FICHA SOCIAL Nº 159
INFORMANTE: M.E.A.
SEXO: Feminino
IDADE: 20 anos
ANOS DE ESCOLARIZAÇÃO: 9 a 11 anos (2º GRAU)
LOCALIDADE : Sítio Romualdo – Zona Rural
PROFISSÃO: Doméstica
ENTREVISTADOR: Maryfran Soares Brito
TRANSCRITORA: Mônica Ribeiro de Vasconcelos
DIGITADORA: Mônica Ribeiro de Vasconcelos
DURAÇÃO: 30 minutos
DOC: Hoje, dia quatro do doze de noventa e seis, às dezeseis horas, Sítio Romualdo,
zona rural do Crato. Eh... estamos aqui para fazer uma entrevista e o nome da
pessoa é...
INF: E.,
DOC: E... E... qual o seu nome completo?
INF: M.E.A.,
DOC: Qual a data do seu nascimento?
INF: treze de julho de setenta e seis,
DOC: Você tem quantos anos mesmo?
INF: vinte anos,
DOC: Você nasceu onde?
INF: nasci no Cra:to,
DOC: Mas... em qual... em que localidade?
INF: fo:i (+) no Hospital São Franci:sco,
DOC: Sim... e aqui no Romoaldo você mora desde quando?
INF: eu acho que faz uns dez anos,
DOC: Você nunca saiu daqui para morar em outro lugar?
INF: não (+) não,
DOC: E... os seus pais?
INF: eu moro só com a minha mã:e’ e com a minha vó,

DOC: Eles sempre moraram aqui também?
INF: sempre,
DOC: Qual o grau de instrução dos teus pais?
INF: minha mã:e fez só até a quarta sé:rie’ minha avó não estudô,
DOC: E o teu... qual o teu grau de instrução?
INF: terminei o tercero pedagógico’ ano passado,
DOC: Onde você estudou?
INF: no estadual’ colégio estadual,
DOC: Eh... qual foi tua matéria preferida?
INF: acho que português, ((risos))
DOC: Eh... o que você acha da metodologia de ensino dos professores?
INF: eu acho bo:a’ só que muitas vezes’ tem que puxá mais’ né” ((risos)) porque
muita decadência’ muita (+) muito traba:lho’ eu acho que mui (+) muitas vezes
eles poderiam puxá mais (+) dos alunos,
DOC: Você acha que é mais conveniente para sala de aula o professor ou a professora?
INF: ah’ eu acho que depe:nde’ mas eu mesmo’ ((canto do galo)) me adequado ma/
assi:m’ me dô mais com a professora ((risos)) aí depende,
DOC: Por quê?
INF: porque::: (+) assim’ as professoras que eu ti:ve’ eu sempre gostei mais delas do
que meus professores’ ((risos)) me dei melhó com elas,
DOC: Eh... você fala outra língua?
INF: nã:o,
DOC: Gostaria de de eh... dominar outra língua?
INF: gostaria,
DOC: Qual?
INF: inglês,
DOC: Por que inglês?
INF: ah’ porque eu acho que hoje em dia: a maioria das pessoas falam inglês’ o
mundo já domina tão bem que já tão partindo pra outra língua’ né” e é muito: (+)
flue:nte’ muito bom’ gostaria,
DOC: Você trabalha?
INF: nã:o,

DOC: Nunca trabalhou?
INF: NÃO,
DOC: Mas... você pretende trabalhar ou vai continuar a estudar?
INF: eu prete:ndo’ porque eu num sei se tem condições d’eu estudá’ esse ano era pra
eu tá fazendo o científico’ né” mas eu gostaria de trabalhá, ((risos))
DOC: Qual o seu nome mesmo?
INF: E.,
DOC: E... eh... o que que você faz nesse lugar tão calmo?
INF: ah:’ ((risos)) quase na:da’ ah’ só umas tarefas de ca:sa’ e: pronto,
DOC: Você recebe ajuda financeira?
INF: não,
DOC: Você tem uma profissão?
INF: eh:’ assim’ porque eu me formei no pedagógico’ né”pra sê professora’ ma:is (+)
não exerço a função,
DOC: Essa sua profissão realmente... eh... porque você gosta, porque tem vocação ou
você pretende se aperfeiçoar em outra coisa?
INF: gostari:a (+) de me aperfeiçoá em (+) outra co:isa’ porque hoje em dia’ né” você
se aperfeiçoá só em u:ma’ não dá,
DOC: O que que tá faltando pra você procurar outra coisa e se aperfeiçoar?
INF: ah’ eu acho que é a:s (+) dificuldades’ quem mora no sítio’ sempre é mais
difíci:l’ do que na ru:a,
DOC: Além de você, quantas pessoas são em casa?
INF: eu’ a minha avó e meu irmão,
DOC: Você vê tv?
INF: ve:jo,
DOC: Que programa assiste?
INF: mais as novelas, ((risos))
DOC: Qual a novela preferida?
INF: a novela das seis (+) horas’ Anjo de Mim,
DOC: Eh... como é a novela Anjo de Mim?
INF: ah:’ é fala:no’ mais as pessoa/ como o: Flo:riano que é o: (+) principal’ né” que
ele/ é como se ele tivesse vivido em outra vi:da’ e tá afetando os problemas
daquela vida’ nessa vida ago:ra’ ele tenta desvendá esse mistério’ das pessoas

que (+) viviam naquela outra vida’ e ele qué: (+) reconhecê,
DOC: Você gostaria de trabalhar nessa novela?
INF: não,
DOC: Mas por que não?
INF: ah’ porque eu acho que eu sô melhó como expe expectadora, ((risos))
DOC: Eh... se você fosse convidada pra participar de um programa de tv, que
personagem você gostaria de viver?
INF: não sei, ((risos))
DOC: Você ouve rádio?
INF: ouço,
DOC: Quê que você gosta no rádio?
INF: go:sto:’ de jor/ do jorna:l (+) e só (+) só ouví música mermo,
DOC: Eh...qual sua música preferida?
INF: música romântica,
DOC: Você... canta um pedacinho pra mim?
INF: ah:’ ((risos)) (incompreensível) há tem uma (cena) de uma novela das seis’ que
eu acho muito bonita’ que eu só sei um pouquinho’ eh: deixe eu vê se eu lembro’
((começa a cantar)) (+) o:lhe o cé::u’ pe:de pra chovê:’ e a gente se molhá::’
depois seja bem-vindo o so:::l’ abra os meus o::lhos devagá:: sinto o seu
perfu::me invadí:: ((canto de galo)) o:lho pra você’ e vejo o so::l ((risos)) só isso’
(que sei),
DOC: Legal, legal... Você lê jornal?
INF: nã:o,
DOC: Você não gosta das notícias?
INF: go::sto’ mais nunca leio,
DOC: E que tipo de leitura você gosta?
INF: eu gosto de: (+) assim’ de leituras atuais’ que tragam coisas atuais’ pra gente se
informá,
DOC: Que falem especificamente sobre o quê?
INF: ah:’ sobre:: (++) principalmente as dro:gas’ esses problemas que tá havendo hoje
em dia’ né” violência’ tudo eu go:sto,
DOC: E você já foi ao teatro?
INF: não,

DOC: Eh... qual sua diversão o que você faz aqui?
INF: só mesmo le:io’ à noite assisto as novelas’ e somente’ ((risos)) aqui é muito
parado,
DOC: Você brinca carnaval?
INF: não,
DOC: Que que você acha do carnaval?
INF: ah::’ acho uma festa legal’ pra quem go:sta,
DOC: E do futebol?
INF: ah::’ eu também acho’ estimulante’ né” para os jo/ principalmente para os
jovens’ os homens que gostam muito (+) de futebol,
DOC: Você pratica ou praticou algum esporte?
INF: não,
DOC: Qual é sua religião, E.?
INF: católica,
DOC: Por que católica?
INF: porque:: eu acho que é costume’ desde criança’ né” vendo os pa:is’ e tu:do’ aí a
gente vai se acostumando e eu (+) eu respeito as outras religiões’ mas eu sô
católica,
DOC: Você tem curiosidade por alguma outra religião?
INF: ((silêncio)) nã:o,
DOC: Eh... quais são seus planos para noventa e sete?
INF: ah:’ são muitos’ entre eles’ trabalhá’ tentá ajudá a minha família’ e: sê feliz’ que
é o que todos nós queremos (+) o que ansiamos,
DOC: Eh...você... tá gostando dessa entrevista?
INF: esto:u,
DOC: Olha, E, a gente vai ter que dar um tempo e retornar talvez dia dez, dia onze, pra
concluir essa entrevista. Você vai estar disponível?
INF: vô:’ com certeza,
DOC: Então até lá.
INF: té lá:, ((risos))

ENTREVISTA

DOC: Eh... Sítio Romualdo, dia onze do doze de noventa e seis, dezeseis horas, eh...
Maryfran, zona rural do Crato, retornando para concluir a entrevista iniciada com
a E, dia quatro do onze. Eh... vamos lá. E., novidades?
INF: ah:’ acho que:: (+) as mesmas, ((risos))
DOC E para as pessoas que vão nos ouvir... se descreve fisicamente pra dar uma idéia
melhor.
INF: hum-hum a:lta’ cabelos LO::NGOS’ bra:nca’ ((risos)) acho que só’ ((risos))
olhos claros,
DOC: Por dentro, como você se define?
INF: eu sô uma pessoa muito sensíve:l’ hone:sta’ since:ra’ principalmente com os
meus amigos,
DOC: Existe alguma coisa que você gostaria de mudar dentro de você?
INF: acho que a timidez’ eu tembém sô muito tímida, ((risos))
DOC: E., se você fosse o presidente, que lei estabeleceria para noventa e sete?
INF: eu acho que:: uma LEI que:: favorecesse MUITO as pessoas’ principalmente os
sem terra’ que a gente tá vendo hoje em dia o maió problema’ né” uma lei que
ajudasse (+) realmente eles’ de verdade’ num ficasse só no pape:l’ mas sim em
prática,
DOC: Você acha que no mundo atual existe amizade verdadeira?
INF: eu acho que hoje em (+) di:a’ é muito difícil’ mas ainda existe sim,
DOC: Como você define a amizade?
INF: ah’ eu acho que a amizade verdaDE:ira’ é quando: (+) você:: (+) está sempre:/
(+) não es/ não sempre estando com aquela pessoa’ mais ajuda:ndo’ estando com
ela nos momentos difíceis’ e alegres da vi:da,
DOC: Você tem um amigo ou amiga? Que considera muito?
INF: te:nho,
DOC: Qual o nome dele ou dela?
INF: Patrícia, ((risos))
DOC: O que que marca essa amizade de vocês?
INF: ah ah’ desde da/ desde a gente cria:nça’ né” que a gente brinca’ e tu:do’ temos
confidências’ nenhu nenhuma fa:la e tu:do’ eu acho que isso (era) o ideal,
DOC: Você gosta de escrever?
INF: gosto,

DOC: O que que você escreve?
INF:

ah:’ às vezes’ eu escrevo sobre mim mesmo’ ((canto de galo)) sobre minha
vida, ((risos))

DOC: Você é romântica?
INF: sô:, ((ruídos))
DOC: Eh...você tem namorado?
INF:

nã:o,

DOC: Será que não tá faltando um namorado?
INF: ((risos)) talvez,
DOC: Tem alguém aqui por perto que te interessa?
INF: não,
DOC: Eh... E... Se você fosse mudar alguma coisa no mundo o que você mudaria e por
quê?
INF: eu acho que eu mudaria a violê:nci:a’ porque atinge tantas as pesso/ tanto as
pessoas’ ás vezes mo:rte que ne:m/ (+) que ne:m (+) merecem acontecê’
acontecem’ uma violência muito gra:nde’ eu mudaria’ com certeza’ se eu
pudesse,
DOC: Você acredita em Deus?
INF: acredi:to,
DOC: Quem é Ele para você?
INF: acho que Ele é o meu tudo’ ((risos)) meu ideal de vida’ tu:do (+) confio muito
n’E:le’ às vezes fa:lo (+) com E:le SEMpre’ Ele é o meu tudo,
DOC: As coisas ruins acontecem porque ele quer?
INF: eu acho que nã:o’ eu acho que é porque: (+)TEM que acontecê’ porque mesmo
na época que ele viveu aqui’ acontecia’ né” acho que tem que existí,
DOC: Ele está nos ouvindo manda um recado pra ele.
INF: ah:’ que ele proteja todos nós’ ((risos)) que:: ajude todas as pessoas’
principalmente as que mais precisam,
DOC: Legal. Você pretende casar?
INF: eh’ talvez’ futuramente, ((risos))
DOC: Eh... pretende ter filhos?
INF: eh’ se eu me casá’ eu gostaria de tê filhos,
DOC: Para você... qual é a sensação de ser mãe?

INF: acho que é uma sensação que:: (+) ((canto galo)) eu nem sei explicá’ eu acho que
só quem passô: por isso’ é que pode’ acho que é muito bom’ uma sensação
muito boa,
DOC: Eh... diga-me algumas palavras... podem ser palavras soltas que te lembrem a
paz.
INF: amô: (+) felicida:de (+) uniã:o’ sinceridade (+) acho que só:, ((risos))
DOC: Você é ciumenta?
INF: um po:uco,
DOC: Eh... conte uma cena de ciúme que você já viveu ou presenciou.
INF: ah:’ (quando/) eu tinha um namora:do’ aí eu sempre brigava muito com e:le por
exemplo’ se eu visse ele conversando com uma pessoa’ ah’ dependendo da
pessoa’ às vezes eu sentia ciúme,
DOC: Que época de sua vida ficou gravada para sempre?
INF: acho que foi a morte de minha mã:e’ (incompreensível) quando ela estava
doe:nte’ até a morte’ acho que me marcô muito,
DOC: E que situação gostaria de viver em um futuro próximo?
INF: eu acho que: (+) me sentí (+) feliz totalmente’ porque a gente nunca está (+) feliz
totalmente’ sempre falta alguma coisa’ eu acho que (+) alguma coisa me comple
completa:sse’ e me fizesse feliz (+) totalmente,
DOC: Como você encara a morte?
INF: ah:’ eu acho que: (+) a morte é uma passa:gem’ só que: (+) é muito triste’
((risos)) uma coisa muito triste, ((canto de galo))
DOC: A vida terrrena deveria se extinguir dessa forma ou de outra?
INF:

não se:i’ eu acho que (essa é) muito bo:a’ mas poderia existí outra manera’ né”
outra forma’ (incompreensível) eh’ por exemplo’ as pessoas não morrerem’
((risos)) deveriam sempre vivê’ ou então vivê mais anos’ porque na Bíblia a
gente vê que as pessoas viviam (+) sete/ quinhentos anos’ seiscentos’ e hoje em
dia não’ são raras as que chegam a cem’ né”

DOC: Como é que você acha E... você tem uma idéia de como é a vida após a morte?
INF: eu acho que:: (+) muitas pessoas têm definições boas’ ruins’ mas eu acho que
deve sê: (+) uma coisa muito bo:a’ porque talvez você esteja mais próxima de
Deus’ penso assim,
DOC: Jesus deu sua vida por nós... o que você acha disso?

INF: eu acho um exemplo muito bonito’ porque hoje em dia você:/ eu acho que
jamais (+) as pessoas seriam capaz de doar a vida a um irmão’ a um pai’ uma
mãe’ e ele não’ ele deu a vida por todos nós’ eu acho muito bonito,
DOC: Sobre o que você escreveria um livro?
INF: eu acho que ((canto do galo)) se desse’ talvez sobre mim, ((risos))
DOC: Por que sobre você?
INF: porque: às vezes’ eu fico escrevendo’ eu acho que: (+) tantas pessoas tê:m (+) a
sua estória’ eu gostaria de contar a minha,
DOC: Você se sente feliz?
INF: (++) acho que sim,
DOC: ((Vozes)) Eh... o que que você acha da prisão perpétua?
INF: acho uma coisa muito tri:ste’ muito marcante’ ás vezes a gente vê: que as
pessoas realmente merecem’ ma:s (+) eu acho que é muito horrível,
DOC: Você já viu o mar?
INF: nã:o’ nu:nca,
DOC: Como você acha que é a sensação de morar em frente ao mar?
INF: ah’ deve ser uma sensação maravilho:sa, ((risos))
DOC: E se você pudesse voar pra onde você iria no primeiro dia?
INF: para o Rio de Janeiro’ sou louca pra conhecê, ((risos))
DOC: Mas se fosse pra nascer de novo que pessoa gostaria de ser?
INF: gostaria de sê uma pessoa:: (+) como eu sô agora, ((risos))
DOC: Por que de novo?
INF: porque: (+) por mais coisas que a gente num goste/ da:/ a gente:/ na gente
mesmo’ a gente não go:ste’ coisas que gente pa:ssa mas eu gostaria’ pois assim
eu teria a minha família’ se fosse a merma’ gostaria (+) de sê eu mesma,
DOC: Eh...você acredita em espiritismo?
INF: eu fico indecisa’ às vezes eu acredito’ ás vezes não’ ((risos)) sou muito indecisa,
DOC: E o que é o amor pra você?
INF: ah:’ o amô acho que é uma: (+) uma uniã:o’ uma coisa muito bonita’ um
sentimento muito bonito,
DOC: Você já amou?
INF: não’ acho que não, ((risos))
DOC: O que que você acha com relação ao namoro... eh...atualmente o comportamento

das meninas e dos meninos o que que você acha?
INF: eu acho que: (+) talvez até seja bom’ porque antigamente tinha aquela: (+)
aquela co:isa’ que num podi::a’ que podia que num podia’ só que eu acho que
muitos jovens ho:je (+) exageram demais’ como/ exageram um poco,
DOC: Que conselhos você daria pra elas conseguirem um relacionamento mais
douradoro mais harmonioso?
INF: eu acho que se preservassem mais’ se (+) não se entregassem totalmente (+)
(incompreensível) logo quando conhecem uma pessoa que (+) tivessem a
privacidade’ se guardasse um poco,
DOC: Você já foi traída?
INF: nã:o,
DOC: Qual o dia que você lembra com alegria?
INF: o dia da minha formatura (+) de tercero’ ((risos)) fiquei muito feliz,
DOC: Conta como foi.
INF: ah: foi (+) foi bom’ a gente foi a no:ite aqui (+) foi: (+) a cele/ foi: si:mples uma
celebração no Se:si’ eu fiquei muito emocionada’ porque sempre quando a gente
começa estudá a gente: (+) fica sempre na expectativa de: (+) chegá ao final’ ao
menos pra (incompreensível) segundo gra:u aí (+) eu fiquei muito feliz’ foi bom’
teve uma celebraçã:o’ muito canto’ foi ótimo,
DOC: Eh... fala de um sonho teu.
INF: um sonho (+)/ aí eu acho que: o (+) o meu sonho por enquanto é trabalhá’
trabalhá: me dá bem com o meu traba:lho e tentá ajuda (+) a mim e a que:m (+)
precisa de mim,
DOC: Eh... você gostaria de trabalhar com o que?
INF: eu nem se:i porque as vezes a rente precisa TA:NTO’ nem sa:be (+) realmente
no que quisé: acho que uma coisa que (+) eu me sentisse be:m em fazê não por
obrigação mas por gostá mesmo,
DOC: Eh... o que você levaria a uma ilha deserta?
INF:

ah: eu acho que o namorado se eu tivesse e gostasse mu:ito, ((risos))

DOC: Que estória te contaram e você nunca esqueceu?
INF: ah: uma estó:ria ((silêncio)) deixa eu vê: ((silêncio)) não lembro, ((risos))
DOC: Mas, lembra de alguma cantiga de roda?
INF: ah:’ lembro’ quando a gente era criança,

DOC: Agora vai cantar um pedacinho...
INF: ah: ((risos)) vô vê se eu ainda lê:mbro eh: (++) uma bem comu:m’ eu lembro
mais’ que é aquela atirei no pau do gatoo/ atirei o pau no gato’ né” ((começa a
cantar)) a::tirei o pau no ga:têótó: mas o gatêótó: não morreurreurreu ((risos))
pro:nto,
DOC: E eh... se fosse pra viajar... pra dar uma volta...eh... você iria pra onde e o que
você procuraria fazer pra mudá alguma coisa aqui na sua vida atual?
INF: ah: eu acho que eu:: (+)/ pra onde eu iria” eu acho que eu: iria pra o Ri:o’ sô lôca
pra conhecê o Rio’ pra mudar aqui: eu acho que eu procurar:ia: (+) alguma coisa
que incentivasse os jo:vens porque os jovens daqui são muito para:do’ eles num/
é muito diferente (+) das outras comunidades (incompreensível) já tentô fazê
uma reu:ni/ reu/ várias reuniõ:es para (+) conseguí um clube de jovens que é
muito bom mas eles não (+) não se interessam (+) acho que eu (+) faria alguma
coisa para muda:’ traze: (+) eles pra realidade’ pra uma coisa bo:a,
DOC: O que você precisaria inicialmente pra formar esse clube de jovens, essa
comunidade mais ativa?
INF: eu acho: (+) que principalmente alguma coisa que: PEGAS:SE o interesse deles’
porque a maioria se interessa por bola’ por bebida’ festa’ essas coisas e eu vejo
(+) minhas colega contar pras outras comunida:des’ que existiam jo:vens
principalmente a parte de religião’ né” ajudasse em tudo’ alguma pessoa na
comunida:de’ mas eles não/ eles não se interessam’ acho que precisaria muito
interesse’ para vê o interesse deles,
DOC: Eh... você acredita em Papai Noel?
INF: não,
DOC: Mas já acreditou?
INF: acreditei’ quando eu era criança acreditava, ((risos))
DOC: Qual foi o momento em que te desligou desse assunto o momento em que você
percebeu que não era bem assim?
INF: ah’ porque: as pessoas sempre falavam’ principalmente televisã:o’ que o papai
noel sempre trazia prese:nte (+) na noite de nata:l deixava embaixo e:: muitas
vezes nunca acontecia comi:go’ aí eu: fui ve:ndo/ fui vendo’ e:: desacreditei,
((risos))
DOC: Seria bom se ele existisse de verdade?

INF: eu acho que seria (+) bom’ principalmente para as crianças,
DOC: E o que ele faria... alguma coisa diferente do que já faz? Diz alguma coisa.
INF: eu acho que:: (+) ((pinto piando)) ele se:mpre faz bem’ né” eu acho que faria
cada vez mais’ principalmente na imaginação da criança’ seria bom po/ se ele
fosse de verdade’ ou existisse’ porque elas acre a:creditariam’ não ficariam só
numa le:nda’ só numa estória,
DOC: E se você fosse o Papai Noel, de que forma comemoraria o natal esse ano aqui?
INF: eu acho que:: (+) ajudando um pouco as crianças’ principalmente as mais
care:ntes’ e trazendo algo de no:vo’ principalmente alguma motivação para os
jô:vens’ que estão precisando mu:ito’ eu acho que é isso,
DOC: Eh... a quem você presentearia e o que daria pra eles?
INF: a quem eu presenteari (+) presentearia” eu acho que:: a várias cria:nças ((risos))
talvez também a minha avó’ que é uma: pessoa já adulta’ mas pra mim é como
se fosse uma cria:nça’ eu acho que: daria o pré/ o melhó de mim,
DOC: E eh... eu deixei de perguntar alguma coisa que você gostaria de falar a respeito?
INF: não::’ eh acho que:: (+) perguntô tu:do, ((risos))
DOC: Fui incoveniente?
INF: não’ de jeito nenhum, ((risos))
DOC: Eh... pra finalizar, deixe sua mensagem de natal para o mundo.
INF: ah quero desejá um feliz natal’ um feliz noventa e se:te’ para todas as pesso:as’
que: elas se conscienti:zem’ e principalmente muitas crianças:que maltratam as
crianças que eles se sensi:bilizem e que AJUDEM e dê carinho ao invés de tanta
violência (+) a todos,
DOC: E talvez não nos encontremos mais até o natal, certo? Então em nome da minha
equipe e em meu nome, lógico, você vai receber um forte abraço e votos de um
feliz natal e um ano novo cheio de paz, tá bom?
INF: tá:’ obriga:do’ eu agradeço e: (+) desejo toda a felicidade’ pra todos vocês,
DOC: Ok., E.

