVISTADOR: E como é o serviço no carnaval? 

INFORMANTE: Brabo, cansativo. 

ENTREVISTADOR: Você gosta do que faz? 

INFORMANTE: Muito. Go[s]to. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: Hum... não sei cada um tem um jeito né? Mineiro, carioca, mai... caba sendo tudo a 

mehma coisa. 

ENTREVISTADOR: Entendi. Obrigada. 

 

INFORMANTE RJ08 (3’27) 

INFORMANTE: Selá fixado... SU[yʃ] terá pela primeira ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por 

exemplo, número de cirurgia; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá 

meta[ʒ] religionais e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai recurso[ʒ] do governo 

federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter acesso as 

informações sobre quais são os serviço de saúdes oferecidos em cada região. A[ʒ] li[ʃ]tas serão divulgada 

pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]ponívei[ʃ]# em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to de saúde. Hoje o usuário precisa ficar 

de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o novo 

si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha (saúde). O novo 

serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso também 

pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou ainda, o 

mini[ʃ]tério começou ainda mapear os serviço[ʒ] de saúde em todo o paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta do[ʃ] 

contrato[z] da ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimentos do SUS vai funcionar? 

INFORMANTE: Acredito que sim. 

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação da lista de serviços da internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Se funcionar, com certeza. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Benfica. 

ENTREVISTADOR: Como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: É bom. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do SUS? 

INFORMANTE: Já      

ENTREVISTADOR: Seu parente? 

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: E você alguma vez já correu risco de morte? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave que te deixou preocupado? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Você é uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sou. 

ENTREVISTADOR: Por quê?  

INFORMANTE: Porque eu tenho saúde. 

ENTREVISTADOR: Qual é a sua profissão? 

INFORMANTE: Carpinteiro, eletrici[ʃ]ta, tudo... 

ENTREVISTADOR: Você acha essa uma profissão importante? 



 
 

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: É porque eu tenho como trabalhar fora, em outro[ʒ] locais entendeu? 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: É diferenciado. Muito diferenciado. 

ENTREVISTADOR: Como assim? 

INFORMANTE: É diferente, o mineiro fala cantando. A meu, uai. 

ENTREVISTADOR: E assim, quantos filhos você tem? Tem filhos? 

INFORMANTE: Doi[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Os nomes? 

INFORMANTE: Carlo[ʒ] Luan e Nuno Lui[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Bonitos (nomes). Obrigada. 

 

INFORMANTE RJ09 (3’17) 

INFORMANTE: SU[yʃ] (telá) terá pela primeira ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por 

exemplo, número de cirurgia[ʃ]#; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] pode até perder verba. Haverá 

meta[ʒ] regionais e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do 

governo federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter 

acesso a informações sobre quais são os serviço[ʒ] de saúde oferecidos em cada região. A[ʒ] li[ʃ]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje, o usuário 

precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o 

novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o Mini[ʃ]tro Alexandre Padilha (saúde), da 

Saúde. O novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão 

acesso também pela internet a uma  nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O 

Mini[ʃ]tério começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta[ʒ] 

do[ʃ] contrato[ʒ] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar? 

INFORMANTE:Sinceramente? Então, se eu soubesse exatamente o que é o SU[y]S eu até poderia dizer 

porque, por exemplo,  a UPA de atendimento imediato é excelente. O problema é que depois essa pessoa 

é encaminhada para um ho[ʃ]pital público, que é onde tá o problema. 

ENTREVISTADOR: Que é onde entra o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é público, é do Governo. 

INFORMANTE:Então se eu conhecesse melhor eu poderia te dizer ma[y]s... eu não sei. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora? 

INFORMANTE:Laranjeira[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Como que é o atendimento do SUS no seu bairro? Não sabe. 

INFORMANTE:Não sei. Não me machuco há muito tempo. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do 

SUS? Peraí que ele tá num momento aqui... celebridade... 

INFORMANTE:Não, não conheço. 

ENTREVISTADOR: Você alguma vez já correu risco de morte ou sofreu algum acidente? 

INFORMANTE:Já, já sofri um acidente. Ma[yz] não cheguei a correr ri[ʃ]co de morte. 

ENTREVISTADOR: Que tipo de acidente? 

INFORMANTE:Atropelamento. 

ENTREVISTADOR: Você já teve alguma doença grave que te deixou preocupado? 

INFORMANTE:Não, não. 

ENTREVISTADOR: Você é uma pessoa feliz? 

INFORMANTE:Sim, senhora. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE:Porque... pô, felicidade é um termo muito complexo, entendeu? Ma[yʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Mas? 

INFORMANTE: Porque, pô... 

ENTREVISTADOR: Tá bom, você é feliz. 

INFORMANTE: Não sei e[ʃ]plicar, eu sou feli[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Porque é feliz. Você tá em que série?  

INFORMANTE:Terceiro ano do Ensino Médio. 

ENTREVISTADOR: Você já sabe que curso vai tentar no vestibular? 

INFORMANTE:Vou pra Música. 

ENTREVISTADOR: É? 

INFORMANTE:É. 



 
 

ENTREVISTADOR: Toca violão? 

INFORMANTE:Guitarra. Violão também. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE:PAUSA. Ah... sotaque[ʃ]#. Que é mais aí... puxar... o carioca puxa o S... dua[ʃ] 

ca[ʃ]quinha[ʃ]#. Fonema que fala, não sei se fala fonema. O mineiro tem um sotaque mineiro que eu não 

sei imitar ma[yʃ] tem um sotaque mineiro. 

 

INFORMANTE RJ10 (3’54) 

ENTREVISTADOR: Eu vou te pedir pra ler o texto. 

INFORMANTE: SU[ʃ] terá pela primeira ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[ʃ]#; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá meta[ʒ] 

regionais e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[z] do governo 

federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[ʃ] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[ʒ] li[ʃ]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[ʃ]#..... de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a 

ho[ʃ]pital. Com o novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o Mini[ʃ]tro Alexandre 

Padilha, da Saúde. O novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os 

usuário[ʃ] terão acesso também pela internet a uma  nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo 

SU[ʃ]#. O Mini[ʃ]tério começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[ʃ] para definir a[ʒ] 

meta[ʒ] do contrato de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar? 

INFORMANTE: Bom, é uma apo[ʃ]ta que tem sido feita não só para o SU[ʒ] ma[yʃ] como pra todos os 

ente[ʃ] público[ʃ]#, é... e[ʃ]taduais e federai[ʃ]#. É, trazer um plano de metas, um décimo quarto salário 

uma bonificação pra ver se tira muito[s] funcionário[ʒ] de uma situação de passividade pra uma 

proatividade. Pode ser que sim ou não. É muito difícil emitir uma opinião concreta sobre isso. A gente vai 

precisar fazer um e[ʃ]perimento pra ver se vai dar certo ou não. 

ENTREVISTADOR: Você acha que a publicação da lista de serviços na internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Facilita e muito. Hoje em dia a rede, a internet, a rede mundial de computadore[ʃ]#, 

como quiser usar (...) ela facilita o acesso muito maior da[ʃ] pessoas aos serviço[ʃ] que são pre[ʃ]tado[ʃ]#. 

Pode ser deve ser um ganho pra quem tá precisando de um serviço. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Santa Rosa. 

ENTREVISTADOR: E como é que é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Não tenho menor ideia. Exatamente porque o SU[y]S ele é um projeto deficitário ainda. 

A saúde apesar de ser uma da[ʃ] premissa[z] da nossa Con[ʃ]tituição, educação e saúde, ainda é muito 

deficitária. Eu pago plano de saúde, eu pago consulta[ʃ] por fora pra ter a minha vida e a vida do meu 

filho mais assegurada. Infeli[ʒ]mente, pago todos os impo[ʃ]to[ʒ] ma[yʃ] não dependo do si[ʃ]tema de 

saúde. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do 

SUS? 

INFORMANTE: Já, já e precisei interceder já atravé[yʒ] de outras e[ʃ]fera[ʒ] de poder pra poder ajudar a 

remover a pessoa porque não tava conseguindo nem remoção para um ho[ʃ]pital adequado. 

ENTREVISTADOR: E você? Alguma vez já correu risco de morte? 

INFORMANTE: De morte, não, ma[yʒ] já tive su[ʃ]peita[ʒ] de doenças e não foi pelo SU[yʃ] que eu fui 

atendida. 

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Acidente não. 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave que te deixou preocupada? 

INFORMANTE: Su[ʃ]peita[ʒ] de... Já, tive. Minha gravide[yʃ] foi de alto ri[ʃ]co. A primeira perdi. A 

primeira gravide[y]s eu perdi. Todas a[z] vezes com atendimento e monitoramento de médico. 

ENTREVISTADOR: Você é uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Felicidade é uma coisa... ab[ʃ]trata e subjetiva. A grande parte do tempo sim. Ma[y]s... é 

podemo[ʒ] dizer que exi[ʃ]tem altos e baixo[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: Complexa essa pergunta... O modo de falar vem da região, da cultura, vem de uma série 

de símbolos e significados sociai[ʃ]#. É difícil você dizer se vem por causa disso ou daquilo. Vem de uma 

região de uma cultura. 



 
 

ENTREVISTADOR: Obrigada. 

INFORMANTE: Nada. 

 

INFORMANTE RJ11 (3’32) 

ENTREVISTADOR: Você pode ler pra mim em voz alta o texto? 

INFORMANTE: SU[yʃ] terá pela primeira ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[ʃ]#; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderão até perder verba. Haverá meta[ʒ] 

regionais e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do governo 

federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[ʒ] li[ʃ]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitaiS e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Como 

o novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso afirmou, o Mini[ʃ]tro Alexandre Padilha, Saúde. O 

novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso 

também pela internet a uma  nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido pelo SU[yʃ]#. O Mini[ʃ]tério 

começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta[z] do[ʃ] 

contrato[ʒ] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar? 

INFORMANTE:Acho que sim. 

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação da lista de serviços na Internet vai ser boa? 

INFORMANTE:Vai ser eficiente. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE:Ah, porque hoje em dia a internet é o meio de acesso mai[ʃ]#, que tá maih na moda 

vamo dizer assim. Acho que é bem mai[ʃ] prático e bem mai[ʃ] fácil, que a gente não sair tirar da nossa 

casa não tem que perguntar a ninguém, a gente pode num simple[ʃ] clique a gente... pode ter todas ah 

re[ʃ]po[ʃ]ta[ʒ] da[ʃ] pergunta[ʃ] que a gente quer. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE:Belford Roxo. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE:Péssimo. Péssimo. 

ENTREVISTADOR: Muito cheio, muita fila de espera? 

INFORMANTE:Não é porque lá é uma cidade pequena, assim. Não é igual aqui. Região urbana. Assim, é 

mai[ʒ] mato. Só tem só um ho[ʃ]pital lá. Somente um. E tem dua[ʒ] maternidades só. 

ENTREVISTADOR: E tem sempre médico lá. Ou falta médico? 

INFORMANTE:Tem ma[y]s assim pra caso[ʒ] mai[ʃ]#... Ele[ʒ] dão preferência pra caso[ʒ] de mais 

emergência. 

ENTREVISTADOR:Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do SUS? 

INFORMANTE:Não. 

ENTREVISTADOR: E você alguma vez já correu risco de morte? Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE:Já, já fui atropelado por moto. Ma[yʃ] fui atendido... medianamente mais ou meno[ʃ]#. 

Mais ou meno[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave que te deixou preocupado? 

INFORMANTE:Não. 

ENTREVISTADOR: Você é uma pessoa feliz? 

INFORMANTE:Eu sou. 

ENTREVISTADOR: É? 

INFORMANTE:Eu sou. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE:Sei lá... Não sei não dá pra e[ʃ]plicar por que...  

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE:Ai, sei lá. Acho que a gente é mai[ʃ]#, mais animado. Mais animado falando. 

ENTREVISTADOR: É? Muito obrigada. 

INFORMANTE:De nada. 

 

INFORMANTE RJ12 (5’17) 

INFORMANTE: SU[s] terá pela primeira ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[ʃ]#; cidade que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[ʒ] 

regionai[ʃ]# e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[z] recurso[ʒ] do governo 

federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[yʃ] passarão a ter acesso a 



 
 

informação sobre quais os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[ʒ] li[ʃ]tas serão divulgada[ʃ] 

pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje, o usuário precisa ficar 

de[ʃ]cobrindo se o SU[ʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o novo 

si[s]tema, tudo será público e de fácil acesso afirmou o Mini[ʃ]tro Alexandre Padilha, Saúde. O novo 

serviço e[s]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso também 

pela internet a uma  nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O Mini[ʃ]tério começou 

ainda a mapear os serviço[ʒ] de saúde em todo o paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta[ʒ] do[ʃ] contrato[ʒ] de 

ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR:Primeira pergunta. Leitura do (risos). Já foi né? Segunda. Você acha que esse plano 

de metas de atendimento do SUS vai funcionar? Acha que a publicação da lista de serviços na Internet 

será vai ser boa?  

INFORMANTE: Bom, funcionamento a gente só pode avaliar ao apo[yʃ]# a implementação desse plano 

de meta[ʒ] né? Se irá funcionar ou não a gente só pode avaliar um plano, um serviço, uma política 

depoi[ʒ] da implementação dela.  

ENTREVISTADOR: É e acha que vai ser boa a divulgação pela Internet?  

INFORMANTE: Acho que a divulgação pública de qualquer acontecimento ela é importante para a 

informação da população, né?  

ENTREVISTADOR:Três. Em que bairro você mora atualmente?  

INFORMANTE: Moro em Niterói. 

ENTREVISTADOR:Como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Então, é... realmente eu acho que é um panorama que se repete em vário[ʒ] lugare[ʒ] 

né? A gente tem muita fila pro atendimento, muita demora pra você marcar uma consulta. Pro 

atendimento de emergência... é tempo de e[ʃ]pera, né? Você fica muito tempo. A[ʒ] veze[ʒ] você chega 

no começo do dia, de manhã e só sai no final de tarde. E pra marcação de consulta são... é tempo de dia[ʃ] 

corrido[ʒ] né? Meses assim ba[ʃ]tante tempo e[ʃ]perando. 

ENTREVISTADOR:É cinco. Você conhece alguém que já correu risco de morrer por depender do 

serviço do SUS?  

INFORMANTE: Olha, não por... serviço do SU[s]# não. Por serviço do SU[yʒ] não. Que eu conheça 

pessoalmente não. Ma[yʃ] por caso[ʒ] de... que saem na mídia. 

ENTREVISTADOR:Você alguma vez já correu risco de morte? Já sofreu algum acidente? Já teve alguma 

doença grave que te deixou preocupado? Conte como foi.   

INFORMANTE: Por incrível que pareça não sou uma pessoa que co[ʃ]tuma ficar muito doente. A única 

coisa que aconteceu quando eu tinha 15 anos, ou seja, isso foi há 9 anos atrá[yʃ]#. Eu tive uma crise de 

apendicite e fui atendida no Azevedo Lima, que é um ho[ʃ]pital público daqui de Niterói. É eu consegui 

ser atendida mai[ʒ] rápido porque a minha mãe é enfermeira. Então eu consegui ser atendida um pouco 

mai[ʒ] rápido, ma[yʃ]# eu levei um tempo e[ʃ]perando, assim, porque eu tive que operar no me[yʒ]mo 

dia. Fazer a cirurgia no me[ʒ]mo dia. Então eu cheguei no ho[ʃ]pital no começo da tarde e fui operada à 

noite. E assim... já era um quadro de apendicite supurado, o abdomem  tava muito e[ʃ]tendido e tal... 

Então foi uma coisa um pouquinho mai[ʒ]  mai[ʃ] complicada, ma[yʃ] foi a única coisa assim que eu 

passei de mais sério. 

ENTREVISTADOR:Você é uma pessoa feliz? Por quê?  

INFORMANTE: Sim. Eu acho que eu sou feli[ʃ]#. Acho que demora muito tempo pra gente se tornar a 

pessoa que a gente quer, né? Ma[y]s a[ʒ] vezes a gente vai correndo atrá[yʒ], batalhando as coisa[ʃ] 

plantando a[ʃ] coisa[ʃ] pelo meio do caminho e quando a gente consegue assim... por mai[ʃ] que seja uma 

coisa pequenininha, assim, já te tra[yʒ] muita felicidade. E eu sou professora, eu quis ser professora e a[ʒ] 

vezes assim, coisa[z] do meu cotidiano que é muito de[ʒ]ga[ʃ]tante, ma[yʃ] pequena[ʃ] coisa[ʃ] quando 

um aluno meu lê uma palavra já me dá uma felicidade muito grande. Então eu acho que eu sou feli[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR:O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro?  

INFORMANTE: Eu acho o carioca fala com muito chiado, né? Puxa muito o S tem som de chi[yʃ]# (X). 

E o mineiro ele já... Eu acho que o mineiro ele fala a[ʃ] palavra[ʒ] de forma mai[ʃ] clara do que a gente. A 

gente falando muito rápido, é difícil de outra pessoa entender. O mineiro ele tem caracteri[ʃ]tica[ʒ] do 

falar regional, né? Todo mundo tem. Pauli[ʃ]ta tem caracteri[ʃ]tica[ʒ]  de falar regional, suli[ʃ]ta também. 

Ma[y]s eu acho que o mineiro ele fala de uma forma mai[ʃ] compreensível que o carioca. É isso? 

ENTREVISTADOR: É isso. Muito obrigada. 
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INFORMANTE P01 (6’48) 

INFORMANTE: SU[yʃ] terá, pela primeira ve[yʒ], meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número[ʒ] de cirurgia[ʃ]#; cidade[ʃ] que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá me 

meta[ʒ] regionais, e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʃ]# do 

governo federal. Li[s]ta de serviço[ʃ]# será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter 

acesso às informações sobre quai[ʃ]# são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[ʒ] li[ʃ]tas 

serão divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje, o 

usuário precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de atendimento indo de ho[ʃ]pital a 

ho[ʃ]pital. Com o novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre 

Padilha, da saúde.  O novo serviço e[ʃ]tará sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os 

usuário[ʃ] terão acesso também pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo 

SU[yʃ]#. O mini[ʃ]stro começou ainda mapear os serviço[ʒ] de saúde em todo paí[ʃ] para definir a[ʒ] 

meta[ʒ] do[ʃ] contrato[z] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Isso. Agora eu vou fazer umas perguntinhas e a senhora responde como quiser. A 

senhora acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar?  

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação da lista de serviços na internet pode ser uma boa solução? 

INFORMANTE: Pra algun[ʃ]#, sim. 

ENTREVISTADOR: Mas a senhora acha que as pessoas têm acesso suficiente na internet para que isso 

funcione?  

INFORMANTE: Não, é ju[ʃ]tamente isso que eu e[ʃ]tou te falando, que a internet não está di[ʃ]ponível 

para todo[ʃ] que precisam do SU[yʃ], a maior parte do[ʃ] usuário[ʒ] do SU[yʃ] não tem acesso a internet, 

são bem pouco[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Por isso pode não funcionar bem, né? 

INFORMANTE: É. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Em Correia[yʃ]#.  

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS aqui? 

INFORMANTE: Péssimo. Muito péssimo. Se a gente depender aqui do SU[yʃ]#... Primeiro, porque aqui 

o ho[ʃ]pital que dá mais acesso ao SU[y]S é o Alcide[ʃ] Carneiro, para você marcar uma consulta é 

atravé[ʒ] do zero oitocento[ʃ] que não funciona. Cê entendeu? Tanto que no momento o PU de lá e[ʃ]tá 

fechado, tá? Então aqui, porque... eu por exemplo, eu pago consulta aqui no ho[ʃ]pital próximo para eu ter 

atendimento, porque se depender do SU[y]S aqui, minha filha, bem complicado e um po[ʃ]to muito 

di[ʃ]tante do outro, vamos supor aqui, se você quiser um ortopedi[ʃ]ta, você tem que ir lá no Bingen, cê 

entendeu, no PU de lá, na Nelso de Saer, se você quiser pediatra, você tem que ir na UPA, lá no centro, 

então, pro pobre fica difícil essa locomoção, cê entendeu? Aí eu muito pouco, eu uso o SU[yʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Aí acaba dificultando o acesso, né?  

INFORMANTE: Com certeza. Com certeza.  

ENTREVISTADOR: A senhora alguma vez já correu risco por depender do atendimento do SUS ou 

conhece alguém que já correu risco de morte por causa do atendimento? 

INFORMANTE: Olha, eu de ve[y]z em quando eu corro, porque eu sou diabética e hipertensa, então tem 

pico[ʃ]#. Então a[ʒ] vezes eu preciso, igual agora aqui tanto fechado o o  PU po[ʃ]to de urgência, do 

Alcide[ʃ] Carneiro, a gente tem que ir pra outro, pra outra localidade, as veze[ʒ] nem sempre dá tempo, 

então eu tento o[ʒ] meus recurso[ʃ] caseiros entendeu, a voltar a nivelar o meu, a minha glicose, a minha 

pressão. Porque senão vai ter que ir lá pro centro e depende muito também do horário, né? Que é, não é 

fácil.  

ENTREVISTADOR: Se for a noite então é mais complicado né 

INFORMANTE: Nossa, tudo, muito complicado.  

ENTREVISTADOR: Bom, mudando um pouquinho de assunto, a senhora se considera uma pessoa feliz, 

realizada? 

INFORMANTE: Ah... agora você me pegou, feli[ʃ] por um lado, realizada também. Mas um ladinho é 

infeli[ʃ]#.  

ENTREVISTADOR: É? Sempre tem uma coisinha, né? 

INFORMANTE: Tem, tem... Eu tenho muito mai[ʒ] realizado tá? do que infeli[ʃ]#, mas infeli[ʒ]mente 

tem um lado meu sombrio. 

ENTREVISTADOR: Certo. E com relação do jeito de falar do mineiro e do carioca que é o objeto da 

nossa pesquisa, o que a senhora acha, que diferencia, o jeito do carioca falar  do mineiro. 

INFORMANTE: Eu acho lindo o mineiro falando. Eu acho lindo, eu tenho uma menina até na fazenda, a 

Flávia, ela saiu agora, eu go[ʃ]tava muito de ouvi-la falando né, o sotaque dela meio assim carregado, eu 

acho lindo, e o do carioca não sei se é porque eu sou daqui eu não noto, não, o jeito de falar se é diferente 



 
 

ou não, eu sei que o mineiro é, ainda mais aquele bem regional, ele tem o sotaque é mais ainda né.  

ENTREVISTADOR: O que a senhora acha que caracteriza assim, o que é mais característico do sotaque 

de Minas?  

INFORMANTE: Ah, não sei. É o jeito dele falar tudo, é uma poRta, é puxar muito no S, entendeu, é, são 

pequena[ʃ] coisa[ʃ], pequeno[ʒ] detalhe[ʃ] que eu paro e fico assim, assistindo sabe, a pessoa 

conversando, que eu acho bonito, parece poema, é igual o do Rio Grande do Sul, eles falam cantando, se 

você perceber, ele[ʃ] conversam com você cantando, então te prende na hi[ʃ]tória, só se você ficar 

olhando ele[ʃ] falarem, ele[ʒ] vão cantando né, diferente do pauli[ʃ]ta que já fala tudo corridinho, né.  

ENTREVISTADOR: Ah, então tá, muito obrigada. 

INFORMANTE: O carioca não tem, não sei se é porque a gente convive, que eu acho que não dá para 

perceber.  

ENTREVISTADOR: Porque eu acho que vocês devem achar o do carioca muito parecido com o de 

vocês, né, então não percebe se é diferente.  

INFORMANTE: Não, porque geralmente aqui e Rio é a mehma coisa. Entendeu, é tudo a[ʒ] me[yʒ]ma[ʒ] 

gíria[ʃ]#, a[ʒ] me[ʒ]ma[ʒ] bobeira[ʃ]#. Entendeu, carioca é muito carregado nas gíria[ʃ]#, então aqui 

também é. Mas o mineiro tem um sotaquezinho que ele nunca deve perder. 

ENTREVISTADOR: Então tá, obrigada. 

 

INFORMANTE P02 (5’36) 

ENTREVISTADOR: Pode fazer a leitura. 

INFORMANTE: Tem que falar tudo, é... 

ENTREVISTADOR: Não, é... se errar, não tem problema nenhum, pode ficar bem à vontade... 

INFORMANTE: SU[yʃ] terá, pela primeira ve[yʒ], meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[ʃ]#; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá meta[ʒ] 

regionai[ʃ]#, e municípai[ʃ]#, e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do governo 

federal. Porque eu tô sem óculos aqui... 

ENTREVISTADOR: Tem problema, não, fica à vontade... 

INFORMANTE: A li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter 

acesso à informaçõe[ʃ]# sobre quais os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[ʃ] litas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]ponível em ho[ʃ]pitai[ʃ]# e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje, o usuário 

precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pitai[ʃ] a ho[ʃ]pital. Com 

o novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, confirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padrilha, Saúde. O 

povo, o novo serviço será, e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] 

terão acesso também pela internet e uma nova li[ʃ]ta de medicamento[ʃ]# oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O 

mini[ʃ]tro começou ainda mapear os serviço[ʒ] de saúde em e[ʃ]tado, em todo paí[ʃ]# para definir a[ʒ] 

meta[ʒ] do[ʃ] contrato[s]# de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Agora eu vou fazer umas perguntas.  

INFORMANTE: Calma que a minha vi[ʃ]ta ardeu, tô sem óculo[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Tudo bem? Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS, pode 

funcionar?  

INFORMANTE: Tudo que é bem intencionado e bem admini[ʃ]trado funciona. 

ENTREVISTADOR: É... acha que a publicação das listas de serviços na internet pode ser boa, pode 

funcionar bem? As pessoas têm acesso suficiente pra que funcione? O que o senhor acha? 

INFORMANTE: Eu acho importante, porque hoje todo mundo tem acesso a internet. Hoje todo mundo, o 

mundo é virtual, todo mundo acessa a internet.  

ENTREVISTADOR: Então pode ser que funcione. 

INFORMANTE: Pode ser que funcione. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora, aqui mesmo? 

INFORMANTE: Itaipava. Já morei aqui. 

ENTREVISTADOR: E como que é o atendimento do SUS lá em Itaipava? 

INFORMANTE: Olha, eu nunca fui atendido pelo SU[y]h lá, nunca fui no SU[y]S aqui, só aqui no 

ho[ʃ]pital Alcide[ʃ] Carneiro, ma há muito tempo.  

ENTREVISTADOR: Mas quando o senhor foi, como foi, foi bom? Funcionou bem? 

INFORMANTE: Foi bem, foi bom. 

ENTREVISTADOR: Teve um bom atendimento? 

INFORMANTE: É. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do serviço do 

SUS e não teve atendimento adequado? 

INFORMANTE: Ah já... 

ENTREVISTADOR: Conhece? 



 
 

INFORMANTE: Conheço. 

ENTREVISTADOR: Lembra de algum caso que dê para contar?  

INFORMANTE: Lembro que teve um acidente acontecido nós socorremos a pessoa, levamos até o 

SU[yʃ]# e começamo passar de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pita[y]s e ninguém atendia a pessoa, sabe? E nó[yʃ] né 

que socorremo[ʃ]#, não teve ambulância, não teve nada. Porque o carro caiu no buraco e nó[y]s fomos 

socorrer e fomo[z] no ho[ʃ]pital e ninguém atendia, fomo pra outro, ninguém atendia e ficou jogado até 

entrar um caso que alguém viu e atendeu a pessoa. 

ENTREVISTADOR: Entendi, podia não ter dado tempo né. 

INFORMANTE: É. 

ENTREVISTADOR: Alguma vez você já correu risco de morte? Já passou por algum acidente? Ou teve 

alguma doença grave, alguma coisa que te assustou ou deixou muito preocupado.  

INFORMANTE: Não. Ainda não. Graças a Deuh, não. 

ENTREVISTADOR: Graças a Deus, né? 

        ENTREVISTADOR: Mudando um pouquinho de assunto, o senhor se considera uma pessoa feliz?  

        INFORMANTE: Eu, eu sou feli[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: É? Quer falar por quê, comentar sobre isso? 

INFORMANTE: Sou feli[ʃ], porque sou independente, e[ʃ]tudei pra isso, trabalho pra isso. Entendeu? 

Consigo a[ʃ] coisa assim com... ter muitas amizade[s]#. E tudo que eu batalho eu consigo. Chego onde 

que eu quero. 

ENTREVISTADOR: É uma pessoa realizada, né? 

INFORMANTE: Sou feli[ʃ], sou, realizo tudo que eu. 

ENTREVISTADOR: E agora pra terminar, nosso objetivo é uma pesquisa sobre o falar carioca e mineiro. 

O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do mineiro? 

INFORMANTE: Ah o mineiro, também sou filho de mineiro. Mineiro é a fala muito uai né. É aquele 

puxadinho uai. E o carioca, carioca fala tu vai mermo, tu tá legal, é a gíria que usa o carioca. E o mineiro 

é aquele jeitinho, jeitinho legal de ser, né? Mai[ʃ]#... mai[ʃ]# acolhidozinho, assim né?  

ENTREVISTADOR: Mas tem alguma coisa específica, igual eu comecei a falar o senhor achou que eu 

era mineira, mas por que assim. O que que eu falei que te levou a pensar isso.  

INFORMANTE: O S.  

ENTREVISTADOR: O S? 

INFORMANTE: O mineiro puxa muito no S. 

ENTREVISTADOR: Certo, entendi, tá bom, então, muito obrigada. 

 

INFORMANTE P03 (7’48) 

ENTREVISTADOR: É, a senhora começa desde o título, tá? Pode ser no seu tempo, fica bem à vontade. 

INFORMANTE: Tá bom. SU[yʃ] terá, pela primeira ve[yʃ]#, meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por 

exemplo, número de cirurgia[ʃ]#; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba[ʃ], não 

verba. Haverá meta[ʒ] regionais, e município[ʃ]# e e[ʃ]tado[ʃ]# mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] 

recurso[ʒ] do governo federal. Li[ʃ]ta de serviço[ʃ] será divulgada pela internet. O usuário do SU[yʃ] 

passarão a ter acesso à informação sobre quais são os serviço[ʒ] de saúde oferecido em cada região. A[ʃ] 

li[ʃ]tas será divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão disponívi, di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de 

saúde. Hoje o usuário precisa ficar de[ʃ]# de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre tipo de tratamento indo de 

ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[ʃ]tro 

Alexandre Padilha, da saúde.  O novo serviço será sendo, sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final 

do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso também pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamento, 

medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em 

todo paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta[ʒ] do contrato de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Muito bem, para quem não estudou, a senhora lê muito bem, tá de parabéns. 

INFORMANTE: Graças ao gibi... 

ENTREVISTADOR: É, mas o gibi funciona, né? 

INFORMANTE: É, quer dizer, vocês[ʒ] nem sabem mai[ʃ] o que é gibi, né? 

ENTREVISTADOR: Eu ainda sei, não sou tão novinha assim não... 

ENTREVISTADOR: Então, a senhora acha que esse plano de metas do SUS pode funcionar bem, pode 

ser uma boa medida?  

INFORMANTE: Pode né. Claro que a gente não vai achar que isso vai já começar funcionando bem, mas 

eu acho sim.   

ENTREVISTADOR: E a publicação das listas na internet, a senhora acha que isso pode ser eficiente? 

INFORMANTE: Pode, até eu que não e[ʃ]tudei e não sei ler direito nem e[ʃ]crever direito, tem acesso a 

internet. Pode, sim. 

ENTREVISTADOR: Hoje em dia todo mundo tem, né? 



 
 

INFORMANTE: É.  

ENTREVISTADOR: A senhora mora aqui mesmo em Correias? 

INFORMANTE: Moro em Correia[yʃ]#.  

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS aqui? 

INFORMANTE: Péssimo. 

ENTREVISTADOR: É? 

INFORMANTE: Péssimo.  

ENTREVISTADOR: Mas por que assim? 

INFORMANTE: Porque, olha... tratam a gente como se tivessem fazendo favor pra gente. Sabe? É... sei 

lá, à[ʒ] veze[ʒ] você chega assim e dá sorte sabe, tem un[ʃ] profissionai[ʃ] assim bem atencioso e 

re[ʃ]peitoso com a gente, ma[y]s a maioria trata a gente assim como se a gente pobre fosse lixo, tá me 

entendendo? E como é só pobre que vai né.   

ENTREVISTADOR: Entendi. É... você conhece alguém que já correu risco de morte por que dependia do 

SUS? E não foi bem atendido? 

INFORMANTE: Nossa, vária[ʃ] pessoa[ʃ]#, inclusive da minha família. Eu tenho uma vizinha minha que 

tá com neném, de doi[ʒ] mese[ʃ] que tava assim curtindo a gravide[ʃ], doida pro neném nascer , chegou 

no Alcide[ʃ] Carneiro, não tinha maternidade, não tinha UTI pro neném, pré-natal, não tinha nada, 

levaram ela não sei pra onde aí, uma hora da tarde ela começou a perder água aqui no Alcide[ʃ] Carneiro 

chegou lá nove e meia, teve o neném, neném tá se alimentando por uma sonda, com lesão no célebro, toda 

ve[ʃ] que eu olho pra aquele bebê fico revoltada.  

ENTREVISTADOR: Por que passou da hora? 

INFORMANTE: Ele mora perto da minha cara quando eu vejo. Passou muito da hora, ele[ʃ] fizeram 

parto normal forçado, absurdo. E da minha família que já correu ri[ʃ]co de morte por não ser, sabe?, bem 

atendido, olha tu não tem noção, deve ter un[ʃ] quinze.  

ENTREVISTADOR: Nossa?! 

INFORMANTE: Inclusive a mãe dela que foi assaltada e levou doi[ʃ] tiro[ʃ]#. A mãe da minha sobrinha 

que tá sentada ali. Vária[ʃ] pessoa[ʃ]#.  

ENTREVISTADOR: Mas a senhora mesmo, graças a Deus, não? 

INFORMANTE: Eu graças a Deu[ʒ] nunca, porque eu tive o privilégio de ter um plano de saúde, agora 

eu não tenho mai[ʃ] porque começou a subir, a subir tanto, que aí o meu marido não conseguiu mai[ʃ] 

pagar, aí a gente agora, sabe, recorre a uma consulta porque tem assim somo[ʃ] pobre[ʃ]#, ma[yʃ] tem 

mai[ʃ] condição, ma[y]s olha a maioria da minha família, tudo gente assim muito humilde que não tem 

como  pagar consulta não, particular não.  

        ENTREVISTADOR: Mudando um poquinho do assunto a senhora se considera uma pessoa feliz?  

        INFORMANTE: Muito, muito feli[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Realizada? 

INFORMANTE: Realizada com tudo, com a minha[ʃ] filha[ʃ], com marido, com minha profissão, com 

tudo.  

ENTREVISTADOR: Que bom, qual a sua profissão? 

INFORMANTE: Eu, eu faço bolo, salgadinho, almoço, jantare[ʃ]#, ma[yʃ] trabalho por minha conta. E 

sou assim uma pessoa muito feli[ʒ] me[yʒ]mo, porque olha tu ganhar dinheiro fazendo o que você go[ʃ]ta, 

não tem coisa melhor.  

ENTREVISTADOR: Então só pra fechar. O que que a senhora acha que diferencia o jeito de falar do 

mineiro do do carioca? 

INFORMANTE: Ah, eu assim ouvindo eu acho muita diferença, mas eu não go[ʃ]to assim porque eu 

como sabe não tenho muito e[ʃ]tudo, a gente vai imitar dá impressão que a gente tá... a não sei... 

ENTREVISTADOR: Debochando? 

INFORMANTE: Debochando, sabe?  

ENTREVISTADOR: Mas o que a senhora acha que é mais diferente assim?  

INFORMANTE: Eu acho que o carioca é um português assim muito bom, ele se e[ʃ]pressa bem, sabe e 

dá impressão  assim que a[ʃ] pessoa[ʃ] principalmente o[ʃ] que não tem e[ʃ]tudo assim que ele[ʃ] puxam 

muito tudo arra[ʃ]tado assim, não, ma[yʒ] não tô meno[ʃ]prezando, não. Ma[yʃ]#, é bem diferente. Tá me 

entendendo? É bem diferente. Principalmente se você for lá no interior, tá me entendendo, na cidade 

grande não, mah no interior tu sente uma diferença. É muito diferente uma pessoa como eu, que mora 

aqui em Petropóli[ʃ] falando, duma pessoa como eu que não tem e[ʃ]tudo e uma pessoa de Mina[ʃ] que 

não tem e[ʃ]tudo, mas amo ele[ʃ]#, inclusive meu marido é mineiro, mas eu vejo até pelo meu marido 

me[ʒ]mo sabe, aquela[ʃ] coisa arra[ʃ]tada, parece até que ele[ʃ] tem um pouquinho de preguiça de... 

ENTREVISTADOR: Ah, entendi. 

INFORMANTE: Meu marido e[ʃ]tudou muito mai[ʒ] do que eu, e ele fala assim uma[ʃ] coisa assim que 

não cu[ʃ]ta nada, se pre[ʃ]tar atenção pra você falar corretamente, tu vê que ele faz errado, fala errado, 



 
 

parece de propósito, não sei se acha bonito, tá me entendendo, ma[yz] não tô falando meno[ʃ]prezando 

não, sabe, parece que ele[ʃ] tem um pouquinho de preguiça, tá me entendendo? 

ENTREVISTADOR: Então, tá, muito obrigada. 

 

INFORMANTE P04 (8’13) 

INFORMANTE: SU[yʃ]#. SU[yʃ] terá, pela primeira ve[yʃ]#, meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por 

exemplo, número de cirurgia. Isso me[yʒ]mo? Cidade[ʃ] que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder 

verba[ʃ]#. Haverá meta[ʒ] regionai[ʒ] né? Haverá meta[ʒ] regionai[ʃ], e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mai[ʃ]# 

eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do governo federal. Tá difícil. Li[ʃ]ta de serviços será 

divulgada pela internet. O usuário do SU[yʃ]# passarão a ter acesso informações sobre quais são os 

serviço[z] de saúde oferecido em cada região. A[ʒ] li[ʃ]tas serão divulgada pela internet e e[ʃ]tarão 

di[ʃ]ponível em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje, o usuário precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] 

cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o novo si[ʃ]tema, tudo será publicado e 

de fácil acesso, afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha. Isso memo?  Da Saúde. O novo serviço e[ʃ]tá 

sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o fim do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso também pela internet a 

uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou ainda mapear os 

serviço[z] de saúde em todo paí[ʃ] para definir a[ʃ]# meta[ʒ] do contrato[ʒ] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Isso. Muito obrigada. Você acha que esse serviço vai funcionar?  

INFORMANTE: Bom, se funcionar vai ser uma boa, né? Eu acho meio difícil, ma[y]s se funcionar vai 

ser uma boa.  

ENTREVISTADOR: Você acha que a publicação das listas de serviços na internet pode ser uma boa 

solução? 

INFORMANTE: Pode ué, que a maioria do pessoal hoje em dia todo mundo tem internet em casa, né? 

Dehde o pobre até o mai[ʒ] rico, todo mundo tem, né? Se funcionar realmente, se for verdade realmente, e 

tudo der certo, ia ser uma boa. Só a preocupação da pessoa ter que sair de casa pra ir pro ho[ʃ]pital, ou 

pegar um telefone, entrar na fila de e[ʃ]pera por telefone, isso tá sendo terrível. Eu memo trabalho na 

linha de ho[ʃ]pital, eu também trabalho. Sou maqueiro na linha de ho[ʃ]pital, eu sei como é isso, que a 

gente vê o[ʃ] paciente[ʃ]# e o[ʃ]# o[ʃ]# o[ʃ] parente[ʒ] do[ʃ] paciente, a[ʃ] pessoa[ʃ] que vão lá visitar. A 

gente vê a dificuldade que é. Por tá trabalhando no ho[ʃ]pital memo, por já tá lá dentro memo, a gente já 

percebe isso, vê isso.  

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora? 

INFORMANTE: Eu moro no Roseiral. Bairro Roseiral. 

ENTREVISTADOR: E como é que é o atendimento lá no seu bairro? 

INFORMANTE: Lá não exi[ʃ]te atendimento. 

ENTREVISTADOR: Não? 

INFORMANTE: Não, lá não exi[ʃ]te.  

ENTREVISTADOR: Não tem nenhum posto, nada? 

INFORMANTE: Lá não tem nenhum po[ʃ]to. Não exi[ʃ]te nada lá. Não tem creche, não tem po[ʃ]to. Não 

tem nada lá. É considerado um bairro, me[ʒ]mo tendo muito pobre lá, tem muito pobre lá, ma[y]s é 

considerado um bairro de classe média alta. Então a prefeitura, o governo aqui não de[ʃ]taca nada lá. 

Porque lá é de[ʃ]tacado como se fosse, assim, um bairro, assim, de onde é que só morasse moradores, 

assim, de boa...  

ENTREVISTADOR:Que não precisa do SUS? 

INFORMANTE: Isso, que não precisa. Ma realmente é o contrário. A maioria precisa do SU[y]S e lá não 

exi[ʃ]te nenhuma creche pra ninguém, pra mãe[ʒ] lá deixar filhos e pra ir trabalhar, e[ʃ]cola, alguma coisa 

assim. Você tem que procurar esse[ʒ] benefícios em outro[ʒ] bairro vizinho pra você achar, que dentro do 

Roseiral não exi[ʃ]te isso. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque precisava do atendimento 

do SUS e não teve a tempo? 

INFORMANTE: Não. Não, conheci a filha de uma amiga minha que perdeu, isso já vai fazer un[ʃ] quatro 

anos atrá[ʃ]#. Bom, por um lado o que ele[ʒ] disseram pra nó[ʃ] foi até culpa do próprio governo 

me[yʒ]mo. Que logo assim quando teve aquela[ʒ] barreira[ʃ] que teve, eu não sei o ano certo, ma[yʃ] foi 

provocada por isso. Aí abriu uma vala de e[ʒ]goto em frente à casa dele[ʃ]#. E ele[ʃ] pediram à prefeitura, 

foram atráh do prefeito da época lá pra tentar tapar aquele buraco, aquele e[ʃ]goto que passava em frente à 

casa deles e nada disso foi atendido. Até chegar o fato que a menina deles eu acho que já era doente, 

alguma coisa assim, pegou uma infecção dali e não deu tempo de socorrer a menina. E a menina teve, 

infeli[ʒ]mente teve que falecer, faleceu. Ele[ʃ] perderam, uma criança de um ano e pouco, quase dois 

ano[ʃ]#. Perderam. Eu acho que ele[ʒ] botaram isso até na ju[ʃ]tiça, pela prefeitura, né? Contra a 

prefeitura. 

ENTREVISTADOR: E você, alguma vez você já correu risco de morte? Já teve um acidente? Ou uma 



 
 

doença que te deixou preocupado? 

INFORMANTE: Não. Eu tenho, hoje em dia, meu pai. Meu pai tá no pronto-socorro. Tá e[ʃ]perando 

vaga, né? Pra ser atendido, pra operar a bacia, que ele quebrou a bacia. Foi fratura me[ʒ]mo, quebrou a 

bacia e tá precisando de uma cirurgia. E a gente tá nessa dependência do pronto-socorro ao Santa Tereza 

liberar pra gente conseguir essa cirurgia. 

ENTREVISTADOR: Tá. Mudando um pouquinho de assunto, pra terminar, você se considera, hoje, uma 

pessoa feliz?  

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Não? 

INFORMANTE: Não. Falta muita coisa. Nossa Senhora, falta muita coisa pra pessoa ser feli[ʃ]#. Um 

bom emprego, um bom salário, uma boa saúde, uma boa e[ʃ]cola pro[ʃ] filho[ʃ]#, né? Aí sim, você será 

feli[ʃ]#. Assim, sim, você será feli[ʃ]#. Principalmente eu, pagando aluguel, Nossa Senhora, aí que eu não 

sou feli[ʒ] memo. Durmo e acordo com o aluguel na mente. 

ENTREVISTADOR: Pra terminar, o que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca e do 

mineiro? 

INFORMANTE: O que diferencia? Como assim? Como assim tu quer, tu tá dizendo? 

ENTREVISTADOR: Quando você um carioca ou um mineiro falando, o que você acha que marca a 

diferença entre a fala deles? 

INFORMANTE: Entre a fala deles é só o ge[ʃ]to memo de falar. O jeito memo dele falar. O carioca fala 

de um jeito e o mineiro fala de um outro totalmente diferente. Ma[y]s em particular, a ho[ʃ]pitalidade do 

mineiro é de[yʒ] veze[z] melhor que a do carioca. De[yʒ] veze[ʒ] melhor que a do carioca. São muito 

melhor de ho[ʃ]pedagem, de simpatia, de atendimento, de carinho, de união do que o povo carioca. Eles 

são muito melhores, o[ʒ] mineiros são muito melhore[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Então tá, obrigada. 

 

INFORMANTE P05 (3’00) 

INFORMANTE: SU[yʃ] terá, pela primeira ve[yʒ], meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[ʃ]#; cidade[ʃ] que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá meta[ʒ] 

regionai[ʃ]#, e município[ʃ]# e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do governo 

federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter acesso às 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[ʃ] li[ʃ]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]ponívei[ʃ]# em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o 

novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha, Saúde. O 

novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve ser e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão 

acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O 

mini[ʃ]térico começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta[ʃ]# do[ʃ] 

contrato[ʒ] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS, pode funcionar?  

INFORMANTE: Acho que sim.  

ENTREVISTADOR: E você acha que a publicação das listas de serviços na internet pode ser uma boa 

opção? 

INFORMANTE: Pode. Pode sim. 

ENTREVISTADOR: Por que você acha que pode ser legal? 

INFORMANTE: Porque pode facilitar muito, hoje em dia todo mundo tem acesso fácil à internet, hoje 

em dia pode facilitar ba[ʃ]tante.  

ENTREVISTADOR: Qual o bairro você mora? 

INFORMANTE: Aqui em Correia[yʃ].  

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS aqui, você sabe? 

INFORMANTE: Olha, eu acho muito fraco, sinceramente. 

ENTREVISTADOR: Principalmente por quê? 

INFORMANTE: Ah, é muito cheio, pouco recurso.  

ENTREVISTADOR: Então acaba demorando muito o atendimento... Você conhece alguém que já correu 

risco de morte porque dependia do serviço do SUS e não foi atendido a tempo? 

INFORMANTE: Não.  

ENTREVISTADOR: Nem você então nunca correu?  

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? Já teve alguma doença, alguma coisa que aconteceu que 

você falou: ah vou morrer.  

INFORMANTE: Não. 



 
 

ENTREVISTADOR: Graças a Deus né.  

INFORMANTE:Graças a Deu[ʃ]#.  

        ENTREVISTADOR: Você se considera uma pessoa feliz?  

        INFORMANTE: Eu acho. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Ah, tenho saúde. Tenho saúde, casa, trabalho, sou uma pessoa feli[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito do falar do carioca e do mineiro? 

INFORMANTE: Sotaque.  

ENTREVISTADOR: Mas o que, assim, do sotaque? Qual a marca que você acha que é mais clara que 

mostra a diferença.  

INFORMANTE: Ah, eu acho que o mineiro puxa mai[ʃ], no S. 

ENTREVISTADOR: E o carioca você acha que não?  

INFORMANTE: Eu acho que não. 

ENTREVISTADOR: E, você fala mais pro carioca ou mais pro mineiro? 

INFORMANTE: Carioca. 

ENTREVISTADOR: Carioca? Então tá, obrigada. 

 

INFORMANTE P06 (4’11) 

ENTREVISTADOR: Pode começar por aqui. 

INFORMANTE: O SU[yʃ] terá, pela primeira ve[yʒ], meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número[z] de cirurgia[ʃ]#; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá meta[ʒ] 

regionais, e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do governo 

federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter acesso às 

informações sobre quais são os serviço[ʒ] de saúde oferecidos em cada região. A[ʒ] li[ʃ]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo ao ho[ʃ]pital. Com o novo 

si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha, o mini[ʃ]tro da 

Saúde.  O novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʒ] 

deverão, terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo 

SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[ʃ] para definir a[ʒ] 

meta[ʒ] do[ʃ] contrato[z] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que a publicação desse plano de metas de atendimento pode funcionar? 

Pode melhorar o atendimento do SUS?  

INFORMANTE: Eu acredito que não.  

ENTREVISTADOR: Não? Por quê? 

INFORMANTE: Porque não depende do que é divulgado ou não. Porque à[ʒ] vezes é divulgada uma 

coisa e é feita outra totalmente diferente. E a gente que usa mais, a gente consegue perceber que isso 

também vai da ge[ʃ]tão do[ʃ] profissionai[ʃ] que e[ʃ]tão lá dentro. 

ENTREVISTADOR: Entendi. Então você também acha que a publicação das listas de serviços na internet 

também não vai funcionar? 

INFORMANTE: Não, porque podem mentir também. Pode figurar uma coisa que não é, ou à[ʒ] veze[s] 

pode dar até certo e a gente pode ver pra onde tá indo a verba, né? Ma[yʃ]# é complicado. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora? 

INFORMANTE: Moro em Correia[yʒ] me[yʒ]mo. 

ENTREVISTADOR: E como que é o atendimento do SUS aqui? 

INFORMANTE: Péssimo. Horrível. À[ʒ] veze[ʒ] não tem médico e tem que ir pro centro da cidade. E 

à[ʒ] veze[ʒ] acaba perdendo tempo. Tipo, eu tenho uma prima grávida. Ela parou aqui no ho[ʃ]pital de 

Correia[yʃ] e falaram que infeli[ʒ]mente não e[ʃ]tava atendendo grávida. E aí? Fa[y]z o que? Aí ela foi 

pro cento da cidade. Então eu acho péssimo. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do atendimento 

do SUS? 

INFORMANTE: Conheço meu tio. Ele morreu porque ele dependia de uma cirurgia pra tran[ʃ]plantar um 

rim e não conseguiu fazer a tempo porque não tinha vaga, não tinha leito. 

ENTREVISTADOR: E você, já correu algum risco de morte? Já sofreu algum acidente? Alguma doença 

grave? 

INFORMANTE: Não. Graças a Deu[ʃ]#. Não. 

ENTREVISTADOR: Você acha que é uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: Sou. Sou feli[ʃ] porque eu trabalho, né? Assim trabalho, eu faço o possível pra mim não 

depender do SU[yʃ]#. Eu não me trato no SU[yʃ]#. Então eu me considero feli[ʃ] por não depender, 

muito, né? Porque eu dependo, ma[ʒ] não tanto assim. 



 
 

ENTREVISTADOR: E o que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar 

mineiro? 

INFORMANTE: O carioca, ele é todo de[ʃ]colado, né? O mineiro é uma pessoa mais simple[ʃ]#, mais 

humilde, assim. De cantão me[ʒ]mo. 

ENTREVISTADOR: Aí você acha que isso reflete na fala deles, então? 

INFORMANTE: Aí vai do lugar, né? Assim, eu acredito que sim. Acredito que sim. 

ENTREVISTADOR: Mas tem alguma coisa especifica na fala do mineiro que você percebe, assim, que é 

muito diferente do jeito de falar do carioca? 

INFORMANTE: Puxar o S, né? Isso é bem comum. 

ENTREVISTADOR: Na fala de Minas? 

INFORMANTE: Isso. E o carioca usa mai[ʒ] gíria[ʒ] né?, mai[ʒ] de[ʃ]colado. E eu acho que o carioca é 

mai[ʃ] fácil da gente de[ʃ]cobrir. O mineiro tem aquele jeitinho mai[ʃ]#... acanhado. 

 

INFORMANTE P07 

ENTREVISTADOR: Pode começar por aqui, por favor. 

INFORMANTE: SU[yʃ] terá, pela primeira ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Não é isso? Será fixado, por 

exemplo, número de cirurgia[ʃ]#; cidade  que não cumprir os indicadore[ʃ] poderá até perder a verba. 

Haverá meta[ʒ] regionai[ʃ]#, e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar ‘mai’ recurso[z] 

do governo federal. Li[s]ta de serviço[s] que será divulgada pela internet. Os usuário do SU[yʃ] passarão 

a ter acesso à informação sobre quais os serviço[ʒ] de saúde oferecidos em cada região. Ah li[ʃ]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Tô indo muito 

depressa? Hoje o usuário precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de 

ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o novo si[ʃ]tema, tudo será publicado, tudo será público e de fácil acesso, 

afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padrilha, da Saúde, Padilha.  O novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve 

e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário terão acesso também pela internet a uma nova li[ʃ]ta de 

medicamentos oferecida pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou a mapear os serviço[z] de saúde em todo 

paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta[ʒ] do[ʃ] contrato[ʒ] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Isso. Agora eu vou fazer umas perguntas. O senhor acha que esse plano de metas de 

atendimento do SUS pode funcionar?  

INFORMANTE: Eu acho meio difícil. 

ENTREVISTADOR: Difícil? Por que o senhor acha que é difícil? 

INFORMANTE: Porque no Brasil, ainda mai[z]  no que se refere à saúde, né,  é muito difícil a[ʃ] coisa[ʃ] 

funcionarem.   

ENTREVISTADOR: E a publicação das listas de serviços na internet, o senhor acha que pode ser uma 

boa solução? 

INFORMANTE: É uma boa. Pelo ‘meno’ da pra... a pessoa vai ficar mais orientada, né. 

ENTREVISTADOR: O senhor mora em qual bairro? Aqui mesmo? 

INFORMANTE: Aqui memo. Correiah mehmo. 

ENTREVISTADOR: E como que é o atendimento do SUS aqui? 

INFORMANTE: Olha, eu precisei trê[yʒ] veze[ʃ]#. E trê[yʒ] veze[ʒ] eu fui muitíssimo bem atendido. 

Parece mentira. Muito bem atendido. Muito. 

ENTREVISTADOR: Mas aí então, pela sua experiência, o senhor acha que é um bom atendimento? 

INFORMANTE: Pra mim, foi. No geral, todo mundo reclama, ma[yʃ] pra mim foi muito bom. Não sei 

porque, ma[yʒ] não tenho nada que reclamar. 

ENTREVISTADOR:Entendi. O senhor conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do 

serviço do SUS e foi mal atendido? 

INFORMANTE: Já. Já. 

ENTREVISTADOR: E tem alguma história que o senhor possa contar?  

INFORMANTE: São váriah, né, pô? Muita[ʃ]#. Tem muita[ʃ]#. Pô! Muita mehmo. Meu filho mehmo 

ficou internado trê[yʒ] meses e meio e[ʃ]perando uma vaga pra fazer uma cirurgia da coluna. Trê[yʒ] 

meses e meio internado. 

ENTREVISTADOR: Muito tempo, né? 

INFORMANTE: E ele tava ficando aleijado. Tomava morfina trê[yʒ] veze[ʃ] por dia. De manhã, de tarde 

e a noite. E a mai[ʃ] forte que tinha. Depoih deu muito batalhar, eu consegui, no Santa Tereza, uma vaga 

pra ele operar. Depoi[ʒ] de quatro mese[ʃ]#. Trê[yʒ] meses e meio ele ficou internado. 

ENTREVISTADOR: Demorou, mas no fim deu tudo certo, né? E o senhor alguma vez já correu risco de 

morte? Já teve algum acidente ou alguma doença, alguma coisa assim? 

INFORMANTE: Não, não. Eu fiz há pouco tempo uma angiopla[ʃ]tia, há um ano e meio. Ma[yʒ] graça[ʒ] 

a Deu[ʃ]#, eu não tava sentindo nada. Eu fi[ʃ] porque acusou num exame de e[ʃ]teira, né? Ma[y]s um 

bloqueio só de uma artéria.  



 
 

ENTREVISTADO: Foi preventivo, né? 

INFORMANTE: Eu fi[ʃ] pelo SU[yʃ]#. Fui muito bem atendido e rápido. Por isso que eu tô te falando, eu 

não tenho do que reclamar. Eu vejo muita gente reclamando, mas eu não tenho. 

ENTREVISTADOR: Mudando um pouco de assunto, o senhor se considera uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Claro. Só em ter saúde, pô... Tá muito bom, pra que eu quero mai[z] né? 

        ENTREVISTADOR: Tá certo. E pra terminar, o que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca e 

do mineiro?  

        INFORMANTE: O que que diferencia? Ah, peraí que essa pergunta é meia. Como é que eu vou dizer? 

        ENTREVISTADOR: Pensa em alguma coisa assim sobre. 

        INFORMANTE: O mineiro puxa muito no S. Você é mineira? 

        ENTREVISTADOR: O senhor acha que eu sou? 

        INFORMANTE: Sei lá... Eu acho que não. 

        ENTREVISTADOR: Não, não sou. 

        INFORMANTE: O mineiro e o pauli[s]ta puxam muito no S. Já o carioca não, o fluminense não. 

        ENTREVISTADOR: É, eu sou fluminense. Eu sou de Três Rios. 

         INFORMANTE: Trê Ri. Terra boa. Conheço Trê Rio. Muito boa. Tem un[ʃ] parente[ʃ] meu lá. Na Vila 

Isabel. 

        ENTREVISTADOR: É. Eu moro na Vila Isabel. 

        INFORMANTE: É mehmo? Tem um[ʃ] parente[ʒ] lá na Vila Isabel. Uma[ʃ] prima minha que moram lá. A 

Graça e a Sonia que moram lá. Meu tio também morou lá muito tempo, ma[y]s faleceu. Aí ela[ʃ] ficaram 

lá. Moravam aqui e foram pra lá. Vila Isabel. Bom bairro. 

ENTREVISTADOR: Então tá. É isso. 

 

INFORMANTE P08 (4’26) 

ENTREVISTADOR: Pode começar daqui. 

INFORMANTE: SU[yʃ] terá, pela primeira ve[yʒ], meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo,  

número[ʒ] de cirurgia[ʃ]#; cidade[ʃ] que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá 

meta[ʒ] regionai[ʃ], e município[ʃ]# e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do 

governo federal. Li[ʃ]ta de serviço[ʃ]# será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ]# passarão a 

ter acesso a informações sobre quai[ʃ]#  são os serviço[z] de saúde oferecido em cada região. A[ʒ] 

li[ʃ]ta[ʃ]# serão divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]ponívei[ʃ]# em ho[ʃ]pitai[ʃ]# e po[ʃ]to[ʒ] de 

saúde. Hoje o usuário precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ]# cobre um tipo de tratamento indo de 

ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[ʃ]tro 

Alexandre Padilha (Saúde).  O novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. 

Os usuário[ʃ] terão acesso também pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamento[ʃ]# oferecido[ʃ] pelo 

SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou ainda mapear os serviço[ʃ]# de saúde em todo paí[ʃ] para definir a[ʒ] 

meta[ʒ] do[ʃ] contrato[ʒ] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Isso. Você acha que esse plano de metas do SUS pode funcionar bem?  

INFORMANTE: Pode. Porque pode tirar meno[ʃ] problema[ʃ] para resolver pra conseguir alguma coisa 

na saúde. 

ENTREVISTADOR: E você acha que então a publicação das listas de serviços na internet pode ser uma 

boa solução? 

INFORMANTE: Pode. Porque assim ele[ʃ] podem saber quem e[ʃ]tá de serviço, né? 

ENTREVISTADOR: É. Onde tem cada serviço. Você acha que as pessoas tem acesso à internet 

suficiente? Quer dizer, vai atender que precisa do SUS? 

INFORMANTE: Sim. A maioria. Uma grande parte, sim. 

ENTREVISTADOR: E você mora em qual bairro? Aqui mesmo? 

INFORMANTE: Não. Eu moro em Santa Mônica. Na Lajinha. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS lá no seu bairro? 

INFORMANTE: Não tem um SU[ʃ]#. Não tem uma unidade do SU[yʒ] na localidade. Aí tem que ter o 

de[ʒ]locamento. 

ENTREVISTADOR: Entendi. Mas pra onde normalmente as pessoas se deslocam, esse... o atendimento é 

bom, é ruim, que que você acha? 

INFORMANTE: A[yʃ] pessoa[ʒ] se de[ʃ]locam mai[ʃ]  pra Ca[ʃ]catinha. O atendimento é bom. 

ENTREVISTADOR: Funciona bem, então, lá? 

INFORMANTE: Funciona bem. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por que dependia do serviço do 

SUS? 

INFORMANTE: Não, não conheço. 



 
 

ENTREVISTADOR: Não? Então você também nunca correu não?  

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Já teve algum acidente ou alguma doença grave que você ficou muito preocupado? 

INFORMANTE: Não, nunca tive. 

ENTREVISTADOR: Tá. Mudando um pouquinho de assunto, você se considera uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sim. 

        ENTREVISTADOR: Por quê?  

        INFORMANTE: Por quê? Porque eu vivo bem. Eu tenho tudo que eu quero ter. Que eu posso conseguir. 

Isso. 

ENTREVISTADOR: E pra terminar, o que você acha que diferencia o jeito do falar do carioca e do 

mineiro? 

INFORMANTE: Do carioca e do mineiro? Não sei... te e[ʃ]plicar. 

ENTREVISTADOR: Se você escuta um falar, ou mineiro ou o carioca, o que te mostra que ele é mineiro, 

por exemplo? 

INFORMANTE: Algumah letras ele[ʃ] puxam mai[ʃ]#.   

ENTREVISTADOR: Tipo o quê? 

INFORMANTE: Tipo um S, tipo um R. 

ENTREVISTADOR: Um S, um R. E o carioca você acha que não, você acha que é mais parecido com a 

sua? 

INFORMANTE: Acho que não. É mai[ʃ] popular. 

ENTREVISTADOR: Entendi, tá, obrigada. 

 

INFORMANTE P09 (3’27) 

ENTREVISTADOR: Pode começar a ler daqui. 

INFORMANTE: SU[yʃ] terá, pela primeira ve[yʃ]#, meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número[ʒ] de cirurgia[ʃ]#; cidade[ʃ] que não cumpre indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá 

meta[ʒ] regionai[ʃ]#, e municipai[ʃ]# e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʃ]# do 

governo federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[yʃ] passarão a ter 

acesso às informações sobre quais são os serviço[ʒ] de saúde oferecido em cada região. A[ʃ] li[ʃ]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]posta[ʒ] di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[z] de saúde. Hoje 

o usuário precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a 

ho[ʃ]pital. Com o novo si[ʃ]tema, tudo será público e fácil de acesso, afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre 

Padilha (saúde).  O novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Usuário[ʃ] 

terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O 

mini[ʃ]tério começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo[ʃ] pai, em todo paí[ʃ] para definir a[ʒ] 

meta[ʒ] de contrato de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Isso. Você acha que essa medida do plano de metas do SUS pode funcionar bem?  

INFORMANTE: Se pode funcionar bem? Poder, pode. Se ele[ʃ], se o si[ʃ]tema tiver em ordem e tiver 

profissionai[ʃ] capaze[ʒ] de levar essa meta adiante, eu acho que sim. 

ENTREVISTADOR: E a publicação de listas de serviços na internet você acha que pode ser uma boa 

solução? 

INFORMANTE: Acho que não. Porque tem muita[ʃ] pessoa[ʃ] que ainda não sabem utilizar o acesso na 

internet. 

ENTREVISTADOR: Em qual bairro você mora? Aqui mesmo? 

INFORMANTE: Ca[ʃ]telo. 

ENTREVISTADOR: E como que é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Não, não sei. Falam que é razoável. Só não tem muita di[ʃ]ponibilidade de horário. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do SUS e não 

teve atendimento a tempo? 

INFORMANTE: Não, não conheço. 

ENTREVISTADOR: Você também então nunca correu risco de morte, não?  

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Nem sofreu nenhum acidente? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Nenhuma doença, nada que te assustasse? 

INFORMANTE: Não. 

        ENTREVISTADOR: Você se considera uma pessoa feliz?  

        INFORMANTE: Sim, me considero, sim. 

ENTREVISTADOR: Por quê?  

INFORMANTE: Porque eu e[ʃ]tou com o[ʒ] meu[ʃ] familiare[ʃ], com a minha irmã. Com ele[ʃ] todo[ʃ]#. 



 
 

ENTREVISTADOR: E o quê que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca e do mineiro? 

INFORMANTE: Ah... vária[ʒ] gíria[ʃ]#. Eu já morei em Mina[ʒ]. O[ʒ] mineiro[ʃ] falam muito ocê, trem. 

O carioca não, já fala mai[ʒ] véi, coé, já é. Diferencia bem. 

ENTREVISTADOR: Então você acha que são mais as gírias? Mas tem alguma coisa na fala do mineiro 

que você logo que escuta já sabe que a pessoa é mineira? 

INFORMANTE: Quando eu ouço, dá pra perceber, ma[ʃ]#... eu não sei identificar o que é. 

ENTREVISTADOR: Entendi. Tá bom. 

 

INFORMANTE P10 (3’01) 

ENTREVISTADOR: Vamos lá. Pode começar aqui pelo título, se errar não tem problema, fica à vontade. 

INFORMANTE: Tá bom. SU[yʃ] terá, pela primeira ve[yʒ], meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por 

exemplo, número de cirurgia[ʒ]; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá 

meta[ʒ] regionai[ʃ]#, e municípios e e[ʃ]tado[ʃ]# mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do 

governo federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter 

acesso à informações sobre quais os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[ʃ] li[ʃ]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisará ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo a ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o 

novo si[ʃ]tema, tudo será público e fácil acesso, afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha.  O novo serviço 

e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso também pela 

internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou ainda 

mapear os serviço[ʒ] de saúde em todo paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta[ʒ] do[ʃ] contrato[z] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Isso. Você acha que esse plano de metas pode funcionar e melhorar o atendimento 

do SUS?  

INFORMANTE: Ah... meio difícil. Não funciona nada no SU[yʃ], pô. É difícil de acreditar. 

ENTREVISTADOR: E a publicação de lista de serviços na internet você acha que pode ser uma boa 

também? 

INFORMANTE: Também não acho, não. Porque vai dá tudo conge[ʃ]tionado. Tudo mentira. 

ENTREVISTADOR: Mas você acha que as pessoas têm acesso suficiente à internet para eles quererem 

fazer isso? 

INFORMANTE: Não. Ainda mais a de renda baixa que vai em internet em lan house pra ficar brincando, 

no facebook, vai procurar negócio de SU[yʃ], pô? 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora? 

INFORMANTE: Correia[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Como que é o atendimento do SUS aqui? 

INFORMANTE: Fraco. Pelo que eu ouço falar, é. A emergência tá fechada, né? 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do SUS e não 

teve atendimento adequado? 

INFORMANTE: É, ano passado a gente perdeu um amigo aí, o Bruno. Até um garoto novo, devido a isso 

aí, falta de atendimento. 

ENTREVISTADOR: Falta de atendimento? 

INFROMANTE: Um garoto de 28 ano[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: E você, já correu algum risco de morte? Acidente ou alguma doença que te deixou 

assustado? 

INFORMANTE: Não. Tô correndo agora. Se a minha e[ʃ]posa chegar aqui, vai... 

ENTREVISTADOR: Ah, não vai fazer isso, eu mostro minha credencial pra ela... 

INFORMANTE: Tô correndo ri[ʃ]co de morte agora se a e[ʃ]posa chega aí ó. 

        ENTREVISTADOR: Não, não faz isso. 

INFORMANTE: Brincadeira. 

ENTREVISTADOR: Você acha que é uma pessoa feliz, realizada, já alcançou seus objetivos?  

        INFORMANTE: Tô em bu[ʃ]ca. 

ENTREVISTADOR: E o que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: O que diferencia? O sotaque só. 

ENTREVISTADOR: Mas o que no sotaque que te mostra? Tipo, você começa a conversar com o mineiro, 

aí ele fala alguma coisa que você logo sabe que é mineiro... 

INFORMANTE: Sei lá, puxa mai[ʒ] no S, essa[ʃ] parada assim. 

ENTREVISTADOR: Então tá. 

 

INFORMANTE P11 (2’32) 

INFORMANTE: SU[yʃ] terá, pela primeira ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 



 
 

número de cirurgia[ʃ]#; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá meta[ʒ] 

regionais, e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mai[ʃ] eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do governo 

federal. Li[s]ta de serviços será divulgada[ʃ] pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[ʃ] li[ʃ]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitai[ʃ] e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[ʃ] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o 

novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha.  O novo 

serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso também 

pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério começou ainda 

mapear os serviço[ʒ] de saúde em todo paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta[ʒ] do[ʃ] contrato[z] de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Tá, obrigada. Você acha que esse plano de metas do SUS pode funcionar e melhorar 

o atendimento?  

INFORMANTE: Acredito que sim. Acho que vai ficar muito mai[ʃ] fácil, né?. Pra ter acesso a todo tipo 

de público.  

ENTREVISTADOR: Você acha então que a publicação das listas na internet pode ser uma boa? 

INFORMANTE: Não acredito que possa ser uma boa opção, pelo fato de nem todo[ʃ] terem acesso hoje à 

internet, principalmente a[ʃ] pessoa[ʒ] de pouco conhecimento em determinados locai[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora? Aqui mesmo? 

INFORMANTE: Arara[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS lá? 

INFORMANTE: Não sei te dizer. 

ENTREVISTADOR: Nem um comentário? 

INFORMANTE: Nem um comentário. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do atendimento 

do SUS e não teve? 

INFORMANTE: Não, não conheço. 

ENTREVISTADOR: E você, já correu algum risco de morte? Algum acidente? Alguma coisa que... ?  

INFORMANTE: Não. Nunca. E, graças a Deu[ʒ] nunca precisei do SU[yʃ]#. 

        ENTREVISTADOR: Mudando um pouquinho de assunto, você se considera uma pessoa feliz, realizada?  

        INFORMANTE: Considero. 

ENTREVISTADOR: Por algum motivo específico? 

INFORMANTE: Tudo. Tenho saúde, tenho um filho, trabalho, casa própria. Não tenho do que reclamar.  

ENTREVISTADOR: E o que você acha que diferencia o jeito de falar do mineiro do jeito de falar do 

carioca? 

INFORMANTE: Acho que é só pelo tom me[yʒ]mo, un[ʃ] puxam mai[ʃ] pro S, outro[ʃ] falam mais “uai”. 

Não tenho muito contato, muito convívio com mineiro, então não sei te dizer com relação a isso. 

ENTREVISTADOR: Então tá... 

 

INFORMANTE P12 (3’17) 

ENTREVISTADOR: É, começa aqui, por favor. 

INFORMANTE: SU[yʃ] terá, pela primeira ve[yʒ] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[ʃ]#; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá meta[ʒ] 

regionais, e municípios e e[ʃ]tado[ʒ] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[ʒ] recurso[ʒ] do governo 

federal. Li[ʃ]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter acesso  as 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[ʃ] li[s]tas serão 

divulgada[ʃ] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[ʃ]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[ʃ]cobrindo se o SU[yʃ] cobre um tipo de tratamento indo a ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o 

novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha, da Saúde.  O 

novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso 

também pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O mini[ʃ]tério 

começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todos o[ʃ] paí[ʃ] para definir a[ʒ] meta[ʒ] do contrato 

dessa ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que essas metas de atendimento podem melhorar o serviço do SUS?  

INFORMANTE: Achar, eu não sei, não posso dizer. Ma[yʃ] que seria melhor, seria.  

ENTREVISTADOR: Não sabe se vai funcionar, né, mas que seria uma boa... 

INFORMANTE: Não sei se vai funcionar, ma[yʃ] que seria uma boa, seria. 

ENTREVISTADOR: Você acha que a publicação de listas de serviços na internet pode funcionar 

também? 

INFORMANTE: Pode. Até porque o acesso hoje à comunicação é pela internet, né. Todo mundo tem 

acesso à internet, eu acho que pode funcionar sim. 



 
 

ENTREVISTADOR: Em qual bairro que você mora? 

INFORMANTE: Bairro da Glória. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS lá, você sabe? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Nem nunca ouviu falar se é bom, se é ruim? Se tem muita fila? 

INFORMANTE: Não, o[ʃ] pessoal reclama porque a[ʒ] veze[ʃ] precisa de alguma cirurgia, aí fica 

e[ʃ]perando, não consegue. Ma[yʃ]# só isso. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do SUS e não 

foi bem atendido? 

INFORMANTE: Não, que eu me lembre não. 

ENTREVISTADOR: E você, já correu algum risco de morte? Algum acidente? Doença? Nada? 

INFORMANTE: Não. 

        ENTREVISTADOR: Que bom, né? Você se considera uma pessoa feliz?  

        INFORMANTE: Me considero. 

ENTREVISTADOR: Por algum motivo específico? Por quê? 

INFORMANTE: Não. Eu só me considero. Não tem motivo.  

ENTREVISTADOR: Não tem motivo... você se sente assim? 

INFORMANTE: É, eu me sinto assim... 

ENTREVISTADOR: E o que você acha que diferencia o jeito de falar do mineiro do jeito de falar do 

carioca? 

INFORMANTE: Ih... Não tenho a mínima ideia. 

ENTREVISTADOR: Quando você escuta um mineiro falando, o que você acha que, como você sabe que 

ele é mineiro? 

INFORMANTE: Bom, como eu tenho parente mineiro, eu acho que é o sotaque mehmo dele[ʒ] lá. 

ENTREVISTADOR: Mas não tem nada, nenhuma marca, nenhuma coisa que eles falam que você fala 

“pô, essa pessoa é mineira” ? 

INFORMANTE: Não, acho que a gente vê mehmo o sotaque logo de cara, né? Ou o jeito da pessoa 

também. Ma[y]s só isso. 

ENTRAVISTADOR: Tá. 

 

LOCALIDADE 3 – TRÊS RIOS 

 

INFORMANTE TR01 (3’04) 

ENTREVISTADOR: Pode ler o texto a partir do título. 

INFORMANTE: SU[ys] terá, pela primeira ve[yz] meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#; cidade que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionai[s]#, e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo 

federal. Li[s]ta de recursos será divulgada pela internet. Us usuário[z] do SU[ys] passarão a ter acesso às 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[ys] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. Com o 

novo si[s]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha. Mini[s]tro da 

saúde. O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve ser, deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os 

usuário[s] terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo 

SU[ys]#. O mini[s]tério começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] 

meta[z]  do[s] contrato[ʒ] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de meta[z] de atendimento do SUS pode funcionar?  

INFORMANTE: Acredito que sim, com maior organização dos serviço[z] né?. 

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação das listas de serviços na internet pode ser uma boa solução? 

INFORMANTE: Utilizando, mais o meio de veiculação de informaçõe[z] né... fica de mai[s] fácil acesso 

a informação, à população essas informaçõe[s]#. 

ENTREVISTADOR: Qual bairro você mora aqui em Três Rios? 

INFORMANTE: No final da Vila Isabel. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Lá, tem um po[ʃ]tinho lá perto, ma[y]s só pra coisa básica, quando tem que, precisa de 

e[s]pecialidade, tem que vim ao centro. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do atendimento 

do SUS, não que tenha morrido necessariamente, mas que correu risco de morrer, porque dependia e não 

teve a tempo? 



 
 

INFORMANTE: Eu acredito que pessoalmente não. Pessoalmente assim, conhecer pessoalmente a 

pessoa, não. Na minha roda de amigo[s]#... acho que nunca passei por isso, não que eu tenha reparado, 

mas é comum. 

ENTREVISTADOR: E você, alguma vez já correu risco de morte? Um acidente? Uma doença? 

INFORMANTE: Não. Não. Não Aconteceu. 

ENTREVISTADOR: Que bom, né? Você se considera uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sim, considero.  

ENTREVISTADOR: Por algum motivo específico? 

INFORMANTE: Não, pelo geral, pela... não por uma coisa e[s]pecífica, ma[ys] pela[s] caracterí[ʃ]tica[z] 

da vida. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: O carioca usa chi[ys] (x), o mineiro usa S .  

ENTREVISTADOR: Só isso? O tem mais alguma coisa que você observa? Tipo, a pessoa começa a falar, 

você já logo consegue saber se ela é mineiro ou carioca. 

INFORMANTE: O carioca usa muita gíria, o mineiro corta a[s] palavra[s]#. 

ENTREVISTADOR: Tá, tá bom, então, obrigada. 

 

INFORMANTE TR02 (4’17) 

ENTREVISTADOR: Pode ler o texto. 

INFORMANTE: SU[ys] terá, pela primeira ve[z], meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#; cidade[s] que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionai[s]#, e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo 

federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a 

informações sobre quai[s]# são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[ys] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. Com o 

novo si[s]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha. Saúde. 

Padilha. O novo serviço e[s]tá  montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão 

acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[ys]# O 

mini[s]tério começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta[z]  do[s] 

contrato[ʒ] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas do SUs pode funcionar? Para melhorar o 

atendimento? 

INFORMANTE: Não faço ideia. 

ENTREVISTADOR: É uma opinião, ué! Eles estão falando que vão publicar passar a publicar 

indicadores, é, publicar as metas, as cidades que não cumprirem, vão poder perder verba. Você acha que 

as cidades vão se preocupar com isso e vai funcionar ou não, isso vai acabar sendo deixado de lado e tal? 

INFORMANTE: Depende da necessidade das cidades, é minha opinião, porque tem lugar que não vai ser 

tão preciso assim, lugar que vai ser mai[ʃ]#. 

ENTREVISTADOR: E com relação à publicação de listas de serviços na internet, você acha que isso 

pode ser uma boa solução? As pessoas podem ter acesso e tal? 

INFORMANTE: Serviço[z] na internet... 

ENTREVISTADOR: É, cada lugar publicar na internet quais são os serviços que estão disponíveis 

naqueles lugares. Entendeu? Você acha que isso pode adiantar alguma coisa? As pessoas que vão ao SUS 

vão olhar isso primeiro na internet? 

INFORMANTE: Difícil. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Ah, porque hoje em dia, por exemplo, a pessoa precisa de um horário de ônibu[s]#, não 

vai olhar na internet, apesar de ter como olhar na internet, pouco[z] vão fazer isso. Então acho que 

pouco[z] vão pe[s]quisar sobre serviço[s]#... só o[s] que tiverem bem interessados mermo.   

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Vila Isabel. 

ENTREVISTADOR: Como que é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: SU[ys] no meu bairro?!Não vou muito ao SU[y]s, então... 

ENTREVISTADOR: Mas você pode comentar, assim, o que você ouve falar ou de alguém que você 

conhece. 

INFORMANTE: O que eu ouço falar?! É lento... demai[s]#... ma[y]s acho que é um bom atendimento, 

quando eu fui, fui bem atendido. Só demora! 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do serviço do 



 
 

SUS e não foi atendido a tempo? 

INFORMANTE: Não. Conheço ninguém. 

ENTREVISTADOR: E você, já correu algum risco de morte?  

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Algum acidente? Alguma doença que você ficou preocupado e achou que podia 

acontecer alguma coisa mais grave? 

INFORMANTE: Não. Não, nenhuma ve[yz] nenhuma doença não. 

ENTREVISTADOR: Você se considera uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: Não 

ENTREVISTADOR: Por algum motivo específico? Quer comentar? 

INFORMANTE: Prefiro não comentar. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: O que diferencia?! 

ENTREVISTADOR: O que você acha? O que você percebe como diferença? 

INFORMANTE: O S no carioca vira chi[ys] (X), o mineiro cortar palavra[s]#, fala tudo muito rápido, 

tudo de um jeito, meio engraçado pra mim. Acho que é isso. 

ENTREVISTADOR: Tá bom, então. Brigada. 

 

INFORMANTE TR03 (4’23) 

ENTREVISTADOR: Pode fazer a leitura. 

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[yz], meta[z]  de atendimento. Será fix fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#... cidade que não cumprir indicadoreh poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionais, e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[ʃ] poderão ganhar mai[z] recurso do governo federal. 

Li[s]ta[z] de serviço será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso à 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecido em cada região. A[z] li[ʃ]tas serão divulgada 

pela internet e e[s]tarão di[ʃ]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário precisa ficar 

de[s]cobrindo se o SU[ys] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Com o novo 

si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha. Da Saúde, né? O 

novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso 

também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamento oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tro começou 

ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta do contrato de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento do SU[s] pode ser uma boa 

opção para melhorar o atendimento?  

INFORMANTE: Eu acho que pode sim, ué?! Eu acho que pode porque vai ser mais e[s]plicado, né?! Vai 

ser mais e[s]plicado, se não precisava correr tanto atrá[ys] para poder descobrir as coisa[s]#. 

ENTREVISTADOR: Então, você acha que a publicação das listas de serviços na internet  também poder 

ser uma boa opção, por causa disso? 

INFORMANTE: Ah, eu creio que sim, ué?! Porque hoje tá todo mundo ligado em internet. Hoje ué?! Isso 

aí vai ser muito bom. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro que você mora atualmente? 

INFORMANTE: Vila Isabel. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS na Vila? 

INFORMANTE: O atendimento do SU[y]h na Vila é regular, né?! Não é tão bom quanto deveria ser não 

né?! Ainda falta muito coisa ainda, tem que melhorar muito ainda. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do serviço do 

SUS e não teve atendimento adequado? 

INFORMANTE: Ah! Esse já. Inclusive Tião mehmo, né, meu irmão mehmo. Correram com ele lá. 

negócio de diabete, né?! Com problema de diabete, aí faleceu. Quer dizer?! Faltou bom atendimento. Eu 

acho que faltou. 

ENTREVISTADOR: E você já correu algum risco de morte? Algum acidente?  

INFORMANTE: Não, eu não. Graças a Deuh, não. 

ENTREVISTADOR: Uma doença muito grave? Não? 

INFORMANTE: Não, não. 

ENTREVISTADOR: Você se considera uma pessoa feliz, realizada?  

INFORMANTE: É! Considero ué! Na medida do possível, me considero feliz ué. Tenho família e tudo, 

que completa a gente. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? Quando você conversa com um ou com outro, assim, que te indica que é mineiro ou carioca? 

INFORMANTE: Ah! O mineiro gosta mai[z] de gíria, né? O mineiro é... O mineiro não! O carioca. O 



 
 

carioca gosta mai[z] de gíria, fala muita gíria. Conversar com uma pessoa carioca logo percebe que é 

carioca. Agora o mineiro já... É mai[s] puxado pro matuto né?! Logo percebe que, começou a conversar o 

tom de voz, o modo, cê percebe que é mineiro. É conhecido. A diferença é grande de um pro outro. 

ENTREVISTADOR: Tá bom então. É só isso. Obrigada. 

 

INFORMANTE TR04 (4’16) 

ENTREVISTADOR: Começa daqui e lê tudo. 

INFORMANTE: SU[ys] terá, pela primeira ve[yz], meta[z]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número[ʒ] de cirurgia; cidade que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionai[s]#, e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso do governo 

federal. Li[s]ta de serviço será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecido em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[ʃ]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[ys] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. Com o 

novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padrilha, Padilha.  O 

novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão acesso 

também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido pelo SU[s]#. O mini[ʃ]tério começou 

ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo[s] paíse[s] para definir a[z] meta[z]  do[s] contrato[s]# de 

ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS pode funcionar, pode ser 

uma boa mudança?  

INFORMANTE: Pode, isso aí vai mostrar, né?! O que realmente é. O que pode o que não pode.  

ENTREVISTADOR: E você acha que a publicação das listas de serviços e medicamentos na internet 

também poder ser, pode ajudar melhorar o atendimento? 

INFORMANTE: Pode, porque todo mundo tem acesso à internet hoje, é fácil. Quem não tem, tem 

alguém na família, isso aí, vai ajudar ba[s]tante. 

ENTREVISTADOR: Em qual bairro você mora? 

INFORMANTE: Eu moro no final da Vila Isabel. 

ENTREVISTADOR: Como que é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: O po[ʃ]to da Prefeitura é um po[ʃ]to  pequeno, o atendimento não é muito bom. Porque 

é um po[ʃ]to pequeno, a população cresceu ba[s]tante, então à[z] veze[s] complica um pouquinho, 

ma[ys]# isso é normal no[z] bairro[z] né? 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do serviço do 

SUS e não teve atendimento adequado ou a tempo? 

INFORMANTE: Não, no momento não. Que isso aí, a gente nem grava muito. A gente não se liga muito 

nisso. A gente quando pode até ajuda a socorrer, ma[ys ]# lembrança disso aí não. 

ENTREVISTADOR: E você, alguma vez correu risco de morte? Num acidente, numa doença? Alguma 

coisa que aconteceu de repente e deixou preocupado?  

INFORMANTE: Eu na minha idade, tem essa[s] coisa[z] de acidente que a gente sofre, ma[ys] , coisa[z] 

da vida. 

ENTREVISTADOR: Mas nada que aconteceu assim, um acidente, por exemplo, que você achou que ia 

morrer e aí, ficou pensando nisso? 

INFORMANTE: Não, nó[y]s já e[s]capou da morte uma[s] trê[yz] veze[z] ma[ys] ficar pensando não. 

Isso aí é vida, a gente passa e vai embora. 

ENTREVISTADOR: Você se considera uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: Ba[s]tante feli[s]#. Com a família que eu tenho, com a vida que a gente leva, com essa 

qualidade de vida que a gente tem nessa classe nossa. Dá pra gente sobreviver e ser feli[s]#. Eu sou 

brasileiro, não desi[s]to não. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: O jeito de falar do carioca é, é a gíria, né? Dos imigrante[s] que chegam até o Rio e se 

acham muito popudo[s] pompudos e essa[s] coisa[s] que é diferente, que a gente e[s]cuta de gíria, de 

palavras e de televisão, que parece que tá mai[s] perto do povo. E o mineiro não. O mineiro é um povo 

tranquilo demai[s] (fala imitando a prosódia mineira), que nó[ys] vive aqui perto da divisa, né?! Então é 

diferente é isso aí, o mineiro é calma demai[z] não busca nada dessa[z] vaidade[z] não. 

 

INFORMANTE TR05 (3’10) 

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[yz] meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#; cidade que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionais e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo 



 
 

federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[ʃ] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviço[ʒ] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[ys] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. Com o 

novo si[s]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha. Da saúde. O 

novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão acesso 

também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[ys]#. O mini[s]tério 

começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta[z]  do[s] contrato[ʒ] 

de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento pode melhorar o funcionamento 

do SUS?  

INFORMANTE: Acredito que possa e é muito necessário que melhore. 

ENTREVISTADOR: Você acha que a publicação das listas de serviços e medicamentos  na internet, pode 

ser uma boa também? 

INFORMANTE: Sim, porque aí terão, né?! Mai[ʃ] pessoa[s] terão acesso para saber sobre 

medicamento[s]#, exame[s] todo esse tipo de coisa[s]#. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: No Cariri, que pertence ao bairro de Vila Isabel. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? No Cariri, no caso. 

INFORMANTE: É, nó[ys] temos um médico que atende, ma[y]s assim, é um atendimento muito rápido e 

pouco[ʒ] dia[ʒ] de atendimento. À[ʒ] veze[ʒ] resolve o problema, à[ʒ] veze[ʒ] não. 

ENTREVISTADOR: É num posto? 

INFORMANTE: Num po[s]to de saúde do bairro. 

ENTREVISTADOR: E aí, quando é alguma coisa mais grave tem que encaminhar? 

INFORMANTE: É, ele dá um encaminhamento para que a gente vá para cidade, no caso, e da cidade 

poderá ir para outra cidade, dependendo do que for o assunto. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do SUS e não 

teve atendimento adequado ou porque não deu tempo? 

INFORMANTE: Não, assim. Ouvi falar caso[z] mas eu mesma conhecer, não. 

ENTREVISTADOR: E você, alguma vez já correu risco de morte? Por acidente Ou por alguma doença? 

INFORMANTE: Então, acho que sim, porque eu tiver câncer de mama e fiz ama[s]tectomia radical, 

então, a gente corre sempre um ri[s]co, né?! E hoje me sinto vitoriosa, já por ter 5 ano[ʒ] dessa cirurgia, 

né?! Então acho que eu sou uma vitoriosa. 

ENTREVISTADOR: Então, você é uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: Eu acho que sim, porque sou vitoriosa, tenho filho[s] tenho marido, tenho uma casa. 

Então, acho que sim. Família! 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: É eu acho assim, o mineiro fala mai[ʒ] manso e o carioca tem muita gíria. O que eu vejo  

assim. 

ENTREVISTADOR: É isso que faz você reconhecer se é mineiro ou carioca? 

INFORMANTE: É, isso! Isso! Isso! 

ENTREVISTADOR: Então tá bom. Muito Obrigada! 

 

INFORMANTE TR06 (3’04) 

ENTREVISTADOR: Pode começar do título. 

INFORMANTE: SU[ys] terá, pela primeira ve[yz], meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#; cidade[s] que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionais, e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo 

federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário, os usuário[z] do SU[ys] passarão a ter 

acesso às informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas 

serão divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[ʒ] de saúde. Hoje o 

usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[ys] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a 

ho[s]pital. Com o novo si[s]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre 

Padilha. Saúde. O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os 

usuário[s] terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo 

SU[ys]#. O mini[s]tério começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] 

meta[z]  do[s] contrato[ʒ] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS pode contribuir para 

melhorar o funcionamento?  



 
 

INFORMANTE: Com certeza, vai deixar o si[s]tema de saúde muito mai[z] dinâmico, muito meno[s] 

confuso..  

ENTREVISTADOR: E você acha que a publicação das listas de serviços e medicamentos também pode 

ser uma boa opção? 

INFORMANTE: Com certeza. Vai evitar que a população perca muito tempo, indo de ho[s]pital a 

ho[s]pital atrá[yz] de serviços e medicamento. Ela vai poder ir no ponto certo já. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora em Três Rios? 

INFORMANTE: Vila Isabel 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Eu não utilizo muito o atendimento hoje em dia não, ma[ys]#, o meu bairro tem um 

po[s]to de saúde, mas ele é pequeno, tem serviço[z] limitados, ma[ys] pra uma urgência ou pra um 

primeiro atendimento até serve. 

ENTREVISTADOR: E, você conhece alguém que já correu risco de morte por causa de depender do 

serviço do SUS, não ter atendimento adequado ou na hora certa? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: E você, alguma vez já correu risco de morte? Algum acidente? Alguma doença que 

você achou que ia morrer?  

INFORMANTE: Também não. 

ENTREVISTADOR: Você acha que é uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: Acho. 

ENTREVISTADOR: Por algum motivo específico? 

INFORMANTE: Acho, que eu tô numa fase principalmente muito boa. Ainda não tenho preocupação 

demai[s] com o futuro. Tô aproveitando mai[s]#. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: O mineiro fala muito mais embolado. O carioca fala meio arra[s]tado, meio cantando. O 

mineiro come muito a[s] palavra[s] fora as gíria[z] né?! 

ENTREVISTADOR: As gírias são diferentes, né?! 

INFORMANTE: São. 

ENTREVISTADOR: Mas tem alguma coisa específica na fala do mineiro, por exemplo, , que você escuta 

e logo sabe que ele é mineiro ou de uma carioca? 

INFORMANTE: A de um carioca é o S, fazer o S com som de chi[ys] (X) e do mineiro é juntar a[s] 

palavra[s] parece que uma frase é uma palavra só. 

ENTREVISTADOR: Tá bom, então, brigada. 

 

INFORMANTE TR07 (3’49) 

ENTREVISTADOR: Pode começar a ler desde aqui. 

INFORMANTE: SU[ys] terá, pela primeira ve[yz], meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#; cidade que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionai[s]#, e municipais e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo 

federal. Li[s]ta de serviço que será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[ys] passarão a ter acesso 

a informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[ys] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. Com o 

novo si[s]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha (Saúde).  O 

novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão acesso 

também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[ys]# O mini[s]tério 

começou ainda mapear os serviço[ʒ] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[ʒ] de 

ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Isso. Agora eu vou te fazer umas perguntas. Você acha que esse plano de metas de 

atendimento pode melhorar o funcionamento do SUS? 

INFORMANTE: Acho.  

ENTREVISTADOR: E você acha que a publicação de lista de serviços e medicamentos na internet pode 

ser uma boa opção, ou você acha que as pessoas ainda não têm acesso suficiente para funcionar? 

INFORMANTE: A maior parte tem acesso. Acho que vai ajudar muito. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro que você mora atualmente? 

INFORMANTE: Vila Isabel. 

ENTREVISTADOR: E como que é o atendimento do SUS no seu bairro? Mesmo que você não use, o 

conhecimento que você tem. Funciona bem, é muito precário, tem postos? 

INFORMANTE: Tem po[s]to[z] de saúde. 



 
 

ENTREVISTADOR: Você não sabe como é que funciona? Se tem médico suficiente? A maioria das 

pessoas é atendida? 

INFORMANTE: Acho que a maior parte sim. É atendida, consegue ser atendida sim, pelo[s] PSF. 

ENTREVISTADOR: Porque é um bairro grande e tem vários postos menores, né? 

INFORMANTE: Tem. Vário[s]#. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do atendimento 

do SUS e não teve o atendimento adequado, ou não teve atendimento a tempo, morreu ou coisa assim? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: E você, alguma vez já correu risco de morte? Já sofreu algum acidente ou teve 

alguma doença? Alguma coisa que aconteceu e que você ficou preocupada e te deixou assustada? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Você acha que você é uma pessoa feliz, realizada? 

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Por algum motivo específico? Por quê? 

INFORMANTE: Sou feli[s] porque eu tenho saúde e tenho minha[z] dua[s] filha[s] com saúde. Isso já me 

deixa muito feli[s]#. 

         ENTREVISTADOR: E o que você acha que diferencia o jeito de falar de quem é carioca e de quem é 

mineiro? Alguma coisa assim que logo que você começa a falar com a pessoa você fala “essa pessoa é 

carioca” ou “essa pessoa é mineira”?  

         INFORMANTE: Acho que algumas gírias que são diferente[s] que o carioca usa e que o mineiro não. O 

mineiro puxa bem mais no sotaque que o carioca. O carioca não tem muito sotaque, é mais gíria do que 

sotaque. 

ENTREVISTADOR: Tá bom, então. Obrigada. 

 

INFORMANTE TR08 (4’31) 

ENTREVISTADOR: Pode começar a ler aqui, pelo título. 

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[yz], meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#; cidade que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionai[s]#, e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo 

federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[ys] passarão a ter acesso à 

informações sobre quais os serviço[ʒ] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão divulgada[s] 

pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário precisa ficar 

de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. Com o novo 

si[s]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha (Saúde).  O novo 

serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão acesso também 

pela internet a uma li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[y]s a uma nova li[s]ta de medicamentos 

oferecido[s] pelo SU[ys]# O mini[s]tério começou ainda mapear os serviço[ʒ] de saúde em todo paí[s] 

para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Então eu vou te fazer algumas perguntas. Você acha que esse plano de metaz de 

atendimento pode melhorar o serviço do SUS? É só uma opinião... 

INFORMANTE: Acho que pode. Porque os usuário[z] vão ter um acesso mai[s] fácil. 

ENTREVISTADOR: Então você acha que a publicação da lista de medicamento[s] pode ser uma maneira 

de agilizar o serviço também? 

INFORMANTE: Do SU[ys]? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. 

ENTREVISTADOR: Porque eles falam que vão publicar também uma lista na internet. 

INFORMANTE: Ma[y]s o atendimento do SU[ys] com a li[s]ta de medicamento é uma coisa dissociada 

da outra. 

ENTREVISTADOR: Mas aí você acha que a publicação da lista não vai fazer diferença? 

INFORMANTE: Não. Ela fa[yz] diferença, ma[yz] não pra[z] meta[ʒ]  de atendimento. 

ENTREVISTADOR: Tá. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Você acha que a publicação da lista na 

internet pode melhorar de alguma forma o atendimento oferecido pelo SUs também? 

INFORMANTE: Pode. Porque o usuário ele tem mais acesso, né, ao medicamento. Pode cobrar mai[z] 

não sei. Pode cobrar o atendimento do médico, dizendo que ele conhece o medicamento tal que tá 

di[s]ponível na rede pública de saúde. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Num sub-bairro da Vila Isabel chamado Santa Cecília. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro, você sabe? 

INFORMANTE: Eu sei que tem um PSF, Po[s]to de Saúde da Família. Já fui cada[s]trada, eu e minha 

família, no caso meu marido. Nó[y]s já fomo[s] cada[s]strado[z] nesse po[ʃ]to. Ele é 24 hora[s]#. E ele 

fa[ys] pronto-atendimento, né. Casos assim graves ele chama o SAMU e leva pra UPA ou pro ho[ʃ]pital, 



 
 

pra onde tiver que encaminhar, pra ser encaminhado. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do serviço do 

SUS e não teve o atendimento adequado? 

INFORMANTE: Eu não conheço ninguém. O[s] caso[s] que eu conheço são todo[z] da televisão. 

ENTREVISTADOR: E você, alguma vez já correu risco de morte? 

INFORMANTE: Graças a Deu[z], não. 

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Nenhum acidente. 

ENTREVISTADOR: Você se considera uma pessoa feliz?  

         INFORMANTE: Eu já fui muito feli[s]#. Tenho tudo pra ser feli[s]#. Mas hoje eu não e[s]tou feli[s]#. 

Não é que[s]tão de ser, é de e[s]tar. 

ENTREVISTADOR: O que que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: O carioca fa[ys] o xi[ys] (X) no S, né? Bota o I onde não tem. Me[yʒ]mo. E o mineiro, 

eu acho que eu falo um pouquinho como o mineiro. Acho que todo mundo por aqui por Trê[yz] Rio[z] 

né? Nó[ys] falamo[z] muito puxando S. Nó[s] falamo[z] muito com esse S mai[s]#.. não é o xi[s] (X) né. 

Ele não é o me[yʒ]mo, me[z]mo. Eu falo muito assim eu acho que porque eu e[s]tudei em Jui[ʒ] de Fora, 

acho que pela proximidade de Trê[yz] rio[s] com Jui[ʒ] de Fora. Acho que essa é a diferença entre o[s] 

falare[s]#. 

 

INFORMANTE TR09 (3’54) 

INFORMANTE: SU[ys] terá, pela primeira ve[yz] meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#; cidade que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionai[s]#, e município[s]# e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso do governo 

federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[ys] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[ʃ]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[ʃ]tarão di[ʃ]poníveis em ho[s]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[ʃ]pital a ho[ʃ]pital. Como, 

Com o novo si[s]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[ʃ]tro Alexandre Padilha, da 

Saúde. O novo serviço e[ʃ]tá sendo montado e deve e[ʃ]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão 

acesso também pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[ys]#. O 

mini[ʃ]tério começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta[s]#  do[s] 

contrato[ʒ] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento pode melhorar funcionamento 

do SUS? 

INFORMANTE: Acredito que sim. Porque se vão ter meta[s] provavelmente terão também algun[ʒ] 

benefícios se essa[z] meta[s] forem cumprida[s]#.  

ENTREVISTADOR: E você acha que a publicação das listas de medicamentos na internet também pode 

ser uma boa opção, para melhorar o funcionamento? 

INFORMANTE: Acredito também que sim, porque assim a[ʃ] pessoa[z] não precisarão ir até o local para 

saber se exi[ʃ]te, se tem acesso ao devido medicamento. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Vila Isabel, Trê[yz] Rio[s]#. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Infelizmente, essa re[s]po[s]ta não tenho como dar, porque eu não faço uso do si[s]tema. 

ENTREVISTADOR: Mas não tem nenhuma noção, assim de alguém que tenha comentado se tem um  

atendimento  razoável, se tem muita fila, se tem pouco médico?  

INFORMANTE: Se a gente ouve é pelo paí[s] todo, né?! Que o SU[ys] infeli[z]mente deixa falha 

sempre, mas acredito que na cidade o funcionamento do SU[ys] tá bom. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do serviço do 

SUS e não foi atendido a tempo ou não teve atendimento adequado? 

INFORMANTE: Não. Não Conheço. 

ENTREVISTADOR: E você, já correu algum risco de morte? De acidente? Uma doença? Alguma coisa 

mais grave?  

INFORMANTE: Não, nada disso. 

ENTREVISTADOR: Você acha que é uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: Ba[s]tante. 

ENTREVISTADOR: E pra terminar, então. O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do 

jeito de falar do mineiro? 

INFORMANTE: O mineiro em tudo, é mai[ʃ] contido, é mai[s]# educado. Pronuncia um portuguê[yʒ] 



 
 

mais certo, mai[s] correto. 

ENTREVISTADOR: O que tem assim na fala de um e de outro. Que você começa a escutar, logo fala, 

essa pessoa é carioca, essa pessoa é mineira? 

INFORMANTE: O carioca ele puxa muito nos “S” e o mineiro fala um pouco arra[ʃ]tado, coisa bem de 

interior me[z]mo. 

ENTREVISTADOR: Tá bom, muito obrigada. 

 

INFORMANTE TR10 (4’32) 

ENTREVISTADOR: Pode começar a ler pelo título. 

INFORMANTE: SU[ys] terá, pela primeira ve[ys]# meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#; cidade que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionai[s]#, e município[s]# e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo 

federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[ys] passarão a ter acesso às 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário 

fica. Hoje o usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[ys] cobre um tipo de tratamento indo de 

ho[s]pital a ho[s]pital. Com o novo si[s]tema, tudo será publicado e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro 

Alexandre Padilha.  Saúde. O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. 

Os usuário[s] terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido pelo 

SU[yʃ]#. O mini[s]tro O mini[s]tério começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para 

definir a[z] meta[z]  do[s] contrato[z] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento  do SUS pode melhorar o 

atendimento ao público?  

INFORMANTE: Um pouco.  

ENTREVISTADOR: Mas por quê?  

INFORMANTE: Ué, tá passando já mais informações[z] né? 

ENTREVISTADOR: Não, mas, as informações são da publicação da lista de serviços na internet, plano 

de metas e como se eles passassem a ter um plano a ser atingido mensalmente, provavelmente vai ser até, 

recompensado de alguma forma, né, então aí são duas coisas diferentes. Sobre o plano de metas, você 

acha que isso, pode agilizar um pouco o serviço? 

 INFORMANTE: Acho que não deveria nem ter meta, né? Ma[y]s já que tem, acho que pode agilizar, 

sim. 

ENTREVISTADOR: E a publicação da lista na internet, você acha que quem usa o SUS, tem acesso 

suficiente pra fazer isso funcionar?  

INFORMANTE: Não que tenha, ma[ys] que já facilita. 

ENTREVISTADOR: Em qual bairro você mora? 

INFORMANTE: Santa Teresinha, Trê[yz] Rio[s]#. 

ENTREVISTADOR: Como que é o atendimento do SUS no seu bairro? Tem posto de saúde? Não tem? 

Você tem alguma noção se as pessoas... 

INFORMANTE: Po[s]to de saúde tem, ma[yz] de[s]conheço. 

ENTREVISTADOR: Não tem acesso não? Não tem como falar nada? 

INFORMANTE: Deve fazer o básico do básico. 

ENTREVISTADOR: O que tiver mais sério, manda pro Centro, né?! 

INFORMANTE: É. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do serviço do 

SUS e não teve atendimento correto ou a tempo? 

INFORMANTE: O que ma[ys] tem aí, sim. 

ENTREVISTADOR: Você conhece algum caso pra contar ou mais caso de televisão?  

INFORMANTE: Ter tem, mas agora, lembrar assim... 

ENTREVISTADOR: E você já, alguma vez correu risco de morte? Sofreu algum acidente? Doença grave 

e achou que ia morrer?  

INFORMANTE: Não, não. 

ENTREVISTADOR: Você se considera uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: Felicidade é um e[s]tado. São momento[s]#. 

ENTREVISTADOR: Entendi. Pra terminar então, o que você acha que diferencia o jeito de falar do 

carioca do jeito de falar do mineiro? 

INFORMANTE: Como o quê? 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar dos cariocas do jeito de falar dos 

mineiros? A pessoa começa a falar você fala “e esse aí é carioca” ou “esse aí é mineiro”? 

INFORMANTE: Ah... fora o S com som de xi[ys] (x). 



 
 

ENTREVISTADOR: S com som X marca a fala do carioca, né? E de Minas, o que você acha que pode 

identificar? 

INFORMANTE: O jeito de falar, né? É manso, lento 

ENTREVISTADOR: Tá bom, então, obrigada. 

 

INFORMANTE TR11 (3’24) 

ENTREVISTADOR: Pode começar a ler do título. 

INFORMANTE: SU[ys] terá, pela primeira ve[yz] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#; cidade que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionai[s]#, e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso do governo 

federal. Li[s]ta de serviço será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[yʃ] passarão a ter acesso à 

informação sobre quais são os serviços de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[ʃ]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[ys] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. Com o 

novo si[ʃ]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o Mini[ʃ]tro Alexandre Padilha. Saúde. O 

novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[ʃ] terão acesso 

também pela internet a uma nova li[ʃ]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[yʃ]#. O mini[s]tério 

começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta[z] de do[ʃ] contrato[ʒ] 

de ge[ʃ]tão. 

ENTREVISTADOR: Tá brigada, agora vou te fazer algumas perguntas. Você acha que esse plano de 

metas de atendimento pode melhorar o funcionamento do SUS?  

INFORMANTE: Acredito que sim. 

ENTREVISTADOR: E você acha que a publicação da lista de medicamentos e serviços na internet 

também pode ajudar? 

INFORMANTE: Também na internet? 

ENTREVISTADOR: É, também na internet. 

INFORMANTE: É, pode, porque todo mundo hoje tem fácil acesso à internet. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Vila Isabel. 

ENTREVISTADOR: E como que é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: É bom. Temo[s] po[s]to[ʒ] de saúde, tem uma clínica, é bom. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do serviço do 

SUS e não teve atendimento adequado? Ou a tempo? 

INFORMANTE: Não, não conheço, não. 

ENTREVISTADOR: E você, alguma vez já correu risco de morte? Algum acidente ou alguma coisa, 

alguma doença? 

INFORMANTE: Não, graças a Deu[ʒ] não. 

ENTREVISTADOR: Você se considera uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: Sim, considero. 

ENTREVISTADOR: Por algum motivo específico? 

INFORMANTE: Por e[ʃ]tar tudo bem. 

ENTREVISTADOR: O que que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? Assim alguma coisa que você escuta uma pessoa falando e fala essa pessoa é mineira ou essa 

pessoa é carioca. 

INFORMANTE: É o falar mai[ʒ] devagar, ou falar com “s”, puxando a[s] palavra[s]#, não tenho muita 

facilidade de diferenciar, não. 

ENTREVISTADOR: Ai você acha que essas características que você descreveu são do mineiro ou do 

carioca? De falar mais puxando o “s” ou devagar.                                                                                              

INFORMANTE: Mai[s] puxado é do mineiro, mai[z] devagar, o “s” é mai[z] da mistura do carioca com o 

mineiro.  

ENTREVISTADOR: Tá, tá bom então, obrigada.                                                                                          

INFORMANTE: Nada. 

 

INFORMANTE TR12 (3’14) 

INFORMANTE: SU[ys] terá, pela primeira ve[yz] meta[ʒ] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#; cidade que não cumprir indicadore[ʃ] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionai[s]#, e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso do governo 

federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet. Os usuário[ʒ] do SU[yʃ] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviços de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 



 
 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[ys] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. Com o 

novo si[s]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o Mini[s]tro Alexandre Padilha, da Saúde. O 

novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão acesso 

também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[ʃ] pelo SU[ys]# O mini[s]tério 

começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[z] de 

ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Tá, obrigado. Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS pode 

funcionar?  

INFORMANTE: Eu acho que não, porque o nosso si[ʃ]tema de saúde já não funciona, a[ʃ] coisa[ʃ] 

públicas elas andam  lentamente, embora, haja boa vontade de fazer a coisa funcionar, eu acho que não 

vai.  

ENTREVISTADOR: E a publicação das listas de serviços e medicamentos na internet você acha que 

pode ser uma boa opção? 

INFORMANTE: Eu acho que sim, porque me[ʒ]mo a[ʃ] pessoa[ʃ] que não tem computador em casa elas 

sempre têm acesso a internet e como é um meio de informação , de comunicação que tá em alta eu acho 

que pode da certo sim. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Eu moro no Triângulo. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Eu não sei te informar, porque eu não uso o SU[yz] ma[y]s a[ʃ] pess... eu moro em 

frente a UPA, e a[ʃ] pessoa[ʃ] falam que o atendimento lá tem sido bom. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte porque dependia do serviço do 

SUS e não teve atendimento adequado, ou a tempo? 

INFORMANTE: Não, não conheço. 

ENTREVISTADOR: E você, alguma vez já correu risco de morte, já sofreu algum acidente, alguma 

doença grave?  

INFORMANTE: Quando eu era mai[ʒ] nova eu sofri um acidente, eu cai de bicicleta e eu tive que operar 

o queixo, tive que dar ponto na verdade, e eu fui bem atendida na época, foi tudo rápido, então, foi só essa 

e[ʃ]periência que eu tive . 

ENTREVISTADOR: Você se considera uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: Eu acho que a felicidade é uma coisa de momento, acho que a gente tem momento[ʃ] 

felizes e momento[s] tri[s]te[s]#. A gente não vive sempre feliz. 

ENTREVISTADOR: Pra terminar então. O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do 

jeito de falar do mineiro? 

INFORMANTE: Bom, o carioca ele puxa muito doS, ele fala muito chiado. E o mineiro ele já fala mais o 

S certinho, tipo “arroz”, “fez”. 

ENTREVISTADOR: Tá bom então, muito obrigada. 

 

LOCALIDADE 4 – JUIZ DE FORA 

 

INFORMANTE JF01 (4’34)  

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[yz] meta[z]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]# cidade[s]#, cidade que não cumprir indicadore[s] poderá perder verba[s]#. Haverá 

meta[z] regionais e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do 

governo federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet, os usuário[z] do SU[s] passarão a ter 

acesso a informações sobre quais os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em ho[s]pital, com o 

novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha (saúde). O 

novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano, (é isso ai é meio difícil). Os 

usuário[s] terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo 

SU[s]# (isso também é difícil). O mini[s]tério começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo 

paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Então, você acha que essa medida, esse plano de metas de atendimento vai 

funcionar? 

INFORMANTE: Não 

ENTREVISTADOR: E você não acha que essa publicação da lista de serviço na internet, vai ajudar? 

INFORMANTE: Também acho que não, acho que quem tem acesso a informação da internet, por mai[s] 

que tenha esse boom da internet, lan house por tudo que é canto, a[s] pessoa[s] tem muita dificuldade de 



 
 

acesso e acredito também que a[s] pessoa[s]#... Vai ter muita dificuldade. Acredito o seguinte: que um 

vizinho que tenha acesso, que conheça pode ir lá e falar  ó você tem direito a esse remédio me[z]mo , 

então que não vai ser tão eficiente a curto prazo, a longo prazo talve[y]z seja... 

ENTREVISTADOR: Como é que você acha que é o atendimento do SUS aqui em Juiz de Fora? 

INFORMANTE: Péssimo! 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu algum risco por depender do serviço do SUS? 

INFORMANTE: Já! 

ENTREVISTADOR: Você pode contar um pouquinho de como foi isso? 

INFORMANTE: A eu conheço um... Um cara que mora lá no bairro, ele foi com dor no peito no SU[S ai 

falaram que era crise de gase[s]#, ai lá mesmo no po[s]to de saúde, po[s]to de saúde não, UPA né, 

unidade de pronto atendimento, ele teve um infarto e morreu. 

ENTREVISTADOR: Você já correu algum risco de morte?  

INFORMANTE: Já!  

ENTREVISTADOR: Algum acidente, enfim... 

INFORMANTE: Já! 

ENTREVISTADOR: Você pode contar como foi isso? (Toda semana...) 

INFORMANTE: Assim, não, não, toda semana não... o que eu tive foi fazer uma cirurgia no braço eu... 

Fi[s] pelo SU[s]# e as enfermeiras e[s]tavam com pressa.  Po essa ane[s]tesia não tá pegando não? Não tá, 

não tá. . Ai eu fique tão nervoso que eu falei: a tá pegando! Ai quando amarraram meu braço, pra cortar o 

braço, corta a o... Cirurgia aqui, comecei a sentir muita dor, ai nisso eu tive um ataque nervoso e tiveram 

que me sedar,  assim, eu achei que eu ia morrer, meu[z] batimento[s] cardíaco[s] ficaram, assim...A 

maquininha ficou assim tu tu tu tu tu... 

ENTREVISTADOR: Realmente é uma situação... 

INFORMANTE: Foi exatamente em março de doi[z] mil e um. 

ENTREVISTADOR: Você... Agora partindo pra perguntas mais do seu curso... 

INFORMANTE: Sim! 

ENTREVISTADOR: Você tá satisfeito com seu curso de graduação?  

INFORMANTE: Não! 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Acho o curso aqui, eu sou do diretório acadêmico, o diretório também tá lutando, o 

nosso curso é muito fraco em pe[s]quisa, é voltado somente pra que[s]tão gerencial, eu acho...Acredito 

que o curso, é...  enriquecido de pe[s]quisa deixa a pessoa até melhor preparada pro mercado de trabalho, 

sendo que é uma controvérsia que eu tenha um vié[z] meio sociali[s]ta aqui dentro entendeu...Eu tô no 

curso de admini[s]tração que a finalidade única e e[s]clusiva capitali[s]ta, mas acho que falta um pouco 

de coletividade pra[s] pessoa[s]#. Esse curso e[s]timula o individuali[z]mo. 

ENTREVISTADOR: Você... Agora uma pergunta pessoal. Você se definiria como uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sou feliz sim, cara... Eu acho que felicidade é um con...é um conceito ab[s]trato, cara. 

Acredito em equilíbrio. A felicidade são pouco[z] momento[s] que você atinge, o que exi[ʃ]te mais é o 

equilíbrio. 

ENTREVISTADOR: Muito Obrigado. 

 

INFORMANTE JF02 (3’25) 

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[yz] metas e atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número[z] de cirurgia[s]#; cidade[s] que não cumprir indicadore[s]# cidade[s] que não cumprir 

indicadore[s] poderá perder verba[s]#. Haverá meta[z] regionais e municípios e e[s]tado[z] mais 

eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela 

internet. Usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso à informação sobre o[s] quais os serviço[z] de saúde 

são   de saúde  oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão divulgada[s] pela internet e e[s]tarão 

di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[ys] 

cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em ho[s]pital, como o novo si[s]tema tudo será público e 

de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha. O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve 

e[s]tar pronto até o final do ano. Usuário[s] terá acesso também pela internet e uma nova li[s]ta de 

medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]té... o mini[s]tério começou ainda a mapear os 

serviço[z] de saúde em todos o[s] paíse[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tõe[s]#. 

ENTREVISTADOR: Então, você acha que essa medida do governo, de e[s]tabelecer metas de 

atendimento, isso aí, você acha que vai funcionar? 

INFORMANTE: É, pode até funcionar, o poblema é ter funcionário[s] pra trabalhar. 

ENTREVISTADOR: E você acha que, é... colocar essa lista de serviço na internet vai ajudar de alguma 

forma? 



 
 

INFORMANTE: Ah, não sei. Acho que... de qualquer forma, ele[s] podem divulgar, fazer o que for, o 

negócio é ter... Eles saber fazer a[s] coisa.  Que não adianta  pegá,  colocá  um montão de ho[s]pital e não 

ter médico. Igual aqui em Jui[ʒ] de Fora, ele[s] tão colocando um montão de ho[s]pital, e cadê o[z] 

médico[s]? 

ENTREVISTADOR: Então, a próxima pergunta é até com referência a isso. Como você classifica o 

atendimento do SUS aqui em Juiz de Fora? 

INFORMANTE: Ó, péssimo. Péssimo. Porque tipo assim, se você tem uma cirurgia é só pra daqui cinco 

mese[s]#, se você tem uma... dependendo da consulta, do médico, você consegue marcar, seis sete 

mese[s]#. E o[s] que você consegue marcar é cirur...é  clínico geral, ginecologi[s]ta, coisa assim. Tá certo 

que é bom, ma[ys] que que adianta eu tô com  poblema  sério, eu tenho que fazer uma cirurgia, só daqui  

sei[z] mese[s]#. Eu morro. Vai valer a pena não. 

ENTREVISTADOR: Tá certo. Você conhece alguém que já correu risco por depender do atendimento do 

SUS? 

INFORMANTE: Não. Não conheço ma[y]s já ouvi falar muito. Igual, televisão direto ele[z] vê, mo[s]tra 

a pessoa que morreu porque  num  tinha ninguém pra atender. Vária[s] coisas  já escutei falar só.  

ENTREVISTADOR: E você já correu algum risco de morte ou algum acidente qualquer? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Nada? Nenhum acidente? Nenhuma situação que você pensou assim: Ah, eu vou 

morrer agora! 

INFORMANTE: Não.  

ENTREVISTADOR: Nunca? 

INFORMANTE: Não. Graças a Deu[z] não. 

ENTREVISTADOR: Você se define como uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sou. Graças a Deu[s]#. 

ENTREVISTADOR: Fala mais um pouquinho disso aí. Por quê? 

INFORMANTE: Ah, por quê? Porque eu tenho força pra trabalhar, não dependo de ninguém, graças a 

Deu[s]#. Sou uma pessoa e[s]forçada, por isso. 

 

INFORMANTE JF03 (4’57) 

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[yz], meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#. Cidade que não cumprir indicadore[s] poderá perder verba[s]#. Haverá meta[z] 

regionais e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo 

federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet, os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a 

informações sobre o[s] sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas 

serão divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[ʒ] de saúde. Hoje o 

usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em 

ho[s]pital, com o novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre 

Padilha. O novo servi[s]to e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] 

terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O 

mini[s]tério começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta[z] com 

o[s] contato[z] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Então, você acha que essa medida de e[s]tabelecer plano de meta[z] de 

atendimento, vai adiantar? 

INFORMANTE: Sinceramente, eu acho que não. É, eu acho que e[s]tabelecer meta, pode até a[z] veze[z] 

limitar o número de atendimentos além de e[s]tabelecimento não significa que a[z] metas serão  

cumprida[s]#. E pra e[s]tabelecer meta, eu acho que antes o governo tem que pensar numa forma de 

melhorar o atendimento e dar condiçõe[z] da[z] metas serem cumprida[s]#. Porque só e[s]tabelecer a 

meta não adianta. 

ENTREVISTADOR: Sim, e assim, quanto à publicação dessa lista de serviço na internet, você acha que 

isso vai adiantar de alguma forma, vai ajudar? 

INFORMANTE: Então, eu acho que não é de todo de[s]cabido a aplicação da medida na internet. Até 

porque a internet agora se tornou acessível a toda[s] camada[z] da população, quase toda[s]#. E eu acho 

que assim, se tem a iniciativa, a iniciativa é válida. E eu acho que isso vai adiantar sim, vai ficar mais 

acessível, por exemplo, eu sou da faculdade de Direito, tô no sétimo período indo pro oitavo agora, ano 

que vem. Daqui a pouco tô formando e não sei o[z] me... o[z] medicamentos, o que o SU[S oferece. 

Então, eu acho que até pra qualquer pessoa de, tanto nível superior, tanto pra, de quem ainda não tem 

e[s]colaridade, de nível superior, nível médio, nível fundamental, isso vai facilitar. 

ENTREVISTADOR: Comé que você define o atendimento do SUS aqui em Juiz de Fora? 

INFORMANTE: Então, eu acho que o atendimento do SUS em Jui[ʒ] de Fora, é precário tanto quanto os 

outros atendimento[z] do SU[s] que a gente vê na televisão. É, não tenho contato muito próximo com o 



 
 

atendimento do SU[z] nunca precisei do SU[s] por mai[s] que eu não tenha plano de saúde hoje. É, sei 

que o[z] remédios são distribuído[s] principalmente em que[s]tão da AIDS, até muito a que[s]tão sexual 

dos anticoncepcionais, da, por mai[s] contato que já tive quando eu fazia e[s]tagio na defensoria publica, 

essa[s] coisa assim, a gente vê o pessoal falando do SU[z] ma[ys] também tem sua[z] mazelas assim 

como todos os si[s]tema[z] de saúde do Brasil. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu algum risco por depender do atendimento do 

SUS? 

INFORMANTE: Então, não conheço pessoalmente alguém que tenha corrido diretamente do SU[z] 

ma[y]s sim do si[s]tema de saúde em geral aqui de Jui[ʒ] de Fora. Até porque o[s] po[s]to[z] de saúde 

municipais são muito desequipado[z], não tem muito equipamento, a[s] pessoa[s] ficam muito tempo na 

fila, não são muito bem atendida[z], não tem é... como em todo lugar, não tem ainda a condição suficiente 

de atender a população de Jui[ʒ] de Fora que vem num crescente. 

ENTREVISTADOR: Você já sofreu algum risco de morte ou algum acidente? 

INFORMANTE: Não, graças a Deu[s]#. 

ENTREVISTADOR: Não? Alguma situação que você pensou que de repente podia morrer, alguma coisa 

assim, alguma doença grave? 

INFORMANTE: Não, graças a Deu[s]#.  

ENTREVISTADOR: Você falou que é do curso de Direito. 

INFORMANTE: Isso. 

ENTREVISTADOR: Você tá satisfeita com seu curso de graduação hoje? 

INFORMANTE: Muito, tô muito sati[s]feita com meu curso de graduação, go[s]to muito da Universidade 

Federal de Jui[ʒ] de Fora, principalmente do curso de Direito. Me orgulho muito de e[s]tudar aqui, go[s]to 

muito daqui, sou daqui, passei, só fi[z] ve[s]tibular pra cá, go[s]to muito daqui; a faculdade de Direito da 

Universidade Federal a cada dia se aprimora. A biblioteca e[s]tá melhorando, o pessoal tá bu[s]cando um 

me[s]trado na Universidade, o[s] prédios e[s]tão novos#, a[s] condiçõe[s] física[z] da faculdade e[s]tão 

muito boa[s]#, o[s] professore[s] também e[s]tão muito qualificados, então eu go[s]to ba[s]tante daqui. 

ENTREVISTADOR: Você se define hoje como uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Eu sou muito feli[z], muito feli[s]#. Faço o que eu go[s]to, e[s]tudo onde eu quero, fico 

com a minha mãe, com meu pai, com meu namorado... tô muito feli[z] meu namorado vai formar agora 

então a[s] coisas e[s]tão se encaminhando. Tô muito feliz, o período tá acabando então tô mai[s] feliz 

ainda. Então sou muito feli[s]#.  

ENTREVISTADOR: Muito obrigado. 

 

INFORMANTE JF04 (3’27) 

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[yz], meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgias, cidade que não cumprir indicadore[s] poderá perder verba[s]#. Haverá meta[z] 

regionais e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso do governo federal. 

Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet, os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a 

informações sobre os quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em ho[s]pital, com o 

novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha. O novo 

serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão acesso também 

pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tério começou ainda 

a mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[z] da ge[s]tão, de 

ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Então, você acha que essa medida de e[s]tabelecer um plano de meta[z] de 

atendimento, isso vai funcionar? 

INFORMANTE: O plano... Eu acredito assim, né, que que pelo te[s]to parece que é uma alternativa boa, 

né, principalmente com esse negocio aqui, né, da[z] dificuldades e tal, de ho[s]pital em ho[s]pital, né. E 

pode ser uma alternativa boa, né. De facilitar o acesso da[s] pessoas a essas informações e tal 

ENTREVISTADOR: É, a próxima pergunta é realmente nesse assunto que você entrou; se você acha que 

essa publicação de da lista de serviços na internet vai facilitar a vida das pessoas de alguma forma. 

INFORMANTE: Ah, eu imagino que sim, né. Porque você cê você agiliza esse processo, tal.  

ENTREVISTADOR: Como é que você avalia o atendimento do SUS aqui em Juiz de Fora? 

INFORMANTE: Bom, assim... Eu não sou a melhor pessoa pra falar. Eu já tive algumas e[s]periências e 

tal, ma[y]s sinceramente assim, né, pelo, pela[s] falas, né, tem alguma[z] dificuldade[z], né. Que[s]tão de 

fila e tal, o atendimento à[z] veze[z]  difícil, ma[yz] não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso não.  

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu algum risco por depender do serviço do SUS? 

INFORMANTE: Não. 



 
 

ENTREVISTADOR: Pessoalmente não, só por televisão, de escutar falar? 

INFORMANTE: Pessoalmente não, é. Exatamente, por informações alheias, é. 

ENTREVISTADOR: É, você correu alguma vez risco de morte ou algum acidente que você tenha 

sofrido, alguma situação que você pensou assim:  Ah, agora eu vou morrer! ? 

INFORMANTE: Ah, eu acho que não, já tive alguma[s] que eu pensei assim:  Nossa, eu podia ter 

morrido , ma[ys]#, ma[yz] não foi o caso não. 

ENTREVISTADOR: Você pode contar alguma dessas aí pra gente? 

INFORMANTE: Ah, pode. Ah, teve uma doideira que eu fi[S uma ve[s]#, assim... Eu tava pegando 

carona com um trem e tal, eu pulei do trem meio assim na velocidade cara, podia ter tomado um prejuízo, 

um preju nessa, ma[ys]#, ma[yz] deu tudo certo. 

ENTREVISTADOR: Qual curso de graduação você faz? 

INFORMANTE: Geografia. 

ENTREVISTADOR: E hoje, você tá satisfeito com seu curso? 

INFORMANTE: Ah, eu tô sati[s]feito por um[z] lados assim e tô pendengando por outro[z], ma[ys] tá 

bacana sim... tô quase finalizando já.  

ENTREVISTADOR: E você se define como uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Eu? Ah, com certeza. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Ah, bom, não... tô... Porque tá bom aí a[s] coisa e tal. Num... Assim, é porque num tô 

tri[ʃ]te, né. 

ENTREVISTADOR: Tão tá bom. Muito obrigado. 

 

INFORMANTE JF05 (5’23) 

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[yz], meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia, cidade que não cumprir indicadore[s] poderá perder verba[s]#.  Haverah  metas, 

haverá meta[z] regionais e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar recurso[z] do 

governo federal. Li[s]ta de serviço[z] de serviços será divulgada pela internet, os usuário[z] do SU[s] 

passarão a ter acesso a informações sobre as quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. 

A[z] li[s]tas serão divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. 

Hoje o usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo a ho[s]pital, indo 

de ho[s]pital em ho[s]pital, com o novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro 

Alexandre Padilha da saúde. O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. 

Os usuário[s] terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo 

SU[s]#. O mini[s]tério começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] 

meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Então, você acha que essa medida de estabelecer metas de atendimento; você acha 

que isso vai ajudar em alguma coisa? 

INFORMANTE: É... não, porque isso obriga ao... ao... o E[s]tado ou região a atender uma certa 

quantidade de pessoa[z] me[z]mo de[s]prezando a qualidade daquele atendimento. É... fazendo com que o 

atendimento seja menor qualificado. 

ENTREVISTADOR: E você. E quanto a essa questão da divulgação da lista de serviço na internet, você 

que isso pode ajudar de alguma forma? 

INFORMANTE: Isso, é bem razoável. Porque hoje em dia quem tem mais idade e é de uma classe social 

meno[s] favorecida não tem acesso à internet. Em compensação o[s] filho[z] dessa[s] pessoa[s]# o[z] 

neto[z] dessa[s] pessoa[s] tem o acesso à internet; tem uma maior facilidade. Então, é... vem pra ajudar, 

ma[ys] também complica. Porque fornece também pra uma classe social maior com acesso ao que ele[s] 

podem tá fazendo no si[s]tema único de saúde. 

ENTREVISTADOR: Com certeza. É, como é que você avalia hoje o atendimento do SUS aqui em Juiz 

de Fora?  

INFORMANTE: É... dependendo de cada regi... depende de cada região da cidade. Em São Pedro que é 

onde eu moro, o atendimento, ele é muito bom. A gente tem a UPA aqui, e nela o atendimento é rápido e 

facilitado. Ma[ys] quando a gente precisa de um atendimento mais e[s]pecífico precisa ir pro ho[s]pital de 

pronto socorro, aí esse atendimento ele cai muito de qualidade. A gente passa horas e hora[z] na fila 

e[s]perando pra ser atendido e o médico que já teve oito hora[ʒ] de plantão direto te dá um medicamento 

qualquer e te manda embora pra casa. 

ENTREVISTADOR: Isso acontece muito. Você conhece alguém que já correu algum risco por depender 

desse atendimento do SUS? 

INFORMANTE: Já. Conheço. Meu avô, ele teve ba[s]tante problema com isso; ele teve parada cardíaca, 

é... graças a Deu[s]#, meu pai, ele foi enfermeiro do exército, fez a manobra, ficou fazendo a manobra 



 
 

com ele até a ambulância chegar. E a ambulância demorou vinte e cinco minuto[z] num dia de final de 

semana sem movimento nenhum. 

ENTREVISTADOR: Nossa, que absurdo! Você já correu algum risco de morte ou um acidente, alguma 

coisa do tipo? 

INFORMANTE: Já, já caí de cabeça no chão; abriu um taio na minha cabeça, eu tive que tomar de[ys] 

pontos e foi bem traumático, assim. 

ENTREVISTADOR: Caramba. Você faz qual curso de graduação? 

INFORMANTE: Eu faço Educação Física.  

ENTREVISTADOR: Hoje, você tá satisfeito com seu curso? 

INFORMANTE: Não, não. O meu curso, ele deixa muito a desejar. Eu, como eu não vivi a licenciatura 

ampliada, eu não posso falar se era bom ou se era ruim, ma[y]s a divisão entre licenciatura e bacharelado 

inflou o curso e fe[s] com que a gente tivesse muita[z] matéria[s]#. É... O nosso curso é quase tão grande 

aqui na Federal é... que a Medicina. É... no primeiro período, a gente tem aula segunda, terça e quinta o 

dia inteiro, de sete às cinco. Então a gente, é, é muito massacrado com matéria e pouco tempo pra 

e[s]tudar. 

ENTREVISTADOR: É um curso muito puxado, então? 

INFORMANTE: Muito puxado. 

ENTREVISTADOR: Hoje, você se define como uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sim, bem feli[s]#. Ter conseguido e[s]colher o que eu queria apesar do tempo que eu 

demorei. E poder ver que eu tô me realizando com o que eu e[s]colhi. 

ENTREVISTADOR: Muito obrigado. 

 

INFORMANTE JF06 (3’39) 

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[yz], meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#. Cidade que não cumprir indicadore[s] poderá perder verba verba[s]#. Haverá 

meta[z] regionais e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do 

governo federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet, os usuário[z] do SU[ys] passarão a ter 

acesso a informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecido[s]# em cada região. A[z] li[s]tas 

serão divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje o 

usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em 

ho[s]pital, com o novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre 

Padilha. O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão 

acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tério 

começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[ʒ] 

de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Então, você acha que essa medida de estabelecer plano de metas de atendimento, 

vai adiantar em alguma coisa? 

INFORMANTE: Adianta porque, porque hoje é muito difícil você marcar um determinado tipo de 

consulta no SU[y]z dependendo do tipo de, de exame que você vai fazer, dependendo do, por exemplo, 

exame do coração, à[z] veze[z] você tem que marcar hoje pra março do ano que vem. Sacô? 

ENTREVISTADOR: Entendi. 

INFORMANTE: Só que dependendo, você vai fazer um exame de coração não tem uns equipamento[z] 

lá, então... 

ENTREVISTADOR: Você acha que publicar a lista de serviço do SUS na internet ajuda? 

INFORMANTE: Ajuda ma[yz] não atinge a maior parte da população, muita gente ainda não tem acesso 

a esse tipo de coisa, né, de informação. 

ENTREVISTADOR: Como é que você avalia o atendimento do SUS aqui em Juiz de Fora? 

INFORMANTE: Ah, tem lugar que ele é, que ele é bom, tem lugar que é bom, ma[ys] tem lugare[s] que 

acumula muita, ma[yz] não é o do[s] piore[s]#. Não é um do[s] piore[z] não. 

ENTREVISTADOR: Entendi. Você conhece alguém que já correu algum tipo de risco por depender do 

serviço do SUS? 

INFORMANTE: Não.  

ENTREVISTADOR: Não? Só televisão, só das pessoas falarem realmente? É, você já correu algum risco 

de morte ou já sofreu algum tipo de acidente? 

INFORMANTE: Não.  

ENTREVISTADOR: Nenhuma situação que você passou e depois pensou:  Caramba, olha o risco que eu 

estava correndo fazendo isso ? 

INFORMANTE: Não.  

ENTREVISTADOR: Nada? Qual curso de graduação que você faz? 

INFORMANTE: Ciências Biológica[s]#. 



 
 

ENTREVISTADOR: Hoje, você tá satisfeita com seu curso? 

INFORMANTE: Ba[s]tante.  

ENTREVISTADOR: Fala um pouquinho pra mim por que você tá satisfeita. 

INFORMANTE: Então. Porque, ah, eu go[s]to ba[s]tante da[z] matéria[s] que tratam o meu curso, assim, 

apesar de à[z] veze[z] não chegar ao ponto que eu queria assim... Do que eu e[s]perava, ma[y]s eu tô 

go[s]tando ba[s]tante. É isso. 

ENTREVISTADOR: Você se define hoje como uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Aham. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Ah, porque eu tô fazendo uma coisa que eu go[s]to, trabalho com uma coisa que go[s]to, 

num laboratório, assim, acho que eu tô go[s]tando, né, tenho uma relação muito legal com a minha 

família. 

ENTREVISTADOR: Muito obrigado, tá? 

 

INFORMANTE JF07 (3’25) 

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[z], meta[z]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#. Cidade que não cumprir indicadore[s] poderá perder verba[s]#. Haverá meta[z] 

regionais e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo 

federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet, os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a 

informações sobre as quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[ʒ] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em ho[s]pital, com o 

novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha da saúde. O 

novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão acesso 

também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tério 

começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[ʒ] 

de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Então, você acha que essa medida de estabelecer plano de meta de atendimento, 

você acha que isso vai adiantar de alguma coisa? 

INFORMANTE: Olha, eu acho que se for cumprida a meta e[s]tabelecida, pode adiantar. Só ba[s]ta, a 

coisa funcionar. Se for cumprida, vai funcionar com certeza. Muito mai[s] prático. 

ENTREVISTADOR: Muito bem. E você acha que esse essa coisa de publicar a lista de serviços do SUS 

na internet é uma medida que ajuda? 

INFORMANTE: Eu acho que ajuda porque hoje em dia, querendo ou não, a criança, a pessoa pode não 

ter computador em casa, ma[y]s a criança tem uma lan house perto que a mãe pede pra ele olhar e ele olha 

lá na lan house e volta. Apesar de não ser uma coisa totalmente democratizante, porque nem todo mundo 

tem acesso à internet com tanta facilidade, ma[y]s eu acho que ainda assim é uma forma de universalizar 

mais o acesso, a pessoa não tem que acordar tão cedo pra ir pra fila e etc. 

ENTREVISTADOR: E como que você avalia o atendimento do SUS aqui em Juiz de Fora? 

INFORMANTE: Olha, eu não frequento muito o SU[s] ma[ys] pelo que a gente vê, é um atendimento que 

demora e ele sofre muita concorrência por ser uma cidade pólo, muitas cidade[s] próxima[s] que não têm 

o aparato que a gente tem aqui. Então vem muita gente de fora pra cá. Então acaba tirando um pouco 

da[z] vaga[z] da[s] pessoa[s]#. Ma[yz] eu não considero tão caótico quanto a gente vê nesse[z] lugare[z] 

não. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguma pessoa que já correu algum tipo de risco por depender desse 

atendimento do SUS? 

INFORMANTE: Eu me[z]mo já precisei de ser, de fazer... eu quebrei o pé e tive que ficar um tempão 

e[s]perando, assim, sei lá, podia dar alguma coisa no meu pé. 

ENTREVISTADOR: Entendi. É, você já correu algum risco de morte ou sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não, Graças a Deu[s]#. 

ENTREVISTADOR: Até alguma situação que você tenha passado de risco, que você passou. 

INFORMANTE: Não, Graças a Deu[z] nunca. 

ENTREVISTADOR: É, você hoje faz qual curso de graduação? 

INFORMANTE: Eu já fi[z] graduação, tô fazendo me[s]trado em Hi[s]tória. 

ENTREVISTADOR: E você tá feliz com seu curso de mestrado? 

INFORMANTE: Tô. É um curso bom, assim, você ter dedicação, vai mais a dedicação do aluno do que 

do curso em si. O curso te deixa ba[s]tante solto, você que tem que se segurar. Isso é muito bom. 

ENTREVISTADOR: Você hoje se define como uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sou feli[z] na medida do possível. Podia ser mai[s] podia, ser meno[s]#, ma[yz] dentro 

da[s] possibilidades eu sou feliz sim. 



 
 

ENTREVISTADOR: Muito obrigado. 

 

INFORMANTE JF08 (3’01) 

INFORMANTE: Será fixado, por exemplo, número de cirurgia[s]#; cidade que não cumprir os 

indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] regionais e municípios e e[s]tado mais eficiente 

poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo federal. Os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a 

informações sobre a[s] quais são os serviço[ʒ] de saúde oferecido em cada região. Ah li[s]ta[s] terão 

divulgada[s] pela internet e  e[s]terão disponível  em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital, com o 

novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padrilha (saúde). O 

novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o fim do ano. O[s]# usuário[s] terão acesso 

também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tério 

começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[s] para definir a meta de contrato da 

ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Obrigada. Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai 

funcionar? 

INFORMANTE: Eu creio que sim. Deve dar certo. Ba[s]ta tentar. 

ENTREVISTADOR: E acha que a publicação dessas listas na internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Muito boa. A internet é o que tá em evidência atualmente. Tudo tá na internet. 

ENTREVISTADOR: É verdade. E em que bairro o senhor mora aqui em Juiz de Fora atualmente? 

INFORMANTE: Moro no centro da cidade. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS aqui? 

INFORMANTE: Ah, no centro da cidade é difícil. Se precisar de consulta tem que ir pro[z] bairro, né? 

Não atende não... 

ENTREVISTADOR: E o senhor utiliza o serviço do SUS? 

INFORMANTE: Não, não. Muito tempo que não vou. 

ENTREVISTADOR: O senhor conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do 

SUS? 

INFORMANTE: Ah, muita gente. Muito conhecido. E alguns já faleceram, ‘demo’ demora de 

atendimento. Inclusive um colega morreu na porta do ho[s]pital, e[s]perando atendimento e não 

atenderam. Quando chegaram já tinha falecido. 

ENTREVISTADOR: E o senhor já correu algum risco de morte? 

INFORMANTE: Não, não. Até agora não. Graças a Deu[z], não. 

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Também não. 

ENTREVISTADOR: E alguma doença que já te deixou preocupado? 

INFORMANTE: Não. Até agora não. Faço exame periódico, não tem con[s]tatado nada, não. 

ENTREVISTADOR: Ah que bom. É, o senhor se considera uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Eu acho que sim.  

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Tranquilo, levo a vida tranquila, com muito amor e carinho, tratando os outro bem. 

ENTREVISTADOR: Ah, que bom. O que o senhor acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito 

de falar do mineiro? 

INFORMANTE: Ah, o mineiro é maih reservado, fala, geralmente fala o certo. Carioca fala muito, puxa 

muito do S e aqui é ‘uai’, é isso aí. 

ENTREVISTADOR: Muito obrigada. 

INFORMANTE: De nada. 

 

INFORMANTE JF09 (5’10) 

INFORMANTE:  Será fixado, por exemplo, número de ‘energia’, cirurgia, né? Cidade que não cumprir 

indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[s]# regionais e municipai[s]#,  município[s]# né? E 

e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo federal. Não é isso? 

ENTREVISTADOR: Isso. 

INFORMANTE: Li[s]ta[z] de serviço será divulgada pela internet. O usuário[z] do SU[ys] passarão a ter 

acesso a informação sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[s]# de saúde, né?. Hoje o 

usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre (não é isso?) um tipo de tratamento indo de ho[s]pital 

a ho[s]pital, com o novo si[s]tema tudo será público e que, e de, de fácil acesso, afirmou o mini[s]tério, 

mini[s]tro Alexandre Padilha (saúde). O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o 

final do ano. Os usuário[s] terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamento[s]# 



 
 

oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tério começou ainda a mapear os serviço de saúde em todo o paí[s] 

para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[s]# de ge[s]tão, né?. 

ENTREVISTADOR: Isso. Obrigada. O senhor acha que essa, esse plano de metas de atendimento do 

SUS vai funcionar? 

INFORMANTE: Eu acho que não.  

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque nunca funcionou né. Na realidade nunca funcionou; e nem vai funcionar. Porque 

o pobre é aquele negócio, quem depende do SU[s]# é quem? Não é o pobre? Então não vai funcionar. 

Porque pra beneficiar o pobre ninguém fa[yz] nada pra beneficiar ele, né. Então não vai funcionar. 

Infeli[z]mente. 

ENTREVISTADOR: E essa publicação de lista na internet dos medicamentos, o senhor acha que vai ser 

boa ou não? 

INFORMANTE: Medicamento é o o... 

ENTREVISTADOR: A lista do que o SUS vai dar, vai tá na internet. 

INFORMANTE: Tá. 

ENTREVISTADOR: Você acha que isso vai ser bom? 

INFORMANTE: Pra doar. 

ENTREVISTADOR: Não, pra você ir lá buscar o, quais são as lista[z] de medicamentos, aí você acha 

que, isso vai tá na internet. Você acha que isso vai ser bom ou ruim isso tá na internet ou não vai 

adiantar? 

INFORMANTE: Se tiver, tudo bem né. Se tiver di[s]ponível, se tiver na internet ma[y]s e[s]tiver 

di[s]ponível, tudo bem, vai adiantar. Ma[y]s senão tiver di[s]ponível também não nada né? 

ENTREVISTADOR: É verdade. Em que bairro o senhor mora atualmente? 

INFORMANTE: Eu moro em São Pedro.  

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS lá? 

INFORMANTE: Péssimo.  

ENTREVISTADOR: O senhor utiliza o... 

INFORMANTE: Um irmão meu que tá há sei[s] mê[y] [s]perando uma cirurgia. Marcaram a consulta pra 

cirurgia numa pedra no rin[s]#. Até hoje nada. Sei[z] mê[ys]#. Com urgência, né. 

ENTREVISTADOR: E o senhor utiliza o serviço do SUS também? 

INFORMANTE: Eu não porque graças a Deu[z] não precisei né? 

ENTREVISTADOR: Ah, que bom. E além do seu irmão, o senhor conhece mais alguém que depende do 

serviço do SUS e não consegue? 

INFORMANTE: Tem o meu pai, né? Minha família toda, praticamente toda depende. Só que todo[z] 

dependem disso aí.  Meu pai por ser idoso tem preferência, na frente né; então... Ma[y]s a minha irmã, por 

exemplo, já e[s]perou sei[z] me[ys]#, um ano e nada. Nada feito. 

ENTREVISTADOR: O senhor alguma vez já correu algum risco de morte? 

INFORMANTE: Eu graças a Deu[z], não. Quando eu morrer, eu vou morrer de ve[ys]#. 

ENTREVISTADOR: E já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE:  Graças a Deu[z], não. 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave que já te deixou preocupado? 

INFORMANTE: Graças a Deu[z], não. 

ENTREVISTADOR: Agora uma pergunta mais pessoal. O senhor se considera uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Graças a Deus sim.  

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque a minha vida é feli[z] né. Eu trabalho, tenho saúde né, fazer o quê? 

ENTREVISTADOR: E, agora, o que o senhor acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de 

falar do mineiro? 

INFORMANTE: Aí eu... infeli[z]mente não tenho como... 

ENTREVISTADOR: O senhor vê alguma diferença nas falas do jeito de um falar e do outro?  

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: O senhor acha que a gente fala igual, os cariocas e os mineiros? 

INFORMANTE: Mais ou menos igual. 

ENTREVISTADOR: Mais ou menos igual? O que o senhor vê que é diferente? 

INFORMANTE: Eu num vejo nada diferente. 

ENTREVISTADOR: Não? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: tá bom então. Obrigada. 

INFORMANTE: Falou? Tchau. 

 



 
 

INFORMANTE JF10 (3’44) 

INFORMANTE: Será fixado, por exemplo, número de cirurgia[s]#. Cidade que não cumprir indicadore[s] 

poderá até perder a verba. Haverá meta[z] regionais e municipais e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão 

ganhar mai[z] recurso[z] do governo federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet. Os 

usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a informações sobre quais são os serviço[ʒ] de saúde oferecidos 

em cada região. A[z] li[s]tas serão divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]ponívei em ho[s]pitais e 

po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário precisa de[s]cobrir se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de 

ho[s]pital a ho[s]pital, com o novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro 

Alexandre Padilha que é da saúde. O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final 

do ano. Os usuário[s] terão acesso também pela internet e uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] 

pelo SU[s]#. O mini[s]tério começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo o parí[s] para definir 

a[z] metado[s] contrato[z] da ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Obrigado. A senhora acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai 

funcionar? 

INFORMANTE: Tô acreditando. 

ENTREVISTADOR: E acha que a publicação da lista de serviços na internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Vai facilitar.  

ENTREVISTADOR: É? Por quê? 

INFORMANTE: Porque aí você entra na internet, aquilo que não sair você tem como recorrer, né, cobrar. 

Porque a gente não tem esse acesso. Então a internet vai ajudar muito.  

ENTREVISTADOR: Em que bairro a senhora mora atualmente? 

INFORMANTE: Bairro de Lurde[s]#. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS lá no seu bairro? 

INFORMANTE: Não, eu não frequento o SU[z] do bairro ma[ys] tenho parente[s] que frequentam e lá tá 

sendo bem atendido. 

ENTREVISTADOR: Tá sendo bem atendido? 

INFORMANTE: Tá. 

ENTREVISTADOR: E a senhora conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço 

do SUS? 

INFORMANTE: Não. Não conheço. 

ENTREVISTADOR: E a senhora já correu risco de morte? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave que te deixou preocupada? 

INFORMANTE: Não. Também não. 

ENTREVISTADOR: Não? A senhora se considera uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Muito feli[s]#. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque eu moro em Jui[ʒ] de Fora.  

ENTREVISTADOR: É. 

INFORMANTE: Eu adoro Jui[ʒ] de Fora. Entendeu? Eu go[s]to de tudo que tem dentro de Jui[ʒ] de Fora. 

Entendeu? Então, eu go[s]to daqui. 

ENTREVISTADOR: Que bom. O que a senhora acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de 

falar do mineiro? 

INFORMANTE: Olha, eu fiquei um tempo no Rio. Morei lá um tempo, lá eles achavam que eu que 

puxava muito S, é, que eu tinha uma linguagem diferente; que a gente realmente tem um pouquinho 

ma[yz] não é muito diferente. É uma e[s]pressão, são expressõe[s]# por exemplo, eu usava muito assim:  

Ah, deixa esse trem pra lá . É coisa de mineiro. Lá eles já não usam. Aí fala, uai, trem? . Fala...  É . São 

palavreado[s] que a gente tem o hábito cotidiano de falar que a[z] veze[z] lá não tem. É pouca diferença. 

Agora puxar o S, eu não acho que eu puxo o S, ma[yz] eles achava que eu puxava o S que não era ele[s] 

que puxava o S. Eu acho que ele[z] puxam, o[s] carioca puxam mai[z] do que a gente. Só isso. Tá jóia? 

ENTREVISTADOR: Obrigada. 

INFORMANTE: De nada. 

 

INFORMANTE JF11 (3’43) 

INFORMANTE: SU[s] terá pela primeira ve[z] meta[z]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgias. Cidade que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá (meta) 

meta[z] regionais e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[s]# recurso[z] do 

governo federal. Li[s]ta de serviço será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[s] passarão a ter 



 
 

acesso a informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas será 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão  di[s]poníveis  em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital, com o 

novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha,  (saúde). O  

novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Usuário[s] terão acesso 

também pela internet e a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tério 

começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] 

contrato[z] da ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: A senhora acha que essa meta de atendimento do SUS vai funcionar? 

INFORMANTE: Olha, é isso. Sempre ele[s] falam sobre saúde que vai melhorar no Su[s]# e nada 

melhora, né? 

ENTREVISTADOR: Então você acha que não vai melhorar? 

INFORMANTE: Eu tenho dúvida.  

ENTREVISTADOR: E essa publicação da lista de serviços na internet, a senhora acha que vai ser boa? 

INFORMANTE: Ah, não, isso aí com certeza. Porque vai ser divulgada, né.  

ENTREVISTADOR: As pessoas têm mais acesso. 

INFORMANTE: Vai ter mais acesso. Com certeza. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro a senhora mora aqui? 

INFORMANTE: Moro no bairro Monte Ca[s]telo. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento de SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Olha o atendimento lá eu não posso te falar porque eu não frequento o po[s]to de saúde 

lá. 

ENTREVISTADOR: A senhora conhece alguém que utiliza o serviço, que já dependeu? 

INFORMANTE: Não, não conheço entendeu. A minha família toda, a gente paga plano de saúde, né. Aí 

gente usa o plano. 

ENTREVISTADOR: Entendi. A senhora já correu risco de morte? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não.  

ENTREVISTADOR: Já teve uma doença grave? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: A senhora se considera uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Ah, considero, graças a Deu[s]#.  

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Olha, porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa assim, quando eu quero uma coisa, eu 

luto pra ter aquilo. Você entendeu? Se eu conseguir bem, se eu não conseguir também, eu agradeço a 

Deu[z], eu tenho muito a força de Deus, sabe? E tudo que eu faço, que eu penso, dá certo. Entendeu? 

Porque eu ponho Deu[z] na minha frente primeiro. 

ENTREVISTADOR: É, mudando de assunto, o que a senhora acha que diferencia o jeito de falar do 

mineiro pro jeito de falar do carioca? A senhora consegue ver alguma diferença do jeito de falar? 

INFORMANTE: Vou ser sincera com você. Eu não vejo não. 

ENTREVISTADOR: Não? 

INFORMANTE: Não, porque apesar, eu conheço pouco... é... 

ENTREVISTADOR: Carioca. 

INFORMANTE: Carioca. Entendeu? Eu converso muito pouco. 

ENTREVISTADOR: Então pra senhora não tem diferença no jeito de falar? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Obrigada. 

INFORMANTE: Nada. 

 

 

INFORMANTE JF12 (4’58) 

INFORMANTE: SU[s] terá pela primeira ve[yz] meta[z] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#. Cidade que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionais e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo 

federal. Li[s]ta de serviço (serão) será divulgada pela internet. Os usuário[z] do SU[s] passarão a ter 

acesso a informações sobre quais são os serviço[ʒ] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis  em ho[s]pitais e po[s]to[ʒ] de saúde, e po[s]to[ʒ] de 

saúde, né. Hoje o usuário precisa de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital 

a ho[s]pital, com o novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre 



 
 

Palha, da saúde. O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os 

usuário[s] terão acesso também pela internet e uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo 

SU[s]#. O mini[s]tério começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[s] para definir a[z] 

meta[z] do[s] contato[z] da região, de região. 

ENTREVISTADOR: O senhor acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar? 

INFORMANTE: Eu acredito que não. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque tem sempre interesses a parte entendeu? Tem interesse, público, todo mundo 

quer melhor, melhorias, entende? Alguma[s] pessoas até da parte da liderança, dirigente[s] público[s] 

querem, ma[yz] no geral não funciona...  sempre tem alguém que atrapalha o processo, né? Ma[ys] pode 

ser que alguma coisa funcione, outra..., por exemplo, o serviço de internet pode funcionar, o de orientação 

do[z] medicamento[s] também pode funcionar. Ma[yz] não sei se vai atender. 

ENTREVISTADOR: Então o senhor acha que a utilização da internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Vai ser boa. Acredito que sim. Evita a pessoa ter que ir lá no balcão de atendimento pra 

saber que médico que tem e o que não tem. Ela pode consultar em casa o[z] remédio[s] que tem e o que 

não tem. 

ENTREVISTADOR: Entendi. Em que bairro o senhor mora aqui em Juiz de Fora? 

INFORMANTE: Eu moro no Bairu. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Eu não tenho po[s]to de saúde no pu[yz]... no meu bairro não, eu vou no bairro mai[s] 

próximo. Ma[y]s o atendimento não é bom não. Chego lá só são quinze vagas, entende? Quem perdeu 

a[s] quinze vaga[s]#, o[s] cliente[s] que chegar, o[s] quinze que chegarem são atendido[s]#. Se não tiver 

nenhuma emergência, ninguém é atendido, entende?. E só é atendido crianças e[s]pecial e idoso[s]#. 

Então se tiver crianças e idoso[z], você perde a ve[s]#. 

ENTREVISTADOR: Entendi.  

INFORMANTE: A preferência são pra ele[s]#. São quinze pessoas atendida[s] passou dessa[s] quinze 

não atende mai[s]#. E o po[s]to fica lá, praticamente quase que inutilizado na parte da tarde porque a 

gente, não tem como consultar na parte da tarde, só na parte da manhã. 

ENTREVISTADOR: Entendi. Então o senhor conhece alguém que já correu risco de morte por depender 

do SUS? 

INFORMANTE: Não, conheço. 

ENTREVISTADOR: Não? 

INFORMANTE: Conhecer, eu não conheço, já vi muito[s] caso[z] ma[ys]#, ma[y]s eu não conheço 

ninguém em particular que morreu por causa disso não.  

ENTREVISTADOR: O senhor já correu risco de morte? 

INFORMANTE: Por causa do SU[s]? 

ENTREVISTADOR: Qualquer risco, algum acidente, alguma doença muito grave? 

INFORMANTE: Não, não. Acidente[s]#? Já tive acidente[s] fui atendido, até fui atendido porque foi uma 

coisa, foi fratura né, então teve atendimento normal. Ma[yz] não conheço nenhum caso de pessoa[s] que 

tiveram problema[s] com o SU[s] não. A gente ouve muito na televisão, no rádio, no jornal. Ma[y]s eu 

não conheço ninguém em particular não. 

ENTREVISTADOR: Entendi. É, o senhor se considera uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Que pergunta! Não, pra ser feli[s] preciso alcançar alguma[s] coisas ainda. 

ENTREVISTADOR: É, então você tá na caminhada pra ficar, alcançar a felicidade? 

INFORMANTE: No caminho, na procura. Tô procurando chegar, alcançar meus objetivos, entende?. 

Senão todo[s]# algun[z] dele[s] porque nem todo[s]# é... Como diz aquela frase, querer é poder ma[yz] 

nem sempre. Certa[s] coisa[z] não são, não podem ser alcançada[s]#. Não serão alcançada[s]#, outras 

serão.  

ENTREVISTADOR: Com certeza. Mudando um pouquinho do rumo. O que o senhor acha que diferencia 

o jeito de falar do carioca do jeito de falar do mineiro? 

INFORMANTE: Ah, muito pouca coisa. Porque a proximidade é muita, é muita proximidade. Talve[y]s o 

que faz a gente caracterizar assim o mineiro com Jui[ʒ] de Fora é o jeito de ve[s]tir, é assim... o jeitinho 

meio carioca, é sotaque um pouco carioca, um pouquinho do sotaque de carioca em Jui[ʒ] de Fora. 

Ma[yz] mineiro é mineiro, entende? 

ENTREVISTADOR: E como é o sotaque do carioca? 

INFORMANTE: O carioca quando você vai falar lá ele fala muito ‘tu’, e puxa muito o chi[z] (X), né. 

Com a[s] pessoa[s] que eu conheci pelo meno[s]#. E o jui[s]forano pegou um pouco desse carregado na 

fala, entende? Um pouco do S também . Fora alguma[s] coisa[s] que a gente go[s]ta também do Rio, né. 

Por causa da proximidade me[z]mo. Por isso que o pessoal de Belo Horizonte tem um pouco de raiva da 

gente, a gente tá muito próximo do Rio, tem muito mai[s] contato com ele[s]#. 



 
 

ENTREVISTADOR: Entendi. 

 

 

LOCALIDADE 5 – BELO HORIZONTE 

 

INFORMANTE BH01 (4’07) 

INFORMANTE: Haverá meta[z] regionai[z] municípios e e[s]tado[z] mais  eficiente[s] poderão ganhar 

mai[z] recurso[z] do Governo Federal. É, os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a informações 

sobre o[s] quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região... A[z] li[s]tas serão divulgada[s] 

pela internet e e[s]tarão disponíveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário precisa ficar 

de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em ho[s]pital; com o novo 

si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini, o mini[s]tro Alexandre Pa Padilha 

(mini[s]tro da saúde). O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os 

usuário[s] terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo 

SU[s]#. O Mini[s]tério começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[s] para definir a[z] 

meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tão.  

ENTREVISTADOR: Você acha que essa medida, plano de metas de atendimento, funcionará? E a 

publicação de listas de serviço na internet vai ajudar? 

INFORMANTE: Bom, eu acredito que não. Pois, é... Grande parte da população brasileira, inclusive a 

gente tem um número de alfabeti[z]mo assim... até gritante, não tem acesso à internet e mai[z] da metade 

não é familiarizada com o uso. Vai ser assim, uma... uma inovação; embora seja eficiente pra[s] 

camada[s] que e[s]tão aco[s]tumada[s]#, ela vai ser uma medida e[s]cludente pra quem não tá vinculado a 

esse tipo de informação. Então vai ser uma medida, é... Vai melhorar? Vai. Ma[yz] não vai ser pra todo 

mundo e que é inicialmente a propor[s]ta né? Eu acho que não.  

ENTREVISTADOR: Como é o atendimento do SUS na sua cidade? Você conhece alguém que já correu 

riscos por depender do serviço do SUS?  

INFORMANTE: Já. O atendimento do SUS até o governo do Aécio Neves era assim... sati[s]fatório. 

Depoi[z] do governo do Aécio Neve[z] vem é... Piorou um pouco, e... em um, em um desses ano[s] pra 

trás eu tive que recorrer ao SU[s] com a minha mãe,  a gente ficou onze hora[z] na fila da previdência. A 

gente tava, é... nó[s] ficamos onze hora[z] lá, foi beem desagradável. 

ENTREVISTADOR: É... Você já correu risco de morte? Já sofreu algum acidente?  

INFORMANTE: Não... Hum... Graças a Deus ainda não.  

ENTREVISTADOR: Você conhece algum, algum amigo seu que sofreu e teve que usar o serviço do...? 

INFORMANTE: É... O meu primo quando ele sofreu um acidente, na BR voltando de Curveiro, ma[ys] 

foi atendido. Graças a Deu[s] foi re[s]gatado, ele ficou em coma por algum tempo mas o serviço chegou, 

o atendimento chegou na hora... Ele ficou numa UTI muito boa e hoje taí... andando... Graças a Deu[s]#. 

ENTREVISTADOR: É... Qual que é o seu curso de graduação? Se você e[s]tá satisfeito com ele... e por 

quê que você escolheu? 

INFORMANTE: Olha, eu tô estudando Arquitetura e Urbani[z]mo e confesso que no começo eu tava 

mais empolgado, não tô muito é... como eu posso dizer?! Sati[s]feito com a minha graduação porque é um 

curso muito difícil, que demanda muito trabalho, demanda muita[z] madrugadas em cima de prancha e 

computador e no final da[s] conta[z] não é bom porque a gente vai sair, eu e muito[s] co.. amigo[z] meus 

a gente vai sair da faculdade... a gente não vai desenhar ou fazer a[s] coisa[s] que a gente e[s]tuda. A 

gente vai trabalhar muito a mercado de trabalho, no nosso país o mercado imobiliário é uma coisa assim... 

de[z]leal, principalmente pra população brasileira. Então eu num tô muito sati[s]feito com o que eu vou 

arrumar não. 

ENTREVISTADOR: Sim. Você se definiria como uma pessoa feliz?  

INFORMANTE: Sim! Por que não?  

ENTREVISTADOR: Quer ‘aprofundar mais na... resposta? 

INFORMANTE: Ah! Sim... Assim, sou uma pessoa de classe média... e tenho acesso a tran[s]porte, 

internet, educação, saúde, muita informação... vivo é... participo muito da vida política da cidade, do 

e[s]tado e do paí[s] procuro saber... então eu acho que assim, felicidade “né” só um momento bom, né?! É 

re[s]ponsabilidade se preocupar com o entorno, então eu me considero uma pessoa feli[s]#. 

ENTREVISTADOR: Obrigada. 

INFORMANTE: De nada. Frank, sua ve[s]#. 

 

INFORMANTE BH02 (2’53) 

INFORMANTE: SU[s] terá pela primeira ve[z] meta[z] de atendimento, uau. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#. Cidade que não cumprir indicadore[s] poderá perder verba[s]#. Haverá meta[z] 

regionai[s]#. Municípios e estado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar indicadore[s]#, opa; mai[z] 



 
 

recurso[z] do Governo Federal. Li[s]ta de serviço será divulgada pela internet. Usuário[z] do SU[s] 

passarão a ter acesso a informações sobre a[s] quais os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. 

A[z] li[s]tas serão divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. 

Hoje o usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em 

ho[s]pital; com o novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre 

Padilha (saúde). O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os 

usuário[s] terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelos 

SU[s]#. O Mini[s]tério começou ainda a mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[s] para definir a[z] 

meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tão.  

ENTREVISTADOR: Você acha que essa medida, o plano de metas de atendimento, funcionará? E a 

publicação de listas de serviço na internet vai ajudar? 

INFORMANTE: Acho que sim, ma[y] tem que ter uma boa divulgação. Quer dizer, tem muita coisa no 

SU[s] que a gente, né... que exi[s]te e que a gente não tá ciente. Eu, por exemplo, num uso nada do 

SU[s]#. 

ENTREVISTADOR: Sim. Como é o atendimento do SUS na sua cidade? Você conhece alguém que já 

correu riscos por depender do se, serviço do SUS?  

INFORMANTE: Já. Eu trabalho com Engenharia e já teve caso de pedreiro que perdeu a mão e teve que 

ir pro SUS e foi uma novela. Entendeu? O cara ser atendido e etc. Foi atendido, atendido com urgência lá 

no João XXIII, só que acabou que a gente tem ciência que ele teria um melhor atendimento se fosse num 

plano particular. 

ENTREVISTADOR: Você já correu risco de morte? Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não... tsc tsc. Nada. 

ENTREVISTADOR: Conhece alguém? Algum amigo?  

INFORMANTE: Amigo não, só pessoa que eu já trabalhei. Cara que caiu de obra, bateu a cabeça... ficou 

sangrando... Tudo foi atendido lá no João XXIII. Não teve nenhum caso de morte, mas sempre a me[z]ma 

coisa. Chega lá... 

ENTREVISTADOR: Mas teve eficiência, o atendimento?  

INFORMANTE: Não sei te falar. Sei que ele[s] foram atendido[s]#, não tiveram nenhuma sequela e tal. 

Então eu acho que foi um atendimento bom.  

ENTREVISTADOR: Você está satisfeito com seu curso de graduação? Por quê? 

INFORMANTE: Ah, eu tô. Acho que... no geral sim.  

ENTREVISTADOR: Qual é a engenharia? 

INFORMANTE: Engenharia Civil.  

ENTREVISTADOR: Você se definiria como uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Olha essa é difícil, né! Acho que felicidade depende muito das e[s]pectativa[s] que você 

coloca, mas simplesmente eu acho que eu seria uma pessoa feliz sim. Acho que me definiria. Morreu? 

 

INFORMANTE BH03 (2’35) 

INFORMANTE: SU[s] terá pela primeira ve[z] meta[z] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#. Cidade que não cumprir indicadore[s] poderá perder verba[[s]#. Haverá meta[z] 

regionais e municípios e estado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo federal. 

Li[s]ta[z] de serviço será divulgada[s] pela internet, os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em ho[s]pital, com o 

novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha. O novo 

serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano, os usuário[s] terão acesso também 

pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tério começou ainda 

mapear o serviço de saúde em todo o paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que essa medida funcionará? E a publicação de listas na internet vai 

ajudar? 

INFORMANTE: Eu acho que a medida vai funcionar se não tiver de[z]vio, se não tiver a[s] corrupções[s] 

que normalmente ocorrem no Brasil, se for uma coisa feita com seriedade. A ideia em si eu acho boa. E 

a[z] li[s]ta[z] vão ajudar, sim, porque realmente é um de[s]propósito a pessoa ter que ficar indo em 

ho[s]pital de[s]cobrindo, ainda mais a[s] pessoa[s] que usa o  SU[s] que normalmente é carente e é difícil 

pegar passagem, ga[s]tar dinheiro, muito mai[s] prático a pessoa consultar pela internet. 

ENTREVISTADOR: Como é o atendimento do SUS na sua cidade? 

INFORMANTE: Olha... Eu, eu e[s]cuto tanto caso[s] positivo[s] quanto negativos, eu acho que no geral 

não é ruim não. Eu não tenho como falar profundamente porque eu e minha família e a[s] pessoa[s] 

próximas a mim, a gente não usa, então eu não sei pessoalmente como é. 



 
 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu riscos por depender do serviço do SUS? 

INFORMANTE: Não, pessoalmente não. 

ENTREVISTADOR: Você já correu risco de morte? Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não, nunca. 

ENTREVISTADOR: Conhece alguma pessoa? 

INFORMANTE: Conheço ma[yz] não que foi atendida pelo SUS eu acho que não se enquadra no caso. 

ENTREVISTADOR: Você está satisfeito com o seu curso de graduação? 

INFORMANTE: E[s]tou. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: E[s]tou. Porque a faculdade é muito re[s]peitada. Pode falar a faculdade, pode né? Eu 

e[s]tudo na PUC, é uma faculdade conceituada, e o curso de admini[s]tração lá recebeu nota muito boa 

recentemente, o curso que eu faço, então tô sati[s]feito. 

ENTREVISTADOR: E você se definiria como uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Defino. Tô sati[s]feito com a minha vida. 

 

INFORMANTE BH04 (3’24) 

INFORMANTE: Haverá meta[z] regionais e municipais e estado[z] mais eficiente[s]# (eficiente[s]) 

poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo federal. Li[s]ta[z] de serviço serão divulgada[s] pela 

internet, os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a informações sobre quais são os serviço[z] de saúde 

oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em 

ho[s]pitais e po[s]to[Z] de saúde. Hoje o usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de 

tratamento indo de ho[s]pital em ho[s]pital, com o novo si[s]tema tudo será púbrico e de fácil acesso, 

afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha, mini[s]tro da saúde (Alexandre Padilha). O novo serviço e[s]tá 

sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano, os usuário[s] terão acesso também pela internet a 

uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tério começou ainda mapear o 

serviço de saúde em todo o paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que essa medida, do plano de metas de atendimento funcionará? E a 

publicação de lista de serviços na internet vai ajudar? 

INFORMANTE: Eu não sei se ajudaria, eu só não vejo isso como uma novidade. Né... eu acho que, na 

que[s]tão quando fala tudo o que e[s]tá dizendo aqui, a que[s]tão de procurar o que atende pelo SU[s] 

talve[s] trata muito mai[z] da que[s]tão de informação do que já e[s]teja (já e[s]teja) informado. É muito 

mais uma que[s]tão da[z] veze[z] da gente não procurar saber, e o si[s]tema, acho que é muito mai[z] da 

forma como é divulgado. Né, não é muito da que[s]tão do usuário não querer saber, ma[y]s a forma que é 

feito não, num abre, não é clara. 

ENTREVISTADOR: Como é o atendimento do SUS na sua cidade? Você conhece alguém que já correu 

riscos por depender do serviço do SUS? 

INFORMANTE: Não. Não conheço. 

ENTREVISTADOR: Como é o atendimento? 

INFORMANTE: O atendimento até onde eu sei é bom. Eu sempre... Eu não faço uso do serviço do SU[s] 

porque eu tenho um convênio, ma[ys]#; eu acho que tem muita[s] coisa[s] que funcionam, é muito mai[s] 

que a gente... A gente fica muito mai[s] preso no que não funciona, e isso acaba prejudicando o re[s]to, aí 

‘cê’ sempre acha que o SU[z] não oferece,  o SUS é ruim, ma[z] não é de todo ruim não, que até onde eu 

sei, a pouca informação que tenho, é um do projeto[s]# né, mais eficiente[s]#. 

ENTREVISTADOR: Você já correu risco de morte, já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Ih... como você não é estudante, qual é, se você fez curso de graduação. 

INFORMANTE: É, mas eu não sou estudante aqui na Newton, me formei em psicologia aqui na Newton, 

agora faço pó[z]-graduação na PUC. 

ENTREVISTADOR: E você gosta? 

INFORMANTE: Go[s]to. 

ENTREVISTADOR: E a última pergunta seria, se você se definiria como uma pessoa felis? 

INFORMANTE: Sou feli[s]#. 

 

INFORMANTE BH05 (3’14) 

INFORMANTE: SU[s] terá pela primeira ve[z] meta[ʒ]  de atendimento. Haverá meta[z] regionais e 

(municipais e e[s]ta...) municipais e... e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do 

governo federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet, os usuário[z] do SU[s] passarão a ter 

acesso a informações sobre quai[s] quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A li[s]ta 

é... será divulgada[s] pela internet e e[s]ta... e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. 

Hoje o usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em 



 
 

ho[s]pital, com o novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre 

Padilha, de saúde. O novo serviço será... e[s]tá sendo mo[s]trado e deve e[s]tar pronto até o fim do ano, os 

usuário[s] terão acesso também a internet a uma li[s]ta, uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] 

pelo SU[s]#. O mini[s]tério começou ainda a mapear o serviço de saúde em todo o paí[s] para definir a[z] 

meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que essa medida, do plano de metas  de atendimento funcionará? E a 

publicação de listas de serviço na internet vai ajudar? 

INFORMANTE: Funcionar pode, ma[yz] depende agora do pessoal aplicar né. Eu acho que o problema 

não é a[z] leis ou o jeito que divulga, o problema é a informação do do... do[s] pronto socorro em 

informar e tal. 

ENTREVISTADOR: Você acha que a publicação na internet vai ajudar, das listas? 

INFORMANTE: Levando em consideração que o SUS o pessoal é bom, tipo assim, é... o pessoal de 

renda baixa, nem todo mundo tem internet, então eu não sei se vai ser tão efica[s]#. 

ENTREVISTADOR: Como é o atendimento do SUS na sua cidade? Você conhece alguém que já correu 

riscos por depender do serviço do SUS? 

INFORMANTE: Nossa... Demai[s]#. Muita gente. O SU[z] nó.. eu acho que em Belo Horizonte não é tão 

eficaz o SU[s]#. Se uma pessoa fica um ano tentando uma... uma... uma consulta e não consegue. 

ENTREVISTADOR: Você já correu risco de morte, já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Conhece alguém próximo que poderia contar? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Você está satisfeito com seu curso de graduação? E qual é? 

INFORMANTE: Ciência[z] biológica[z] né, e eu tô muito sati[s]feita, go[s]to demai[z] do curso. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque é uma área que eu sempre me dei bem, sempre go[s]tei da área, e de[z]de 

sempre eu sempre me de[s]taquei muito em Biologia, então eu go[s]to muito da área. 

ENTREVISTADOR: Você se definiria como uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sim. Em termos sim, tem problema[z] mas a gente é feli[z] me[s]#. 

 

INFORMANTE BH06 (2’36) 

INFORMANTE: É... SU[s] terá pela primeira ve[z] meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#, cidade que não cumprir indicadore[s] poderá perder verba[s]#. Haverá meta[z] 

regionais e municípios e estado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo federal. 

Li[s]ta de serviço será divulgada pela internet, os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso as 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[Z] de saúde. Hoje (o usu...) o 

usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em 

ho[s]pital, com o novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre 

Padilha, saúde. O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os  

usuário[s] terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo 

SU[s]#. O mini[s]tério começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[s] para definir a[z] 

meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que essa medida do plano de metas de atendimento, funcionará? E a 

publicação de listas de serviço na internet, se ela vai funcionar? 

INFORMANTE: Acho que sim, só com relação ao nível do usuário. Tem gente que não tem acesso a 

internet aí vai dificultar ne[s]te caso. Pessoa[z] mai[z] velha[s] que não tem co[s]tume de utilizar a 

internet. 

ENTREVISTADOR: Então você acha que esse plano vai funcionar, de atendimento? 

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Como é o atendimento do SUS na sua cidade? Você conhece alguém que já correu 

riscos por depender do serviço do SUS? 

INFORMANTE: Não, conhecer pessoalmente, não. Já... Acompanho por televisão, ma[s] pessoalmente 

não. 

ENTREVISTADOR: E como é o serviço? 

INFORMANTE: Normalmente é, demorado, a pessoa é tran[s]ferida de ho[s]pital pra ho[s]pital. 

ENTREVISTADOR: Você já correu risco de morte? Já sofreu algum acidente?  

INFORMANTE: Não.  

ENTREVISTADOR: Conhece alguém próximo? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Você está satisfeita com seu curso de graduação? Qual seria? 



 
 

INFORMANTE: E[s]tou, Ciência[z] biológica[s]#. 

ENTREVISTADOR: E por quê? 

INFORMANTE: Eu acho o curso muito amplo, e a e[s]trutura da faculdade é bacana. 

ENTREVISTADOR: Você se definiria como uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sim. 

 

INFORMANTE BH07 (2’25) 

INFORMANTE: SU[s] terá pela primeira ve[z] meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#, cidade[s] que não cumprir indicadore[s] poderá perder verba[s]#. Haverá meta[z] 

regionais e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo 

federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internet, os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje os usuário[s] 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em ho[s]pital, com o 

novo si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha da saúde. O 

novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano, os usuário[s] terão acesso 

também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SUS o mini[s]tério começou 

ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[s] para definir a[z] meta[z] do[z] do[s] contrato[z] de 

ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que essa medida, esse plano de metas  de atendimento funcionará?  

INFORMANTE: Acho que sim, que facilitará o acesso dos usuário[s]#.  

ENTREVISTADOR: E a publicação de listas de serviço na internet, vai ajudar? 

INFORMANTE: Um pouco, porque nem todo mundo tem acesso à internet.  

ENTREVISTADOR: Como é o atendimento do SUS na sua cidade? 

INFORMANTE: Precário. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu riscos por depender do serviço do SUS? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Você já correu risco de morte? Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Conhece alguém? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Você está satisfeito com seu curso de graduação? Qual é? 

INFORMANTE: Tô muito sati[s]feita com meu curso de Ciência[z] biológica[s]#. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque é o que eu sempre qui[s] fazer, e eu me identifico com a[z] matéria[z] do curso. 

ENTREVISTADOR: Então você sempre quis fazer esse curso? 

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Você se definiria como uma pessoa feli[s]? 

INFORMANTE: Sim. 

 

INFORMANTE BH08 (2’50) 

INFORMANTE: SU[S] terá pela primeira ve[z] meta[z] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#, cidade[s] que não cumprir indicadore[s] poderá perder verba[s]#. Haverá meta[z] 

regionais e municípios e estado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo federal. 

Li[s]ta de serviço será divulgada pela internet, os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a informações 

sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão divulgada[s] pela 

internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[Z] de saúde. Hoje o usuário precisa ficar 

de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital em ho[s]pital, com o novo 

si[s]tema tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha, da saúde. O novo 

serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano, os usuário[s] terão acesso também 

pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[y]s o mini[s]tério começou ainda 

mapear os serviço[z] de saúde em todo o paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que essa medida, esse plano de metas  de atendimento funcionará? 

INFORMANTE: Eu acho, acredito que sim, se for bem empregado tem tudo pra poder dar certo. 

ENTREVISTADOR: E a publicação de listas de serviço na internet vai ajudar? 

INFORMANTE: Vai ajudar ba[s]tante, porque hoje a maioria do pessoal tem acesso à internet. 

ENTREVISTADOR: Como é o atendimento do SUS na sua cidade? 

INFORMANTE: Olha em determinado[s] po[s]to[z] de saúde, a gente vê que é bem precário, são poucos 

o[s] po[s]to[s] que tem um atendimento, assim que a gente poderia dizer de média qualidade. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu riscos por depender do atendimento do SUS? 



 
 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Você já correu risco de morte? Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Conhece alguém próximo? 

INFORMANTE: Já. Eu conheço, sim. Conheço, tem um amigo meu ma[yz] no caso ele tem plano de 

saúde e foi muito bem atendido né. 

ENTREVISTADOR: Você está satisfeito com seu curso de graduação? Qual seria, e por quê? 

INFORMANTE: E[s]tou. É o curso é Ciência[z] Biológicas, acho que é um curso muito bom, é um curso 

da área da saúde também, e a gente vê de[z]do animais até planta[z] né, então um curso bem abrangente, 

tem um mercado de trabalho muito bom. 

ENTREVISTADOR: Você se definiria como uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sim. Ficou bom?! 

 

INFORMANTE BH09 (4’15) 

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[z] meta[z] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#; cidade[s] que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] 

regionais, e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo 

federal. Li[s]ta de serviços será divulgada pela internat. Os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]tas serão 

divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário 

precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. Com o 

novo si[s]tema, tudo será público e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha.  O novo 

serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão acesso também 

pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tério começou ainda 

a mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar? 

INFORMANTE: Ah, provavelmente acho que sim. 

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação da lista de serviço na internet vai ser boa ideia? 

INFORMANTE: Com certeza, né. Vai ficar mais simple[s] pra todo mundo. 

ENTREVISTADOR: Mas, e as pessoas que não tem esse acesso a internet? 

INFORMANTE: Ah, hoje em dia a internet é de fácil acesso pra todo mundo também, né. Só ir em uma 

lan house. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Bairro Piratininga, Belo Horizonte. 

ENTREVISTADOR: Ele fica mais ou menos aonde? Longe do Centro, perto? 

INFORMANTE: Bem, afa[s]tado, na região serrana. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Ah, eu nunca, assim, usei não mas, a[s] pessoa[s] falam que é bem complicado tem que 

chegar cedo. A[z] veze[z] não tem médico, a[z] veze[s] tá parado, sempre faltando alguma coisa. 

ENTREVISTADOR: Mas, isso você acha que é só no seu bairro ou você acha que a maioria das vezes 

acontece isso pelo SUS da sua cidade, do país todo? 

INFORMANTE: Eu acho que é no paí[s] todo, porque só vejo gente reclamandode SU[s]#, reclamando 

de SU[s]#. Nunca encontra o que quer, o que precisa. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu o risco de morte por depender do serviço do 

SUS? 

INFORMANTE: Conhecer assim eu conhecer não, mas já ouvi falar de ba[s]tante caso que já ocorreu 

morte[s]#... e por prazo de atendimento. 

ENTREVISTADOR: E o que você acha desses acontecimentos, assim de pessoas poderem até perder a 

vida por causa de um atendimento não muito bom? 

INFORMANTE: Horrível. Num país igual do Brasil crescendo, crescendo, ma[s] 'tão' e[s]quecendo da 

saúde. 

ENTREVISTADOR: É, e você, alguma vez já correu risco de morte? Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não, graças a Deu[z] não. 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave que te deixou preocupado? 

INFORMANTE: Já sim, já tive pneumonia uma[s] trê[ys]  quatro veze[z] mas graças a Deus eu tinha 

plano de saúde. 

ENTREVISTADOR: Fala mais sobre esse caso. 

INFORMANTE: Ah, isso é uma coisa que eu não go[s]to nem de relatar né. É Muito chato, falar né, 

sobre essa[s] coisa. 

ENTREVISTADOR: Você é uma pessoa feliz? Por quê? 



 
 

INFORMANTE: Graças a Deus sou feli[s] tenho saúde, tenho minha família, tenho o meu emprego. 

Graças a Deus sou sim. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: O sotaque, o S, né? 

 

INFORMANTE BH10 (4’17) 

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[z] meta[z] de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia[s]#; cidade que não cumprir indicadore[s] poderão até perder verba. Haverá meta[z] 

regionais, e municípios e e[s]tado[z] mais eficiente poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo federal. 

Li[s]ta de serviços será divulgado pela internet. Os usuário[z] do SU[s] passarão a ter acesso a 

informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] li[s]ta[z] deverão, 

a[z] li[s]tas serão divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]ponívei em ho[s]pitais e po[s]to[z] de saúde. 

Hoje o usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a 

ho[s]pital. Com o novo si[s]tema, tudo será publicado e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre 

Padilha saúde.  O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os 

usuário[s] terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamento oferecido pelo SU[s]#. O 

mini[s]tério começou ainda manampear os serviço  de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta do[s] 

contrato de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar? 

INFORMANTE: Sim, eu acho que sim. 

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação da lista de serviços pela internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Vai sim. Boa, vai ser boa. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: De[s]ligou aí? Tá de[s]ligado? Como é que é a pergunta? 

ENTREVISTADOR: Por que essa publicação de consultas na internet, você acha que vai ser boa?  

INFORMANTE: Uai, porque pela internet você, você vê todo[s]#, os oneis os ho[s]pitai[s] que têm 

atendimento né. Horário também tem né, horário de atendimento por isso fica mai[s] fácil. 

ENTREVISTADOR: Mas e as pessoas que não tem acesso a internet? 

INFORMANTE: E, aí Fernanda? Ué, mas aí pode pedir a um vizinho, uma pessoa que tenha internet, que 

trabalhe em e[s]critório pra olhar, entrando em contato. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Bairro Piratininga. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Eu acho ótimo, ótimo. Não tenho nada de reclamar não. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do 

SUS? 

INFORMANTE: Não conheço ninguém. 

ENTREVISTADOR: Já ouviu falar de alguém? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: E você? Alguma vez já correu risco de morte?  

INFORMANTE: Não. Já dependi do SUS e nunca corri ri[s]co de morte, sou muito bem atendida.  

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Teve alguma doença grave que te deixou preocupada? 

INFORMANTE: Sim. 

ENTREVISTADOR: Tem como contar como foi? 

INFORMANTE: Não, essa doença me deixou preocupada mas eu recuperei, fui atendida no[z] dias 

certos, sabe? Toda[z] veze[s] que eu vou no ho[s]pital eu sô atendida, agora me[z]mo eu tô fazendo a 

radioterapia toda[z] veze[s] que eu chego sô atendida no horário certo... não tenho que 'recrama' nada, 

nem sabe? 

ENTREVISTADOR: Você é uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Eu sô feli[s]#.  

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque eu tenho saúde. Tenho saúde, tenho pa[s] tenho a minha família, apesar do[s] 

pesare[z] né, que aconteceu né, mas eu sô feli[s]#. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca pro jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: O sotaque. 

 



 
 

INFORMANTE BH11 (3’10) 

INFORMANTE: Será fixado, por exemplo, número de cirurgia[s]#; cidade[s] que não cumprir 

indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[z] regionais, e municípios e e[s]tados eficiente[s] 

poderão ganhar mai[z] recurso[z] do governo federal. Li[s]ta de serviço[z] divulgada[s] pela internet. Os 

usuário[z] do SU[s] poderão ter acesso a informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos 

em cada região. A[z] li[s]ta[s]# serão divulgada[s] pela internet e e[s]tarão di[s]poníveis em ho[s]pitais e 

po[s]to[z] de saúde. Hoje o usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento 

indo de ho[s]pital em ho[s]pital. Com o povo si[s]tema, com o novo si[s]tema tudo será publicado e é 

fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha, saúde. O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve 

e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão acesso também pela internet a uma nova li[s]ta de 

medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tério começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em 

todo paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[z] de ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar? 

INFORMANTE: Creio que não. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Ai, ai. O[s] po[s]to[z] de saúde, nos bairro[s] principalmente, não tem, não atende o 

suficiente, falta médico, falta de remédio, falta tudo. Acho que não vai funcionar. 

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação da lista de serviços na internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Pode ajudar, creio que pode funcionar, ma[ys] creio qu não vai funcionar 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Bairro Piratininga. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: A[z] veze[s] funciona normal, a[z~] veze[z] não. Por falta de funcionário que tenha 

credibilidade em procurar o que você precisa no po[s]to. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do 

SUS? 

INFORMANTE: Não. Diretamente, não. 

ENTREVISTADOR: E você alguma vez já correu risco de morte? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum a acidente? 

INFORMANTE: Graças a Deu[z] não. 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave? Que te deixou preocupado? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Você é uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Excelentemente. 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Porque sô feli[s] tenho vida, tenho saúde, tenho tudo. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: Acho que o jeito de falar não muda nada.  O jeito de falar não muda nada, é normal. 

 

INFORMANTE BH12 (3’43) 

INFORMANTE: SU[s] terá, pela primeira ve[z] meta[ʒ]  de atendimento. Será fixado, por exemplo, 

número de cirurgia; cidade[s] que não cumprir indicadore[s] poderá até perder verba. Haverá meta[s]# 

regionais, e municipais e e[s]tado[z] mais eficiente, eficiente[s] poderão ganhar mai[z] recurso[z] do 

governo federal. Li[s]ta de servidores será divulgada[s] pela internet. Os usuário[z] do SU[s] passarão a 

ter a, acesso às informações sobre quais são os serviço[z] de saúde oferecidos em cada região. A[z] 

li[s]tas serão divulgada[s] pela internet e terão di[s]poníveis em ho[s]pitais e po[s]to de saúde. Hoje o 

usuário precisa ficar de[s]cobrindo se o SU[s] cobre um tipo de tratamento indo de ho[s]pital a ho[s]pital. 

Com o novo si[s]tema, tudo será púbrico e de fácil acesso, afirmou o mini[s]tro Alexandre Padilha, saúde.  

O novo serviço e[s]tá sendo montado e deve e[s]tar pronto até o final do ano. Os usuário[s] terão acesso 

também pela internet a uma nova li[s]ta de medicamentos oferecido[s] pelo SU[s]#. O mini[s]tério 

começou ainda mapear os serviço[z] de saúde em todo paí[s] para definir a[z] meta[z] do[s] contrato[z] de 

ge[s]tão. 

ENTREVISTADOR: Você acha que esse plano de metas de atendimento do SUS vai funcionar? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Por quê?  

INFORMANTE: A cada dia que passa tá ficando ruim. 

ENTREVISTADOR: Acha que a publicação da lista de serviços na internet vai ser boa? 

INFORMANTE: Vai. 



 
 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Ah... 

ENTREVISTADOR: Vai facilitar a informação? 

INFORMANTE: Isso, isso. Porque vai facilitar as informaçõe[s]#. 

ENTREVISTADOR: Em que bairro você mora atualmente? 

INFORMANTE: Brasil. 

ENTREVISTADOR: E como é o atendimento do SUS no seu bairro? 

INFORMANTE: Hum, nada bom. 

ENTREVISTADOR: Por quê? O que acontece nele assim. 

INFORMANTE: O atendimento é muito ruim, demorado. 

ENTREVISTADOR: Você conhece alguém que já correu risco de morte por depender do serviço do 

SUS? 

INFORMANTE: Muito[s]#. 

ENTREVISTADOR: E você, alguma vez já correu risco de morte? 

INFORMANTE: Já. 

ENTREVISTADOR: Já sofreu algum acidente? 

INFORMANTE: Não. 

ENTREVISTADOR: Já teve alguma doença grave que te deixou preocupada? 

INFORMANTE: Dois infarto. 

ENTREVISTADOR: Você é uma pessoa feliz? 

INFORMANTE: Sô 

ENTREVISTADOR: Por quê? 

INFORMANTE: Tenho doi[s] filho que eu amo muito e meu[z] neto. 

ENTREVISTADOR: O que você acha que diferencia o jeito de falar do carioca do jeito de falar do 

mineiro? 

INFORMANTE: Eu acho tudo igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 – ARQUIVO DE ESPECIFICAÇÕES 

VARIAÇÃO DO /S/ PÓS-VOCÁLICO 

 

Variável dependente 

[s] 

[z] 

[ʃ] 

[ʒ] 

 

1. Variáveis extralinguísticas 

1.1.  Localidade 

Rio de Janeiro 

Petrópolis 

Três Rios 

Juiz de Fora 

Belo Horizonte 

 

1.2.  Faixa etária 

Faixa 1 – Jovens: 15 a 25 anos 

Faixa 2 – Adultos: 26 a 49 anos 

Faixa 3 – Idosos: 50 anos ou mais 

 

1.3. Gênero 

Feminino 

Masculino 

 

2. Variáveis linguísticas 

2.1. Posição no vocábulo 

Interna (medial) 

Externa (final) 

 

2.2. Impedimento à passagem do ar 

Vogal 

Consoante 

Pausa 

 

2.3. Modo/ponto de articulação do contexto subsequente 

# - pausa 

[p, b] – oclusivas bilabiais 

[t, d] – oclusivas alveolares 

[tʃ, dʒ] – africadas  

[k, g] – oclusivas velares 

[f, v] – fricativas labiodentais 

[l] – aproximante lateral alveolar 

[ʎ] – aproximante lateral palatal 

[m, n, ɲ] – nasais 

Róticos 

 

2.4. Sonoridade do contexto subsequente 

Sonora 

Surda 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 – IPA 

 

 

 


