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DOC: Estamos de volta aqui em Santa Fé pra conversar com R.. Hoje é sábado, vinte e 

um de agosto de mil novecentos e noventa e nove. R., hoje nós vamos conversar 

um pouquinho sobre tudo o que você quiser falar, você vai ficar bem à vontade 

pra falar. Vamos conversar, começar pela sua escola. 

DOC:  Onde era que você estudava mesmo? 

INF: eu estudava num:/ (+) num colégio/ Centro Educacional Paulo Soares 

Limaverde, 

DOC:  E sua professora, quem era na época? 

INF: minha professora na tercêra era A.’ na Quarta é I./ era I., 

DOC:  E eles eram bons pra você? 

INF:  e: ra’ alguns deles era’ mas eu gostava mais de J.N.’ na tercêra NÃO’ a 

professora era muito abusada, 

DOC:  Era abusada? 

INF:  humrum, 

DOC:  R., por que você parou de estudar mesmo? 

INF:  eu parei de istudá’ purque num dava mais certo (+) eu istudá não (+) eu tava 

istudando de noite’ aí pegaram e me botaram de tarde’ aí eu peguei’ fiquei um 

raiva e disistí, 

DOC:  Só por isso? 

INF:  só::, 

DOC:  E sua mãe não achou ruim não? 

INF:  não, 



DOC:  E seu pai não achou ruim não? 

INF:  não’ ele achô foi bom, 

DOC:  Foi mesmo R., ele achou foi bom? Por quê? 

INF:  purque ele disse que istudo não leva a gente a nada não’ a gente faz é si impalhá’ 

o ano todim e num arruma nem um imprego/ (+) purque pobre num arruma 

imprego’ né” 

DOC:  Ele acha que estudo empalha? 

INF:  acha/ ele acha/ (+) ele sempre achô’ ele dizia’ não minina’ num istuda mais não’ 

dêxa de sê besta’ só perdeno o ano to::do’ milhó é í trabalhá, 

DOC:  E tu achas isso também, R.? 

INF:  não/ eu acho’ purque assim (+) a gente istuda’ né” e quando vai arrumá um 

imprego (+) ninguém arruma imprego’ porque gente pobre num arruma um 

imprego’ nem de vendedô de rua’ né” aí eu fiquei sem istudá mesmo (+) num tô 

mais istudando não’ mas tô trabalhan::do’ ainda bem’ né” (+) graças a Deus, 

DOC:  E os colegas, você tem muitos colegas por aqui? 

INF:  te: nho’ muitos colegas, 

DOC:  Gosta deles? 

INF:  gos::to, 

DOC:  Como é o nome deles, R.? 

INF:  eu tenho um colega chamado L.’ R. e L., 

DOC:  E as meninas... tem colegas também? 

INF:  te: nho’ as colegas são boas (+) S.’ F. e C., 

DOC:  Hum, e moram aqui? 

INF:  mora aqui em Santa Fé, 

DOC:  Elas estudam? 

INF:  não, 

DOC:  trabalham? 

INF:  também:: não, 

DOC:  Nem estão procurando? 

INF:  tão::, 

DOC:  Está procurando trabalho? 

INF:  estão, 

DOC:  E aí, você brigou alguma vez com suas colegas? 

INF:   já:: eu peguei uma bri:ga fêa,        



DOC:  Foi? Por quê? 

INF:   cum uma colega mi::nha’ eu peguei uma (incompreensível) cum S.’ purque ela 

se impô/ (+) ela gosta muito de se importá cum a vida dos ôtros’ eu/ (+) ela só 

vive de porta em porta falando dos ôtros’ eu acho isso tão feio’ mas mesmo 

assim se enrolamos mesmo (+) lá na praça’ ela começô a me chamá de/ (+) 

dessas coisas’ eu num gostei’ aí começô’ eu puxei os cabelos dela’ ela bateu em 

mim:: (+) eu batia nela’ depois passô uns:: quatro dias aí nós se falamos, 

DOC:  Hum, muito bem. E as festas aqui em Santa Fé, como são? 

INF:  as festas são bo::as’ só num são muito boas’ purque num vai pulicial não’ e só dá 

briga’ mas as vezes/ (+) aí num tá mais tendo festa lá’ fecharam, 

DOC:  Fecharam? Por quê? 

INF:  o:: como é meu Deus” (+) o clube num tá mais tendo festa não’ tá tendo festa 

fora de lá assim como no Brejinho’ Montealverne’ Palmeirinha’ na Palmeirinha 

tem até vaqueja:da, 

DOC:  É? 

INF:  é::, 

DOC:  Como é o nome do clube?  

INF:  o nome é Fernando (+)/ Fernando/ (+) Fernando Cabral ((ruídos)) eu acho’ que 

eu num sei direito não’ eu acho que era isso’ eu num sei não, 

DOC:  E a padroeira R., quem é? 

INF:  a padroêra é Nossa Senhora da Aparecida, 

DOC:  Quando é a festa dela? 

INF:  a festa dela é dia vin::te e cinco de dezembro, 

DOC:  Hum. Vinte e cinco de dezembro? É bem no Natal, né? É animada? 

INF:   é:’ vem muita gente pra festa’ vem uns coral do Crato (+) vem (+) vem assim’ 

vem uns rapazes que tocam na ban:da (+) vem tan:tas pessoas pra missa’ pra 

fes:ta, 

DOC: E o Padre quem é? 

INF:  o padre” é:: o padre B.’ Monsenhô, 

DOC: Hum. E tem coral na igreja? 

INF:  te::m minha irmã/ (+) ela trabalha (+) como é” ela canta no coral também’ ela 

faiz parte do coral,  

DOC: Quem é que canta no coral aqui? Quem é que ensaia com as crianças? 



INF:  quem insina é L.’ N. e C. elas trêis’ elas ajudam no coral’ quando não’ é uma 

ôtra (+) sempre tem uma festa’ né” N.’ ela istuda lá:: no:: Cra:to’ aí só tem L. 

que mora aqui em Santa Fé’ as ôtras (incompreensível) só é L. mehmo que 

mora/ (+) dá catecismo, 

DOC: E tu já fez catecismo R.? 

INF:   já::, 

DOC:  Hum. Já fez a primeira comunhão? 

INF:  já:, 

DOC:  Crismou? 

INF:  também, 

 

ENTREVISTA 

 

DOC: Qual o seu maior sonho, aqui em Santa fé? 

INF:  meu sonho é casá’ mas por aqui (+) os mininos (+) são muito vagabundo’ num 

trabalham (+) só querem bebê’ aí eu acho que meu so:nho/ (+) mas meu sonho 

mehmo é casá’ se Deus quisé eu vô casá, 

DOC:  E a festa da padroeira não tem muito rapaz bonito não, por aqui? 

INF:  nã:o’ por aqui num tem nem um rapaz bunito não (+) mas de fora vem (+) vem 

muito rapaz bunito, 

DOC:  E o namorado, R., tem namorado? 

INF:  te:nho não’ num tenho nenhum namorado’ nem quero’ nem tão ce::do, 

DOC:  Mas como é que você não quer ter namorado se quer casar, R.? Tem que 

arranjar! 

INF:  é por:que minha mãe disse que é pra eu me casá só cum trin:ta ano, 

DOC:  Por que sua mãe disse isso? 

INF:  eu sô assim meio tímida’ num gosto muito dessas coisa não, 

DOC:  E seu pai? Trabalha com quem? 

INF:  meu pai trabalha cum E.,  

DOC:  E.? O que é que ele faz lá? 

INF:  a: ssim’ quando ele trabalhava (incompreensível) ele tomava conta de lá’ aí ele 

pegô e saiu’ cumeçô a bebê dimais’ aí E. num quis/ (+) aí ele cuidava nas coisas’ 

quando o povo chegava’ ele lavava a casa’ cortava a grama’ tudo isso (+) mas 

agora’ depois que ele saiu/ (+) aí tá trabalhando lá no C.’ tá trabalhando cum 



granja’ mas ele também num qué mais não’ purque é longe dimais’ ele ia a pé’ aí 

tem que í a pé’ aí agora ele tá trabalhando cum E. de novo (+) mas é fazendo 

esses serviços pesados’ carregando pedra’ derrubando palmêra’ essas coisa, 

DOC:  E ele bebe? 

INF:  bebe’ só vevi bêbo, 

DOC:  Ah, aí fica difícil arrumar emprego. 

INF:  é: purque também quando ele bebe mi:nha  fi::lha (+) bota a cabeça só pra bebê e 

num trabalha de jeito nenhum, 

DOC:  E sua mãe R., trabalha de quê? 

INF:   minha mãe num trabalha não’ ela só vivi em casa’ purque ela é doente’ aí 

assim/ (+) eu tô trabalhando já pra ajudá em casa (+) ajudá a ela’ essas coisas’ 

né” 

DOC:  Ela é doente de quê?  

INF:  ela é doente da colu:na (+) aí ela não pode’ né” trabalhá (+) purque é doente da 

coluna (+) as vezes ela passa mal’ aí eu acho ruim,  

DOC:  E você tem avô, avô morando aqui? 

INF:  te: nho’ tenho um avô’ minha avó já morreu, 

DOC:  E faz tempo? 

INF:  não’ num faz muito tempo não, 

DOC:  E ela era velhinha? 

INF:  já::’ já ia completá oitenta ano, 

DOC:  Ah, televisão, tem televisão por aqui? 

INF:  tem’ só num tem muitas televisões’ mas tem algu::mas’ né” eu assisto nas casas’ 

purque lá em casa num tem televisão não’ eu assis::to na casa da minha amiga,  

DOC:  É colorida?  

INF:  NÃO’ é preto e branco, 

DOC:  O que é que tu gostas de assistir na televisão? 

INF:   eu gosto de assistí aquela novela Suave Veneno, 

DOC:  O que tu gostas mais em Suave Veneno? 

INF:  eu gosto do papel que a Regina faz na novela (+) que ela faz um papel bem mal 

(+) ((risos)) eu gosto, 

DOC:  E outra novela? 



INF:  gos:to ((ruídos)) assisto aque:la (+) Força de um Desejo também (+) por causa 

dos iscravos’ né” o povo maltrata muito os iscravos’ né” aí eu num gosto muito 

de ((latidos)) assistí por causa disso, 

DOC:  E qual é a sua música preferida R.? ((latidos))  

INF:    é quela do Zezé de Camargo e Luciano’ tô vivendo pô vivê, 

DOC: Ah! E outra música? 

INF:  gosto daquela de Claudinho e Buchecha (+) só love’ só love, ((latidos e gritos de 

crianças)) 

DOC: Gosta de cantar? 

INF: nã::o’ num gosto muito de cantá não, 

DOC: Por quê? 

INF:  purque eu acho (+) quem can:ta assim/ quem canta essas músicas no rádio’ aí o 

povo vai dizê que é um rádio’ que a pessoa é um rádio’ purque tá cantando (+) aí 

eu num gosto muito não, 

DOC: E eles dizem que é um rádio por que tá cantando? 

INF:  é::’ ficam xin:gan:do’ dizendo essas coisas que tá parecendo cum do::i da (+) eu 

num sô doida, ((latidos)) 

DOC: E quando você estudava, qual a matéria que você mais gostava? 

INF:   a matéria que eu mais gostava era histó::ria, 

DOC: E a que você tinha mais dificuldade? 

INF:  matemá::tica’ purque matemática é muito difi::cil (+) eu odiava’ eu odiava 

matemática’ quando tinha aula de matemática’ as vezes eu saía da sala pra não 

assistí aula de matemática, 

DOC: E dançar, gosta de dançar? 

INF:  gos: to’ as vezes eu gosto’ purque é muito divertido a gente dançá’ né” (+) muito 

bom’ a gente dançando’ purque a gente dançando’ essas coisas’ a gente arranja 

namorado (+) essas coisas, 

DOC: E você pensa em se formar em alguma coisa, terminar seus estudos algum dia? 

INF:  NÃO’ penso não’ eu num penso em istudá’ purque o istudo (+) a gente pensa 

que o istudo leva a gente pra tudo’ mas num leva não’ purque ((latidos)) se eu 

tivesse istudando’ eu num tava trabalhando ((latidos)) aí como eu tô::/ num tô 

istudando’ aí eu tô trabalhan::do (+) eu acho melhó tá TRABALHANDO do que 

istudando’ purque istudando a gente só faz perdê o ano (+) e a gente (+) eu só sô 

istudiosa/ eu já repetí a sigunda duas vezes’ e a quar:ta (incompreensível), 



DOC: É, e o que é que você faz no final de semana aqui? 

INF:  no final de sema:na eu se reúno cum minhas amiga e vamo jogá bola, 

DOC: Ah! Onde que vocês jogam bola? 

INF:  detrás do cimitério tem um campinho’ aí nois se reúne lá e vamo jogá bola, 

DOC: Quem é que joga bola? 

INF:   A P.’ A.C.’ S.’ R.’ R.’  purque é um time assim/ mulhé contra homem//  

            [[                       

DOC:                       Sim.   

INF:  aí nóis joga, 

  [[ 

DOC:  Sim.  

INF:  aí o time dos mininos é:: P.’ R.’ S.’ R.’ e R. (+) eu sô a golêra do time, 

DOC: E é? 

INF:  é::, 

DOC: E você é uma boa goleira? 

INF:  SÔ::’ fui iscolhida’ purque quem era’ era C.’ aí C. ela caiu’ ela num tá mais nem 

jogando bola’ purque ela caiu e quebrô o pé’ aí quem ficô:: sendo a golêra fui 

eu, 

DOC: Ah! Muito bem ((ruídos)) e que dia vocês jogam bola? 

INF:   mas ho:je eu tô aqui’ purque a mulhé que eu traba::lho tá na casa de E.’ aí tem o 

aniversá:rio da minina de L. (+) a minina dela’ aí nois tamos comemorando na 

chácara ((ruídos)) aí eu aproveitei pra dá uma ajuda a mãe aqui em casa’ pra lavá 

umas rôpas’ purque ela é muito doente (+) arrumá a casa’ purque eu já tô aqui 

mulhé’ em casa’ aí eu vim pra dá uma ajudinha’ purque ela é muito doente, 

DOC: Ela é doente de quê, R.? 

INF:  ela é doente do ispinhaço, 

DOC: E ela faz tratamento? 

INF:  faz nã:o, 

DOC: Toma os remédios? 

INF:  também não’ as ve::zes ela vai se receitá no médico que tem na Santa Fé (+) o 

doutô passô os remédios’ mas num serve de nada, 

DOC: E você R., sente alguma coisa? 

INF:  sin::to dô de dente’ eu passei assim (+) uma semana todi:nha sem í trabalhá por 

causa de um dente’ purque o dente/ (+) foi preciso eu tomá três benzetacil’ pra 



pudê/ (+) purque meu dente tava inflamado’ o pé do dente’ aí eu tive que 

arrancá’ purque obturá num pode’ purque se obturá aí é que dói mais, 

DOC: Mas três bezetacil por causa de um dente? 

INF:  sim::’ pra desinflamá’ purque a injeção serve pra disinflamá, 

DOC: E doeu muito? 

INF:  doe::u’ AH (+) eu chorei dimais’ eu butei tanto álcool na minha cara  que quemô 

um pôquinho, 

DOC: E porque esse álcool na cara? 

INF:  purque num tinha remédio lá em casa’ aí eu peguei e botei álcool dentro’ mas 

não adiantô nada’ ele só (+) passô a dô quando eu butei o álcool fora’ aí passô a 

dô (+) parô de doê, 

DOC: R., e o São João veio aqui para Santa Fé? 

INF:  ve:io’ foi bom o São João’ só num foi muito bom purque deu uma briga e um 

minino foi isfaqueado lá’ só:: NÃO foi bom por causa disso, 

DOC: Quem foi esfaqueado? 

INF:   foi um primo meu, 

DOC: Como é o nome dele? 

Y.J. (+) ele foi assim/ ele tava dançando quadri::lha’ depois da quadrilha teve 

uma festa de dança nesse salão’ aí começô/ começô a confusão lá’ por causa de 

umas bebidas que (incompreensível) que um tava bebendo as custa do ôtro’ aí 

eles se zangaram’ aí começaram a brigá lá na praça’ aí um ôtro minino/ num 

conheço não/ um rapaz de fora pegô e deu duas facada no meu primo,  

DOC: Mas socorreram na hora? 

INF: socorre::ram’ levaram pra o hospital, 

DOC: Mas ele está bem? 

INF:  tá:,  

DOC: E aí, como é quando tem essas brigas, acaba a festa ou a festa continua? 

INF:  não’ as vezes a festa/ (+) quando é assim essa história de violên::cia’ um atira no 

ôtro’ o ôtro mata o ôtro’ ou (incompreensível) eles param’ mas quando é só 

assim briga’ eles continuam a festa, 

DOC:  E a exposição? Foi algum dia? 

INF:  fu::i’ eu fui cum a mulhé que eu tô trabalhando lá (+) eu fui dois dias’ fui um dia 

cum cum Calcinha Preta e Tribo de Jah/ eu só num achei muito bom’ purque 



num tinha nenhuma amiga minha lá (+) eu fiquei sozinha’ nem namorado eu 

num arranjei (+) aí eu num achei muito bom não, 

DOC:  E qual o melhor, Calcinha Preta ou Tribo de Jah? 

INF:  eu achei mais bom Calci::nha Preta’ purque é forró e é bom pra gente dançá, 

DOC:  E seus pais foram para a exposição? 

INF:  não’ minha mãe não foi não’ nem meu pai’ só foi eu purque eu fui mais a mulhé 

que eu trabalho lá, 

DOC:  E a festa de nossa senhora da Penha você vai sempre lá? 

INF:  VÔ::’ sempre  eu vô pra festa de nossa Senho::ra da Penha’ purque eu sempre 

pago uma promessa, 

DOC:  É? Paga uma promessa desde quando, R.? 

INF:  eu pago promessa desde o dia que um rapaz atirô em meu pai (+) que um um 

rapaz atirô em meu pai’ que eu pensava que ele ía morrê’ né” purque o doutô 

disse que ele chegô muito perto dele morrê’ né” aí eu fiz uma promessa, 

DOC:  Foi atirou no seu pai? E por que ele atirou? 

INF:  por causa de uma mulhé lá’ uma mulhé que meu pai vivia cum ela (+) sabe’ né” 

como é essas mulhé’ aí ele começô a brigá cum essa mulhé na festa/ na festa (+) 

aí ele pegô e atirô (+) meu pai tava/ estava aí’ ele debaixo de uma barraca’ 

purque essa festa foi na serra’ estava debaixo de uma barraca ((vozes)) aí ele 

pegô a ispingarda e atirô no meu pai, 

DOC:  Foi mesmo? 

INF:  fo::i, 

DOC:  E isso foi quando? Faz tempo? 

INF:  faz muito tem::po’ ainda foi de::/ novembro de noventa e oito, 

DOC: E seu pai, ainda mora com essa mulher? 

INF: NÃO’ ((vozes)) acabô, 

DOC: Hum... E aí, sua mãe, como foi que ela reagiu? 

INF:  não’ minha mãe num (+) assim minha mãe (+) depois que aconteceu isso cum 

meu pai’ minha mãe num queria nem í lá no hospital’ ela só foi purque eu pedi 

(+) eu pedi pra ela í lá (+) ela disse que num ia’ purque ele era muito sem 

vergonha’ gostava dessas coisa’ né” (+) dava muito conse::lho’ L.’ L.’ tu se 

aquieta’ purque essas mulheres de hoje em dia num querem nada cum ninguém 

não’ só querem é o dinhêro, 

DOC: É, tá certo, e ele nem ligava? 



INF:   não’ depois que aconteceu isso’ nem falá ele podia falá’ purque pegô assim perto 

do quêxo (+) assim/ aí pegava na cabeça/ é purque ele botô pra pegá na cabeça’ 

mas graças a Deus num pegô na cabeça não’ pegô assim debaixo do quêxo (+) 

assim perto da goela, 

DOC: Mas aí, ele foi socorrido na hora? 

INF:   foi’ graças a Deus tinha (+) lá na serra num tem carro não’ só tinha um homem 

que tem um carro’ A.F.’ ele pegô a (incompreensível) ainda bem que a irmã dele 

tava lá e socorreu ele (+) levô pro hospital, 

DOC: Ela mesma foi quem foi dirigindo? 

INF:   nã::o’ foi A.F.’ um homem de lá da serra, 

DOC: Muito bem, mas agora ele já tá bem? 

INF:  tá::’ ele passô muitos dias (+) num cumia nada’ ele só bebia um caldinho’ um 

caldinho de fêjão que o doutô disse que era bom essas coisa pra ele tomá’ suco’ 

caldo de carne’ essas coisa’ sopa/ sopa/ mas ele tomava pelo canudo’ purque 

num agüentô de colhé’ né” pra engolí tem que sê uma coisa líquida ((barulho)) e 

também desde eu pequena (+) assim minha mãe levava eu pra igreja’ era assim 

como eu/ eu pequena’ mas não sabia de nada não’ minha mãe levava eu pra pagá 

uma promessa cum Nossa Senhora da Penha’ purque quando eu era pequena’ eu 

era/ (+) eu nascí doente’ aí desde de eu pequena que minha mã::e leva eu pra 

igre::ja e paga a promessa’ aí aconteceu isso cum meu pai’ aí eu me peguei logo 

cum Nossa Senhora, 

DOC: Muito bem, e aí  R., gosta de ir lá no Crato? Gosta de dançar muito? 

INF:   não’ gosto não’ purque o povo de lá são tão bes::ta, 

DOC: E é? 

INF:   aí:: // 

DOC: Diz... 

INF:   aí fica olhando assim pra gente/ a gente fica dançando e eles olhando do pé a 

cabeça’ aí eu num gosto disso não’ purque aqui onde eu mo::ro’ aqui num tem 

dessas bestê::ra não’ são tudo gente bo::a’ as vezes o povo nem/ nem repara a 

gente dançando (+) é assim mermo’ eu gosto daqui da Santa Fé, 

DOC: E o trabalho lá no Crato, você gosta? 

INF:  não (+) num gosto de trabalhá no Crato não’ purque AQUI na Santa Fé/ (+) eu 

queria arrumá um imprego’ mas eu acho que eu num vô arrumá nunca um 

imprego aqui em Santa Fé, 



DOC: Por quê? 

INF:   purque aqui é muito difícil imprego’ quando num é pra cuidá de minino’ né” (+) 

purque tinha uma mulhé que queria que eu fosse trabalhá aqui na Santa Fé’ mas 

eu num quis não’ purque era ganhando quinze reais, 

DOC: Por mês? 

INF:   POR MÊS’ não ((risos)) aí num dava certo’ né” num dava nem pra mim comprá 

nada, 

DOC: E lá no Crato você ganha quanto? 

INF:   no Crato’ eu ganho cinqüenta, 

DOC: Cinqüenta por mês? 

INF:   sim’ por mês, 

DOC: E você não acha pouco não, R.? 

INF:   eu acho muito pouco’ mas/ (+) tudo pouco/ mas ela também/ (+) as mininas dela 

às vezes (+) quando no dia de sábado’ ela me ajuda a limpá a casa/ (+) AS 

VE::ZES’ só/ purque eu que sô a impregada lá’ né” eu tenho que trabalhá’ é 

assim mesmo no duro, 

DOC: E aqui na Santa Fé, fale um pouco sobre a Santa Fé, R., do que você mais gosta? 

INF:   a Santa Fé é assim um lugarzim bom (+) mas só num é muito bom’ purque oito 

horas ela já tá toda fechada (+) num fica até dez horas como lá no Crato (+) aqui 

é um lugarzim assim/ tem praça’ tem igreja’ tem posto telefônico’ tem hospital’ 

tem essas coisas, 

DOC: Tem hospital? 

INF:    TEM’ mas é pequeno’ mas tem/ tem vários tipos de coisas’ tem curra::l 

((barulho)) / aqui também tinha um ingenho’ mas acabô’ purque o dono do 

ingenho morreu’ aí o povo ((barulho))/ (+) aqui também na Santa Fé tem 

cachoêra’ lá em baixo da Chácara de E., 

DOC: Cachoeira? 

INF:   si::m fica longe’ mas a gente assim/ (+) quem gosta de caminhá assim como eu’ 

tem vez que eu se reúno mais as minhas amigas e vô pra cochoêra tomá banho/ 

(+) banho/ só que é muito fun::da’ um dia eu ia morrendo lá dentro, ((barulho)) 

DOC:  E tu sabes nadar, R..? 

INF:  eu sei nadá mui::to’ um dia eu salvei minha amiga’ nóis tava brincan::do na 

cachoêra’ pulando de um cipó para o ôtro’ aí ela caiu dentro’ aí foi o maió 

sufoco’ mas graças a Deus que eu conseguí tirá ela de lá, 



DOC:  R., e aqui em Santa Fé, tem algum rapaz que você gosta, que você simpatiza? 

INF:   tem’ tem um minino aqui (+) eu namorei cum ele um di::a’ aí no ôtro (+) eu 

pensan::do que eu ía ficá namorando cum ele’ ele pegô e namorô cum uma 

amiga minha (+) aí eu fiquei cum ra::iva’ mas também (incompreensível) que eu 

namoro cum ele não/ (+) às vezes’ ele diz que ele num serve pra mim que ele é 

meio meti::do a bes::ta’ só qué sê rico rico’ mas não é’ né” mas eu gosto muito 

dele (+) mas um dia ele perguntando se eu não queria se casá cum ele sem nem 

namorá cum ele’ ele queria se casá’ aí eu digo’ vá pra lá (+) eu gosto muito de 

você’ mas pra casá agora eu num quero não, 

DOC: E ele arranjou outra? 

INF:    arranjô:: (+) ele é daqueles que pega um aqui e ôtra acolá’ ele já ficô três/ cum 

três amigas minha’ aí um di::a’ teve uma festa lá/ eu peguei e fiquei cum ele’ aí 

eu fiquei namorando cum ele’ mas meu pai soube e disse que não queria não (+) 

disse mesmo a ele que não queria não’ eu namorando cum ele não (+) eu 

perguntei a mãe se ela queria’ aí mãe disse que queria que eu namorasse cum 

ele’ mas pai disse que Deus me livre de querê, 

DOC: E ele chegou a saber dessa história?  

INF:   ele sô::be (+) dessas histórias’ só/ não/ quem sabe é você’ se você quisé ficá 

cumigo você fica’ mas se (incompreensível) seu pai não deixá é melhó você não 

ficá cumigo’ purque depois dá confusão, 

DOC: E as meninas aqui em Santa Fé, gostam dele? 

INF:    ah/ quas/ quase todo mundo aqui em Santa Fé gosta dele’ to::da mulhé parece 

que gosta dele’ que ele é buniti::nho’ aí então se interessa por ele, 

DOC: E ele estuda? 

INF:   istu::da, 

DOC: Estuda aonde? 

INF:   ele istuda no mehmo colégio que eu istudava’ só que ele istuda à noite, 

DOC: E quantos anos você tem? 

INF:    tem vinte e oito a::nos, 

DOC: Ah! Vinte e oito anos? Já tá no ponto de casar, né? Danada! E ele trabalha? 

INF:   trabalha não’ ele parece que (+) é assim/ ele é daqueles que marca o casamento e 

não vai’ ele ia se casá cum J.’ mas parece que J. decobriu/ (+) que ele tava assim 

noivo dela’ aí ele pegô e traiu ela cum ôtra mulhé’ ôtra minina’ aí::: ela num quis 

mais não, 



DOC: Essa casa ((barulho)) é própria R., é de vocês? 

INF:   é:: ((barulho de gravador)) é  própria’ mas nois já moramos em casa alugada’ 

mui::tas casas alugadas’ mas assim/ chão mesmo sem sê feito no piso’ mas eu 

num acho muito bom não’ purque é uma piê::ra’ aí eu tenho uma irmã que ela só 

vive gripada’ ela é doentinha’ aí só vive gripada’ aí ela não (incompreensível) 

assim teve uma vez/ (+) passô uns tempos na casa de uma tia minha’ purque ela 

era muito gripada’ aí quando tá assim no tempo do vento’ purque lá é uma 

ventania muito forte’ aí a poêra fica subindo’ aí não dá pra ficá em casa desse 

jeito’ né” que ela é doente, 

DOC: E para construir como foi? 

INF:   pra construí foi/ (+) foi um sacrifício’ purque tinha que comprá// 

DOC: Sim.  

INF: que comprá madêra (+) essas coisa a gente não tinha condição de comprá 

madê::ra’ aí um tio meu da serra deu lá uma madêra lá (incompreensível) 

comprô a madêra quase toda’ aí foi um sacrifício pra gente comprá a telha’ tem 

que comprá porta’ portal’ essas coisas’ aí (+) assim (+) o quintal é assim no 

chão’ o chão bem duro mesmo’ isburacado’ cheio de pedra’ não dá pra gente 

plantá na::da’ remédio’ essas coisas’ não tem nem uma planta lá no quintal’ 

purque é só pedra, 

DOC:  E não dá para ele quebrar essas pedras não? 

INF:  dá não’ é grande dimais’ tem uma pedra muito grande no quintal, ((barulho)) 

DOC:  Quantos cômodos tem na sua casa? 

INF:  é:: (+) tem cinco cômodos, 

DOC:  Quais são? 

INF:  tem sala’ quarto’ cuzinha (+) sã:o dois quartos e o quintal’ né” o quintal só não é 

muito grande por causa das pedras ((barulho))/ e num tô gostando muito desse 

imprego não’ eu só tô trabalhando pra ajudá minha mãe a::: terminá de reformá/ 

de reformá a casa’ purque aqui em casa precisa de cimento (+) aí num tem’ né” 

aí eu tô comprando poquim em poquim’ se Deus quisé nois vamo terminá, 

((barulho)) 

DOC:  R., quando você casar, você queria que sua casa fosse como? 

INF:  eu queria que minha casa fosse assim’ de tijo::lo’ bem feitinha’ queria que 

tivesse televisão colori::da’ geladê::ra’ som’ essas coisa tudo’ eu tô trabalhando’ 

mas quando eu casá eu já quero trabalhá/ trabalhá pra comprá minhas coisas’ aí 



quando eu terminá de comprá minhas coisa’ aí eu me caso e vô pra dento da 

minha casa, ((barulho)) 

DOC:  E as meninas daqui como é que são, são danadas? 

INF:  são’ elas são TÃO danadas as meninas daqui’ tem uma minina de doze ano que 

já é mãe de cinco (+) de cinco minino/ minha vizinha aqui (+) tem muita minina 

que são danada’ tem uma minina que foi mãe cum deiz anos’ a mãe cuida dos 

filho e a mãe trabalhando’ cuidando’ né” do neto’ aqui tem muita minina 

danada, 

DOC:  E tem algum movimento assim de juventude para ajudar essas meninas? 

INF:  tem’ o povo/ o povo aqui na Santa Fé tem muita gente que dá conselho a elas 

que num cai nisso’ que isso não vale a pena’ mas elas (incompreensível) daqui’ 

elas só pensam nesses homens que têm carro’ moto’ essas coisas’ aí o que é que 

eles dão” eles dão um buchu a elas’ né” é isso (+) eles só querem isso, 

((barulho)) 

DOC:  E aqui essa história do mundo acabar, como foi que vocês viram isso? 

INF:  aqui na Santa Fé’ todo mundo ficava cum medo’ mas disse que isso era bestêra’ 

que ninguém acreditasse nisso não’ aqui na Santa Fé no dia que eu tava 

trabalhando no Crato (+) eu tive que í pra casa cum medo também’ né” mãe 

disse (+) minina’ tu não acredita em Deus não” isso não/ (+) a gente não acredita 

em tudo o que o povo fala não’ nos da televisão não’ eu disse/ é não’ Deus 

nunca disse isso a ninguém’ que o mundo ia se acabá (+) tinha gente que até ficô 

duente’ deu dô de barri::ga’ ficô (+) assim duente de cama por causa dessa 

istória de fim de mundo, 

DOC:  Pois, eu sei que nós podemos agora encerrar, se precisar de outra entrevista eu 

lhe agradeço R., muito obrigada. Se a gente precisar de uma nova entrevista você 

pode fazer? 

INF:  POSSO’ eu posso fazê cum todo carinho’ na hora que a sinhora quisé’ pode me 

procurá e obrigado, 

DOC:  Pois muito obrigada também.    

     

 

   

 

   


