Ficha Social Nº 130
Informante: M.S.L.O
Idade: 58 Anos
Sexo: Feminino
Escolarização: Analfabeta
Localidade: Sítio Dantas - Mauriti
Profissão: Costureira e Dona de casa
Documentadora: Maria das Dores de Oliveira
Transcritora: Raquel de Lima Andrade
Digitadora: Maria das Dores de Oliveira
Duração: 31 min.
DOC: Como é o nome da senhora?
INF: S.,
DOC: E o nome da senhora completo?
INF: M.S.L.O,
DOC: Quantos anos a senhora tem?
INF: cinqüentai:: oito,
DOC E a data de nascimento, a senhora lembra?
INF: vinte um:: de junho de quarenTA e um,
DOC: E o endereço da senhora atual, qual é?
INF: queu moro agora”
DOC: Sim.
INF: é Sítio Dantas’ Mauriti,
DOC: E a sua profissão, qual é?
INF: ah mDILD¶FRVWXUêra’ é essa a profissão queu aprendi,
DOC: Onde a senhora nasceu?
INF: eu nasci:: no (+)eu nasci no Sítio Moro/ Baxi:: do Mororó,
DOC: É aqui mesmo em Mauriti, não é?
INF: é’ é Município de Mauriti:: mais é dum distritozim que teim’ Umburana’ é o nome do
distrito,
DOC: Sei. A senhora sempre morou em Mauriti?
INF: comassim’ a cidade é”

DOC: Sim?
INF: foi’ a cidade toda vida foi Mauriti’ só que já morei em outro sítio diferente,
DOC: Que não era o Baixio?E onde era esse sítio?
INF: era no Sítio Vázia Redonda’ quando eu me casei fui morá lá,
DOC: A senhora morou quanto tempo lá?
INF: ó (+) porque eu nasci no Sítio Mororó/ Baxi do Mororó’ (+) me casei’ fui morá na no
Sítio Várzea Redonda’ lá eu morei dezoito ano (+) já tá /.../ aí depois foi que eu vim
mimbora prá cá,
DOC: A senhora gosta mais daqui de Mauriti, do Sítio Baixio ou da Várzea Redonda?
INF: ah’ no Sítio Baixi’ lá eu nasci e me criei’ achava bom’ lá na/ lá na Várzea Redonda’
quando eu me casei’ que eu fui morá lá’ achava bom tambéim’ que lá foi onde eu tive
meus filho e criei quase tudo (+) aí eu acharra muito bom lá’ porque tDPHXVRJUR¶
os vizim’ tudo ero/.../ mais se fosse pra voltá prá lá eu mermo num quiria não,
DOC: A senhora então...
[[
eu gosto é daqui’ rá me acustumei’ rá tá cum muitos ano né” queu

INF:
moro aqui,

DOC: Como é o nome do seu pai?
INF: meu pa::i é J./ é J. (+ ) qué o nome todo dele é”,
DOC: Se a senhora quiser dizer eu prefiro.
INF: J.R.P.,
DOC: E o nome da sua mãe?
INF: M.C.L.,
DOC: A senhora é casada?
INF: sô::,
DOC: Como é o nome do seu marido?
INF: o nome do meu marido é Dãozim,
DOC: Eh, o nome dele completo?
INF: é J.(+)M.O.,
DOC: Quantos anos ele tem?
INF: sessentai:: dois ano,
DOC: E vocês são casados há muito tempo?
INF: ah:: vai fazê ói’ trin:tai: oito ano de casado’ no dia dezesseis de dezembro,

DOC: A senhora tem filhos?

INF: tem mD ItD¶ {[H Vy IRL R TXH HX WLYH PHUPR ULVRV  {[H¶ WLYH VDEH TXDQWRV ILOKR´
DOC: Sim?
INF: eu tive DOZE fi:lho e dois aborto’ foi CATOZE gravidêiz,
DOC: A senhora lembra o nome dos seus filhos, dos seus doze filhos?
INF: ôxe’ uh claro’ tudim,
DOC: A senhora poderia dizer?
INF: você / você qué primêro’ você qué assim siguida é: em orde de idade’ ô ô qué assim só
os home ou só ar mulhere assim siguido”
DOC: Poxa vida! E é uma seleção assim?
INF: ah mDILD¶GR]HILL¶VHLVKRPHHVHLVPXLé,
DOC: Que interessante, dona S., muito interessante a vida da senhora. Então, a senhora pode
ficar a vontade, como a senhora quizer dizer os nomes deles pra...
INF: é bom é bom dizer assim né” como o o mais véi os mais velho né” siguido né”
DOC: Como a senhora...
INF: M.C.’ que que é a mais veia e que é o nome de mDPãe’ J.’R.’ (+) M.S.’ F.’ eh: F.D.’
A.H.’ J.R.’ eh (+) M.C.’ (+) M.A.’ A.M. e Q., ((barulho no gravador))
DOC: A filha mais velha ou o filho mais velho da senhora, nasceu em qual ano?
INF: ah’ má ôxe mDIia’ era siguida’ a mais velha’ M.C.’ de sessentai: trêis,
DOC: Nasceu no ano de sessenta e três?
INF: sessentai: trêis,
DOC: Aí de lá prá cá foi uma escadinha?
INF: ó eu me: eu me casei im sessentei: um’ aí fui tê a primêra fia im sessentei: trêis’ mais
tambéim inCAchô,
DOC: Como assim?
INF: ói’ sessentei: trêis’ sessentei: quato’ qué assim or mêis’ o dia e o ano”
DOC: Se a senhora lembrar, pode me dizer.
INF: ói eu vô vê se eu/ se eu me alembro’ mais eu me alembro,
DOC: Esteja à vontade, dona S.

INF: só: só ÊDSDXVD]DEHPSRXTXDVySiYê se eu me alembro de tudo certim’ viu”
DOC: Tá...
INF: M.C. no dia seis de maio de sessentei: trêis (+) J. no dia dois de julho de sessentei:
quatro’ R. no dia s:eis de novembro de sessentei: cinco (+) S. no dia do:is de dezembro

de sessentaei: seis’ F. no dia no:ve de de março de sessenta (+) e oito (+) D. que é
F.D.’ no dia quato de dezembro de sessentei: nove’ A.H. no dia: trêis de maio de
setentaei: um’ J.R. no dia: (+) doze de agosto de setenta e dois’ M.C. no dia vinte e
sete de feverêro de:: setenta: e quato (+) M.A. no dia s:eis de:: de ago:sto de setenta: e
cinco’ A.M. no dia do:ze de outub/ treze de outubro de setenta e seis’ aí passô: teve os
aborto’ aí passô deiz anos ela como caçula’ aí teve o Q. no dia quinze de janêro de
oitentei: sete,
DOC: Muito interessante. Quer dizer que da mais nova pra o caçula hoje, a senhora deu um
bom tempo, né?
INF: foi’ teve esses aborto’ depois eu pensei que num ia tê mais’ aí mais eu inda queria
porque tinha era cin/ cinco home e seis muié’ mais eu quiria ainda que vHVVHXPSi
fazê os doze’ porque tudo vivo’ graças a Deus num morreu nem um’ aí eu quiria que
vHVVHPDLVXPHIRVVHKRPHHIRLPHUPRRTXHHXTXLULD¶GRPHUPRMHLWR
DOC: A senhora ficou satisfeita?
INF: aí’ oxente’ sabe cum quantos ano”
DOC: Sim?

INF: mD ILD HX WD TXDUHQWDL VHLV DQR ULVRV  Mi¶ H R GRW{ DLQGD PH RSHU{ H OLJ{¶ H HX
disse’ dotô num precisa mais não’ e ele disse num pricisa” (+) pricisa’ e eu (+) aceitei’
fui operada’ só esse que fui operada’os ôto tudim minha fia’ tive OITO em casa,
DOC: Era com parteira em casa?
INF: aí depois /.../ cum parteira’ teve delas que nem nem nem tDSURILVVão direito’ mais na
hora era o que tDHIRLRTXHVLUYLX
DOC: Dava tudo certo?
INF: tudo certo’ graças a Deus,
DOC: Todos eles são vivos hoje?
INF: tudo’ aí quando foi depois’ foi que comecei vim pro hospital (+) tudo deu certo’ graças
a Deus até hoje,
DOC: A senhora, quando solteira, sempre morou com a sua família, ou morou com outras
pessoas?
INF: não’ sempre morava mar meu pai e mDPãe,
DOC: A senhora trabalhava?
INF: trabalhava im casa né” ajudarra mDPãe’ às vêiz trabaiava até na roça’ lavava rôpa (+)
por isso foi que eu num istudei minha fia (+) purque naquele tempo (+) hum (+) os pai

da gente ê::: era um cabresto curto’ o cabresto era curto e: e e e a gente tDTXHWUDEDLi
(+) meu pai tDPDLVILOKDPXLpGHTXHKRPH¶DtDtDJHQWHWDTXHDMXGiHOHQDURoD¶
mDPãe tDPXLWRILLWDPEpLP¶DtSULFLVDYDGDJHQWHDMXGiDHODDtQXPWDWHPSRGH

istudá que num tD HVVD KLVWyULD FRmo hoje’ que tem de assisti a aula’ que tÁDWHPSR
que num tÁD¶TXHSRVVDTXHQXPSRVVD¶LDXPGLDGHDXODTXDQGRWDWHPSR¶TXDQGR
num tD VLYLoR GH URoD¶ Dt D JHQWH LD XP GLD GH DXOD   Dt DSDUHFHX R FDVDPHQWR¶ Dt
pronto’ aí foi que o istudo ficou prá lá’ vai é se casá,

DOC: Mas a senhora ficou feliz quando foi casar?
INF: ôxe’ fiquei né” Arve Maria,
DOC: Vive bem com o seu marido e seus filhos?
INF: graças a Deus né” até hoje desde que se/ que me casei que tá dando certo,
DOC: Todos os seus filhos ainda moram dentro de casa?
INF: nãm’ hoje tá tudo ispaiado,
DOC: Tem algum casado?

INF: tem’ dar muié tem trêis (+) mais só tem ÊDTXHPRUDSHUWRGHX
DOC: E as outras?
INF: as ôta mora tudo longe’ e dos home só casô dois até agora’ os ôto inda tão mei’ inda
tão mei eh:: cirmado cum casamento,
DOC: E os seus pais ainda são vivos?
INF: nã::’ meu pai tá cum quinze ano que meu pai morreu,
DOC: Como era o nome dele?
INF: meu pai nera J.”,
DOC: E a sua mãe?
INF: a mDPãe era M.C.’ mais tá cum oito ano que ela morreu,
DOC: A senhora sente falta deles?
INF: ah:: sinto demais,
DOC: Quando eles morreram, a senhora morava perto deles?
INF: ah’ quando eles morreram eu já morarra aqui’ eu morei/ eu morei lá onde eu me ca/
quando eu me casei que eu fui morá nesse Sítio Varzea Redonda’ eu morei dezoito ano
lá’ aí vim praqui já tá cum dezenove que eu moro aqui’ aí quando meu pai morreu eu
já morava aqui,
DOC: Que outra atividade a senhora faz além de costurar?
INF: ah os siviço de casa né”

DOC: A senhora cuida da casa?
INF: sim’ é,
DOC: Tem alguém que lhe ajuda?
INF: tem’ graças a Deus nunca fartô gente pá me ajudá (+) purque eu eu quando eu eu
tinha/ morava lá no no sítio’ que era um fi todos os ano’ aí tinha mDFÊLDGD¶HXVyWÁLR
ÊD FÊLDGD¶ Dt D PD VRJUD WDPEpLP HUD PXLWR ERD TXH HOD Vy WHP GH ILOKR Vy PHX
marido’ aí só eu de nora’ aí ela gostarra muito deu e eu tambéim gostarra muito dela’
aí mim mim aju/ ela mim ajudava muito’ depois ela casô-se mais tinha os vizim que os
vizim era muito bom e mim ajudava muito’ e depois que eu vim morá aqui ar minina
já erum mocD¶UiDMXGDYDWDPEpLPHGHSRLVFRPHo{XPVDtD¶{{WRVHFDTXDQdo a

minina casô-se aí num falta gente os vizim é muito bom e sempre eu tÁR JHQWH PLP
ajudano,

DOC: A senhora gosta de viajar?
INF: às vêiz eu gosto de viajá pra casa dos meus fi’ que teim uns que mora fora né”
DOC: Onde é que eles moram?
INF: ah mDILD¶quando eles começaro saí daqui’ eles fôro pu Ricife’ teve um ano que tinha
sete lá’ aí depois começaro a saí’ e aí agora tem (+) eh: chovê (+) tem quato morano
em São Luis do Marãião’ que é trêis home e uma muié que mora lá’ tem do:is morano

em Fortaleza’ esses são soltêro’ trabalha lá e tem ÊDQRQR5LFLIHHRV{WRPRUDDTXL¶
tem ÊDDDDPDILDPDLVYpLD0&PRUDEHPSHUPRUDEHPSHUWLPGHX  YRFê num
cÊLHFHQHPÊD´

DOC: Eu conheço, acho que eu sei quem são. E a senhora gosta de viajar mais pra São Luis,
pra Recife ou pra Fortaleza?
INF: pra São Luis’ pra For/ Fortaleza eu: depois que eles tão morano lá eu nunca fui lá,
DOC: Faz quanto tempo que eles moram lá?
INF: é un::s dois anos’ aí no no Ricife tambéim às veze eu vô lá’ eu gosto de lá mais eu
gosto mais de São Luis,
DOC: Por que a senhora gosta mais de São Luis?
INF: é mar longe’ mais num sei se é purque a maioria mora lá e e eu gosto de lá’ gosto

mesmo de lá’ e teve um tempo que se meu marido quisesse nóis tD LGR HUD VLPERUD
daqui pra lá’ ma:is (+) eh:: tDRVSDLGHOHTXHHUDYHOKLPHGRHQWHHDJHQWHFXLGDYD
deles e a gente num pudia i simbora dexando eles (+) aí: agora eh: às vêiz a gente inda

fala’ mais diz assim’ já tamo véi num presta pá sai pá canto nium não’ só ficá aqui
mermo,
DOC: A senhora gosta de ir festas?

INF: rá gostei’ hoje eu num gosto mar muito não’ às veis eu vô ÊD IHVWD Si ID]ê gosto a
ELE’ porque ele gosta ainda’ gosta de i: festa mais eu: só gosto mesmo de i: pá Igreja,
DOC: A senhora gosta de dançar forró?
INF: ah’ eu nunca aprendi a dançá mDILD¶SRUTXHQRPHXWHPSRPHXSDLQXPGêxava nóis
dançá’ num dêcharra i festa’ meu pai era/ é como eu já le disse o cabresto era curto’ e
depois queu me casei ele dizia tambéim qui num: num queria qui as fia dele dançasse’
aí eu nunca aprendi a dançá’ agora: depoir de veá pra que mais ÊDYpDGDQoDQR´

DOC: E de televisão a senhora gosta?
INF: às vêiz’ algÊDFRLVDHXJRVWR
DOC: Gos...
[[
INF: ói’ mar às vêiz eu eu num gosto muito purque quando eu me sento de frente pra
televisão me dá logo sono’ aí eu vô é drumi’ quando dô fé tô drumino’ o que eu gosto
mais de assisti im televisão’ chovê (+) o jornal até gostava mais hoje só sai coisa ruim’
mais assim mermo ais vêiz’ ais vêiz eu assisto,
DOC: Novelas, a senhora gosta?
INF: não’ gosto de novela não’ às vê:is eu gó/ eu assisto assim’ um diinha eh: variado peu
vê o povo qui trabaia na novela (+) peu vê que é aquelas pessoas qui tá na novela se é
as que tava nar novela que já se passô,
DOC: E qual outro programa de televisão que a senhora gosta de assistir, fora o noticiário e
às vezes a novela?
INF: ((riso)) aha mDILD¶ROKH¶QR'RPLQJRDJHQWHYDLSiPLVVD¶TXDQGRFKHJDWiSDVVDQGR
aquele aquele progama de: Sílvio Santo né” aí eu acho interessante aquilo’ NAMORO
E AM/ ... É NAMORO Ô AMIZADE” aí eu gosto de assití aquilo,
DOC: A senhora é católica?
INF: sô::’ graças a Deus’ sô da Legião de Maria,
DOC: E o que a Legião de Maria?

INF: A LEGIÃO DE MARIA é: de pri/ de primêro tD DV ILOKD GH 0DULa que o povo
chamava nera” que eu tDPDVPDWLD¶PDVSULPDTXHWXGRID]LDSDUWHGDGDGDGDV
filha de Maria era tão BUNITO’ no dia da festa da padroêra eh a na procissão tudo

vistida de branco com aquela faxa azul muito/ e eu toda vida achava bunito’ depois
que eu cheguei aqui’ que eu morarra no sítio’ aí u:ma amiga mDPHFRQYLG{GL]HQGR
que era a Legião de Maria’ o que é a Legião de Maria” é um muvimento da Igreja que
a gente assiste às reunião’ reza o têço aí (+) eh:: faiz visita (+) nos hospital’ nas casa’
eh: reza renovação é QUALQUÉ COISA ASSIM que a gente faiz de trabalho’ da
Legião aí eu eu gosto purque é um muvimento da Igreja,
DOC: E falando um pouquinho mais sobre os filhos da senhora, eles estudaram, ou tem
algum que ainda estuda?
INF: ah’ graças a Deus’ quando eu comecei tê meus filho lá no sítio onde eu morava’ num

tD 1,1*8e,0 48( (16,1$66( 1(0 2 $   QXP WD QLQJXpLP HUD XP VtWLR
assim que o povo era tudo dum jeito só’ num tD LVFROD¶ QXP WD QDGD¶ KRMH Qão’ tá
muito bom porque tem escola por todo canto’ ma:is nesse tempo num/ quando meu/

quando M.C. ficô já na idade de istudá’ eu butei pá morá LÁ na casa da mD Pãe

purque eu tD XPD WLD TXH HUD SURIHVVRUD H   GHSRLV IRL -¶ H R SRYR DWp GL]LD 78
NUM TEM JUIZO NÃO’ A MININA QUE TU TEM PRA TE AJUDÁ” aí eu dizia
nã::o eu num vô criá ela como eu fui criada não’ sem istudá não’ porque eu vô butá ela
pra istudá que ela já vai se/ na frente ela já vai eh:: insiná os ôto’ aí graças a Deus ela
foi istudá’ aí foi o tempo que a gente vêi simbora pra qui aí tudim istudaro (+) TUDIM
teim o teim o sigundo grau’ só tem um qui num gostava de istudá começ/ era só
começano e e parano e foi que só feiz até a oitava’ o sigundo grau ele já começou num
sei quantas vêiz’ e o piqueno que ainda/ o mar novo que ainda tá istudando’ já tá
fazeno a sexta séri,

DOC: E a senhora já tem netos?
INF: já::’ eu tem seis neto,
DOC: A senhora lembra o nome deles?

INF: (ah mDILD RQRPHGHOHV´RQRPHGHPHXUQHWRp,*¶TXLpDPDLVYHOKD  HK$
que é irmão dela (+) aí tem J.Y. que é da mD ILD TXL PRUD QR 0DUãião (+) e e R.

tambéim que é do do meu fi que mora no Marãião’ e A.C. da mD ILD TXH PRUD QR
Ricife (+) e I. tambéim que é da mD ILD TXH PRUD LP 6ão Luis do Marãião’ ela tem
dois ói’ é dois de M.C.’ dois de S. e um de R. e ôta de N.’ qué dizê que faiz /.../ é dois
de M.C. né” dois de S.’ um de R. e um de N. faz seis’ seis neto,

DOC: E a senhora gosta de seus netinhos?
INF: GOSTO demais’ adoro eles,

DOC: Sempre vê, tem contato, eles vêm aqui?
INF: VÊ:M’ de vêiz enquanto eles vêm aqui’ o os dois mai velho que mora pertim deu né” e
os: e os ôto sempre vêm’ sempre vêm passá ano novo’ Natal’ de vêiz enquanto eles
vêm (+) até que ôto dia’ eh Dãozim tava dizendo que os filho são DOZE filho’ e até
agora só tem seis neto’ parece que vai juntá os filho tudim (+) pá dá pá dá o o tanto de
neto que é ((riso)) o tanto que é de filho vai sê de neto’ parece que é’ purque hoje o
povo num qué mais tê fi e os ôto neim casado é’ se tivé algum fi é sorto por aí,
DOC: A senhora gosta de vaquejadas?

INF: nãh mD ILD¶ HVVDV IHVWD GH SXêra’ eu fui ÊDYêiz só pá cÊLFê’ tinha vaqueijada aí pur
infuluência do povo’ VAMO’ VAMO’ aí eu fui pá (+) cÊLFê como era essa festa’ achei
bunita’ mais num: gostei muito não’ só tem puêra’ cavalo doido,
DOC: Andar à cavalo, a senhora gosta?
INF: ah’ foi o que eu fiz muito’ quando eu num ia morá’ quando eu ia do sítio que eu
morarra pá casa da minha mãe’ era à CAVALO e nesse tempo o povo andava à cavalo
era: era um as celas/ sen/ que chamava cião’ sentada de banda cum o minino na
PERNA’ andei MUITO’ muito MERMO, ((barulho, batidas))
DOC: E nadar, a senhora gosta de nadar?
INF: eu gostava (+) purque quando eu era minina tDXPXPXPULDFKROiSHUWRGDGDFDVD
de meu pai’ tDXPSRFLPDVVLPDWpERm e a gente tomava bãi todo dia e pra/ de vêiz
em quando a gente juntava aquela turma de minino e ia tumá bãi lá e até/.../ mais
nunca mais’ nunca mais’ purque história de piscina eu num gosto muito (+) e nunca
mais eu tive assim a oportunidade de: i num lugá que tivesse um: um riacho assim
bom de nadá,
DOC: A senhora tem muita saudade do seu tempo passado?
INF: ah’ eu nem sei dizê’ isso aí eu nem sei lhe dizê direito’ mDILDSXUTXHDJHQWHSHQVD¶
maisi tem muita coisa do passado bô:a’ mais teim muita coisa que num foi boa e a
gente diz que recordá o passado é sofrê duas veze,
DOC: E o que a senhora espera do futuro, principalmente assim, como é que a senhora acha
que vai ser o ano 2000?
INF: ah’ se fosse como a gente quiria era bom’ quero que seja/ fosse um ano bom’
primeiramente: de PAIZ né” que o que o mundo tÁDSDL]TXHpRTXHWiSULFLVDQR¶PDLV
amô o po:vo e um bom inverno’ issaí a gente qué isso tudo mais só Deus é quem sabe

como é que vai sê’ acabasse mais essas violência que tá ÊDYLROência no MUNDO’ mD

fia’ que é tanta gen/ tanta coisa aconteceno’ coisa que a gente só ôvia falá nas tele/ nas
televisão de bem LONGE e agora já tá bem pertim da gente’ aqui mermo se passa
coisa que a gente nunca esperava que passasse (+) coisa orríve’ aí a gente desejarra
que fosse ma:: mair milhó (+) marrisso aí Deus é quem sabe né” (+) Deus é quem
sabe,
DOC: Se a senhora tivesse que morar em outra cidade ou em outro estado, qual a senhora
escolheria?
INF: óxente’ como eu já lhe disse SÃO LUIS DO MARÃIÃO’ que mora QUATO fi meu lá
e eu quando eu vô pra lá eu acho BOM DEMAIS’ é bom demais lá,
DOC: Qual é a profissão do seu marido?
meu marido trabalha de/ ((galo cantando)) é carpintêro né” teim gente que acha que
ele é marcinêro’ mais né não’ ele é CARPINTEIRO’ trabalha im eh eh purquê é que
tem (+) você sabe o que o que é carpinteiro e macinero”
DOC: A senhora pode me dizer a diferença?
INF: ói’ purque: é assim (+) CARPINTÊ/ MARCINERO ele: ele ele eh confecciona assim
muito móve só móve bunito’ essas coisas assim e carpintêro é que faiz tudo de
madêra’ cobre ca:sa’ eh trabalha nim carro:ça que é esse/ o sirviço dele é esse’ ele
sabe fazê móve tambéim’ marrele disse que num gosta muito de fazê móve NÃO’ ele
FAIZ marrele disse que num gosta muito não por cás da/ do ôto serviço de:le ((galo
cantando)) que é cum muita puêra’ sirviço que trabalha: mexe cum graxa’ que trabalha
cum carroça’ cum êxo de carroça’ carroceria de camão’ porta’ cum tudo essas coisas
assim’ tudo que fô de madêra e que pensá ele sabe fazê’ mais ele’ às vêiz ele faiz um
móve mais ele num: gosta muito não (+) e os fi tudim pegaro a profissão dele,
DOC: A senhora já participou de alguma Exposição do Crato?

INF: nã:o’ a exposição do Crato eu só fui lá ÊD Yêiz’ uma vêiz eu fui lá’ eu fui ÊD QRLWH¶
meu irmão morava lá no Crato’ eu tDXPLUPão que morava lá’ aí eu tava lá e e fui (+)
achei ÊDIHVWDEXQLWDHPXLWDJHQWH¶PDLVLQXPIXLPDUQão,

DOC: E as... ?
[[
INF: fui mar não’ tive mais opurtunidade de i não,
DOC: E as romarias do Pe. Cícero a senhora já ouviu falar?
INF: ah::: as arromaria/ a romaria do Pe. Cíço ói’ quando eu morarra no Sítio (+) que a mD
fia mar nova’ A.M.’ era piquena (+) aí ela teve um um problema no no na na na tosse

braba que o o povo (chama) que é coqueluche né” nesse tempo chamarra era tosse

braba’ aí mDILD¶ JDORFDQWDQGR OiVHYDLQyLVSUXPLQVLQDURXPGRW{TXHWDOiH
nóis andemo SEIS MÊS cum ela pra lá’ aí a MISSA do dia VINTE’ a missa do Pe.
Cíço’ nóis passemo UM ANO’ TODOS OS MÊIS NÓIS IA’ morarra lá no sítio’ saía
de madrugada pá pe/ pá pegá o o carro na rodage e ia’ durante UM ANO nóis
assistimo essa missa’ e agora dePOIS que nóis mora aqui da/ na BÊRA DA RODAGE

a gente se acomodô que num fomo mais ÊDPLVVDGR3DGUH&toR¶PDLVHXDFKRERP¶
acho bonito (+) acho bonito a romaria do Padre Cíço,

DOC: E o Horto, a senhora conhece?
INF: já fui’ eu já fui no Horto duas vêiz de pé’ duas vêiz eu fui no Horto de pá pagá
promessa (+) ÊDYêiz M.C. a minha fia mais véa era piquena’ o pai dela andô foi muito

tempo cum ela na cacunda’ até nóis chegá lá’ aí de volta’ quando nóis/ quando a gente
voltô’ aí pegou um carro pá vortá até o Juazêro (+) aí: num fui mar não’ num fui mar

nunca lá não’ depois eu tive ÊDTXHWHYHGXHQWH¶DtHXIL]SRUTXHGHSULPêro eu gostava
de fazê promessa’ de vêiz em quando eu fazia ÊDSURPHVVDHàs vêiz eu fazia até essas

promessas extravagante’ hoje eu num faço mar não’ hoje quan/ eu o ur meur pi:pidido
que eu faço pa Nossa SRUDpDVVLP&(/(%5ÈÉ$0,66$¶5(=È807ÊÇO’ essas
coisa dificil eu num faço mar não purque: purque a gente: fica devendo as promessas
((galo cantando)) quando a gente vai ficando véa’ a gente num pode fazê essas coisas

não’ aí eu vô no Juazêro’ mais nunca mais eu fui ÊD PLVVD QR -XD]êro’ nunca mais’
tem é vontade’ mar nunca mais eu fui,

DOC: O que a senhora acha da juventude de hoje? 29:00

INF: ah: muito diferente do meu tempo’ é muito bonito’ acho eu/ a juventude é ÊD FRLVD
muito bonita’ e e e hoje em dia é muito bonito porque é desenvolvido muita coisa’
todo mundo istuda’ todo mundo trabaia’ todo/ no meu tempo num tDLVVR¶PDLVPDLV
im (+) im moral’ im educaç/ educação’ hoje num é num é maisi bom como no meu
meu tempo não’ porque no meu tempo ((barulho indefinido)) eh o povo tDRUGH¶RVIL
obidicia os pais (+) moça num andava sozDFRPQDPRUDGR¶QXPLDIHVWDGHQRLWH¶H

hoje em dia mD ILD¶ $YH 0DULD¶ TXDQGR ÊD TXDQGR ÊD XPD PRoD FRPHoD D D D
namorá com um rapaiz no ôtro dia rá vai ÊD IHVWD VR]D FRP HOH¶ H QR PHX WHPSR
((galo cantando)) ôxi’ mD ILD¶ VH YRFê vê com/ no meu/ no/ como foi que eu n/ eu

casei’ eu namorei (+) e-era assim’ meu meu namor/ meu noivo chegarra lá em casa’ e
eu num tDGLUHLWRGHILFiQHPXPWHPSLPPDLVHOH¶VHWLYHVVHÊDUHQRYDoão nÊDFDVD

vizDHXVyLDVHPHXSDLHPDPãe fosse’ e hoje é é assim por ÊDVFRLVDVpERDPDLV
por outras num é não que tão tudo de cabreto arrasta’ só se vê casamento: casamento
no escorrego’ como diz o povo’ casô’ fulano rá vai casá’ aí chama casamento no
escorrego’ aí só vê gente escorregano’ menina com catôze/ quinze ano teno fi’ nã::
isso é triste’ eu acho é triste’ triste,
DOC: Pois dona S., muito obrigada por a senhora ter conversado comigo esse tempo todo, ter
tirado o seu tempo, dado sua atenção, olha, muito obrigada pela sua colaboração com o
meu trabalho.
INF: nã mDILD¶YRFê num mim impaiô im nada’ eu que agradeço a você de tê cunversado
esse tempim mais eu’ purque eu acho é bom quando tem uma pessoa que conversa
assim e que faiz as perguntas como você fêiz’ eh: eu que lhe agradeço’ que Deus lhe

abençoe’ que você seja bem filiz com o seu trabaio’ viu” Nossa SRUD OKH Gê muita
sorte e que você eh seja ÊDÊD%2$SUXIHVVRUDYLX´

DOC: Muito obrigada, dona S.

INF: Nossa SRUD DEHQoRH D SURILVVão que você isculheu’ que eu acho muito bunito ÊD
prufessora,
DOC: Muito obrigada.

