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DOC: Nós estamos na Batateira, fazendo a segunda entrevista, exatamente dez e vinte
da manhã, no dia três de dezembro de noventa e seis, a entrevistadora é Teresa
Maria. Qual o seu nome?
INF: F.P.,
DOC: Qual a data do seu nascimento?
INF: a data” (+) a data ela é:: /.../
DOC: O dia que você nasceu?
INF: o dia”
DOC: Hum.
INF: o dia eu num tô lembrado também não,
DOC: Tá não, né?
INF: tô não,
DOC: E o mês?
INF: o mês foi em novembro,
DOC: Em novembro, né? Certo. Estudou?
INF: estudei muito não’ estudei só até o primêro ano,
DOC: Até a primêra série primária?
INF: foi,
DOC: Você nasceu aqui?
INF: não (+) Mossoró,

DOC: Nasceu em Mossoró? ((barulho de criança)) Morou muito tempo lá em
Mossoró?
INF: more:i vinti: e nove anos,
DOC: Vinte e nove anos? Tá com quantos anos que você saiu de lá?
INF: nós saimo de lá no dia:/ parece que fo:i (+) TÁ cum dezoito ano que moro aqui,
DOC: Dezoito anos que mora aqui, não é? Veio com quantos anos pra cá, tu lembra?
INF: cum quinze,
DOC: Quinze anos, não é? Certo. Além da cidade de onde tu nasceu lá em Mossoró tu
morou em algum lugar fora o Crato?
INF: morei’ im Campinas,
DOC: muito tempo”
INF: uns dois anos,
DOC: Certo. Tu sabe o nome do teu pai?
INF: L.P.S.,
DOC: Onde ele nasceu?
INF: nasceu nin/ nin: Brejo de Areia,
DOC: Brejo de Areia, certo. Tu sabe quantos anos ele tem?
INF: (+) é na faxa de uns:: sessentai cinco ano,
DOC: Tua mãe?
INF: minha mãe tem na faxa duns:: cinquen:tai: cinco,
DOC: E o nome dela, tu sabe?
INF: da/ u da minha mãe”
DOC: Hum.
INF: M.L.A.S.P.,
DOC: Ela nasceu onde?
INF: in I:guatu,
DOC: Tu já morou com outras pessoas, além do teu pai?
INF: não’ nunca morei,
DOC: Nunca morou, não é? Trabalha?
INF: trabalho,
DOC: Em quê?
INF: trabalho’ trabalho no posto fiscal,
DOC: Num posto fiscal aqui na Batateira?
INF: correto,

DOC: Certo. Mora com quem aqui na casa?
INF: a: só aqui”
DOC: Sim,
INF: fora a famíia”
DOC: Não, a família. Quem é a família, os filhos?
INF: é: só eu’ a: minha esposa e mais quato filho,
DOC: Quatro filhos, né? Num tem ninguém de fora, assim primos, nada morando com
vocês.
INF: tem só um sobrim dela,
DOC: Quer dizer que a sua profissão é o quê, tu sabe? Faz o que lá no posto?
INF: é: servente,
DOC: Servente? Certo. Tu me disse que estudou até a primeira série, por que foi que tu
não continuou, tu lembra, tu sabe?
INF: eu fui lá e só no termo de trabalho’ ã: (+) (incompreensível) meu pai me butô pra
ir pro trabalho,
DOC: Deixou de estudar pra trabalhar?
INF: foi,
DOC: Casado?
INF: correto,
DOC: Tem quantos filhos?
INF: quato,
DOC: Quatro filhos? Qual a idade deles tu lembra?
INF: a idade dele/ a idade do do mais velho é:: quinze,
DOC: Quantas mulheres têm?
INF: sã:o (+) duas,
DOC: Duas mulheres e dois homens no caso, né? Tu assistes televisão?
INF: só o jornal,
DOC: Só o jornal, né? Qual é o jornal?
INF: é: Nacional,
DOC: Nacional. E costuma ouvir rádio?
INF: (+) costumo mais só: a Vale,
DOC: Só a vale né? Qual o horário da vale que tu assiste, que tu escuta?
INF: de sete,
DOC: De sete horas, né? Tu lê revista?

INF: não,
DOC: E jornal lê?
INF: também não,
DOC: E diversão, o que é que tu faz assim pra se divertir, que tu gosta?
INF: nada,
DOC: Gosta de nada? Vai pra festa?
INF: também não,
DOC: Faz nada, né? E da exposição do Crato, tu não vai não, não gosta?
INF: também não,
DOC: Gosta de forró?
INF: não,
DOC: Vaquejada?
INF: só o que ainda gosto,
DOC: Gosta de vaquejada, né? E São João? Gosta de sair?
INF: só passo em casa mermo,
DOC: Futebol?
INF: só pela: pela TV,
DOC: Pela TV, né? Tu praticas algum esporte, alguma coisa assim?
INF: não,
DOC: Nenhuma diversão tu não gosta?
INF: gosto não,
DOC: E a religião, tu tem religião?
INF: só assistí a missa mermo,
DOC: Qual é, é da Católica?
INF: é,
DOC: Tá, pois muito obrigada.

