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DOC: Vamos fazer agora a terceira entrevista no Sitio Santa Fé. Como é o seu nome?
INF: F.M.E.,
DOC: F., qual é a data do seu nascimento?
INF: é vinti:: seis de abril de mil novicentose:: sessentai:: sete,
DOC: Você está estudando? Está fazendo que curso?
INF: eu tô terminando o sigundo,
DOC: O segundo grau?
INF: sim,
DOC: Qual escola você estuda?
INF: lá no Supletivo’ Centro de Estudo Supletivo,
DOC: Como é? Você vai para o Crato e volta todo dia?
INF: não’ vô um dia e ôtro não queu vô só fazê prova,
DOC: E você nasceu onde?
INF: aqui no distrito Santa Fé,
DOC: Você já morou em outro lugar, fora o Distrito Santa Fé?
INF: não,
DOC: Como é o nome do seu pai?
INF: A.E.D.,
DOC: Seu pai também é daqui, seu pai é de onde?
INF: daqui mesmo tambéim,
DOC: E sua mãe, como é o nome dela?
INF: C.B.H.,

DOC: Também daqui?
INF: tambéim daqui,
DOC: Você só faz estuadar ou tem outra profissão?
INF: só faço istudá,
DOC: Você é casada ou solteira?
INF: soltêra,
DOC: Você já teve contato com pessoas de outros países?
INF: não,
DOC: Quantas pessoas moram aqui na sua casa? Quem são as pessoas?
INF: só moram quato’ é meu pai’ eu tenho qui dizê o nome” A.E’ L.B.H’ A.P.B.H’ e
eu,
DOC: E qual é a profissão do seu pai?
INF: ele é funcioná/ auxiliá de pedrêro’ funcionário do Estado,
DOC: E vocês, as filhas, a mãe, tem alguma atividade que complementa a renda da
casa?
INF: não,
DOC: Quando você terminar seus estudos você pretende fazer faculdade ou quer logo
arranjar um emprego?
INF: quero um imprego,
DOC: Mas isso irá invibializar ou impedir que você continue seus estudos?
INF: quero continuá,
DOC: O que você pretende fazer? Qual curso?
INF: pretendo terminá,
DOC: Você quer estudar na URCA ou fazer uma faculdade fora?
INF: teim que sê aqui mermo’ né” purquê fora é muito difícil,
DOC: Dos cursos que existem na URCA, por qual você se interessa?
INF: se eu fosse fazê:: eu fazia pedagugia,
DOC: Por quê? Você quer ser diretora, orientadora? Por que você escolheria esse
curso?
INF: purque aqui só pronde a gente mora só teim mais pra isso’ só teim iscola’ né
não” ôtra coisa é mais difícil,
DOC: Quem é que financia o seu estudo, a sua vida?
INF: sô eu mesma’ cum a ajuda do meu pai,
DOC: Você gosta de assistir televisão?

INF: muito pôco,
DOC: Qual o programa que você assiste?
INF: nenhum’ ((risos)) só o queu assisto mermo é a novela:: Rei doGado’ pronto’
somente,
DOC: O que é que lhe chama atenção nesta novela? O que é que lhe prende e faz você
gostar de assistir essa novela?
INF: purque eu cumeçei a assisti desdo cumeço e aí agora (+) me aucustumei’
((outras vozes)) é mais teim dia que eu num assisto e num tô nem aí,
DOC: Qual foi a parte que você mais gostou da novela?
INF: será quieu vô lembrá” (+) num teim nada assim interessante’ que eu num assisto
nem todo dia’ ((vozes e chôro de criança)) pur mim tanto faz’ num me prendi a
nada ainda,
DOC: E jornal, você assiste?
INF: não’ dificilmente,
DOC: E rádio, você ouve?
INF: ôvo’ ovo direto,
DOC: Qual é a rádio que você gosta mais de ouvir?
INF: é::: comé” a FM de Juazêro’ comé o nome”
DOC: A Tempo?
INF: a tempo’ pronto,
DOC: Qual o programa que você gosta de ouvir na FM Tempo? ((choro de criança))
INF: todos’ eu assisto todos’ purquê se eu tive em casa o rádio passa o dia ligado’ só
que é bem baxim’ mais possa o dia intero cum ele ligado,
DOC: Qual é o tipo de música que você mais gosta de ouvir?
INF: é:: sertaneja,
DOC: Qual é a dupla que você é fã mesmo?
INF: é:: Chitãozim e Chororó,
DOC: Você lê jornal?
INF: não (+) às veis eu leio’ mais num nu tenho muito interesse não,
DOC: E revista, você gosta?
INF: gosto não,
DOC: Qual a diversão que você tem? Qual a sua diversão predileta?
INF: mulhé:: só em casa mermo’ purquê nem de festa eu num gosto muito ((pausa na
gravação)) nada’ só fico em casa e pronto’ minha diversão e só em casa,

DOC: Você gosta de esporte?
INF: (+) não’ de jeito ninhum’ ((buzina de carro)) ispote pra mim num ixiste,
DOC: Qual a sua religião?
INF: católica,
DOC: Como é que você pratica a sua religião?
INF: assisto missa’ vô na igreja quase toda semana (+) pron::to,
DOC: Qual é a parte da missa que você acha mais bonita?
INF: é:: na hora de saudá uns aos ôtros,
DOC: Por que você gosta dessa parte da missa?
INF: sim’ purque eu acho aquilo muito chocante’ chama muita:: atenção’ pra mim é::,
DOC: Você tem namorado?
INF: tenho,
DOC: Como é o nome dele?
INF: é:: E.,
DOC: Como?
INF: E.,
DOC: Qual a profissão do E.?
INF: ele:: trabalha de operadô de máquina,
DOC: Faz quanto tempo que vocês namoram?
INF: trêis ano,
DOC: Como foi que você conheceu o E.?
INF: atravéis do meu irmão,
DOC: Conte aí como foi o encontro?
INF: ô:: mulhé’ num quiria não,
DOC: Vai conta.
INF: eu não,
DOC: Só porque tem gente aqui?
INF: não mulhé’ num quero que conte não,
DOC: Então conta pra mim como ele é?
INF: eu gosto dele’ ele é simples igual a mim’ num teim poblema entre a gente’ a
idade’ ele teim vinti:: oito anos,
DOC: Tudo bem, você não quer falar sobre o seu encontro com ele, mas eu queria que
você dissesse que dia foi especial pra você, assim que você passou com ele, eu
queria que você contasse como foi.

INF: peraí’ dêxa eu me lembra aí’ a primêra discussão que a gente teve foi bem
simples’ ele chegô e tava cum raiva de mim’ aí disse que não me quiria mais aí
foi embora’ aí quando foi cum pedaço ligô pra mim’ aí eu disse não’ que quem
num quiria mais era eu’ depois ele ligô dinovo’ eu disse que não quiria’ depois
ele ligô dinovo e eu tornei dizê queu num quiria’ aí depois a rente se incontrô de
novo’ cum trêis mês dipois’ aí continuamo,

