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DOC: Nós já conversamos antes e o senhor se dispôs a fazer uma entrevista né, com a 

gente. Como é mesmo o nome do senhor?  

INF: F.M.A., 

DOC: F.M.A.  

INF: é, 

DOC:  Quantos anos o senhor tem? 

INF:  quarentei:: trêis, 

DOC: Quarenta e três, né? O senhor estudou? 

INF: estudei, 

DOC: Fez até que série? 

INF: a quinta, 

DOC: Até a quinta série. O senhor desistiu por quê? 

INF: porque começou um horário novo lá trabalhava na (incompreensível) aí comecei um 

horário novo aí eu parei de estudá’ só trabalhava né” (incomprensível) aí eu parei 

porque a gente pobre pricisa trabalhá né” assim pa trabaiá e estudá num pudia não’ 

num dava pra mim sai: de lá e chegá no mermo lugá não pra aula’ aí 

(incompreensível) parei de estudá assim que começou o horário novo, 

DOC: Certo. O senhor é casado? Tem quantos filhos? 

INF: quatro, 

DOC: Quatro? O senhor se lembra assim do nome deles, a data de nascimento? 



INF: (incompreensível) 

DOC: Não lembra? Qual é o nome deles? 

INF: ((uma criança fala o nome dos filhos do informante)) A. o mais velho’ e A.’ e A.’ e 

A., 

DOC: O senhor gosta de assistir televisão? 

INF: gosto, 

DOC: Qual o programa que o senhor gosta mais de assistir? 

INF: no domingo é Silvio Santos’ à noite’ assim meio dia é (+) ((barulho de carro 

passando)) esporte tambéim eu gosto’ ((vozes)) na semana é novela’ filme’ jogo’ 

gosto muito de jogo, 

DOC: O senhor gosta de ler? 

INF: gosto muito, 

DOC: O que é que o senhor costuma ler? 

INF: jornal, 

DOC: Jornal? 

INF: é’ qualqué livro tambéim’ é um livro assim’ gosto de: de lê jornal’ qualqué coisa 

gosto de lê’ gosto de me intertê num tano trabalhano assim’ porque 

(incompreensível) num trabaio né” às vêiz a gente tá em casa’ no domingo’ sábado 

à tarde num tendo coisa pa fazê’ intertê né” sempre eu gosto né” (+) 

(incompreensível) sabê das coisa (incompreensível), 

DOC: Esse bairro aqui se chama Cruzeiro, o senhor sabe porque que se chama Cruzeiro, 

assim a história do bairro? 

INF: sei não, 

DOC: Não sabe? 

INF: não, 

DOC: E a história de nossa cidade, Nova Olinda, o senhor sabe?  

INF: tambéim num sei não, 

DOC: Não sabe? 

INF:  eh sei não’ eu já ouvi falá mais eu esqueci, 

DOC: O senhor não sabe nem parte da história? 

INF: sei não, 



DOC: O senhor gosta de ouvir histórias, assim, dos mais velhos? 

INF: gosto, 

DOC: Tem alguma história assim em particular que o senhor já ouviu e que lembra? 

INF: não ((voz de criança)) mĩa vó gostava muito de:: de contá histórias mais faiz tempo 

que ela ((voz de criança)) meu tambéim rá contô tambéim (incompreensível) contô 

assim faiz tempo que a rente num (incompreensível), 

DOC: E de algum livro ou de algum jornal que o senhor já leu, tem algum fato que o 

 senhor lembra ter lido que o marcou? 

INF: num lembro não’ é difícil eu lê porque:: eu sempre num tẽo muito assim o que lê 

tambéim assim’ mais eu num lembro não’ eu já li assim muita história mais eu num 

lembro não, 

DOC: O senhor falou que gosta de esporte, né? Qual o tipo de esporte? 

           [[ 

INF:           gosto’                                          futebol mermo, 

DOC: Futebol?  

INF: é, 

DOC:  Qual o time que o senhor gosta, torce? 

INF: flamengo, 

DOC: Flamengo? Teve assim algum jogo que o senhor achou assim emocionante, que 

queria recordar pra gente?  

INF: Brasil tambéim assim’ contra o Brasil e num sei qual é o outro time ((voz de 

criança)) (incompreensível) eu ACHEI e acho né” mais eu num num tẽo assim 

como ripiti assim / lembrá não (+) progamação não / tem passô (incompreensível) 

equipe boa que eu gostaria que que repassasse mais assim num tô lembrado não 

qual é (+) quando passa tambéim eu num / já vô pensando em assisti ôtros né” que 

vem né” pela frente’ passô aí num tem mais (incompreensível) ((ruídos)), 

DOC: O senhor já foi em algum lugar que teve alguma paisagem, algum objeto assim que 

chamou a atenção do senhor e que o senhor queira descrever esse objeto ou esse 

lugar?  

INF: não’ eu nunca: porque é difícil eu (incompreensível) eu nunca saí daqui pra canto 

nĩum’ não ((vozes)) é: tambéim’ gosto muito do pau da bandêra assim’ de de 



((vozes)) buscá de pé assim porque o bom é você ir de pé né” eu gosto muito, 

                                                                                                          [[ 

DOC:                  Como é assim? O senhor 

vai buscar lá onde as pessoas chamam de (incompreensível) né, que é o local onde é 

retirado o pau da bandeira?   

INF: sim porque o bom mermo é você i: até lá mermo, 

DOC: E como é que fazem pra chegar até lá e pra chegar até aqui? 

INF: eles (incompreensível) antes eles mandam ũas pessoa i antes’ ((tosse de criança)) 

dois / trêis dia antes e faiz o camĩo né” ((tosse de criança)) aí vai pra lá e corta o pau 

e lá dêxa lá ((assobio)) aí depois é que a pessoa vai’ chega lá o pau rá tá no jeito’ 

descasca né” as pessoa que vão antes descasca lá o pau e dêxa lá’ a pessoa vai e já 

tá pronto né” aí o importante:  é bom a pessoa i i buscá o pau (+) e eu gosto mermo, 

DOC: O senhor fez promessa pra i buscá todos os anos? 

                                                                    [[ 

INF:             não                       nunca fiz não, 

DOC: Não? 

INF: mais eu: eu dô valô e sô católico né” aí eu dô muito valô a São Sebastião que é    

padroeiro da nossa cidade, 

DOC: O senhor ajuda a trazê-lo? 

INF: ajudo, 

DOC: Ajuda? 

INF: ajudo, 

DOC: Como é assim, são cerca de quantos homens pra trazer esse pau da bandeira? 

INF: ((informante ri)) muita gente’ eu num sei nem /.../ ((voz de criança)) mais é muita 

gente’ é muita gente mesmo’ eu num sei me basiá’ tem gente demais, 

DOC: São quantos quilômetros vocês andam com esse pau da bandeira até chegar aqui em 

Nova Olinda? 

INF: uns seis quilômetro (+) uns seis quilômetro (+) ((vozes)) é lá no /.../ ((voz de 

criança)) é num lugá aí’ é um um Riacho Fundo ((vozes)) é uns seis quilômetro 

mermo (+) talvêiz seja uns seis quilômetro ou mais’ muito longe’ é no Brejim / 

Riacho Fundo / Brejim por aí, 



DOC: Aí as pessoas vão mais pela questão da fé, ((barulho de criança)) outros vão pra se 

divertir, como é?  

INF: num é bem da fé não’ tem uns que é né” mais acho que é pa se diverti’ 

principalmente principalmente esse pessoal mais jovem né” é só pa se divirti’ eles 

num vão pela fé não’ agora tem uns que:: tem mais ou menos uns uns trêis quarto de 

gente que eu acho que é pela fé né” a maioria é:: (+) a maioria acho que é pela:: pela 

brincadêra mermo’ mais muitos eh tem fé que é esse povo mais véi porque esses 

mais novo não ((voz de criança)) mais esses mais véi’ num é muita gente que vai 

assim pela fé não’ só esses mais VÉI mermo (+) assim esses novo só vão pela 

brincadêra mermo’ eu mermo vô pela fé né” brincadêra eu num gosto não porque a 

rente: passô o tempo da pessoa brincá né” (incompreensível) num gosto não, 

DOC: O senhor gosta de vaquejada? 

INF: gosto’ assim de OLHÁ as corrida’ só as corrida mermo de de cavalo’ do gado’ mais 

pra ficá assim nas barraca eu num gosto não porque eu num bebo né” 

(incompreensível) mais se eu gosto mermo de i eu gosto mermo de assisti os trêis 

dia assim das corrida dos cavalo dô valô mermo ((voz de criança)) mais só isso 

mermo’ pa ficá nessas barraca olhando esses bêbo eu num gosto não’ a rente vai e 

olha as corrida aí volta volta de novo só assim’ dô valô, 

DOC: Certo. O senhor pensa em voltar a estudar? 

INF: penso ((informante ri)) mais é difícil’ porque eu PENSO eu dô valor demais a 

estudá e:: tẽo vontade’ quando eu vejo assim os aluno estudando a rente fica cum 

saudade’ assim pensano’ cum inveija (incompreensível) sô novo né” sô: só se fô à 

noite né” tem vontade assim’ difícil porque /.../ mais tem vontade né” ((barulho de 

carro passando)) tem vontade mesmo (incompreensível) ((voz de criança)) ũa vêiz 

cumeçaro a estudá ali uns pessoal assim da mĩa idade cum algũas pessoa daqui’ aí 

eu falei ũa vaga que é a L. mĩa professora / L.’ tu cũiece a L.” a irmã do M. eu falei 

pra ela ela disse não C. num tem mais vaga não’ aí eu fiquei mei pra baxo’ eu falei 

cum ela / disse tem mais vaga não aí eu desisti’ tambéim num fui mais não’ mais eu 

gostaria de estudá ((voz de criança)) porque a pessoa pára de estudá assim aí se 

esquece de muitas coisas porque quando eu estudava ((voz de criança)) de lá pra cá 

eu esqueci de muita coisa porque a rente num estuda mais’ num pega / difícil pegá 



num livro’ trabaia’ (incompreensível) (+) às vêiz a pessoa faiz ũa pergunta assim a 

eu que eu já passei por aquilo ali’ acho que até já fiz mais num sei não’ acho até 

milhó dizê que num sei porque é muito pouco né” o que eu sei’ (+) já fiz às vêiz 

aquilo ali’ história qualqué coisa qualqué livro eu já passei / já estudei mais num sei 

mais não’ a pessoa me faiz ũa pergunta’ eu digo não num sei não porque assim: a 

rente se esquece né” cum o tempo’ só isso mermo, 

DOC: O senhor costuma ajudar os filhos do senhor nas tarefas de casa, nos exercícios? 

[[ 

INF:           é,                                    

gosto, 

DOC:  Costuma ajudar? 

INF: costumo, 

DOC: O senhor trabalha ((ruídos)) em quê mesmo? 

INF: construção’ eu trabaio de pedrêro, 

DOC: É?  

INF: é, 

DOC: O senhor gosta do trabalho que faz? 

INF: gosto’ gosto muito, 

DOC: Planta roça, faz outro trabalho paralelo? 

INF: eh num:: eu sempre planto um pedaço pequeno mais eu num tem muito tempo de 

plantá roça’ mais eu gosto de plantá assim às vêiz eu planto um pedaço mais muito 

pequeno porque se eu (incompreensível) em construção assim ((ruídos)) tem que 

trabalhá (incompreensível) faiz piquena assim pa cumê verde’ só isso mermo’ mais 

eu gosto ((ruídos)) mais eu trabaio / vivo trabaiano em contrução’ dô valô mermo 

trabaiá em construção’ no tempo deu (incompreensível) trabaiava de servente aí eu 

aprendi trabaiá de pedrêro aí eu gosto mermo’ profissão que eu sempre trabaiei foi 

essa mermo ((vozes)), 

DOC: O senhor aprendeu, fez algum curso ou aprendeu com outras pessoas? 

              [[  

INF:                                                          não                                                   aprendi 

trabaiano mermo cum ôtras pessoa num fiz curso não,  



DOC: Com o pai do senhor? 

INF: hum” 

DOC: Com o pai do senhor? 

INF: não’ meu pai só trabalha na roça mermo (+) colega meu mermo trabaiano cum a 

rente aí’ cum a rente que mora ali embaxo trabaiano cum ele aí aprendi’ aprendi faiz 

uns déiz ano que eu aprendi’ (+) mais eu dô valô acho que eu agradeço muito essa 

arte que eu aprendi porque hoje em dia vale quem ((vozes)) quem estuda né” 

primeramente’ sigundo tambéim a pessoa tem que aprendê algũa coisa algũa arte 

porque sem arte num presta não porque / um curso né” ((ruídos e barulho de 

criança)) um curso assim tambéim porque a pesso:a ((ruídoss)) sem fazê curso nem 

um tabéim num adianta não’ ou então aprendê ũa arte porque quem num tem arte 

aqui ((ruídos)) num gãia nada’ gãia muito pôco (+) porque aqui o lugá 

(incompreensível) tem muito serviço principalmente pra quem tem ũa arte assim’ 

pedrêro tambéim é bom ((barulho de criança)) (+) né bom não’ mais vai levano, 

DOC: Eu tô vendo ali a foto do padre Cícero, né? 

INF: é, 

DOC: O senhor é devoto dele? 

INF: sô’ dô valô, 

DOC: É? 

INF: sô, 

DOC: Conhece a história dele? 

INF: tambéim não’ nunca peguei assim um livro porque eu nunca:: nunca olhei mermo 

assim, 

DOC: Dos mais velhos contar alguma coisa... 

INF: não eu eu vi os mais velhos falando que: ele ele estudava’ chegava num nũa sala 

botava o chapéu assim’ num tĩa num tĩa nem em que sigurá e sigurava né” aí os ôtro 

falava assim como é que ele bota aí num sigu: / num tem prego nĩum e sigura” isso 

aí eu ouvi falá mais só assim mesmo’ acho que aí é:: verdade’ eu acho não’ é 

certeza’ eu tẽo muita fé nele’ mais mais /.../, 

DOC: O senhor acha que ele é santo como as pessoas daqui da região costumam dizer que 

ele é? 



INF: eu acho que seja (+) pra mim ele é né” num sei pra algũas pessoa’ pra mim eu acho 

que seja, 

DOC: Por que que o senhor acha que ele é santo? 

INF: porque eu tẽo muita fé nele aí a rente teno fé nũa pessoa assim em qualqué coisa’ o 

que vale é a fé né” eu acho que ele é santo porque /.../ PRA mim a pessoa teno fé 

nũa coisa em qualqué coisa que a pessoa tẽa fé assim ((vozes)) nunca a pessoa acha 

que:: ((vozes)) é muita coisa’ e é mermo pra mim é santo ((ruído e vozes)) porque 

pelo que o povo fala ((barulho de criança)) fazê milagre / faiz milagre’ qué dizê que 

pelos milagre que já feiz eu acho que ele é santo’ acho eu ele é’ pra mim é 

((vozes)),  

DOC: O senhor... o que é que o senhor está achando do nosso atual presidente da 

República? 

INF: o atual é o:: (+) o atual é o F. H. num é”,  

DOC: é, 

INF: tô achando bom não, 

DOC: Por quê? 

INF: porque ele: tem muitas coisa que ele sobe demais  e: já acho que:: pesá que ele num 

tem nem que: assim ((alarme de carro)) a gente num tem ((barulho de criança)) 

possibilidade ((alarme de carro)) assim de: num tem /.../ (+) ((alarme de carro e 

barulho de criança)) assim porque a pessoa que é pobre ele num pode nem falá 

assim essas coisa assim desse povo que é RICO né” porque a pessoa num:: pode 

falá mermo’ mais eu num acho que têije fazendo nada: num dô muito valô não 

porque ele explora demais né” (+) agora nesse primêro mandato dele ele até que ia 

bem’ eu achei bom esse Plano Real né” que ele:: foi ele que inventô sei lá’ eu sei 

que foi bom isso aí’ foi bom mermo mais agora num tô / ficô diferente’ as coisa 

subino’ o gáis sobe de vêiz em quando’ aí eu acho que o povo diz até que ele tá 

vendeno ũas coisa aí’ acho que a coelce já não é mais do Brasil’ diz o povo’ eu num 

sei não’ se num fô acho que é um grande erro né” que ele tá fazeno’ e ôtas coisa que 

ele tá fazendo pelaí’ num dô valô de jeito nĩum / dô valô mais não mermo de jeito 

nĩum (+) num dô valô de jeito nĩum’ agora no começo eu cumecei dano valô’ dô 

valô só a esse real’ esse real eu dô muito valô / dei muito valô e tô dando valô’ coisa 



boa que ele inventô mais depois disso daí bagunçô tudo, 

 


