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DOC: URCA, ficha social número quatro. Entrevistadora: Vanya Maria Soares Cabral. 

Hoje... a data... seis de janeiro de 1997. Estamos aqui na Rua do Matadouro, no Crato, 

pra entrevistar... como é o seu nome? 

 INF: E., 

DOC: E. E., qual é o seu nome completo? 

INF: E.C.O.,  

DOC: Qual a data do seu nascimento? 

INF: vinte e sete de janero de setenta e sete, 

DOC: Você nasceu aqui mesmo no Crato? 

INF: aqui mesmo, 

DOC: Já morou em outra cidade? 

INF: nu:nca, 

DOC: Nunca. E seus pais nasceram aqui? 

INF: se:mpre’ nasceram aqui:: (+) e té agora moram aqui, 

DOC: Trabalham aqui também, né? 

INF: é:, 

DOC: Você faz qual curso E.? 

INF: quarta série, 

DOC: E... você tem vinte anos E, com a quarta série. Por que foi que deixou assim... de 



estudar? 

INF: purque eu só levava tempo a brincade:ra, 

DOC: E trabalhando? Você trabalha? 

INF: trabalho, 

DOC: Você faz o quê? 

INF: eu lavo ca:rro, 

DOC: Você lava carro aqui mesmo no Crato ou é nas cidades aqui perto? 

INF: aqui mesmo’ na Praça da Sé:, 

DOC: Na Praça da Sé, né? E você conhece outras cidades além do Crato? 

INF: não’ nunca saí daqui, 

DOC: Nunca saiu. Então a família é daqui, você é daqui? 

INF: i:sso, 

DOC: Nunca conviveu assim... com pessoas de outras... de outras cidades? 

INF: nunca, 

DOC: Nunca, né? Só da região. 

INF: é, 

DOC: Me diga uma coisa E., você gosta de assistir televisão? 

INF: às veiz, 

DOC: O que é que você gosta de assistir mais? Rádio... televisão... ou o quê? 

INF: televisão, 

DOC: Certo. E quais os programas que você gosta? 

INF: os trapaiõ:es (+) o Sílvio Santos’ ((vozes)) eh:: (+)  nove:la’ fi:lme (+) e desenhos, 

DOC: Desenhos. E diversão. O que você gosta de fazer assim... nos finais de semana? 

INF: jogá futebol, 

DOC: E sua religião. Qual é sua religião? 

INF: católica, 

DOC: Tendo tantas religiões... que agora você vê que tem... em todo lugar agora há religião, 

você não tem vontade de mudar não? 

INF: não, 

DOC: Pref... quer continuar como católico, né? 

INF: é:, 



DOC: Então quer dizer que você nunca saiu daqui da cidade? 

INF: nunca, 

DOC: Sempre conviveu com as pessoas daqui... 

INF:  sempre, 

DOC: Nenhum fator influenciou na sua maneira de falar. Pois muito obrigada. Por aqui é só 

a ficha social, daqui uns dias a gente volta pra gente fazer agora a nossa entrevista 

propriamente dita. 

 

ENTREVISTA 

 

DOC: Estamos mais uma vez na  rua do Matadouro, no Crato, pra fazer a entrevista de E. 

que tem dezessete anos... é dezessete, né, E.? Qual é... qual é a sua idade que você 

disse? 

INF:  é vi:nte, 

DOC: Vinte anos, né? É servente de pedreiro... é servente? 

INF: lavadô de carro, 

DOC: Ah! É lavador de carro. Desculpe E. É porque aí foi um engano... porque foi... o seu 

irmão é que é servente de pedreiro, né? 

INF: i:sso, 

DOC: Pronto... e que está fazendo até a quarta série... tá fazendo a quarta série do primário. 

E., eu queria que você falasse pra gente alguma coisa sobre sua infância. Como foi sua 

infância aí? Fique bem à vontade... 

INF:  rapaiz’ eu moro no Cra:to’ eu (+) se:mpre gostei de brincadê:ra’ quando eu era 

pique:no (+) eu gostava de fazê trava/ travessi:as (+) gostava de de de (+) arrumá 

confusõ:es’ eu:: (+) sempre gostava de í pru pru/ pu açu:de tumá bã:i’ sempre e:u (+) 

daha trabai as  pessoas’ eu ia pru colégio estudá’ eu só ia brinCÁ:’ era um dois ano’ e 

ino expulso do colégio’ num ligava pra aula’ num ligava pra NA:DA (+) aí eu (+) faço 

até a quarta/ eu ((toque do telefone)) faço a quarta séria HO:je’ por quê” por causa de 

minha culpa me:rmo’ poquê sem/ eu se:mpre (+) levei consêi de minha mãe’ ela dizia 

que eu (+) tem que ESTUDÁ’ pra sê um bom (+) rapa:iz (+) quando crescesse podia 

até: tê um/ (+) tê uma/a/a (+) uma vida melhó:’ fazê curso pra::/ que eu (+) tenho 

vontade de (+) sê polícia’  podia até fazê um curso pra polí:cia’ aí eu nunca levei isso 



a sério’ sempre levava cum  brincadê:ra (+) aí eu se/ namora:va’ comecei a namorá foi 

cum seis a:no (+) aí eu (+) nunca liguei pra vida me:rmo’ por isso eu:: (+) ainda tô na 

quarta ainda’ mais se Deus quisé’ meu Pade Ci:ço’ eu ainda vô chegá lá aonde eu 

que:ro (+) porque: (+) a pessoa tem que: (++) tem que:: (+) fazê ((toca o telefone)) de 

tu:do’ pra conseguí o que qué: (+) a pessoa fô  esperá pu Deus’ ele num deixa nunca 

na mão da gente’ tem que fazê/ ahente/ pessoa tem que se esfoçá: pra conseguí aquilo 

que qué:’ por isso eu nun nunca liguei pra nada não’ quando era piqueno’ num hô 

mintí:’ NUNCA LIGUEI’ agora/ (+) a partí de agora que eu já tenho vinte a:no’ aí eu 

vô TENTÁ:’  vô tentá chegá aonde eu que:ro’ mas que/ (+) se Deus quisé’ o meu Pade 

Ciço eu (+) eu chego lá: 

DOC: E., me diga uma coisa... você quer ser policial... o que é que você acha dos policiais de 

hoje? Você não acha que é perigoso demais ser policial? 

INF:   nã:o’ de sê perigoso é’ ago:ra’ é o seguinte’ porque: (+) um policial’ ele tá ganhando  

bem’ tá intendeno” e um policial ho:je’ ele tem confiança em todo ca:nto (+) aí num é 

pur casa do do dinhero’ da confiança não’ e purque eu (+) eu lavo ca:rro’ eu sei que 

isso num/ é um empre:go’ mas num é um emprego que você ganha/ você pode dizê 

assim’ eu tô emprega:do’ aí eu ganho bem’ num é: cê tá arriscano a ganhá e a num 

ganhá’ e o/ e o/  e eu quero sê policial num é dagora’ faiz tempo queu quero sê:’ aí se 

Deus quisé’ meu Pade Ciço’ daqui pra lá eu (+) consigo esse (+) esse sonho, 

DOC: E., como lavador de carro, será que se você quisesse casar dava pra sustentar uma 

família? 

INF:  dá não’ poquê: (+) eu GA:Nho às vezes’ e às vezes num ganho’ ((silêncio)) e por isso 

num dá’ num dá (+) num dá não’ purque: a pessoa hoje (+)  p’ele sustentá uma 

familha’ ele tem que sê bem emprega:do’ poquê só o aluguel pra pagá dia de ho:je (+) 

é um absurdo, 

DOC: Agora... E. ... é E., não é? 

INF: é:, 

DOC: E., você vive aqui na Praça da Sé com essa turma aí todinha... engraxate, lavador de 

carro, essas pessoas que a gente vê que não estudaram... Há muita confusão? Será... há 

muita briga... assim... tem uns que quer passar as perna no outro? Como é assim o 

convívio de vocês? Seu dia-a-dia? 

INF:  nã:o’ é o seguinte (+) às vezes tem uns quis/ (+) se intrometê na vida da ge:nte’ chega 



um carro pra lavá aqui:’ quando eu vô in ci:ma’ vai trêis qua:to’ cum gana:nça’ mai eu 

sô um rapaiz que (+) eu só quero aquilo que Deus me dá’ eu num hô cum gana:nça’ tá 

intendeno” aí: (+) tem engraxate daqui que vem só: (+) procurá confusões’ querê: (+) 

discutí mais he:nte’ pidi diNHE:RO’ que nem um vagabundo que pede dinhero aqui:’  

se num dé ele qué: (+) furá a pessoa’ eu num DÔ:’ aí eu eu sô um cara que eu (+) eu 

sô amigo de todo mu:ndo’ mais eu/ é eu AQUI: e eles lá:’ eu num ligo pra vida deles 

de jeito nenhum, 

DOC: Quer dizer que... sabendo viver dá tudo certinho... 

INF:   dá tudo certinho, 

DOC: E você... você disse que agora quer estudar... vai levar as coisas mais a sério e vai 

tentar entrar... fazer um curso pra polícia... 

INF: i:sso, 

DOC: Certo? Agora você acha que como policial... você acha que um  policial realmente tá   

ganhando  bem? Você  já  se informou  assim...  quanto   ganha   um policial? 

INF:  já:’ meu primo ele é policia:l’ passô seis ano seno policial’ hoje ele é te/ era sage:nto 

(+) mai ele disse que (+) um policial HO:je’ tá ganhano quatocentos e oitenta, 

DOC: (Incompreensível) 

            [[ 

INF:    é::’ eu acho que isso daí é um bom saláro já: pum rapaiz/ um rapaiz jove que nem 

E:U’ soltêro’ posso até tê uma vida milhó por a fre:nte, 

DOC:  (Com certeza.) E seus pais... seus pais trabalhavam em quê? 

INF:   meu pai trabaiava’ fahê/ fazê jogo de bi:cho (+) agora ele num tá mais trabaiano não  

poque: (+) ele arrancô a pe:rna (+) aí tá in ca:as’ e eu quem sustento a ca:as’ purque 

ele só tem e:u’ e ôto’ mah o ôto é duente’ eu é quem sustento a ca:as’ minha mãe 

trabaiô:  vendeno (+) ve:rdura no mercado’ num trabaia mais’ que ha tá (+) muito 

vé:ia’ num pode trabaiá’ mais eu quem dô a sustência de ca:sa,  

DOC: Quer dizer que você com seu salariozinho... num ganha nem um salário certo... você 

tem que sustentar a casa, seu pai, sua mãe... e aluguel vocês pagam? 

INF: não’ a la/ a casa é nossa mesmo’ foi uma herança qui minha vó dexô pra nóis, 

DOC: Quer dizer... faz tempo que você mora aqui pela rua do Matadouro, né? Você deve 

conhecer o pessoal aqui tudo... 

INF: isso, 



DOC: E como é a vizinhança? A vizinhança é uma vizinhança boa... amiga... 

INF:  BOA’ té ago:ra num vi bronca de ninguém’ ninguém nunca si importô cum nossa 

vi:da’  té hoje não’ num sei daqui pra frente, 

DOC: Então E. eu queria que você me falasse o que é que você acha da cidade aqui do 

Crato? Você acha que a cidade ela oferece assim campo pra as  pessoas que trabalham 

como vocês? Como engraxate, como lavador ela oferece campo ou é ou é muito di  eh 

difícil a vida desse pessoal aqui? 

INF: nã:o’ ofere:ce (+) agora a pessoa tem que í atrás pa conseguí’ é que nem eu taha 

falano’ a pessoa/ peles oferecê num é obrigado e/ a hente esperá muito não’ a pessoa 

tem que í procurá também’ poque: a pessoa só consegue uma  coisa se fô procurá, 

((ruídos)) 

DOC: Quer dizer... você tem que correr atrás pra conseguir aí você faz assim faz freguesia 

com as pessoas ou é assim quem vem chegou na hora e não vem mais, como é? Ou 

tem aqueles que ficam fregueses... 

           [[ 

INF: não’ eu faço/             não’ eu faço freguesi:a (+) é um freGUÊ:IS’ 

pergunta quanto é  pa lavá o ca:rro”  eu digo’ é trêis real’ se o freguê:s (+) dissé’ não’ 

lave pu do:is’ ôto dia eu venho cê fica lavano’ LA:VO (+) lavo até pur um’ o que 

importa é eu ganhano o freguêis, 

DOC: Que aí você fica ganhando constantemente daquela pessoa, né? 

                                              [[             [[ 

INF:                                      isso’             é, 

DOC: Aí outra coisa... quando você... você pretende um dia casar? 

INF: pur inquanto’ agora não’ queria dá mais uns tempo’ de soltêro ainda’ poquê: eu dô/ eu 

dô: a sustencia dos meus pais’ aí eu num quero casá’ pa saí de dentro de ca:sa dexá 

eles (+) na mão’ eu tem que ajudá eles prime:ro’ quando eles se apusentá’ que eles 

vão se apusentá’ aí eu penso in casá:, 

DOC: Aí outra coisa E., você viu que agora com esse Plano Real você viu que o dinheiro... 

tudo subia todos os dias. Você acha que esse Plano Real ele melhorou em alguma 

coisa a vida da gente? Das pessoas? 

INF:  rapaiz’  milhorô num/ numas coisa’  nôtas nã:o, 

DOC: E o que foi que você acha que melhorou? 



INF: milhorô purque: (+) as coisa aumentaha todo di:a’ né:”  aí cum esse Real a/ de ano in 

ano auME:Nta’ às vêiz num auME:Nta (+) e:: num miorô purque::/ é um absu:rdo’ 

quando/ (+) você vai comprá uma televisão hoje num/ numa lo:ja’ a televisão (+) 

quando era no cruzêro’ bem baratinha’ ho:je o/ uma televisão (+) o ME:nos custa 

quatucentos e oitenta’ isso é um absu::rdo, 

DOC: Quatrocen... 

           [[ 

INF:    (incompreensível) 

DOC: Por mês você faz mais ou menos quanto, assim por alto? 

INF: lavano ca:rro” 

DOC: Hum... 

INF: eu tiro na faxa duns duzento e oitenta, 

DOC: Quer dizer que pra você é impossível um sonho de comprar uma televisão, né? 

INF:  é:, 

DOC: Que aí você tem que sustentar a família, né? 

INF: tem que dá as co:Isa, 

           [[    

DOC: (Tem que) Tem que comprar sua roupinha, seu calçado, né? 

INF: I:sso, 

DOC: Então quando vai sobrar... vê que tá sem nada... também... e diversão? Também você 

tem que ter um dinheirinho no final de semana pra no... 

INF: I:sso, 

DOC: Namorar, né? 

INF: num vô andá LI:so, 

DOC: E as namoradas... como é que andam aí de namorada? 

INF: rapaiz’ eu tenho uma namorada aqui’ que tô com trêis ano que namoro cum e:la’ gosto 

muito dela’ o nome dela é P. (+) eu tenho um sonho de casá  cum e:la’ ago:ra (+) eu 

disse a ela’ que agora não’ pode demorá DÉ:Iz ANO’ se ela gostá deu’ ela tem que 

isperá: (+) e ela disse que ispe:ra’ ATÉ: MORRÊ, 

DOC: Fiel heim? 

INF: hum, 



DOC: Que não adianta você também casar pra levar a moça pra sofrer...hum hum? 

INF: num adianta, 

DOC: Aí quais são seus planos assim... pra o futuro mesmo? 

INF: ((vozes)) meu futuro é eu (+) trabaiá mu:ito (+) né” esperá até que meus pai’ se 

apusento’ se Deus quisé eles vão se apusentá (+) aí eu (+) cumeço a trabaiá mesmo’ a 

comprá minhas co:isa (+) pra sê um DONO DE CA:AS’ que: (+) um ho:mem ele só é 

homem no dia de hoje’ se ele fô dono de sua ca:as’ ele tá certo que ele é HO:ME’ 

poquê nasceu purque é homem mermo’ mais o home é aquele que (+) que é um pai de 

faMI:A’ tem responsabilidade pela aquilo que FA:IZ’ eu num vô dizê que eu num sô 

home não’ que eu sô HO:me’ agora: num sô home assim’ de (+) sustentá uma coisa’ 

tá certo que eu sustento minha fami:a’ mais eles trabaiarum pra me sustentá’ eu só tô/ 

eu só tô grande assim’ pur causa de:les’ se num fosse eles eu num tava ainda/ (+) eu 

num tava desse jeito hoje nã:o’ por isso eu tenho que: (+) sustentá eles’ DEPO:IS (+) 

que eu posso me sustentá’ e sustenta minha muié e meus filho’ se Deus quisé:, 

DOC: Mas só quando seus pais estiverem bem seguros, né? 

                                                                                        [[ 

INF:                                                                         é:, 

DOC: Agora... eu queria saber... deixa-me vê o que eu posso lhe perguntar ainda... 

((silêncio)) você como homem o que é que você acha dessas moças de hoje em dia? 

Eu sei que você não é velho... vinte anos não é velho...  mas  eu acho que já há uma 

diferença de moças de... de dez anos atrás pra as moças de hoje... o que é que você 

acha dessas moças de hoje? 

INF: rapai:z’ é o seguinte’ antigame:nte as moças assim de (+) do:ze’ quinze a:no (+) num 

andava sozinha cum namorado nã:o’ minha mãe sempre dizia (+) HO:je (+) cê  vê  por 

aí: (+) minina de do:ze a:no’ DEIZ  A:no’ sai mais um namorado pa uma festa’ chega 

no ô:to di:a (+) o pai num diz NA:da (+) é pur isso que o mundo tá se a/ tá se acabano’ 

tá se matano desse jeito purque: uma minina cum DEIZ ano’ saí de (+) SUA CA:SA’ 

pra saí puma festa mais o namora:do’ voltá nô:to di:a (+) não’ tenha paciência’ eu  (+) 

eu tenho uma irmã: (+) que ela tá longe’ e mermo que dizê que dizê que num te:nho’ 

purque ela tá: (+) perto de de: (+) Mina Gerais’ é mermo que eu dizê que ela/ que eu 

num tenho, purque eu tô cum  (+) DE:IZ  ano que num vejo e:la’ acho que ela já fez 

foi isquecê nóis (+) ela NU:NCA saiu cum namorado daqui’ pa chegá no ôto dia’ ela 



tinha trêis colega’ tinha nã/ ainda tem’ que (ainda) ela telefona pas colega de:la’ as 

colega dela tem uma que tem DE:IZ a:no’ uma colega dela agora’ que ela conhece:u’ 

que é a colega dela que morava lá in Minas Gerais’ tá cum DE:Z ano’ essa minina/ 

essa minina sai pa TO:DO CA:NTO (+) mais o namorado’ chega no ôto di:a’ passa 

dois’ trêis dia’ fora de ca:sa’ e o pai num diz NA:DA’ aí quando (+) a/ o cara bota a 

coisa pra fre:nte’ aí o pai vai isquentá’ vai querê casá o/ a filha a fô:ça (+) i:sso, 

DOC: Chama o rapaz de irresponsável... 

INF: pois é:’ diz que o rapaiz tem que se responsabilizá per aquilo que ele FEI:Z’ o rapaiz 

num é cupa:do (+) eu acho que:: (+) se ele num quisesse i:sso’ eles guardasse sua 

filha’ num dêxasse saí assi:m’ e chegá no ôto di:a’que eu (+) eu digo que o 

IRESponsave num é o namorado’ é o PA:I (+) é por isso que o mundo tá desse jeito, 

DOC: E me di... você tem vontade de saí daqui? Porque tem muito rapaz que tem essa ilusão 

de  ir pra São Paulo, de ir pra Bahia, Minas Gerais... Você tem vontade de sair daqui 

pra outros Estados? 

INF: nã:o’ eu sempre morei aqui:’ tá cum vinte a:no que eu moro aqui’ nunca gostei de saí 

pra nenhum ca:nto’ purque: é o seguinte’ eu vô dizê pra você’ a pessoa tem que gostá: 

(+) daquela cidade que você nasce:u’ poquê: num adianta você í morá numa cida:de’ 

ficá vinte ano morano’ trinta a:no’ aí tá certo que você num conseguiu aquilo que você 

quis’ você num vá pensá que você vai conseguí no ôto canto não’ que num vai não (+) 

cê pode até consiguí’ mais se você fô:: dizê assim’ vô saí dessa cidade’ que aqui num 

é cidade de gente’ se você fô pa ôta ciDA:de’ você vai só se arrependê (+) eu conheço 

um ho:me’ que ele viajô (+) mais meu primo’ pa A:lagoas (+) ele saiu daqui dizeno 

que nunca mais voltava pu Cra:to’ que num era cidade de gente nã:o (+) PRA VIM 

SIMBO:RA’ foi obrigado pidi irmo:la’ pra vim simbora’ meu primo quem me di:sse’ 

ele vendeu tudo que ele tinha den di casa (+) pa í po/ pa Alago:as’ chegô lá num 

arrumô emprego’ passô TRÊIS mêis sem trabaiá:’ pra vim simbora foi pidi/ foi 

obrigado PIDI: IRMO:LA’ pur isso eu num tenho vontade de saí daqui não’ purque 

graças a Deus’ tudo que eu tem/ tudo queu quero eu tem aqui:’ dá pra eu sustentá 

meus pais muito be:m’ num adianta eu di/ pidi o trabai a ninguém pur aí:’ eh: num 

tem coisa mió no mundo’ do que você trabaiá pra você:’ pra si próprio’ pur isso eu 

num/ nunca gostei de saí daqui’ e NUNca vô saí’ se Deus quisé:, 

DOC: E o que é que você faz aqui nos finais de semana? 



INF:  rapaiz’ dia de sábado e:u (+) quando eu chego meio dia’ almo:ço’ vô durmí:’ de noite 

eu vô pa casa da namora:da’ chego deiz hora vô durmí’ no domingo bem cedo vô jogá 

minha bo:la’ que é a única diversão que eu tenho aqui:’ vô jogá minha bo:la’ à ta:rde 

eu vô assistí um FI:Lme’ vô ôví um (+) um JO::go’ aí eu::/ (+) à noite’ vem eu vô pa 

mi:ssa mais a namorada’ volto (+) e segunda-fêra vô trabaiá’ é a única diversão queu 

tenho é futebol’ nunca dei valô de saí pra fe:sta’ nem na:da’ comiço num é/ isso num é 

comi:go’ a única diversão queu tenho graças a Deus’ té hoje é bo:la, 

DOC: E o time que você joga é desses times que tem as camisas todas padronizadazinhas ou 

é só pelada assim... 

INF: nã:o’ é organiza:do’ é (+) camisa’ meião’ chutêra’ calçã:o’  tudo é organiza:do’ o 

dono do time dá de tudo pa pessoa jogá: e às vezes ele PA:ga’ pra quem é artilêro do 

ti:me’ quem faiz mais gol’ ele paga, 

DOC: E o que é que eles levam com isso? Que tem essas despesas... eles ganham o quê com 

isso? 

INF: nã:o’ eles ganham (+) às vezes quando bota no campeona:to’ que é valeno um troféu’ 

uma taça’ eles ganham’ poquê se o time ganhá:’ aquela taça vai valê pelo/ mais ô 

meno um’quê” uns duzento Reais’ que va:le’ na casa é uns duzento Reais uma ta:ça’ 

aí ele paga o quê” ele paga tre/ trinta do juíz’ pa apitá:’ ganha’ vende pu duze:nto’ 

paga o quê” paga deiz’ vinte Real’ a um jogadô qui fizé mais gol’ e ganha o re:sto’ ele 

num te:m/ (+) num num/ ele tem é lu:cro nisso daí’ ele num (+) num PE:Rde nada 

com isso’ agora quando ele joga num sí:tio’ amistoso (+) aí ele perde’ purque ele vai 

pagá juíz’ hai pagá: (+) pa lavá os te:rno (+) é isso, 

DOC: Aí quer dizer que esse juíz... ele tem que pagar num é porque uma pessoa... porque 

você jogar até porque gosta... porque quando uma pessoa gosta não precisa nem 

receber nada, né?   

INF: é:, 

DOC: Tem um jogo tá lá, né? 

INF: é isso aí, 

DOC: Mas ao juiz tem que pagar? 

INF: tem que pagá’ porque o juíz tá fazeno aquela obrigação dele, 

DOC: Ah... pois eu nunca que entendia isso... quer dizer que vocês jogam... aí o 

campeonato...  sim aí ele vende essa taça pra quem? O dono... quando ele ganha? 



INF: vende pa (ur) mermo caba que:: (+) botô: no camp/ no campiona:to’ vende numa lo:já’  

poque se você ganhá uma taça hoje num/ em qualqué campo assi:m’ você pode í numa 

loja que você ve:nde’ TRANQUI:LO,  

DOC: Quer dizer que é um comerciozinho que ele faz... 

INF: é:, 

DOC: Pra mim era só amor pela camisa... 

INF: não, 

DOC: Então sua diversão é só jogar bola...    

INF: i:sso, 

DOC: E namorar... 

INF: isso, 

DOC: E seu plano pa... pra o futuro é ser... 

INF: policial, 

                   [[ 

DOC:        Um policial. E.... o que é que você acha desse pessoal que foi eleito agora? Esses 

prefeitos aqui do Crato? 

INF: ((vozes)) rapaiz’ eu:: (+) goste:i da vitória do (+) prefeito daqui’ purque eu (+) votei  

ne:lê (+) eu acho quele:: (+) vai fazê um um bo:m (+) um  bo:m (+) cumé que se diz” 

um desemPENHO aqui no Cra:to’ purque: (+) aqui no Cra:to’ pa cidade crescê 

MA:IS’ que nem a pessoa diz que Juazêro é GRA:NDE’ é grande pur causo dos 

prefe:ito’ por isso eu quero que o/ que entre um prefeito BO:M’ que FA:ça aquilo que 

o povo qué:’ num é só pus ri:co’ pus pobe tomé:m (+) pra que o (+) Crato CRE:sça eu 

achei bom esse (+) esse pe/ prefeito tê ganha:do’ eu num cunheço ele’ num (+) sei o 

nome dele dire:ito’ votei nele’ e num sei do nome dele’ eu:: (+) quiria que ele: (+) 

fizesse tudo/ (+) ajeitasse o apusento dos meus pais que ele/ (+) foi E:le o responsave’ 

ele disse que ia ajeitá:’ no dia da eleição (+) meu pai votô ne:le’ minha mã:e’ pra ele 

ajeitá o apusento de:le’ aí eu achei  bom que ele tivesse ganhado’ que ele disse que só 

ajeitava’ se ele ganha:sse (+) eu acho que ele vai miorá muito a vida de (+) de póbe 

aqui:, 

DOC: E esse governo assim... de... de... porque teve Collor que você, a gente, todo mundo 

votou em Collor, aquela alegria... aí (disse) que Collor passou a perna em todo mundo, 

né?  



INF: hum, 

DOC: Aí veio... depois... agora esse... você acha que esse aí tá fazendo... faz a mesma coisa 

por debaixo dos panos? Ou apenas tem sorte do povo não saber? O que é que você 

acha desse presidente da gente... aqui do Brasil? 

INF: rapaiz’ é o seguinte’ Fernando Henrique (+) é um bom presidente (+) se ele se 

candidatasse de no:vo’ eu votava nele’ e ele gaNHA:VA’ poquê (+) foi o melhó 

presidente que teve aqui no Brasil’ que TE:M (+) que ele ainda hoje é presidente’ foi 

Fernando Henrique’ apesá: desse Real’ que foi ele que inventô’ miorô muito a vida da 

ge:nte’ MUITA GENTE: (+) saiu do (+) sofrime:nto’ MUITA GENTE saiu do do/ (+) 

que: muita gente pidia irmo:la’ eu vi/ cunheço uma muié ali’ que essa/ que essa muié 

num tinha NA:DA’ hoje ela tem/ ela num tem nada não’ mais umêno sua casinha pa 

morá’ graças ao/ o quê” o REAL’ graças a Deus’ premêramente Deus’ segundo o 

Real’ e esse Real foi: (+) foi uma uma::/ (+) cumé que se diz” uma:: (++) uma 

possibilidade que Fernando Henri:que (+) inventô’ eu acho que:: (+) eu num tenho 

nada pra dizê contra ele’ fosse de Co:llor que só fazia o que num prestava’ as pessoa 

tavam ali (+) já se arrepende:no’ se arrependêro até quando botaru ele pra fo:ra (+) e 

Collor só quiria (+) trapaciá as pessoas’ ele num quiria fazê o trabai ce:rto’ aí como 

Fernando Henrique (+) tá fazeno tudo direiti:m (+) as pessoa acham que ele é/ ele é do 

mermo jeito de Collor’ só pur causa desse Real’ nã::o’ esse/ eu sei que o Real é 

difícil’ agora’ pra quem não qué:’ purque pra quem qué’ o Real é fá:cil’ é por isso que 

eu (+) num tem nada a (+) dizê contra ele não’ é um bom presidente’ se ele se 

candidatasse de novo (+) eu (+) EU votava de no:vo (+) e eu acho que ele ganhava de 

no:vo’ se Deus quisé ele:: (+) vai ganhá de novo, 

DOC: Você acha que ele fez alguma coisa boa pelo Brasil... 

INF: FE:IZ’ tanto feiz’ cumo tá faze:no, 

DOC: Me dig... e você disse que gosta muito de assistir televisão... gosta dos trapalhões... 

né? 

INF: i:sso, 

DOC: Por que é que você gosta tanto dos trapalhões? Você ainda é um menino assim... por 

dentro é? 

INF: nã:o’ é o seguinte’ porque: (+) os Trapaiões’ é u:m (+) progama que:: (+) alegre 

qualqué pesso:a’ dexa a pessoa a:/ qualqué pessoa aLE:gre’ você pode tá tri:ste’ mais 



se você assistí’ você fica alegre na ho:ra’ que: apesá de Didi:/ (+) que Didi todo 

mundo sabe’ Didi é um Ceare:nse’ Didi é mermo que sê nosso irmão’ que é noss/ é 

Ceare:nse’ é nosso irmão assim’ por parte de Adão e E:va’ eu sei que é nosso irmão’ 

mais (+) parte de Deus ele é mermo que sê nosso irmão tomém’ porque: /.../ 

DOC: Conterrâneo, né?  

INF: é: conterrâneo da nossa cidade (+) porque: (+) ele é um ceare:nse’ e: (+) PE:NSE 

NUM CEARENSE QUE:NTE (+) dô muito volô a Didi’ por isso que eu dô valô os 

Trapaiões’ só pur causa das brincadêra dele, 

DOC: E não é só Didi não... você tem também Chico Anísio, né? Que o Chico Anísio 

também é de Sobral, né? 

                           [[ 

INF:                           eu sei’ mai/ (++) i:sso, 

DOC: Mas Chico Anísio já num é mais uma coisa tanto pra criança... 

INF: num é:’ Didi (+) alegra cria:nça’ VÉ:I’ alegra qualqué pessoa:’ Chico Anísio alegra 

mai:s  (+) só a maioria das pessoa que gosta de assistí ele’ é só os VÉ:I’ é uma coisa 

sem gra:ça, 

DOC: E me diz uma coisa... E.... o que é que você acha dessas músicas de hoje em dia? 

Essas... porque você vê essas músicas... parece que anda a cabeça do mundo todo 

virado... que o povo só pensa em imoralidade... as músicas são tudo uma bagunça... 

que é que você acha que tem na cabeça desse povo que só sabe fazer agora música 

assim? 

INF: rapaiz (+) eu:: (+) sei lá’ nem eu num sei nem o que é que eu acho’ poque: você vê 

mermo aquela musga da da bundi:nha’ aquela musga da GARRA:FA’ ali é uma coisa: 

(+) sem futuro rapaiz’ num divia num existí essas co:isa’ agora: (+) eu vô dizê pra 

você’ isso (+) num é culpa de ninguém não’ num é culpa dos cantô não’ isso é culpa 

de quê” do presidente’ porque: (+) fosse no/ se o presidente’ o tão o quê” um 

gonve:rno’ qualqué pessoa assim’ de autoridade’ num ACEITASSE ((tosse)) eu 

garantia como eles num cantava mais não’ porque ó’ ((tosse)) você pode prestá 

atenção’ aquela musga de Tiririca (+) Florentina’ proibiro eles/ ele cantá: (+) e purque 

é que num proibe essas” será se eles tem mais/ porque Tiririca é cearense” poquê que 

eles num proibe eles” divia proibí eles tamé:m por isso que eu acho que a pessoa::/ (+) 

as pessoa hoje que tã/ tão tão tumando conta do mundo’ as pessoa tão fazendo TU:do 



como qué, 

DOC: Estão esquecendo a existência de Deus ((tosse do informante)) você vê também que 

hoje as pessoas deixaram de ter aquela... aquele respeito pelos outros. Você vê assim... 

é um mundo assim... parece que perderam o temor de Deus. Será que vai chegar o 

tempo de Deus também dá os freios como deu no começo? ((tosse do informante)) 

Quando o homem tava fazendo bagunça demais aí ele disse “não... vamos acabar isso 

aí”... mandou o dilúvio... Você acha que ele também tem condição de mandar agora 

um castigozinho bom pra gente? 

INF: ((tosse)) te:m’ ele te:m (+) tanto ele tem’ como ele vai mandá: (+) agora é o seguinte’ 

De:us’ só castiga aquele que é merecido’ ele num vai castigá todas as pessoas’ 

((tosse)) porque: (+) num é todas as pessoas que merece o castigo não’ agora’ quem 

merece recebe’ isso eu tenho certeza, 

DOC: Quer dizer que você também nota ((tosse do informante)) que nas músicas, nessas 

coisas... imagine agora no carnaval... o que você acha que vai rolar nesse carnaval 

agora? 

INF: muita bagu:nça’ briga’ AQUI:’ sei que nas ôtas cidade’ in São Paulo’ assim capita:l’  

Fortaleza’ lá eu sei que é CARNAVAL’ mais aqui não’ aqui: em Juazêro pa tê um 

carnaval assim’ séro mermo’ carnaval (+) que tenha muita alegria’ eu acho que vai 

durá’ purque aqui as pessoa só ligam pa matá as/ os ôtos’ não ligam pa brincá’ só vão 

pa:: (+) negoço de cherá: (+) loLÓ::’ essas coi/ fumá macõia’ só vão pu/ pa diso:rde’ 

as pessoa daqui num sabe o que é uma convivença não, 

DOC: Não sabe brincar em harmonia de jeito nenhum, né? 

INF: sabe não, 

DOC: Aí me diga uma coisa: O que é que você espera desse ano de noventa e sete? Eu acho 

que o ano de noventa e seis você trabalhou demais... às vezes a gente passa um ano 

que num... num... vê muito futuro... não sei se isso já aconteceu com você... mas 

quando começa o ano às vezes tem aquela esperançazinha... você tem esperança desse 

ano trazer umas coisas melhores pra você... pra sua família? 

INF: a isperança que eu tenho é isso queu tava contano pra senho:ra (+) é estudá ma:is’ 

((vozes)) se Deus quisé vô passá:’ vô fazê a quinta o (+) próximo a:no (+) e partí di/ 

daqui pra lá eu (+) a isperança queu tenho é:: (+) ajudá meus pai’ é que meus pai se 

apusente (+) esse ano mermo’ só quero duas coisa’ que eles se apusentam e que eu 



num faça mais travessura queu fazi:a’ eu quero é ajudá meus pais’ de hoje in diante’ 

que nem eu sempre ajudei’ quero tê uma vida melhó’ num quero tê: (+) briga cum 

ninguém’ num quero arrumá confusão cum ninguém’ esse ano quero’ esse ano só de 

paiz’ só paiz’ namorá:’ estudá:’ e brincá:,  

DOC: Me diz uma coisa... E.... você diz que arrumava confusão... ((tosse do informante)) 

como é que  você arrumava confusão?  Você disse que não gosta muito de festa... e 

onde é que você arrumava essas confusões? 

INF: nos ca:mpo (+) quando eu ia jogá:’ o caba quiria queu (+) saísse do time’ pra ele jogá’ 

eu num saia’ que o dono do time num mim tirava’ num vô dizê queu era bom não’ 

poquê eu (+) me respondia/ me responsabilizava pur minhas coisa’ eu sempre (+) 

joguei bem (++) aí: uns rapaiz (+) quiria queu saísse à força’ eu num (+) SAÍ:A’ 

quando eu ia correndo cum a bola’ o cara botava o pé no mêi peu caí: (+) eu num 

achava bom’ purque num tem esse que ache bo:m’ quando eu ia pum canto mais a 

minha namorada’ caba chegava cum brincadêra’ tacaha a tapa na minha ca:ra’ home 

que apãia na cara’ num é ho:me’ aí eu:: (+) me revoltava’ e brigava mais e:le’ 

(incompreensível) levei um consêi de minha mã:e’ disse queu num brigasse ma:is’ 

dexasse de saí assim pros canto assim’ às veiz mais he:la’ saí:sse’ mais não toda vida 

(+) pa: (+) evitá dessas confusões’ os caba daqui num gosta muito de:u’ diz diz (+) 

que eu só quero sê o queu num sô:’ eu sei queu num sô na:da’ mais eu (+) eu sô um 

PO:be’ mais sô um pobe de responsabilidade, 

DOC: Quer ser respeitado... 

INF: i:sso, 

DOC: E sua mãe... sua mãe trabalhava... você disse que ele vendia verdura, né? Ela vendia 

verdura onde aqui no Crato? 

INF: no merca:do, 

DOC: No mercado, né? 

INF: isso, 

DOC: E essas verduras... é vend... como é? Vem... ela plantava... ela comprava de fora? 

                                                                                                                            [[ 

INF:               não’ ela 

comPRA:VA de fora’ chegava no camiã:o/ (+) toma:te’ alfa:ce’ pimentã:o’ cibo:la’ 

lara:nja’ quando chegava no (+) no camiã:o (+) ela compra:va comprava pa pagá 



assim’ pu sema:na’ pur mêi:s (+) até quando ela num (+) conseguiu trabaiá mais’ 

trabaiô DEIZ ano’ pa sutentá eu’ eu e meu irmão’ e a ôta minha irmã’ que HO:JE (+) 

tá cum DEIZ ano que ela viajô’ e té ho:je num mandô lembrança ainda,  

DOC: Nem soube retribuir o sacrifício de sua mãe, né? 

INF: nã:o, ((tosse do informante)) 

DOC: E seu pai você disse que ele fazia... como... o que era? Era... vendia jogo de bicho... 

                                                                                                [[  

INF:                                                                                      jogo de bicho, 

DOC: Agora outra coisa... você agora vai me explicar... eu morro e num entendo... como é 

esse jogo de bicho... esse negócio de você jogar em grupo, jogar... como é isso aí? 

Aproveite aqui e me explique ((interrupção para mudar o lado da fita)) como é... 

INF: jogo de bi:cho (+) é o seguinte (+) jogo de bi:cho (+) aleVA:Nta (+) alevanta:: assim’ 

dexa a pessoa: (+) mais alegre poquê você você: pa intendê jogo de bicho é o 

seguinte’ você: (+) tem milhá:’ centena’ e dezena’ tá se tem/ tá intendeno” 

DOC: Hum... 

INF: você: qué jogá: (+) você sonha (+) cum anima:l’ aí diz/ você chega num cambista diz 

aí’ eu sonhei (+) cum TA:L’ sonhei cum lião quereno me mordê’ o qué que vai dá” é 

claro que: você hai pensá que vai dá lião’ num vai dá lião’ purque se você sonhá cum 

bicho num dá o (+) o mermo bicho’ dá ôto diferente’ ele vai dizê o quê” que vai dá 

ONÇA’ cum brincadêra’ mai o certo mermo’ você: jogá na milhá:’ a milhá é o 

seguinte’ milhá’ é aqueles quato número’ se você ace/ você só ganha a milhá’ se você 

pegá os qua:to número em segui:da (+) centena é só os trêis útimo’ dezena é só: o/ as 

duas útima’ e grupo é o seguinte’ grupo você diz assim’ bota aí um Real no grupo do 

pô:ico’ se dé qualqué dezena dele’ você ganha’ tá intendeno” peu aprendê foi difícil 

(+) ma:is (+) aprendi:’ eu às veiz eu fi/ eu fazia tombém aqui na praça da Sé:’ meu pai 

me dava uma caderneta eu fazi:a (+) aí eu:: (+) fazia e aju/ pa ajudá ELE’ quando ele:/ 

(+) quando ele trabaiava’ eu era muito piqueno’ mai eu ajudava ele’ daha pa ajudá (+) 

e: é isso daí’ você aprendeno’ num é difici nã:o’ agora você: (+) você teno so:rte:: (+) 

cê arromba’ purque: você joga o quê” uma mi/ um Real numa milhá:’ um real’ o que é 

um real” num é na:da é pa pessoa ganhá’ mais pa gastá num é na:da’ você joga um 

real numa milhá’ da trêis mil real’ já pensô o que é que você faiz cum trêis mil real” 

(++) do jeito que as coisa tão difice’ você cum trêis mil real hoje rapaiz’ você/ (+) 



num sei nã:o, 

DOC: Agora me diga uma coisa... você como filho de cambista se eu sonho... eu sonhei hoje 

eu numa praia... toda bronzeada tirando aquelas cascas... assim... os coros... num tem 

quando a gente  tira... toma sol fica saindo? 

INF: se:i, 

DOC: Aí se eu fosse dizer isso assim a um cambista... o que é que ele achava que ia dar? 

INF: jacaré:, ((fala com muita rapidez)) 

DOC: ((Risos da documentadora)) Jacaré? 

INF: i:sso, 

DOC: Por que é jacaré? O que é que tem a ver o jacaré com isso? 

INF: primeramente (+) jacaré ocê sabe que ele é todo chei de de (+) de/ (+) a peça pensa 

que é co:rte’ aquelas casca dele’ cê sabe que é: (+) a pessoa pensa que é:: (++) 

CORTA:DO’ mais num é:’ é: casca dele’ que é:/ diz que alta e premêramente: (+) 

jacaré é um ani/ é um tal que só VÉ:vi dento d’água’ tá intendeno” jacaré:: (+) passa o 

dia todo dento d’água’ se você sonha dento duma água’ tumano bã:i’ todo dis (+) 

discascano’ é jacaré’ agora’ se você sonha dento duma LA:MA todo mo/ mela:da, 

DOC: É porco. 

INF: aí é porco, 

DOC: ((Risos da documentadora)) Pois... E. foi um prazer conversar com você, viu?  

INF: o prazê foi todo meu, 

DOC: Eu quero agradecer a sua ajuda no nosso trabalho... e desejar pra você um feliz 

noventa e sete... que você realmente estude e faça seu concurso pra polícia e passe. 

INF: brigado, 


