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DOC: Estou aqui no Auto da Penha, à vinte e quatro de dezembro de noventa e seis...
para entrevistar A. São exatamente... dez e meia da manhã, eh poderia me dizer o
seu nome completo?
INF: é A.P.S.,
DOC: A data do nascimento?
INF: trê:s de do:ze de:: setenta e cinco,
DOC: Você estuda?
INF: já terminei (+) o segundo grau,
DOC: Você nasceu onde?
INF: aqui’ no Crato,
DOC: Já morou em outras cidades?
INF: não,
DOC: Você trabalha?
INF: não (+) trabalhava’ né” e parei agoira: e::m no:VEMbro,
DOC: Mas você trabalhava em quê? Trabalhava de quê?
INF: eu era:: a:tendente (+) de consultório,
DOC: Além dessa profissão... você teve outra?
INF: não,
DOC: Você é financeiramente independente?
INF: não’ agoira dependo do esposo,

DOC: Do esposo... você é casada?
INF: sô:,
DOC: Você poderia me dizer o nome completo de seu esposo?
INF: E.T.,
DOC: Você tem filhos?
INF: sim,
DOC: Quantos?
INF: só um,
DOC: Uma menina?
INF: é,
DOC: Qual é o nome?
INF: A.L.S.T.,
DOC: E porque foi que você parou de estudar?
INF: hum, ((risos))
DOC: Tem um motivo especial?
INF: não’ terminei o segundo grau’ fiz cursR¶ PDV Dt Qão tentei fazê o: vestibulá:,
((barulho))
DOC: Casou?
INF: foi,
DOC: Mas não pretende retornar não?
INF: preTENdo’ depende da vontade,
DOC: Você costuma vê televisão?
INF: custumo,
DOC: Que programas? ((barulho de rádio))
INF: eh: o jornal naciona::l (+) a novela rei do ga:do (+) só,
DOC: Além desses mais alguns?
INF: não,
DOC: Além da Globo... É rede Globo, não é? Você assiste outro canal?
[[
é:’

INF:

canal da (+) é o jornal da/ do SBT’ de Boris (+) Casóy,
DOC: E rádio você costuma ouvir?

tem

só:

o

INF: é: a rá::dio: São Francisco’ né” e a FM princesa (+) e a rádio educado:ra,
DOC: Que tipo de programas, eh ... são feitos nessas rádios?
INF: mulhé:: na educadora e:u escuto:: muito o jornal de Antonio Vicelmo,
DOC: E fala de que esse jornal assim?
INF: de o que acontece no Crato (+) na cidade,
DOC: O dia-a-dia?
INF: é’ o dia-a-dia,
DOC: E leitura de jornal? Você faz alguma leitura?
INF: fa:ço (+) no diário,
DOC: Mas... assim... é que tipo de notícia mais você lê?
INF: eu go:sto mais daquela parte:: que: fa:la nos cri::me de mo:rte’ né” (+) aquela
pa:rte também das/ novelas (+) de:: /.../ ((risadas))
[[
DOC:

Antecipada, né? (Os capítulos antecipados)

INF: é,
DOC: Tá jóia. E revistas você lê alguma?
INF: leio (+) mas no momento num (+) tÁRQHPXPDDVVLP
DOC: Poderia me citar algum nome das que já leram?... leste?
INF: aquela (+) a nova (+) a Clá:udia
DOC: Ah sim... e a diversão favorita?
INF: só excu:rsão me:hmo,
DOC: Excursões...
INF: é,
DOC: Sempre vai acompanhada com amigos, esposo?
INF: é esposo (+) amigos,
DOC: Tá. E outro tipo de diversão, além de ex/ excursão?
INF: ah (+) ir a pra:ça com a neném e pronto (+) só isso’ é:,
DOC: Você pratica alguma religião?
INF: ca:tólica’ né”
DOC: Católica?
INF: é,
DOC: Você vai sempre (às missas)?

INF: vo:u,
DOC: Mas gosta das missas?
INF: eu go:sto,
DOC: Assim, qual a paróquia que você freqüenta?
INF: é a de: São Franci:sco,
DOC: É o padre Elias, né?
INF: padre Elias,
DOC: Tá bom. Qual a sua opinião sobre as missas dele?
INF: ah’ eu ado:ro,
DOC: E esportes? Você pratica algum?
INF: não,
DOC: Certo. E sobre natal, é amanhã, né, que será a festa, né?
INF: é:,
DOC: E o que você tem a dizer?
INF: eu tÁR D GL]ê que: o natal é (+) assim’ (+) um renascer né” na: (+) vida da:s
pesso:as,
DOC: Pois então, eu retorno aqui para a gente continuar nossa entrevista e... muito
obrigada!
INF: de nada,
DOC: E desde já um feliz natal pra você e sua família.
INF: pra você também’ tÁDXPERPQDWDO
DOC: Tchau.
INF: tchau::,

ENTREVISTA

DOC: Estamos aqui novamente é... eu Eliane de Oliveira com A. para dá seqüência a
nossa entrevista. Hoje, são vinte e sete de dezembro de noventa e seis... é uma
hora da tarde... A. eh... você poderia me contar como era sua infância, assim,
falar um pouco como era esses dias?
INF: mDLQIkQFLDIRLERDPXOKp  Qão tem nem muitas recordaçõe:s não’ mas (+)
foi ó:tima,
DOC: Você, quando era criança antes de entrar na escola, você brincava, assim, de que
as brincadeiras preferidas?
INF: AH’ era de boneca (+) brincade:ira de: ca:sa’ né” é: (+) só essas coisas assim’
mehmo,
DOC: Casinha?
INF: é,
DOC: Você brincou de guizade?
INF: brinca:va,
DOC: Quais eram as comidas que você fazia?
INF: mulhé era assim (+) mD Pãe ma/ matava as galinha::’ aí a:queles miú:dos ela
da:va pra gente::’ aqueles (coisas de galinha) aí a ge:nte fazia o guiza:de’ tira:va
arroz de uma casa’ e gente trazia arroz de ôtra::’ trazia (+) essas coisa assim (+)
óleo’ feijão’ essas co:isas a gente fazia,
DOC: Cozinhava mesmo no fogo?
INF: era,
DOC: Com panela e tudo?
INF: a:quelas panelinhas de: barro’ né”
DOC: Participava muita gente?
INF: e:ra só mDVFROHJDVTXH PHDMXGDYD ¶  PDLQIkQFLD
DOC: Tinha batizado de bonecas?
INF: tD,
DOC: Conte aí, como era os batizados?
INF: eu tDXPDEXQHFDEHPJUDQGH¶DtQyVIRPRVEDWL]i¶DWpDTXLQRVFUHQWHV  Dt
fizemos bolo (+) eu se:i que: te:ve até uma festD¶ LQFRPSUHHQVtYHO 

DOC: Aí quem era os padrinhos da boneca?
INF: ah’ era uma colega (+) era Nega’ a madrD¶ H R SDGUR¶ HX Qão le:mbro mais
quem era não,
DOC: Aí... eh nessas brincadeiras, tua mãe gostava de participar ou ela ficava “ah
vamos acabar com essa brincadeira”, ela falava alguma coisa?
INF: é::’ às vezes’ ela participava::’ mas às vezes’ e:la não go:stava purque era minino
dimais lá em casa (+) tu:do atrás de: mim,
[[
Aí ela dizia como?

DOC:

Aí

quando

ela

queria

que

a

brincadeira encerrasse, ela dizia como?
INF: vamo botá essas meninas pra ca:sa::’ vai’ acabô a brinca:dera e pro:nto,
DOC: E todo mundo ia embora?
INF: ia,
DOC: Aí então você começou pra estudar/ começou a estudar foi?
INF: fo:i,
DOC: Você lembra da idade que você iniciou?
INF: não’ não le:mbro não (+) mas sempre nesses grupos é sete anos’ né”
DOC: É. Aí você fez eh... a primeira série?
INF: é::’ ja:rdim um’ alfabetização,
DOC: Você lembra o tempo que você fez a quinta série?
INF: lembro (+) já foi no: istadual,
DOC: Estudou no estadual?
INF: foi,
DOC: Aí como era a sua turma? Era... ESTUDIOSA?
INF: e:ra,
DOC: Tinha algum dia assim... especial na escola? Você lembra desse período que
você estudou, assim, m dia assim que lhe tocou muito e que você gostou?
INF: go:stei no dia em que: nós fizemo apresentação, ((choro de neném))
DOC: De que foi a apresentação?
INF: ((choro de neném)) e:ita,
DOC: Não se preocupe não, sim me conte... de que foi a apresentação?
INF: era a: a:ula’ parece que era a aula de educação artística::’ até com Rogério (+)
nós fizemos a apresentação (+) né” mostrando os alimentos (+) sabe”

DOC: Sim.
INF: era’ ca:da sala tDVXDDSUHVHQWDoão,
DOC: Aí vocês tiraram o primeiro lugar?
INF: não’ num tDHVVHQHJyFLRGHWLUiSULPHLUROXJiQão’ num sabe” era só para se:
apresentá mehmo,
DOC: Aí era sobre alimentação? Aí vocês mostraram o quê?
INF: é (+) era milho’ arroz’ feijão’ era esses/ (+) era essas co:isas de alimentos,
DOC: Sim... aí você lembra a série?
INF: foi mais ou menos na: sétima sé:rie,
DOC: Tinha passeio assim nessa época? Tipo assim excursão?
INF: tD
DOC: Você foi alguma?
INF: fomos’ nós fomos uma excursão em Oróis,
DOC: No Orós.
INF: fo:i,
DOC: Aí como foi? Você foi só, foi alguém da família?
INF: nã::o’ foi não (+) qué dizê’ fo:i uma colega mD TXH p TXDVH PD FRPR VH
fo:sse uma irmã mD¶FHUWR´
DOC: Hum.
INF: mas assim’ da família mehmo’ não foi não,
DOC: Aí não teve nem um probleminha na VIAGEM?
INF: não,
DOC: Tudo correu em paz?
INF: tudo correu e:m paz,
DOC: E lá, vocês conheceram algum RAPAZ?
INF: não,
DOC: Eh... brincaram de alguma coisa? A turma?
INF: não’ purque quano chagamo lá (+) nós fomos foi mais pra passeá’ certo”
DOC: Sim.
INF: conhecê ah du:nas que: tem né”
DOC: Sim.

INF: aí:: é muito distante’ assim’ do açude:: pra lá’ e quano nós voltamos’ já fo:i
qua:se meio dia,
DOC: Foi a turma toda?
INF: não::’ foi só uns uns ci:nco,
DOC: Aí durante a viagem... cantaram alguma música? Você lembra?
INF: não,
DOC: Foi todo mundo em silêncio?
INF: era (+) tDDVEULQFDGHLUDVPDV LQFRPSUHHVtYHO 
DOC: E aí, você lembra seus quinze anos? Teve alguma FESTINHA?
INF: te::vê (+) mDSULPDIHL]VyXPEROR
DOC: Sim.
INF: pra eu/ co:m dez anos’ eu fu:i morá na casa dela’ assim (+) pra ajudá’ co:m a
menina dela (+) lá na ca:xa d’água (+) aí fiquei lá mu:ito te::mpo,
DOC: Um ano... foi?
INF: fo:i mais,
DOC: Um ano ou menos? Um ano você passou na caixa d’água? É vizinha, né, aqui do
bairro?
INF: é,

