Ficha Social nº 11
Informante : JEBB
Idade: 29 Anos – Faixa 2
Sexo: Masculino
Escolarização: 5 A 8 Anos (5ª Série)
Localidade: Juazeiro – Zona Urbana
Profissão: Auxiliar de Manutenção
Documentadora : Andréa Batista Rocha
Transcritora: Paula Perpétua Barros Maciel
Digitadora: Paula Perpétua Barros Maciel
Duração: 30 Min.

DOC: Qual o seu nome?
INF: J.E.B.B.,
DOC: Qual a data do seu nascimento?
INF: dia cinco do DOIS de setenta,
DOC: O senhor estudou?
INF: continuo estudano,
DOC: Onde o senhor nasceu?
INF: Juazêro do Norte’ Ceará,
DOC: Qual o nome do seu pai?
INF: C.B.,
DOC: Onde ele nasceu?
INF: Juazêro do Norte’ Ceará,
DOC: Sua mãe, nasceu onde?
INF: Caririaçu,
DOC: Qual o nome dela?
INF: M.G.B.B.,
DOC: O senhor trabalha?
INF: sim,
DOC: Qual é a sua profissão?
INF: no momento auxiliar de manutenção,
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DOC: O senhor é casado?
INF: s::eparado,
DOC: O senhor tem filhos?
INF: u:ma filha,
DOC: Qual o nome da sua filha?
INF: A.F.B.,
DOC: O senhor assiste a algum programa de televisão?
INF: SIM,
DOC: Qual?
INF: eu gosto de assisti: principalmente os tele jornais pá me mantê informado’ e mais o
progama do Ratinho que eu acho um progama MUIto / que fala muito do Nordeste’ da
se:ca’ do:s (+) / como todo mundo sabe né” da dificuldade que o nordestino tá: / se vê
cum a falta da/ d’água’ eu acho que o progama do Ratinho tem tudo a vê com o Nordeste,
DOC: O senhor gosta de ouvir algum programa de rádio?
INF: SIM,
DOC: Qual?
INF: bom’ eu a/ eu gosto de assisti: TODOS os progama’ purque: eu tenho um pôco de
música’ eu tenho que tá ôvino sempi: / atualizá as músicas que: que tá im lançame:nto’
FORRÓ’ mais o que eu gosto mais mesmo é de forró’ purixemplo o pogama (+) da
Tempo né” que é: que é mais forró’ a TARdizinha’ às cinco horas,
DOC: O senhor gosta de futebol?
INF: também’ é uma / é um do:s / é um dos meus isporte preferido’ o futibol,
DOC: O senhor tem algum time favorito?
INF: sim’ o São Paulo Futibol Clube,
DOC: O senhor gosta de ir à igreja?
INF: an eu acho que: essa são / é a parte mais fundamental’ purque: você sem religião num é
nada’ e a igreja faz parte da nossa vida’ eu acho que a pessoa que não tem uma
RELIGIÃO’ não é feliz com você mesmo,
DOC: O senhor gosta de festas?
INF: ah: bastante’ eu acho que esse é meu hobby preferido,
DOC: Tem preferência por algum tipo de festa?
INF: SIM’ FORRÓ’ forró é::/ eh acho que é/ num sei se é purque eu sô: nordestino né”
ciarense’ eu acho que o forró tá/ COrre em nossas vêas’ mais faz parte do: (do) do
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cotidiano’ eu acho pá mim FORRÓ’ e tamém eu sô um pôco romântico’ mais forró tá im
minha preferência,
DOC: Qual o seu tipo de música preferido?
INF: é com certeza o forró,
DOC: O senhor gosta de ler?
INF: (+) NNÃO ((ri)) ((em baixo tom de voz)) essa daí / ÀS VEZES quando eu/ também
(meu) / o meu tempo é: é muito pôco pá: dividí pro trabalho’ pá música’ e: pá lê’ mais
sempe queu tenho tempo eu procuro: me atualizá’ mas mais como/ cu:m com jornais,
DOC: O que o senhor mais gosta de fazer?
INF: cantá’ acho que esse é: é uma das coisa que Deus me deu de BOM (+) foi cantá:’ aprendê
um poço’ tá certo que a gente recebe muitas críticas’ mas também VALE um elogio’ um
elogio vale pur dez crítica’ intão quando (incompreensível) uma pessoa me critica’ mais
tem ôta que: dá elogio’ intão (eu) eu levo os exemplo os elogio’ né”
DOC: Como o senhor se vê?
INF: eu me vejo um pôco IXTROVERTIDO’ gosto de: (+) de brincá tá certo o máximo de
trabalhá’ ma:is sempre nas horas vagas eu procuro me diverti o bastante porque: (+) eu
acho que se você não tivé alegria no seu dia a dia/ JÁ NUM TEMOS UMA INFÂNCIA
(+) bem gratificante’ que num temos muito lazer’ intão agora eu procuro me divertí
bastante (+) pá recuperá o pôco do tempo perdido que eu tive a: um tempos atráis,
DOC: O senhor gosta de fazer amizades?
INF: com certeza’ vale como aquela música de Roberto Carlos’ é melhó você tê: (+) um
milhão de amigo assim mais forte você pudê cantá’ né” sempre tê: novas amizades / eu
procuro: sempre me introsá cum todas as pessoas’ purque assim fica mais fácil a
comunicação e a convivência (+) no meio social,
DOC: O senhor gosta de morar aqui?
INF: sim’ eu acho que:/ eu já andei uns pôcos luGAres/ tá certo num tive muita oportunidade
de cunhecê capitai:s (+) nem uma cidade grande’ ma:is AQUI (eu) acho que é: é minha
terra favorita sempi:/ eu posso andá pelo mundo intêro’ mais sempi eu vô voltá ao
Juazêro’ purque eu acho que essa é a terra aculhedora’ que NUNCA FEZ passá pur mal
necessidades como a gente vê im tele jornais’ as pessoas passando precisões/ aqui eu tô
bem graças a Deus’ NÃO FINANCÊRAMENTE muito dinhêro’ mais o que eu ganho dá
prêu sobrevivê’ e assim é essa terra maravilhosa,
DOC: O senhor sempre morou aqui nesse sítio?
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INF: SIM’ passei alguns período fora mais curto’ seis/ (no) máximo seis meses’ sempre minha:
(+) minha convivência foi aqui’ o cotidiano sempe foi (+) foi aqui nesse sítio,
DOC: Para que lugares o senhor viajou?
INF: bom’ sempi sempi: mais perto’ já fui na Aratama’ Assaré (+) já fui no Pioí:’ os per/ assim
Pernambuco né” que é o ma:is (+) o mais próximo daqui (incompreensível) FUI A
TRABALHO’ fui só trabalhá’ não a passeio’ pronto’ só esses ma:s/ a cidade ma:is longe
queu conheci foi essa aí mesmo,
DOC: Como são as pessoas dessa comunidade?
INF: olha’ tudo NORMAL’ (há certas pessoas que são)/ também a convivência aqui é muito
boa purque: é só mais im família’ é primo’ prima’ irmã (+) são: / todas pessoa que vem /
eh cunhado’ intão fica mais fácil a convivência purque: já nascemos entre família certo”
cum a comunidade mais unida purque: são mais assim’ vem de irmão’ de pais’ (+) TUDO
de de de geração pá geração,
DOC: O senhor se relaciona bem com as pessoas dessa comunidade?
INF: sim’ é como eu já falei né” são primos’ primas’ porisso fica a convivência (+) cada dia
mais fica mais fácil’ purque a (gente:) já tem um/ uma certa idade da: da
(incompreensível) convivências simplismente (+) (bem),
DOC: Como são as atividades religiosas daqui?
INF: são boas’ só acho que falta mais um pôco mais de: organização’ ma:is também é: / apesá
de: dificudades mesmo financêra pá gente organizá uma festa bem bunita’ mas com
certeza’ se Deus quisé’ a gente nos próximo:s dias’ ô meses’ ô anos a rente vai organizá
umas festa bem bem bunita’ para que a (gente:) (+) seja sempi louvor nossa: nossa
comunidade,
DOC: O senhor participa das atividades religiosas dessa comunidade?
INF: sempi que meu trabalho (+) assim dá um tempo’ eu sempi gosto de participá (+) com
ANIMAÇÃO’ e ajudano NAS NOVENAS’ e: na/ nas missas’ quê:u quêu faço parte do
coral,
DOC: Onde se realizam as atividades religiosas daqui?
INF: principalmente na/ aqui na Vila Logradôro’ que é na: que é na capelinha de Nossa
Sinhora das Dores’ e na: na capela de São Francisco no sítio Manguêra’ são as do/ os dois
locais ma:is (+) mais que a gente faz/ se reunem para para louva,
DOC: Que meios de transporte as pessoas daqui utilizam para ir à cidade?
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INF: basicamente a bicicleta’ algumas pessoas tê:m automóveis’ ma:is o mais tradicional
mermo é a / é a bicicleta,
DOC: Em que as pessoas dessa comunidade trabalham?
INF: mais na zona rural’ temos tamém o trabalho que:/ de pedrêra’ que o povo trabalha cortano
pedra para o britado’ mu:itos trabalha/ ACHO QUE É: É MAIS DE QUE A: (a de) / a
agricultura aqui: é a é a pedrêra,
DOC: O senhor já trabalhou em pedreiras?
INF: já’ uma: / ba bastante tempo’ tá cum pôco tempo queu saí da pedrêra,
DOC: Como é esse trabalho em pedreiras?
INF: é um pôco difícil de explicá purque só: a gente VEno’ dá pá gente vê a dificuldade (de:) /
que um pai de família tem de ganhá’ além de você tê dificuldade’ do trabalho sê DUro’
pesa:do’ você sente a dificuldade ainda’ de hoje em di:a tá seno muito utilizado em lugá
de (parale’) mei fio’ ôtos meios como de cime:nto’ e pedra tosca’ assim fica dificultoso
que a gente trabalha:/ eu (incompreensível) passei de MÊS sem recebê:’ aí quando a
pessoa é casado pá/ que passa um mês sem recebê’ fica muito dificultoso tem (que)
comprá fia:do (+) nos mercanti:s’ aí fica ma:is difícil a vida,
DOC: Há muitas pessoas nessa localidade?
INF: sim’ bastantes’ (bastante pessoas’) eu não sei o número assim ixato ma:is bastante / há
ba/ bastante pessoas,
DOC: Onde as pessoas daqui compram alimento?
INF: aos sábado a gente/ as pessoas se (reúne-se) e vão comprá: (+) na rua’ no Juazêro’ mais
na semana’ num fica tão dificultoso que não tem meios de transportes’ só assim a num sê
a bicicleta’ ma:is no mei da/ na semana mesmo a gente compra aqui na:/ nos vizinhos que
tem que te:m mercearias pá vendê’ nas budegas,
DOC: Como as pessoas trazem suas feiras para casa no dia de sábado?
INF: eh como a facilidade hoje em dia tá mais fácis’ no: no mercantil te:m o: (meio) / tem o
transporte que TRA:Z e dêxa im cada su/ em cada sua casa dêxa sua fera’ assim ficô mais
fácil da gente: trazê a fêra’ Ô INTÃO ôtos traz na bicicletas’ TAMÉM (+) no tempo da
iscola tem o ônibus’ que vem aos sábados,
DOC: Há barzinhos por aqui?
INF: sim’ há’ ba:r eu acho que VÁrios (+) vários bares que a gente:/ (ao) / os final de semana
gosta de bebê’ de brincá com os amigos,
DOC: Os homens daqui gostam de beber?
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INF: ah eu acho que isso já virô uma mania nacional né:” bibida hoje im dia (+) MUITOS
GOSTA DE BEBÊ’ tá certo que eu nu:m/ não gosto de frequen/ já: tamé:m ((faz um
ruído com a boca)) eu acho até bom pur causa de tempo né” purque: aos dumingos eu
gosto mais de insaiá que é o único tempo disponível’ ao sábo e o dumingo/ ENTÃO a
bibida pra mim fica mais pra parte’ também eu num tenho mu:ito vício de bebê não,
DOC: Em que ocasiões eles bebem?
INF: principalmente quando tem aniversá:rio’ batiza:do’ casamento’ ma:is ((faz um ruído com
a boca)) hoje im dia todos final de semana (incompreensível) se você/ pur esses barzinho
daqui mermo a gente vê todo mundo parado’ bebeno’ se divertino’ ôvino um forrozim
((em baixo tom de voz)) rola de tudo,
DOC: O senhor tem alguma plantação?
INF: no momento não’ porque: não dá pra fazê plantação purque meu trabalho (+) co/ tem tem
semanas deu trabalhá até o dumingo quando eu pego PLANTÃO’ queu trabalho na
cagece fica muito dificulto:so (+) pra fazê plantações,
DOC: O senhor já trabalhou na roça?
INF: ah JÁ’ BASTANTE’ trabalhei muito’ todo/ todos invernos quando é: (nesse te/) na época
mesmo’ que aperta mermo (+) lá na/ onde eu trabalhava na pedrêra fica muito dificultoso
purque a gen/ as pedra não têm mais facilidade que e:las (+) de TANTO IXPLORAÇÃO
(+) já fo:i saído do solo’ intão a gente tem que fazê iscavações (+) pá trabalhá’ intão
quando chovem (+) cai água dento’ a gente tem que disgotá’ intão fica muito dificuto:so’
intão a gente: (não) (incompreensível) opiniava mais pela roça’ (+) nem sempi da gente’
montava um pedaço pra gente ma:is (+) trabalha mais de: / pur dia,
DOC: Que série o senhor vai fazer?
INF: se:xto ano,
DOC: O senhor trabalha?
INF: sim’ como auxiliá de manutenção,
DOC: Como o senhor conseguiu esse emprego?
INF: é: uma boa pergunta essa: essa daí (incompreensível) / aí eu consegui esse imprego
através do me:u do meu padrim que trabalha/ ele é supervisô da cagece’ INTÃO
ATRAVÉS DELE eu consiguí esse imprego’ que hoje e:u eu devo esse imprego a ele,
DOC: Como é o seu trabalho?
INF: eh ((rápido)) meu trabalho já tá dizeno auxiliá’ eu faço um pouco de tudo (+) lá na cagece
assim’ sempre que precisa eu cavo bura:co’ sento pe:da’ lavo chão’ ma:is mais como
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auxiliá: das pessoas que trabalha nas bomba’ passo mais geralmente lavano e fazeno a
limpeza do local que/ queu trabalho,
DOC: Há quanto tempo o senhor trabalha como auxiliar de manutenção?
INF: um ano e sete meses,
DOC: O seu trabalho tem horário específico de entrada e saída?
INF: bom ENTRADA a gente sabe que é específico’ agora a saída’ nem sempre a rente pode:
tê: (+) essa disponibilidade porque: (+) tem vez que estóra uma: adutôra’ (ca) adutôra são
canos grandes que: abartece a cidade’ intão quando istóra GERALMENTE as pessoas
que trabalham como eu na:s nas ETIS’ eles pegam para já ajudá: para não ficá muito
tempo sem a população sem tê água em suas casa’ entã:o fica muito difícil’ tem vez queu
já trabalhei até: doze horas da noite’ uma hora’ esse/ eu só tenho hora de: de: chegá mais
saí (+) num sei não,
DOC: É um trabalho bem remunerado?
INF: eu acho que não’ porque: (+) pelo trabalho que eu faço principalmente/ minha área
também (+) como auxiliá de manutenção eu trabalho no isgoto’ você: é muito/ tá certo a
gente tem os equipamentos que trabalham (+) para fazê: a limpeza ma:is há uma
disquiminação ainda (de) de certas pessoas que a gente vai fazê trabalho na casa deles
(+) e apesar do mau chêros’ ele:s (+) fica/ dão dificuldade’ então acho que a gente ganha
PÔCO para o que a gente faz’ trabalha muito’ e ganha pôco’ ma:is já que o clima do lugá
(+) é tão ruim de sirviço pra mim (+) é uma maravilha trabalhá nesse sirviço,
DOC: Qual é nível de estudo das pessoas desse sítio?
INF: são bastante variáveis’ tem de: formado analfabeto né” purque é uma zona RURAL/ as
pessoas que são mais jovens agora tão teno a oportunidade de istudá’ mais as que tã:o/
(fôro) mais velhas’ (têm a/) muitas (difi/) (muita) dificudade purque: na localidade aqui
num tinha: (+) ISCOLA’ AGORA SIM’ AGORA JÁ TEM ALGUMAS iscolas pur perto,
DOC: Há muitos jovens por aqui?
INF: bastantes’ bastante jovens,
DOC: Todos eles estudam?
INF: eu acho que sim’ algu:ns que num istuda é por (+) pur opção própia’ que: já traba: lham’
né” qué sê independente’ aí pensa que se des/ que: (sistu)/ sistudá vai atrapalhá o futuro
deles’ só quele:s (+) pensa duma maneira diferente né”
DOC: Onde eles estudam?
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INF: temos aqui os colégios (+) do: Três de Junho e o Pade Ciço’ Morêra de Sôsas (+) esses
são o:s os MAIS que: (istuda) os aluno daqui’ só que já tem alguns no sigundo grau (+)
(incompreensível) (++),
DOC: Como os estudantes daqui vão para a escola?
INF: rapá até o ano passado tá/ tava teno ônibus’ tá certo que deu um poblema no fim do anos’
já tavam todo inos de bicicleta e de pés’ ma:is (+) (incompreensível) geralmente vão de
ônibu,
DOC: Há alguma escola aqui no sítio?
INF: SIM’ há há: há uma escola aqui no sítio’ assim sítio vizinho (+) é no sítio Pau Seco’ fica
vizim aqui ao Logradô um pôco/ É O MÁXIMO uns quinze minuto daqui lá,
DOC: Qual o nível financeiro das pessoas dessa localidade?
INF: ao meu modo de vista BAS-TAN-TE BÁXO’ a renda aqui é: é muito: (+) mínima
mesmo,
DOC: O senhor pensa em concluir seus estudos?
INF: si:m’ eu acho que: o estudo sõ uma:s dar minha prioridade que se Deus quisé eu quero (+)
consiguí (+) terminá,
DOC: O senhor acha que concluir seus estudos podem ajudar no trabalho?
INF: ah com certeza’ todo:s / toda vida que a gente vai procurá um imprego (+) (im um /) num
local de trabalho MAIS um pôco disinvolvido’ sempi (irrisi) o sigundo grau’ intão (+) se
a rente pudé terminá o sigundo grau e fazê alguns cursos como por (exemplos) (+)
informática né” que hoje é: a base de tudo’ mundial’ sempi vai ajudá’ intão a minha
vontade era de: (+) de terminá pelo menos o sigundo grau e:: fazê um curso de
computação (+) e quem sabe de: de inglês,
DOC: Devido a sua idade, como o senhor pretende terminar o primeiro grau?
INF: é: fica um/ fica um pôco dificutoso MA:IS (+) eu acho que quando você tem vontade de
de realizá: um sonho que eu acho que: (+) na minha infância não teve purque meu pai (+)
meu pai tinha só uma mão’ tinha problema de bibida a alcoólica’ aí foi o jeito e:u ajudá
im CA:SA’ não tive oportunidade e também era muito novo pra istudá à noite’ intão’ já
vi:m (+) duma certa idade também já NAMORÁ já prejudicô queu já num tava ligano
mais pro istudos’ e DEPOIS que teve essa separação foi que eu vim vê que eu tava
perdeno muita coisa boa que é o istudo’ intão agora minha vontade é terminá: e siguí im
frente,
DOC: O senhor pretende continuar os estudos e concluir também o segundo grau?
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INF: com certeza’ como eu já falei’ eu quero terminá o si / pelo menos o sigundo grau e fazê
um curso de: de informática,
DOC: O senhor acha que é importante concluir os estudos?
INF: ah hoje: (+) im qualquer cidadão brasilêro como: / MUNDIALMENTE se você num tivé
(+) PELO MENOS o sigundo grau’ tá muito difícil de vivê’ de arrumá um trabalho mais
digno,
DOC: O senhor tem irmãos?
INF: sim’ samos e:m ci:nco,
DOC: Seus irmão são casados?
INF: não’ todos soltêros,
DOC: Seus pais moram aqui?
INF: sim’ todos aqui na: na localidade do sítio Logradôro,
DOC: Costuma haver muitas festas por aqui?
INF: agora sim’ depois que a gente começamos a: (+) a montá u:m um grupinho que a gente
tamo com vontade de: realizá: (+) esse desejo que são montá um grupuzinho de forró:/
agora de vez im quando tá teno festas’ aos sábados que a gente faz bingos’ já beneficiente
para a igreja pá gente: (+) terminá de construí,
DOC: Há outras pessoas desse sítio que também trabalham na cidade?
INF: sim’ já tã:o/ já tem algumas pessoas que: já trabalham na cidade também,
DOC: Há algum lugar para se divertir por aqui?
INF: por aqui fica um pôco difícil’ só te:m os bares e os bares é só pra que:m (+) é chegado a
um pôco de bibida’ agora’ quando a gente quer se divertí: a gente sai pá: balneários (+)
piscinas particulares’ assim quando a gente arruma uns amigos’ pronto’ fica mais fácil /
assim’ Caldas’ tem a nascente que a gente vai muito,
DOC: Quando não está trabalhando o que o senhor gosta de fazer?
INF: ((ruído de algo batendo)) cantá’ eu acho que: cantá faz parte de tudo na minha vida,
DOC: ((ruído de algo batendo, duas vezes)) Quando o senhor descobriu que podia cantar?
INF: bom’ eu acho que que tudo cumeça/ nada cumeça puracaso ma:is a minha vei: vei um
pôco assim’ a gente: (+) foi fazê uma apresentação de músicas evangélicas’ e algumas
pessoas dissero que eu tinha (+) algum dote para músicas’ intão daí a gente começamos a
FAZÊ FESTA e começaram a GOSTÁ (+) e até agora graças a Deus istamo siguino im
frente’ ISPERAMOS que: futuramente a gente arrume (+) me:ios de: (++) de conquistá o
nossos sonhos,
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DOC: Quem são os componentes do grupo?
INF: purinquanto que a gente tá im começo só samos im treis’ (são) / é EU’ minha irmã e meu
primo,
DOC: Que instrumentos musicais vocês possuem?
INF: purinquantos temos teclados e: e: (+) violão,
DOC: Vocês já se apresentaram em um... em algum lugar?
INF: já’ ultimamente já i:m vários/ im várias im várias localidades assim’ só que agora
purinquanto só pro perto mermo pelo:s pelos sítios vizinhos,
DOC: Em que ocasiões vocês costumam tocar?
INF: bom’ como nóis samos serestas’ e tamém tamém pá forró a gente faz (+) batiza:dos’
casame:nto:s’ festa::s como se diz aqui’ no sítio né” que chama-se tertúlias que são/ a
gente se reúnes e: (+) e fazemos essas festa mermo de forró’ ma:is ultimamente a gente tá
fazeno também muita seresta’ graças a Deus’ (+) que é: romântico né” pá pá mais
romântico’ tá certo que aqui no: (+) no Nordeste mesmo é mais forró,
DOC: Que tipo de música vocês tocam?
INF: é como eu expliquei/ é ROLA UM PÔCO DE TUDO de MPB (+) a a Forró’ só que a
gente: eh toca mais mesmo (incompreensível) mais MPB e Forró’ a gente nu:m num
parte muito pá música baiana não’ só mais MPB (+) e Forró,
DOC: O grupo já compôs alguma música?
INF: já’ o grupo i::s/ ci:s/ temo’ como eu falei samos im três’ quem compõe mais as música só:
é eu e minha irmã’ o ôto é só tecladista’ faz só toca’ eu e minha irmã já fizemos’ a gente
já temos (doze) (incompreensível) / de doze a treze canções’ eu e ela,
DOC: Vocês compõem a letra e a música?
INF: sim’ e:u mesmo (+) faço a letra e: dô a melodia’ mais minha irmã coméla: (+) não tem
(+) intimidade assim’ pá / QUE TOCA’ intão ela FAZ a letra’ e me intrega e eu vô e: e
dô a melodia,
DOC: Vocês já procuraram alguma gravadora?
INF: nã:o’ purque eu ainda num acho im condições de: (+) de gravá um CD’ eu acho que: pá
você gravá um CD’ você tem que premêro ganhá a opinião pública’ DEPOIS QUE O
PÚBLICO dissé assim’ você DÁ PÁ Í IM FRENTE AÍ SIM’ aí eu vô procurá uma
gravadora ô alguma pessoa que tem influência’ MAIS do que eu no meio artístico para
siguí im frente,
DOC: O senhor pensa em se tornar cantor profissional?
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INF: esse:s são (+) (uma) / u:m dos meus sonhos’ eu acho que: ESSE É O MAIÓ/ é se torná
cantor profissional’ purque: além de sê uma profissão digna de você: cantá/ é um dom
que Deus me dá (+) eu acho que é uma maneira (+) PARA MOSTRÁ que (+) não só (+)
nas capita:is nem (+) ôtas cidades grandes’ temos bom cantores’ eu acho que no Nordeste
também temos muito talentos’ FALTA SÓ: tê oportunidade de: se (apresentarem) im
progamas populares,
DOC: O grupo de vocês tem algum nome?
INF: SIM’ é grupo Sol Nascente,
DOC: Vocês já se apresentaram para alguém do meio artístico?
INF: nã:o’ a gente se apresentamos só para a:s (+) para as pessoas assins/ tá certo já teves a
opinião de mei artístico’ dizeno que a gente te:m (tem) condições’ mais não cum a pessoa
mesmo que: JÁ GRAVÔ’ que já teve: (+) condições de dizê assim’ vá im frente que a
gente dá um apoio’ até agora não’ a gente (incompreensível) se apresentô só para (+) para
as pessoas mermo que vão curtí mermo’ um forró’ u:m/ uma música romântica’ SÓ PÁ
(+) a vizinhança fazemo assim por exemplo,
DOC: Por que o senhor se separou?
INF: BOM’ eu acho que: (+) cum todo o: (+) (em) todo relacionamento deve te: (+) uma
conscientização da parte dos dois’ EU DEVO RECUNHECÊ o lado dela’ e ela tem que
cunhecê o lado meu’ acho que: (+) nesses dois lados e:la tá um pôco incompreensiva
porque tamé:m apesar de mim’ purque meu tempo tava muito curto’ intão as
reclamações começaro churgí (+) diante dela/ de perguntano assim por exemplo’ purque
você tá:/ tem pôco tempo pra mim” eu ia (ixplicá)’ não tem meu trabalho’ e quando eu
chego do trabalho’ eu tenho que istudá: e quando eu num istudo tem que treiná’ intão
certo’ eu tenho um pôco de culpa purque tava muito pôco tempo pra: (+) pá dividí pá
família’ mais ela tem que recunhecê QUE ESSE É MEUS SONHOS’ eu pudia ATÉ
AGORA TÁ APERTADO (+) ((barulho)) nesse período de tempo’ mais MAIS NA
FRENTE’ eu posso tá: BEM MAIS TRANQÜILO’ cum a profissão digna’ e dá um
conforto muito mais a ela (+) mais nu:m (+) hôve intendimento intão (+) foi o jeito a
gente se separá,
DOC: Ela continua morando nesse sítio?
INF: não’ subi notícias há pôcos dias que ela: que ela tinha viajado para São Paulo pá casa da
irmã,
DOC: Com quem ficou a filha de vocês?
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INF: ficô com ela’ ela:/ eu acho que: a pessoa mais digna de ficá com a filha é: é a mãe com
certeza im todos fundamentos’ tá certo queu que/ eu sin sinto muita falta’ eu tenho
vontade que ela ficasse comigo’ mais como ela iscolheu’ intão (nós temos) partes que eu/
QUEU AJUDO’ e sempi que eu pudé vê ela’ (+) eu tenho a oportunidade de vê,
DOC: O que o senhor espera do ano dois mil?
INF: ispero que nesse ano dois mil’ eu consiga realizá ((em baixo tom de voz)) muitos sonhos
e muitas alegrias não só pra mim como toda minha/ com/ como todos meus familiares (+)
daqui da comunidade’ que eu acho que: se a gente: se reuní’ sermos ma:is amigos e mais
um pôco IRMÃO’ a gente podemos consiguí fazê o mundo muito melhor,
DOC: O senhor acha que o mundo vai acabar em dois mil?
INF: não’ eu acho que não’ acho que: (+) ((em tom de riso)) se o mundo acabasse agora eu ia
chegá lá em cima e dizê’ São Pedro rapaz muita crueldade viu” na hora queu tô
cumeçando meus sonhos você quer distruí’ eu acho que não ia tê muito que vivê’ pode
acabá páqueles que não te:m (+) PISSIMISMO’ que não acreditam que: tenha muitas
coisa boa pá (vê) nesse mundo’ ((ri)) tem gente que já quiria que tivesse acabado purque
acha a vida uma droga’ e eu acho o que: Deus dê/ Deus deu melhó pra gente foi a vida’
intão se você (+) dissé assim’ a vida é a coisa queu tenho MELHÓ’ intão se você cuidá
bem dela’ se você evitá vícios como fumá’ como bebê’ e se dedicá ô um lado isportivo’ ô
um lado de música’ ô ao ISTUDO MESMO’ a sua profissão’ purque nem sempi só a
música’ nem só: o esporte faz a felcidade ((fala rapidamente)) não’ sua profissão mesmo
que você faz com amor’ isso sim’ isso é que é sê uma (realieze)/ uma uma realização (+)
pra você mesmo’ intão acho que o ano dois mil eu quero que seja de realizá/ de realização
pra mim’ e pá todos que pensa que: o mundo vai sê daqui até: três’ ô quato ô cinco mil
anos,
DOC: Pro senhor, quais são os benefícios que a música pode trazer?
INF: eu acho que vários’ depois que a gente co começô a montá esse gru GRUPO’ a gente viu
as amizades que a gente arrumô’ a gente também viu/ tá certo a gente vê muitas pessoas
(+) que num sabe nem o que é uma nota musical’ e QUITÍCA’ FALA coisa de você que
você até diz assim’ meu Deus eu vô disistí MAIS (+) eu acho que a/ que a música’ PRA
mim mesmo (+) foi uma das coisa que Deus pôde me dá de melhó’ intã:o’ eu acho que
eles são/ além de trazê calma pra mim’ puque isso aí tamém séve de/ SÉ:VE até de
terapia’ eu tô im casa sozinho pego o teclado’ pego o violão’ e ca:nto’ me divirto’ afasto
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um pôco a solidão (+) e sigo minha vida im frente’ intão’ acho que a música (+) é o
fundamento de tudo’ é um/ NO MOMENTO tá seno tudo:/ toda a função na minha vida,
DOC: Eu queria agradecer ao senhor por essa entrevista. Muito obrigada.
INF: o prazer é todo meu’ é sempre BO:M sabermos que tem umas pessoas que procura
intendê: um pôco da linguage (+) do nosso Nordeste’ (incompreensível) ((fim da
gravação))

