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DOC: F., agora nós vamos conversar, (incompreensível) como é a sua vida aqui?
INF: bom’ eu cuido de casa’ né” (+) dur minino’ meur minino já tão grande mais tem
que cuidá’ e eu também insino em casa’ tenho uns alunos queu insino’ e: é é isso
mehmo,
DOC: Mais você terminou a faculdade, e não acha ruim não, morar aqui em Santa Fé?
INF: não’ acho não’ eu quando/ derde quando eu terminei eu sempre quis fica aqui’
eu já era noiva’ sabia que ia casá e ia morá aqui (+) aí: eu nunca achei ruim não’
eu aché bom,
DOC: Você namorou muito tempo com ele?
INF: ah manoramo’ um bucado de tempo’ eu acho que bem uns:: quato ano nóis
namoramos’ ((pausa na fala)) depois ra tava/ já terminando a faculdade’ né” aí:
isperamo queu terminasse a faculdade’ depois queu terminei a faculdade’ nóis
casamo,
DOC: Vocês já tem quantos anos de casados?
INF: já vai fazê catoze ano acho’ que meu nimino mais velho já tem treze/ tem treze
ano’ acho que que tem uns catoze’ (incompreensível),
DOC: E o nome dos teus filhos?
INF: é:: G.’ o mair novo’ né” que/ aliais o mais velho que tem treze ano’ R.N. tem
doze’ e J. tem dez, ((barulho no gravador))
DOC: Como foi que você escolheu o nome dos meninos?

INF: ah’ do mais velho’ de G.J. é porque era nosso primero filho’ aí ag/ quiria butá
homenagiá né” o nome do pai’ era também muito orgulhoso’ que tinha sido
minino’ (+) aí butemo o nome dele’ né” G.’ e: R.N. é porque eu quiria butá
muito o nome de pai num dus meu filho’ como num tinha butado no primero’
risuvi butá no sigundo’ e G. é porque num tinha/ num tinha nenhuma filha
mulhé’ e resolvemo butá o nome/ o nome dele e o meu’ aí juntou de G. cum F. aí
ficô G.,

ENTREVISTA

DOC: Pois ficou ótimo, viu F., muito bom mesmo. E qual a profissão do seu marido, o
que ele faz?
INF: ele é: agricultô’ aí tem uns gado quele cuida também’ né” aí ele tem um carro
quele carrega passagêro pu Crato (incompreensível) ele tem uma camionete e ele
leva os passagêro todo dia’ vai e vem’ (incompreensível),
DOC: Ele sempre morou aqui, o G.?
INF: sempre’ sempre’ ele ainda é meu primo ainda’ (incompreensível),
[[
Aí são primos?

DOC:

INF: é’ arrente inté primo ainda’ num é primo ligítimo não’ mair é primo sigundo,
DOC: Ah, muito bom. E você disse que fazia queijo?
INF: era’ que assim que nóis casamo’ que/ como o G. (incompreensível)’ aí sobrava
leite e eu fazia o queijo pra vendê’ hoje eu num tenho mais tempo que insino ur
minino aqui em casa’ (incompreensível) cuidano de minino’ aí eu deixei de fazê
as coisa’ (incompreensível) fazia também doce de leite pra vendê’ ele levava
(incompreensível) e vendia lá,
DOC: Ah, e vende aqui também?
INF: não’ não’ também era cuisa/ eh nera muita coisa não’ né” era pôco’ ele já tinha
as friguisia lá no Crato’ levava e vendia lá’ (incompreensível),
DOC: F., e você se sente bem em ter terminado uma faculdade e morar aqui em Santa
Fé?
INF: (incompreensível) quando eu tarra fazendo a faculdade eu já sabia que quando
eu terminasse eu ia ficá morano aqui mermo’ eu já namorava com o G.’ e a
gente já tinha um plano de morá aqui mehmo’ já tava construindo nossa casa

aqui mehmo’ (incompreensível) a certeza que ia vivê aqui mehmo’ e eu ache
bom aqui,
DOC: E esse concurso, como foi?
INF: foi da prefeitura do Crato’ né” eu/ eh eu fique sabendo (+) e G. lá na rua ficô
sabendo’ e chegô aqui e me disse (+) aí como eu já insino ur minino em casa’ eu
já gosto/ eu sempre gostei de istudá’ e eu tenho esses aluno aqui em casa’ já é
uma coisa assim que me faz tê que istudá’ intão quando eu fique sabendo’ eu fui
lá na prefeitura (+) eh: fiz lá minha inscrição’ e fique istudando em ca:sa’ aí no
dia da prova eu fui pu Crato’ pa fazê (+) aí até fique cum medo de num passá’
mais graças a Deus’ deu tudo certo’ passei’ tô isperando sê chamada,
DOC: E já tem assim a possibilidade de ser chamada?
INF: já’ eles já/ já me chamaram lá:’ mandareu ajeitá ur documento’ eu já tô ajeitano
meur documento pra: (+) pra/ ele/ pra assiná,
DOC: Quando a gente tava conversando antes, você disse que tinha medo de não poder
ter filhos, como era?
INF: não’ é purque eu tive um problema’ né” quando antes deu me casá’ quande eu
inda era (+) mocinha nova ainda (+) né” aí de repente minha barriga começô a
crescê:’ e ficano com a barriga gran:de’ e um mal istá muito gran:de’ né” e todo
mundo pensava aqui no sítio queu tarra era grávida’ mais eu nem namorado eu
num tinha’ (+) né” e:: nóir fomo pu dôtô’ e e ele chegô lá: e: acharra também
queu tava grá:vida’ ficarra dizeno’ minha filha diga’ diga que ninguém vai brigá
cum você não’ pode dizê (+) e eu dizia a ele que num era’ e ele num acredita:rra’
aí eu tive que í atrás doto mé:dico (+) né” pra ele/ pra vê se tinha algum médico
que acreditava em mim’ queu num tava grávida’ né” até que um médico/
naquele tempo num tinha aquela história de/ esses ixame mais/ mais delicado’
né” que tem hoje’ de ultra-som’ essas coisas’ nesse tempo num tinha (+) aí mais
o médico acreditô em mim’ lá do hospital do Crato’ e resolveu operá’ aí quando
ele operô que abriu’ era um cisto’ era assim todo chêi d’água’ muito grande’
parecia uma bexiga d’água’ que já tinha tomado conta de todo o meu/ (+) assim
dessa parte assim do abdômen né” í:: ele tirô’ até chamô um fotógrafo pa tirá um
retrato (+) e que o ovário tava pregado (+) naquela bolsa d’água’ né” e: eu perdí
um ovário’ que ficou pregado nessa bexiga d’água’ nesse cisto’ e o ôto também
tinha/ tinha também uns problema e ele cortô um pedaço’ aí eu só fiquei com um
pedaço de um ovário’ aí eu tinha muito medo de num pudê tê filho purisso’ mais

graças a Deus’ depois queu casei’ (+) tive meus filho tudo normal’ só que/ que
na metade do ovário deu pa tê três’ e se eu num tivesse feito a ligação’ acho
queu inda tinha mais,
DOC: Êita F., pois é mesmo? E os partos, como foram?
INF: ah o primêro foi bom dimais’ né” eu mehmo num senti muita dô não (+) até o
povo achava (incompreensível) se tê minino o povo diz que faih medo’ achei/
achei foi tranqüilo meu parto’ o médico mehmo me deu muita tranqüilidade
também’ foi lá no Crato queu fiz’ né” aí: o sigundo já/ eu já senti maih dores’ o
sigundo eu já num achei assim tão fácil não’ o da minina’ eu fui operada purque
eu quiria fazê a ligação,
DOC: E eles dão trabalho?
INF: não’ dão não’ meuh minino são bom’ num tem muitos problema cum eles não’
esses são danado purque minino nascido no sítio’ é:: /.../ maih eu acho que em
todo canto minino dá um pôco de trabalho mehmo’ ur meu são/ são uns minino
bom:’ e eles logo aqui no sítio tem muito ispa:ço preles brinca:rem’ eles já me
ajudam muito’ ajudam o pai também (+) intão num tem muito sacrifício cum
eles não,
DOC: E são estudiosos?
INF: sã:o’ eles achebom istudá’ eu tenho/ eles istudam lá na na esco:la’ né” G. istuda
na escola’ (incompreensível) também istuda e a G. istuda lá/ istuda aqui cumigo
também’ junto cum (incompreensível) insino particulá (incompreensível),
DOC: Como é essa escola particular?
INF: é us mininos eh: tem ur minino que istudam no grupo’ e tem aqueles que são
mais atrasados’ né” intão eu insino aqui em casa preles puderem acompanhá
melhó lá no no no grupo,
DOC: E ganha dinheiro, é remunerado esse trabalho?
INF: é’ os pais deles me pagam’ né” cinco reais pur mêis de cada um,
DOC: Cinco reais?
INF: é’ cinco reais cada criança (incompreensível),
DOC: E compensa. F.?
INF: compensa purque já é um dinheiro que entra’ né” eu tô sem fazê nada mermo de
tarde em casa’ tô disocupada (+) e eu acho bom ensiná’ eu acho bom/ tanto acho
bom istudá como acho bom insiná (+) aí compensa purque é um dinhero que
entra sem eu saí de casa’ (incompreensível),

DOC: É a tarde toda?
INF: é/ num é/ assim’ eles vem uma ho:ra (+) uma e meia’ e ficam até três’ três e
meia’ depende’ tem dias que quando eles tão com mais dificuldade eu demoro
mais’ (incompreensível),
DOC: Mais cinco reais por mês?
INF: é’ cinco reais pur mêis’ e mehmo assim/ coitado’ tem pai ainda que (+) fica é me
devendo’ né” você sabe que as coisas aqui no sítio são fraca’ né” tem pai que
ainda fica é me devendo sem pudê pagá,
DOC: Aí eles estudam, fazem as tarefas aqui?
INF: é’ eles trazem os deveres’ né” que a a as professoras passam lá no gru:po (+) e
eu insino eles fazerem os deveres e também eu passo outros’ eu passo uns
exercícios também’ né” quando eu sei que eles tão meio atrasados em
matemática’ aí eu passo uns exercícios’ né” de português’ passo de redação’
além dos deveres queles trazem eu também passo’ dô um reforço a mais,
DOC: São quantos, alunos?
INF: tem oito,
DOC: E seus pais, moram aqui perto?
INF: moram aqui bem pertim’ é aqui perto’ você anda assim um peda:ço’ aí passa aí
umas casas assim pintada de amarelo’ aí lá na frente tem uma casa azul que é a
dele,
DOC: E eles são idosos já ou...?
INF: já:’ é’ o pai já tem sete:nta’ minha mãe tem sessentei cinco (+) já são mei de
idade’ né” (+) e também principalmente purque ele tá/ ele tem um problema no
no no ouvi:do’ e há muitos anos ele é mei môco’ né” ele num iscuta bem (+) aí
um tempo desse ele foi pru Crato’ aí arranjaru lá um (+) um aparelho pa butá no
ouvido dele (+) mais era ingraçado lá em casa que mãe achava era ruim (+) tu
agora R.’ tá iscutano dimais’ era melhó quando tu iscutava pôco purque agora/
antes a rente falava cum ele’ ele num ouvia’ e aí agora cum ele usando o
aparelho fica iscutando tudo e se mete muito nas cunversa’ né” ela dizia nã’ era
mílhó quando tu num iscutava’ pelo menos num se mitia nas cunversa das
mulheres’ agora tu fica se metendo’ é milhó sem o aparelho viu” eu acho que de
tanto ela dizê isso o coitado perdeu lá na roça’ já procurô foi muito/ caiu do
ouvido dele’ ele trabalhano’ num viu (+) e:: o bicho disingatô da urelha dele’
caiu e ele agora já procurô foi muito e num acha aí tá môco de novo,

DOC: E agora? Ele ficou sem o aparelho foi?
INF: é: agora ele ficô’ que já faiz é tempo que ele procura lá na roça e num achô não’
(incompreensível) agente faiz é achá graça lá em casa (incompreensível),
DOC: E ele com setenta anos ainda trabalha?
INF: traBA::lha’ ele é forte’ ele é assim uma pessoa bem bem disposta’ ele num
parece nem tê essa idade toda’ tirando esse problema aí do (+) da/ de sê môco’
(incompreensível) ele num tem não’ ele é um home sadíi’ trabalhá’ sai de manhã
e só volta de tardizinha’ (incompreensível),
DOC: E sua mãe, trabalha ainda?
INF: não’ a mãe é só em casa mehmo’ mãe ela tem umas dô de caBE::ça’
(incompreensível) ela num vai pa roça não purque ela pega sol ela fica cum dô
de cabe:ça’ ela só trabalha em casa mehmo,
DOC: E aí ela fica em casa, tem algum filho com ela, que mora com ela?
INF: tem’ eu tenho mais duazirmã que ainda são soltêra’ que mora em casa’ né” e tem
mais um que foi pa São Paulo (+) esse é casado’ já tem família’ lá em São
Paulo’ e essas duas irmãs é que moram em casa também, ((barulho no gravador))
DOC: E música F., gosta de ouvir música?
INF: olha’ eu aché bom’ eu gosto de música (+) gosto de ficá aqui ouvino música’
principalmente de rádio’ né” ahente iscuta muito’ tem o programa do
(incompreensível) acho muito bom iscutá’ forró’ eu aché bom’ ur minino dança’
(incompreensível) é até uma animação,
DOC: Você dança também?
INF: ah: eu danço’ eu acho bom dançá’ quando tem assim uma oportunidade’ eu
gosto muito (incompreensível),
DOC: Ah, muito bem. E o seu esposo, dança também?
INF: ah’GDQoD¶TXDQGRQRLVWDPRQ&DIHVWDDKHQWHGDQoDGRFXPêço ao fim,
DOC: Eita, coisa boa! E televisão?
INF: ah num gosto muito não’ ((fala simultânea com a documentadora;
incompreensível)) eu sei lá’ acho que purque eu nunca tive tempo pa ficá
assistindo’ eu num tenho paciência não’ (incompreensível) eu num tenho
paciência pa ficá senta:do ali só olhando aquelas coisas não’ num gosto muito
não,
DOC: E ocupa o tempo em quê?

INF: ah’ de manhã é cuidano de casa’ né” da cumida’ de ajeitá a casa’ ajeitá ur
minino pa í pa isco:la’ quando ele chega aí vai butá o almo:ço’ ajeitá tudo’dexá
tudo arrumado que quando é de tarde’ os meu saluno chegam’ né” ur minino
queu insino particulá chega aí pronto eu passo a tarde cum eles aqui (+) né”
insinano aí depois queles vão imbora eu vô ajeitá a jan:ta (+) aí vô insiná
também o devê dur meur mini:no (+) e pronto’ de noite ahente fica em casa’ fica
mais é cunversano’ as vezes vai pa casa de mãe’ de pai’ aí vai pa casa dur vizim’
vai pa casa também do meu so:gro (+) ahente gosta mais é de ficá andano a
noite,
DOC: Seu sogro mora aqui perto?
INF: mora aqui bem pertim (+) perto da casa do pai (incompreensível),
DOC: E sogra também ainda tem?
[[
também’ tem::’ tem gente boa’ eu gosto é muito deles’ graças a

INF:

Deus a gente se dá muito bem’ nunca tivemo nÁLXPSUREOHPDQão,
DOC: Mais dormem cedo?
INF: é:’ ahente dorme purque quando G./ todo dia ele tem que: levá gente pu Crato’
ele acorda cedo’ aí ahente dorme aqui marromeno uar nove meia par deizóra’
ahente já tá:/ (+) as vezes até mair cedo ahente se deita até mais cedo’ quando
ahente num sai de casa’ fica só em casa mehmo’ ahente dorme até mais cedo,
DOC: Mais G. vai todo dia para o Crato?
INF: vai’ vai todo dia’ ele leva os passagêro’ né” aí todo dia tem passagêro pra í’ já
tem aquela (+) linha certa quele faiz todo dia aí mehmo num teno os passagêro aí
ele vai,
DOC: E ele vai várias vezes ao dia?
INF: não’ ele vai de manhã’ e volta meio dia,
DOC: Aí a tarde, ele fica em casa?
INF: é’ aí a tarde ele vai cuidá do gado’ né” tem sempre um sirviço pra ele (++) ele
nunca fica em casa não’ ele vai pra roça’ (incompreensível) as vezes ele dorme
um pedaço’ né” a gente gosta de durmi meio dia’ aqui em casa a gente tem o
custume de durmi meio dia’ aí dorme um pedaço’ (incompreensível) é a hora
que os meus aluno tão chegando’ mais tarde (incompreensível),
DOC: E sua sogra, ainda trabalha? Ele é jovem?

INF: não’ não’ ela já é uma sinhora idosa’ só em casa mehmo’ só cuidano da casa
mehmo’ (incompreensível),
DOC: Seu sogro, é agricultor, também?
INF: é’ maih meu sogro ele já é assim meio aduentado’ ele num/ (+) ele quase num
vai pra roça não’ já é apusentado (+) fica mais em casa,
DOC: E as festas aqui em Santa Fé?
INF: aqui/ festa aqui mehmo na rua ahente vai pôco’ né” purque (+) da ÊDVFRQIXVões’
e o G. ele num gosta muito desse ambientes assim chêi de briga e de confusão
não (+) ele é/ ele nem gosta nem tem paciência’ aí a gente gosta mais de quando
é lá em (incompreensível) que lá é é é muito bom ele tem muitos amigos lá’ e
também as festinhas lá são mais tranqüilas’ lá a gente acha bom dimais’ quando
a gente vai pra lá’ a gente se diverte mui:to e dança bastante,
DOC: Um laser assim, como é o divertimento de vocês?
INF: assim no fim de semana”
DOC: Sim.
INF: bom’ assim nos fim de semana’ ahente num tem muito lazer não’ né” assim:: (+)
tirando essas festinha aí queu tô dizeno’ (incompreensível) né” num tem muito
não’ que aqui a rua é fraca dimais (incompreensível) dia de dumingo/ sábado e
dumingo o pessoal fica só bebeno cachaça nos bares (+) e num tem muito não’
ahente fica mais é em casa’ as vezes a gente vai (+) apruveita vai pra ru:a’
(incompreensível),
DOC: E a exposição do Crato, é animada?
INF: é: muito bom’ nois sempre::/ nois sempre vamos todo ano’ né” assim/ a gente
num vai todo dia não’ mais (+) todo ano assim na semana da exposição’ a gente
tira um dia pra í (+) pelo meno um dia’ quando a gente num vai dois dias’ ahente
vai pelo meno um dia (+) né” a gente apruveita’ G. leva passagêro (+)
(incompreensível) ajeita umas viagens de noite (+) e aí nois vamos cum eles’
muito bom’ lá é bom (+) e ur minino agora vão pur causa dos parque’ lá tem
muito parque na exposição’ quando eles chegam lá só folta é ficá doido pur que
querem brincá no/ naqueles/ querem TU::do’ G. adora í vê o gado’ né” purque
ele cria gado/ ele acha bom dimais olhá o ga:do’ os cava:lo’ é aquelas (+)
oVE:lha que tem lá’ (incompreensível) tudo que é essas coisas de (+) de animais
ele acha bom dimais’ e eu acho bom purque tem muita gente’ é animado’ né”
sempre tem muitas coisa pra gente vê:’ muitas bijoteRÍ:as’ aquelas coisa toda’

além daquelas coisa pa cumê que a gente acha bom:: pa cumê cachorro quen:te’
né”

tem

muita
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(incompreensível),
DOC: E o show a noite, vocês foram?
INF: não’ purque o show é tarde’ né” e como a gente volta de noite mehmo’ a estrada
aqui é mêa (incompreensível) tem muita curva’ é meio pirigosa’ pra gente vir
tarde da noite’ a gente num fica: pu show não’ mehmo purque é pago’ né” aí fica
mais caro pra gente’ (incompreensível) pa pagá aí fica mais caro’
(incompreensível) fica mais difícil (++) quando era aqueles show que era de
GRA:ça’ aí era bom né” até purque era mais CE:do (+) a gente assistia’ mais
agora depois que fizeram aquele show lá separado’ tê que pagá ingre:sso
(incompreensível),
DOC: E a política aqui de Santa Fé, é animado?
INF: mulhé’ num num é muito purque o povo acaba é brigano’ na época da pulítica dá
muita confusão’ é purque o povo aqui é mêi (+) forte’ né” quando é de um
parTIdo’ começa a a a querê é as vezes soltá piA:da’ cê sabe que essas coisas em
lugá piqueno acaba é seno é pirigoso’ purque aqui tem gente que é forte dimais’
(incompreensível) de um partido’ querem arranjé voto pra os pulíticos’ a gente
nem gosta muito de se envolvê’ normalmemte ahente iscolhe um candidato pra
votá’ e num/ a gente num (+) ((baixa o tem de voz)) (incompreensível) é
arriscado a gente arranjá até intriga (+) né” purque se você fô tá brigano pur
causa desses candidato aí depois quando eles num/ acaba é num dano nem/
conhece a gente depois’ ficá brigano pur causa deles num vale a pena não (+)
aqui você sabe que tem umas famílias forte’ né” que tem duas famílias aqui em
Santa Fé (+) queles são muito forte puliticamente’ (incompreensível) nem eu
nem G.’ nem pai nem mãe’ (incompreensível) a gente gosta de todas as duas
famílias (incompreensível) num vale a pena não,
DOC: Gosta mais não se envolve.
INF: é (+) ixatamente’ pa num arranjá inimizade’ né” purque você sabe que/ que aqui
o

povo

gosta

muito

(incompreensível),
DOC: Eles gostam de intriga?

de

umas

intriga’ tem

muito

gente intrigada

INF: gosta’ aqui é conhecido’ o povo tem mania de se intrigá (incompreensível) nóis
nunca gostamo de (incompreensível) a gente se dá bem cum TOdo mundo’ nóis
(incompreensível) graças a Deus nóis num temo intriga cum ninguém,
DOC: E seus meninos, eles pedem pra ir estudas no Crato?
INF: PE:de’ G. já fala é muito’ né” fica perguntan0o ao pai DEle’ quando é que vai
SÊ’ mais como o G. vai todo dia pru Crato’ eu acho assim queles vão istudá ino
mais o pai e voltano todo dia’ né” mais eles tem vontade’ já fala é muito de
istudá lá,
DOC: Ah, tem colégio (incompreensível)?
INF: tem’ assim eles eles falum (+) se vão istudá no estadual’ (incompreensível) no
estadual mehmo’ que um colégio bom a gente tem que pagá’ né” e butá nÊD
escola particulá ahente num tem condições’ né”
DOC: E o que que os meninos querem ser quando crescer? Ele já têm assim alguma
idéia, já falam?
INF: já’ G. que é o mais velho não/ ele é muito apegado ao pai’ e diz que vai comprá
um carro pra sê motorista também’ né” (+) qué carregá passagêro também’ é
DOido pra aprendê a dirigí (+) né” ele fica só pidino/ o pai dele já tá insinano
um poquim’ ele é muito piqueno’ só tem treze ano’ num pode tá pegano im carro
ainda não (+) ele é doido pra comprá um carro e sê igual o pai’ que carregá
passagêro’ qué sê (+) dono dum carro’ qué sê motorista (+) né” e:: R.N. não’
R.N. já num tem assim/ ele já fica é dizeno que qué istudá no CRA:to’ purque
qué sê dotô:’ que sê diz ele que vai sê advogado’ né” que qué sê adivogado (+) e
G.’ G. é assim (+) uma sonhadora’ ela (+) quando vai lá pa casa do PAi’ que
assiste televiSÃO’ e acha bunito as muié danÇA:no’ é o que só se vê hoje em
dia’ né” ela fica dizeno que qué fazê novE:la’ que qué sê (+) dançaRI:na’ do
jeito que as muié que dança (incompreensível) aí G. qué sê artista,
DOC: E o que que você queria que eles fossem, F.?
INF: mulhé:’ pa falá a verdade’ eu num tenho assim muita preferência não’ eu quiria
só que eles fossem pessoas honestas’ tivesse trabalho’ que hoje em dia é muito
importante’ né” a pessoa tê seu próprio sustento’ eu quero assim’ é queles (+)
istudem’ né” iscolham cada um uma coisa pra sê’ que possa garanti as suas
vidas’ que cada um tenha uma forma de ganhá/ uma fonte de renda’ né” uma
forma de ganhá dinhêro (+) que eu acho assim que isso é mais importante’ que
sejam pessoas bô:as’ hone:stas (+) que/ Deus me livre de tê/ de queles eh assim/

que caiam ((baixa o tom de voz)) (incompreensível) num quero não’ Deus me
livre’ eu quero que eles sejam pessoas bô:as’ hone:stas’ e:: alegres na vida
(incompreensível) eu digo é muito a ele’ ó: veja o qué que você qué (+) que G.
disse que qué comprá um carro’ eu disse’ tá bom meu filho’ pois vá istudá::’ vá
ganhá dêro pra você comprá seu carro (+) se você qué sê motorista’ do jeito de
seu pai’ tá bom dimais’ é uma forma de /.../ (+) pode num sê assim:: MU::ita/ eh
uma gran:de coisa’ mais eh::: ganhô honestamente a vida’ (incompreensível) é::
filiz’ pra mim tá ótimo (+) que o R.N. eu digo a mesma coisa’ tá bom’ qué sê
advogado intão vô tê um dotô em casa (+) e:: G. eu acho assim’ que com essa
história DE:la/ quando ela inda era piquenD¶HXQHP LQFRPSUHHQVtYHO PHKPR
purque eu nem acho quando ela crescê’ ela vai acabá iscolhendo ôtra coisa’
um::: eu num acho quela vai sê artista como ela qué sê não’ até purque eu acho
que toda criança já tá muito influenciada aqui mehmo nesse sítio’ toda criança
(+) qué sê artista’ qué sê dançarina’ muito pur causa dessa influencia da idade
delas’ num acho quela vai sê não (+) eu acho que quando ela crescê mais ela vai
(+) vai isculhê uma profissão mais adequada aqui pa (+) nossa região,
DOC: O trabalho, aparece muito trabalho por aqui?
INF: não’ aqui é fraco dimais’ tã/ tanto javem disimpregado’ PAi de família’ que você
sabe’ o pessoal que vive de roça’ nunca tem dêro’ né” (incompreensível) o
máximo que consegue é é assim o sustento’ é o (incompreensível) é o
(incompreensível) pa passá o ano cumeno’ né” as vezes nem isso num consegue
(+) e dêro é muito difícil’ (incompreensível),
DOC: Pois é, F., foi ótimo conhecer você, ouvir aqui seu posicionamento a respeito
desse trabalho como eu já lhe expliquei, que é um trabalho da universidade, que
nós estamos fazendo (incompreensível) e eu fique de entrevistar aqui no Sítio,
no município de Santa Fé. Gostei muito de você, quero lhe agradecer.
INF: certo’ também lhe agradeço’ eu num sei se se vai sirvi né” queu lhe falei que
num sei se era isso que você quiria (+) mais pelo meno eu fiquei muito satisfeita’
né” de: conversá com gente da faculdade’ só assim eu me relembrava o tempo
queu istudava’ lá na faculdade era muito bom’ eu tinha muitas colegas (+) e eu
GOsto muito’ eu adoro assim as pessoas que isTU:dam’ dô o maió deiz’ assim
quando precisá de mim’ é só vim aqui me procurá que tô a sua disposição,
DOC: Pois é, F., mais nós vamos nos encontrar outras vezes...

INF: ah: eu fico satisfeita’ quando quisé vim/ foi tão bom’ eu achei ótimo você tê
vindo aqui porque é pôca gente’ né” aqui no sítio’ né” acho bom dimais’ quando
você quisé vim eu tô as órdens’ quando o povo a EMATERCE vinha fazê
reunião aqui eu achaha bom dimais’ sempre participaha das reuniões (+) intão’
quando cê quisé vim’ pode vim que a casa é sua (+) querendo vim mais cêdo’ eu
faço almoço’ é só cê mim avisá’ eu mato uma galinha pa você (+) almuÇÁ:’ se
quisá trazê seus colega da faculdade pode traZÊ:’ né” vai sê ótimo’ o G. também
acha é bom quando vem gente assim de fora aqui pra casa ele fica muito eh (+)
satisfeito, ((baixa o tom de voz))
DOC: O pessoal da EMATERCE vinha fazer ...
INF: era’ eles vinha era muito’ né” hoje em dia as vês eles vêm mais hoje em dia é
mun/ diferente de antigamente’ né” eu tenho pra mim que eles vinham quase
toda semana (+) a gente se reuNI:a’ era muito bom’ fazia reunião aqui nas nas
comuniDA:de (+) é tanto aqui como nas comunidade aqui viZI:nha’ eles faziam
muita reunião’ né” eu achaha muito bom quando eles vinham,
DOC: Sobre o quê, as reuniões?
INF: num é::/ era só purque/ assim/ coisas de de ROça’ né” orientação prus
agriculTO:res’ é pra criá associaÇÕ:es (+) e pra gente conversá sobre (+) como/
eh (incompreensível) insinano a fazê DO:çe’ fazê eh assim essas coisas que
insinam pra gente tê uma uma renda’ né” pas famílias tê mais uma renda’ intão’
era muito bom’ eles vinham pa discutí a a a as questões de cada comunida /.../
((fim da fita))

