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DOC: Hoje vinte e um de janeiro retornamos ao sítio São Gonçalo, Juazeiro do Norte para
fazer uma entrevista com a jovem C.C.O, ainda no ensino médio. C. você já me
falou por cima assim das dificuldades que você enfrenta para estudar na cidade. Eu
perguntaria: você pretende continuar os seus estudos após terminar o ensino médio?
INF: sim’ só que tem um poblema muito grande a dificuldade do Sítio São Gonçalo para
a cidade de Juazêro’ que temos que pegar de: um ônibus de São Gonçalo até
Juazêro,
DOC: Isso você acha que dificulta muito os seus estudos?
INF: é,
DOC: Outro fator que dificulta por você morar aqui no sítio? Você anda a pé um pouco
pra tomar o ônibus?
INF: ando ando dois a trêis quilômetro até a parada do ônibus (+) eh fica muito longe pra
mim’ é muito cansativo,
DOC: Você estuda em que horário?
INF: à noite,
DOC: Você tem que sair um pouco cedo pra tomar o ônibus na na ali na...
[[

é tem que sair mais ou

INF:

menos ÊDVTXDWRKRUDV¶SUDHVWiQRSRQWRGR{QLEXVÊDVVHLVKRUDV¶DWpVHGLULJLUDR
colégio,
DOC: Mas sua família incentiva os seus estudos?
INF: muito’ principalmente mDPãe’ porque o sonho dela é eu:: entrá no vestibular pra
fazê faculdade’ só que tem um problema’ a distância do Sítio São Gonçalo até
Juazêro’ mais se chegarmos a: se mudar do Sítio São Gonçalo a Juazêro eu pretendo
fazer ÊDIDFXOGDGH
DOC: Mas esse projeto de morar na cidade já está definido, já está perto de acontecer?
INF: não (+) até:: acho que até o final do ano a gente vai decidir se vem ou não’ mais
provavelmente é pra gente vim,
DOC: Você tá torcendo muito?
INF: mais ou menos,
DOC: Porque mais ou menos, C.?
INF: é porque:: o Sítio São Gonçalo é muito bom’ não é zuadento’ os vizR p Puito
distante’ à noite é muito calmo’ já a cidade de Juazêro eu acho muito agitada eu não
gosto muito de barulho,
DOC: Então, o que que você gosta em Juazeiro, não gosta do barulho, da agitação mas tem
alguma coisa lá que você gosta?
INF: tem’ o colégio onde eu estudo eh:: /.../,
DOC: Porque que você gosta do colégio onde você estuda?
INF: porque dentro do colégio que eu estudo tem uns professores super legais’ os
professores que ensinam muito bem’ e outras coisas mais’ amigos novos que eu
cÊLQFLDSHVDUGHXWê saído do Sítio São Gonçalo pa estudá na cidade,
DOC: Fez novas amizades no colégio?
INF: fiz’ mim chamaram muito de orgulhosa mais eu fiz,
DOC: Ah, chamaram de orgulhosa?
INF: chamaram,
DOC: Por que que você acha que a chamaram de orgulhosa?
[[

por/.../

INF:

porque

quando

eu

cheguei na escola eu cheguei muito fechada’ não falava cum ninguéim’ porque a
gente / a maioria das pessoas do sítio são pessoas muito: tímidas como eu’ aí che eu
vi muito nome de orgulhosa mais isso daí depois foi passando (+) comecei a
conversá com as mininas’ tê contato com os professores’ as professoras mulheres’
foi muito bom,
DOC: Você se dá mais com as professoras mulheres?
INF: sim’ mais com os homens tambéim (+) com os homens tambéim,
DOC: Mas que aula você participa mais, a aula do professor ou da professora?
INF: do professor’ porque com o professô é mais fácil a gente conversá’ se comunicá’
tanto nas aulas deles como no intervalo’ é melhor,
DOC: Você gosta de conversar com os professores no intervalo?
INF: gosto muito (+) dimais’ melhor com eles de que com as professoras mulheres,
DOC: Por quê? Saberia dizer porquê, por que isso?
INF: sim’ porque com o professô homem’ ele é mais compreensivo’ ((tosse)) em vêiz de
reclamá ele dá apenas um: como eu posso dizê::” um esclaramento sobre dúvidas’
tanto nar matéria como em outros assuntos,
DOC: Então ele é mais disfarçado nas orientações, nas reclamações assim, nas chamadas
de atenção, é isso que você quis dizer?
INF: não’ isso aí não: não é:: como é que eu posso dizê” ele não dificulta muito as coisas’
na explicação explica super bem’ no conversá conversa muito bem’ isso é ÊDFRLVD
que eu acho muito bonito’ tanto em professor homem como em mulher,
DOC: Mas tem encontrado mais no professor?
INF: sim (+) e nas professoras tambéim,
DOC: Você se identifica mais, tem se identificado mais ultimamente com o professor de
que disciplina?
INF: de portuguêis,
DOC: Por que você se identifica mais com o professor de português, língua portuguesa?
INF: porque é ÊD PDWpULD VXSHU OHJDO¶ ÊD PDWpULD TXH HX WHQKR PXLWD GLILFXOGDGH HP
entender e o professô explica bem,
DOC: O professor... como é o nome desse professor?

INF: professor R. um gordo’ que ensina a gente,
DOC: Ah, profess...((riso)) é o professor R. ele faz trabalho parecidos com o da escolinha
lá da televisão?
INF: faiz muito tipo de brincadeira parecido com elas’ mais a gente não gosta,
DOC: Não gosta?
INF: não,
DOC: Mas eu pensei que isso tornava a aula muito mais agradável, atraente?
INF: não porque ele explica e depois ele complica ((vozes ao fundo)),
DOC: Ele complica?
INF: muito,
DOC: Porque que você acha que ele complica?
INF: porque ele num sabe:: eh dizê o título da matéria e dá o assunto todo’ ele só diz pela
metade’ e um assunto pela metade não é bom,
DOC: Então depois que ele faz isso não explica, explica pela metade como você tava
colocando aí aquilo fica fazendo brincadeiras?
INF: é,
DOC: E as brincadeiras não compensam não?
INF: não ele é muito disdobreiro mais não vale ((informante ri)),
DOC: Ah, como é disdobreiro?
INF: é um professô que ele mata muita aula’ ele não não vai muito assim no horário da
aula’ tem tempo que ele explica quando ele qué’ quando ele não qué ele não
explica’ e assim ele fica enrolano,
DOC: Seus colegas também acham isso?
INF: todos eles concordam comigo’ mais tem algumas que gostam muito de brincá na
sala’ eu não gosto (+) eu gosto do assunto completo,
DOC: Mas você ouve seus colegas também, algumas colegas fazendo esses comentários
também?
INF: muito’ todas elas’ tanto amigas como amigos (+) reclamam muito disso,
DOC: A turma gostaria que as aulas fossem mais diretas, mais levadas à sério?
INF: sim’ com certeza,
DOC: Seus colegas se aproximam da sua idade, sua faixa etária?

INF: sim’ têm alguns mais novos do que eu’ mais velho do que eu’ mais tudo/ tem deles
assim que gosta mais da língua portuguesa’ e ôtos que gosta mais de física’
química’ e outras matérias,
DOC: Esses que reclamam também, igual você, da aula como você disse sai um pouco
matada né, eles são mais velhos ou mais novos que você ou da mesma idade que
você?
INF: tem trêis que é da mDLGDGH¶DJRUDWHPRXWURVTXHVão mais velhos do que eu’ tem
um de vinte:: trêis’ vinte:: quatro’ vinte:: cinco anos e outros mais novos,
DOC: Os seus colegas gostam da aula de português ou gostariam que a aula de português
fosse de outra forma?
INF: eu acho que de outra forma eles acha: achariam melhor’ no caso’ o professor
explicar muito e brincar pouco ao invés de ser brincar pouco e explicar mais,
DOC: Mas as brincadeiras que ele faz, ele não faz dentro do assunto não, não tem a ver
com a aula, com o assunto, não aproveita algum fato lingüístico, alguma frase?
INF: não’ porque ele explica MUITO ruim (+) eh: em vez dele dizer língua verbais’ ele
diz é língua verbal,
DOC: E isso a turma começa...
INF: a reclamar muito,
DOC: Mas alguém já falou com ele?
INF: já’ ele disse que é só no começo do ano’ só que pra pessoa aprendê num precisa ser
só no começo do ano não’ quando começá um assunto ir até o fim como os vários
tipos de professores fazem,
DOC: C.C. você, pessoalmente, já falou também com o professor?
INF: já’ já eu já cheguei até a falar com ele’ eu disse professor R.’ eu acharia melhor o
s{H[SOLFDUPDLVGRTXHRV{ILFiHQURODQGRWHPSR
DOC: Você sabe dizer se ele é formado nessa área, língua portuguesa, na área de língua?
Ou ele é formado em outra?
[[
INF: ele diz que é’

ele diz que é’ só que pela formação dele não compa:

/.../ não confirma’ ele não sabe explicar muito,
DOC: Você acha então, que se ele fosse da área ele saberia explicar mais?

INF: mais e melhor,
DOC: Você tem provado isso assim com outros professores? Você tem provado que
quando o professor não é da área ele é menos competente, ou já teve algum
professor que apesar de não ser da área tinha competência, ou você nunca teve um
caso desses?
INF: já teve’ já teve um parecido no colégio que eu estudava’ agora quando eu comecei a
estudar no São Gonçalo’ mais quando eu passei a estudá em Juazêro eu achei uns
professores dizê que é formado e não seguir o cargo dele,
DOC: Mas você acha que eles fazem isso porque querem ou porque são...eh, já vem
imposto? É a escola que impõe, ou o CRED, a Secretaria de Educação como um
todo? Você acha que isso é escolha deles?
INF: eu acho que sim’ mais se um professor for realmente formado na língua portuguesa
ele tem que saber explicar mais’ essa é a mDRSLQLão,
DOC: Você já teve bons professores da língua portuguesa?
INF: já’ professores muito bons de inglês’ de física’ são uns professores super
competentes,
DOC: ((provável pulo na gravação)) O que que você entende por língua portuguesa?
INF: (+) é ÊDPDQHLUDPDLVIiFLOGDJHQWHVHFRPXQLFDU¶WDQWRFRPRSURIHVVRUFRPRFRP
o aluno na língua portuguesa,
DOC: Então a língüística são as várias maneiras da pessoa se comunicar?
INF: é’ muitas dela é (+) chega as pessoas de fora a gente tem que saber como conversar’
em que situações de conversa,
DOC: Se for o vizinho, você tem que saber também como se expressar?
INF: é’ como entrar na conversa do vizinho’ no caso’ o vizim vié fazê ÊDSHUJXQWD¶TXDOD
matéria que você gosta” aí a pessoa a gente responde’ eh: a matéria que eu gosto
muito é língua portuguesa que é a mais fácil da gente se comunica:r e poder
conversar,
DOC: Mas se você for se comunicar com o prefeito, por exemplo, um documento para o
prefeito, ou então se dirigir ao diretor da escola, você se dirige a essas pessoas da
mesma forma que você se dirigiria a um colega, na ocasião?

INF: não’ porque a gente a gente conversano com um diretor’ tem que chegar na sala/ na
secretaria batê na porta’ pedir licença e conversar com ele no modo de dizê’ posso
entrá senhor diretor” eu acho que essa é a minha opinião,
DOC: Senhor diretor?
INF: isso,
DOC: Se for com o vizinho ou colega, você não precisa dizer, mesmo que a colega seja
casada, seja mais velha, senhora...Toinha.
INF: não,
DOC: Você se sente como, mais...?
INF: eu me sinto assim:: no termo deu dá mais educação a ela’ apesar da gente ser muito
amigas’ porque no que mDPãe me ensinô a gente tem que respeitá os mais velhos e
não as amigas,
DOC: Qual o tipo de linguagem que você mais usa no dia-a-dia? Você acha que usa mais a
língua culta ou a língua popular?
INF: a língua culta,
DOC: Para se comunicar com quem? Com que mais você se comunica no dia-a-dia?
INF: com os amigos’ com meus pais’ à noite quando eu vou ao colégio com os meus
professores’ com a diretora,
DOC: Você gosta de escrever?
INF: muito’ mais no começo do ano,
DOC: Por que só mais no começo do ano?
INF: porque quando/.../ eu vô vô sê sincera’ quando é do mei pro fim mDVOHWUDILFDTXHp
ÊDJDUUDQFKêra que nem eu mesma entendo e no começo do ano fica até mais fácil
deu estudá para ÊDSURYDGRTXHGRPHLGRDQRSDUDRILQDO
DOC: E a que se dá essa garrancheira na letra depois do meio do ano?
INF: priguiça muito de escrevê,
DOC: Ah, mas você tá falando de... pra você copiar é a mesma coisa que escrever?
INF: é’ eu acho que seja,
DOC: Quando você faz uma redação, você acha que você está copiando ou criando?
INF: eu estou copiando,
DOC: Quando faz uma redação?

INF: é,
DOC: Ah, então você (incompreensível) uma redação e você copia?
INF: é’ muitas delas são’ mais tem outras que não,
DOC: Então, as que não são, as que não são cópias, aí você acha que está escrevendo ou
está copiando ainda?
INF: estou escrevendo’ porque é um modo deu está pensando e colocando no caderno,
DOC: Então me diga agora, o que é escrever para você.
INF: escrever’ no caso’ o professor disser faça ÊD UHGDoão sobre volta às aulas’ aí no
pensamento vem’ como você: se sentiu ao voltar às aulas’ aí no meu modo eu boto a
escrever eu gostei muito de ter voltado às aulas’ por ter cõiecido novos colegas e:
mais adiante,
DOC: Mas a escrita tem muitas funções, além dessa que você falou, né?
[[
é’

INF:

uhum,

DOC: Você acha que no dia-a dia a escrita tem servido mais pra quê?
INF: pra conversá com as pessoas,
DOC: Através de cartas, de bilhetes ou de outras modalidades?
INF: eu acho que por mais/.../ eh:: se eu morasse na cidade’ era por meio de de
comunicações de telefone’ mas como eu moro no sítio’ é mais ti:/ é mais para
bilhetes’ recados’ é a mDPDQêra de da gente no sítio,
DOC: Então a escrita pra você que mora na zona rural, é de grande utilidade?
INF: muito,
DOC: Então você procura exercitar bem a escrita né?
INF: é,
DOC: Procura no dia-a-dia, não perder a prática né?
INF: é,
DOC: Seus colegas que moram na cidade não fazem esse comentário. Você acha que eles
não tem a mesma necessidade que você, no caso, para a escrita?
INF: não’ porque tem muitos deles que ficam pendurado no telefone’ como na cidade que
eu moro não tem telefone’ vamos nos bilhetes,
DOC: Acha melhor bilhetes ou os telefones?

INF: bom’ quem tem número de telefones é melhor com número de telefone’ mais quem
não tem vai nos bilhetes (+) ou então nas conversas,
DOC: Esses bilhetes são enviados mais pra quem?
INF: para amigos’ para diretoras (+) e para alguém mais importante da gente,
DOC: Quando é para a diretora, qual é o assunto tema do bilhete?
INF: é mais sobre o fardamento’ sobre os livros’ e sobre o professor R.,
DOC: Vocês têm mandado bilhetes para a diretora, falando a respeito do professor em
questão?
INF: temos’ eu mermo já mandei muitos,
DOC: Se identificando ou não?
INF: não’ misteriosamente (+) é do aluno do segundo E que escreve para a sRDVHQKRUD
diretora conforme os problemas estão passando na escola ou então na sala de aula,
DOC: Esses bilhetes estão chegando mesmo ao destino?
INF: bom’ dois que eu fiz chegou’ mais até agora eu não vi resultado,
DOC: O que espera que a diretora chegue na forma geral e...
INF: e conversar com ele’ chegá até ele e dizê olhe professor’ não é assim os alunos estão
reclamando muito’ pra você explicar mais e brincar menos’ deixar as brincadeiras
para as hora do intervalo’ essa é a mDRSLQLão’ mais até agora não chegô nada,
DOC: E quando manda os bilhetes para os amigos, qual é o assunto, qual é o tema?
INF: ah’ tem vários’ tem o tema de aniversário’ de namoros (+) só que na mDRSLQLão eu
nunca mandei bilhetes de de assim da namorados (+) mais mui já recebi muitos,
DOC: Mas manda bilhetes também programando fim de semana, programando outros
encontros, não?
INF: não’ porque fica muito distante pra mim sair do sítio que eu moro até a cidade para
alguma festa’ porque tem muitas festas em Juazêro que eu tÁRmuita vontade de ir’
apesar deu morá no sítio mais não dá,
DOC: Mas mesmo assim vai vez por outra alguma festa em Juazeiro?
INF: vô’ na festa da romaria’ eh:: /.../
[[
DOC:

Romaria... Algum show?

INF: eu fui no parque São Geraldo’ mais isso faz um uns tempos’ foi ano passado,

DOC: De quem era o show?
INF: do grupo É o Tcham,
DOC: Você gosta?
INF: eu gostava’ mais agora eu não gosto mar não,
DOC: Por que não gosta mais?
INF: porque eu acho elas muito: exibidas’ de se apresentar muito’ certo é o trabalho delas
mais não precisa nem tanto a pessoa se exibir mais,
DOC: E você costuma freqüentar as romarias?
INF: muito’ ah de: setembro a fevereiro,
DOC: Você se confessa, se considera romeira?
INF: não’ porque romeira visita muito: eh:: o museu do padre Cícero’ a casa dele’ e é
muito difícil eu ir,
DOC: E quando você vai às romarias, vai mais pra rezar ou vai mais pra cantar, se divertir
ou com outros objetivos também?
INF: eu rezo’ depois da reza eu dou ÊDVYROWLQKD¶GHSRLVHXSHJRR{QLEXVHYROWRDWpD
cidade que eu moro,
DOC: Sim, mas acredita mesmo no padre Cícero?
INF: muito’ é um dos meus santos que eu tÁR 0$,6 DFUHGLWDGR p QHOH¶ DSHVDU GR PHX
primêro nome ser C.,
DOC: Você já fez alguma promessa?
INF: já mais essa promessa que eu fiz eu quebrei,
DOC: Quebrou?
INF: quebrei,
[[
DOC:

Como é quebrar a promessa?

INF: é você fazê ÊD SURPHVVD H Qão cumprir (+) no caso’ você dizê:’ eu vô fazê ÊD

promessa pra isso e isso’ pagá um ano indo para Da Graça’ você vai ÊDVTXDWRKRUD
da graça e não vai mais’ foi o meu caso eu fui ÊDV TXDWR YH]HV SDUD 'D *UDoD¶
depois eu não fui mais porque as aulas começou,

DOC: Aí você foi atendida nessa promessa?
INF: não’ fui’ fui atendida sim,

DOC: Você disse que quebrou é porque foi atendida e não deu para pagar?
INF: pa continuá,
DOC: Mas eh, falando ainda das romarias, o que que você faz mais nas romarias além de
dar uma voltinha e rezar?
INF: eu gosto muito de músicas’ vai muitas bandas lá pa praça da matriz’ mais eu fico
mais ou menos até ÊDVRLWHPHLD¶SRUTXHRV{QLEXVSDFLGDGHRQGHHXPRURSDVVD
ÊDVQRYHKRUDV  DtHXQão costumo demorar muito,
DOC: As pessoas mais maduras que vêm com vocês também à romaria, elas se comportam
da mesma maneira que vocês ou vocês fazem outras coisas que elas não fazem?
INF: não’ todas mDVDPLJDVVão iguais’ pelo menos na mDIUHQWHVão (+) na hora que eu
saio e a hora que eu chego vem tudim comigo,
DOC: Mas eu pergunto os mais velhos, os mais velhos também fazem tudo isso que vocês
fazem quando vêm à romaria?
INF: não’ os mais velhos vão muito à igreja’ enquanto os mais velhos rezam os mais
novos andam,
DOC: Eles demoram mais na igreja?
INF: é’ eles ficam muito a frente do padre (+) eles ficam às vezes a frente do padre’ mais
nem sempre,
DOC: Por que você acha que eles ficam muito com o padre?
INF: porque:: os mais velhos como diz o ditado’ eles só assistem a missa se for por
completo’ eu também não discordo com ele só que quando ÊDSHVVRDGL]HXY{SUD
missa tem que ficar dentro da igreja’ a mDRSLQLão é essa,
DOC: Aí nem todas as vezes vocês ficam na igreja?
INF: não (+) nem sempre,
DOC: Dão uma fugidinha pra paquera é?
INF: é:: às vezes sim’ às vezes não’ quando a gente encontra alguém que:: que a gente já
vem paquerando muito tempo,
DOC: Mas nessas romarias você só paquera alguém que já vinha (incompreensível) tempo
ou paquera a mesma pessoa?
INF: não’ os rumê:iros e outras pessoas mais,
DOC: Mas romeiros que você... romeiros que você já conhecia?

INF: é’ rumêro de fora como da Bahia’ de Alagoas,
DOC: É bom paquerar com gente de fora?
INF:

é’ só é ruim é a pessoa eh: tentá ficá,

DOC: Por quê?
INF: porque a gente ficá sem gostá é um tédio’ ou melhor’ não é bom,
DOC: Você já ficou com alguém sem gostar?
INF: já (+) e essa pessoa que eu fiquei se eu pudesse eu não via ela hoje na mDIUHQWH
DOC: Por que ficou?
INF: porque ele se deu de criança no ca/ no quando eu terminei com ele’ ele disse que: se
ele chegasse a se matar era por mDFXOSD¶HXQão tÁRFXOSDGHPRUiQRVtWLRHHVVD
pessoa morá em Juazêro’ então eu dei melhó terminá (+) e ele não se conformou,
DOC: Aí depois dessa reação dele, dessa chantagem aí, ele continuou insistindo?
INF: me procurou várias vezes e eu dizendo que não’ dizendo que não dava certo porque
eu morava no sítio e ele em Juazêro’ ele falô até em tentá de novo’ eu disse não’ não
dá certo vamo deixá do jeito que tá’ vêiz em quando ele aparece lá no colégio (+)
mais eu nunca mais o vi,
DOC: Mas o motivo era só esse de... da distância do sítio para a cidade, era só esse o
motivo?
INF: era e ao mermo tempo não era,
DOC: Ah, sim. Ao mesmo tempo não era?
INF: não’ porque foi quando eu disse a ele que eu gostava de outra pessoa (+) aí ele se
sentiu chateado,
DOC: Gostar de outra pessoa, é a mesma coisa que amar outra pessoa?
[[
sim

INF:

não (+) gostá é ÊD

coisa e amar é outra,
DOC: Como é que você difere essa...
[[
INF:

eu acho que amor só de mãe (+) mais eu conheço muitos
colegas que trocam o amor de mãe por um amor de namorada’ eu não sou assim’ eu

amo a mDPãe acima de tudo e de todos (+) mais já tem ôtras pessoas que não (+)
eu acho isso muito errado,
DOC: Você acha então, que não vale a pena trocar o amor da mãe pelo do namorado,
digamos assim, você atender ao namorado e não atender à mãe.
INF: é’ porque em primêro lugá a mãe vem’ mais a gente dá atenção ao namorado’ certo’
eu não tÁRQDGDFRQWUDSRUTXHDPãe da gente nunca qué o mal pra gente’ só qué o
bem’ mais tem mãe que entra no assunto de namorada e o filho fica com raiva (+)
agora acho que isso não é mDRSLQLão porque mDPãe já mandô muito eu terminá
namoro com rapaiz por ela não gostá’ eu já atendi muito os pedidos dela inclusive
eu disse até a ela que tem ÊDpessoa que eu gosto ela ficô calada’ o povo num diz
que quem cala consente” então eu digo apenas isso’ gosto e não nego,
DOC: Então você confessa que se deu bem seguindo as orientações da mãe.
INF: foi,
DOC: Sempre se deu bem? Sempre ou na maioria das vezes?
INF: sempre eu me dei bem,
DOC: Então você tem mais do que motivos para continuar seguindo, nesse caso, essas
orientações, é assim?
INF: não,
DOC: Não quer continuar seguindo essas orientações da mãe?
INF: sei não’ porque se agente gosta de alguém’ não é culpa da gente só que a mãe dá
conselho (+) eh:: no caso’ da pessoa tá namorando com um rapaiz que ela não
goste’ aí ela diz olhe’ não dá certo’ tem que terminá:’ eu posso até terminá mais se
eu vê que realmente está dano certo e ela não gostá’ eu não termino,
DOC: Quando é que geralmente a mãe não gosta?
INF: quando é um ÊD SHVVRD TXH Qão trabalha’ que não estuda’ ela não é contra quem
bebe (+) mais tambéim não é a favor’ só que ela não gosta assim no caso’ eu tá
namorando com ÊDSHVVRDHHVVDSHVVRDFKHJiQDPDFDVDPHLRFKXWDGR¶FRPRpR
dizê das meninas do sítio é esse,
DOC: Ela é capaz de falar com o cara que chegou chutado?

INF: não’ ela simplesmente chega até a mim e diz’ C.’ peça a seu namorado que não
venha mais bêbado’ porque isso NÃO é bom’ aí como mãe sempre eh: sabe o que é
bom’ ela me dá muitos conselhos,
DOC: Ela chama a atenção?
INF: chama,
DOC: Chama a atenção depois que ele sai ou ainda com ele ela lhe chama em particular?
INF: não’ ela chama depois que ele sai (+) depois que ele sai ela chama e às vezes na
frente dele também,
DOC: Já aconteceu dela chamar na frente dele e...(incompreensível)
[[
graças a Deus até agora não (+) mais eu te:/

INF:

eu disse pra ela que o rapaiz queria se matá por causa de mim’ ela chegô até ele e
confessô,
DOC: Confessou o que mesmo C.?
INF: que não era certo o namorado chegá na casa da namorada bêbado’ na opinião dela é
porque ela acha muito cha:to e FEIO e do ôtro dizê que eh: se se ele morresse era
por mDFXOSD¶HODGLVVHTXHQRPXQGRQXPVyWHPHX¶WHPYiULDVPLQLQD¶PDLVHOH
confessô tambéim que era de mim que ele gostava só que não dava certo a gente
namorá,
DOC: Então o que mais sua mãe detesta num homem é o vício, a bebida?
INF: é’ mais ela não é contra’ ela é contra se o rapaiz chegá na mDFDVDEêbado (+) mais
bebê final de semana isso é normal que até meu pai bebe,
DOC: Então ela aceita que ele baba por esporte?
INF: é,
DOC: E você, ela aceita que você beba também por esporte?
INF: ela/ eu falei com ela ÊDYêiz (incompreensível) da bebida’ ela disse que eu não me
aviciasse’ no caso’ ano passado eu fui pra chácara e inventei de bebê’ isso ela já
sabe’ só que eu não gostei’ é ÊDEHELGDPXLWRUXLP¶DSHVVRDQão tem costume’ até
na na no modo da gente fumá é prejudicial muito à saúde’ eu não gosto e não sou
contra quem fuma’ nem tão pouco a quem bebe,
DOC: Qual era a bebida?

INF: era cerveja (+) por ela ser amarga’ eu não gostei,
DOC: Você não se acostumava em tomar cerveja?
INF: não (+) primêra vêiz que eu bebi pra mais nunca’ eu posso até bebê’ só que não é da
mDYRQWDGH
DOC: Até agora você só falou que tipo de homem sua mãe prefere pra você, que ela
escolhe pra você. Mas e você, quais são as características no homem, que a atrai?
INF: eh: ele não ser mentiroso’ ele cofessá a verdade’ ((vozes ao fundo)) um rapaiz que
trabalhe’ um rapaiz muito educado e que em primêro lugá goste da mDPãe’ e na
mDRSLQLão é essa’ um rapaiz também que eu goste muito e que ele possa chegá a
gostá de mim,
DOC: É fácil encontrar?
INF: às vezes sim’ às vezes não (+) às vezes não porque a pessoa nunca encontra quem a
gente gosta’ e às vezes sim’ porque às vezes ele vem do gostá pra ela ou então dela
pra ele’ mais é ruim é a pessoa gostá sem sê correspondida,
DOC: Já aconteceu com você?
INF: já (+) muito tempo já’ me machuquei muito e eu não gostei’ não queria que isso
tivesse acontecido, ((vozes ao fundo))
DOC: De quem foi mais a culpa, mais sua ou mais da outra pessoa?
INF: mais mDSRUWê gostado da pessoa errada,
DOC: C.C., o que você acha de casar virgem? Você só quer casar assim ou você não
gostaria de falar sobre isso?
INF: eu falo’ eu não tÁR FLULP{QLD FRP LVVR¶ PDLV D PRoD FDVi YLUJHP p XP SULYLOpJLR
muito grande para os pais’ na mD RSLQLão é’ por eu sê filha única’ mais a gente

nunca sabe o dia de amanhã’ eu cõieci ÊDFROHJDTXHHODGL]LDYRXFDVDUYLUJHP¶QR
sítio onde eu moro’ quando ela casô’ ela casô cum trêis mêis’ virgindade não é legal
essa dela,

DOC: E os pais? Os pais a receberam, a apoiaram?
INF: apoiaram e acima de tudo fizeram ela casá o mais rápido possível (+) meu pai ficava
dizeno’ olhe mDILOKD¶VyWÁRYRFê’ não me decepcione (+) aí eu (incompreensível)
pra ele eu posso sê moça até hoje’ eu não sei daqui pra amãiã’ a pessoa num pode
dizê que continua até o fim porque na mD HX Mi YL PXLWR PXLWRV FDVRV GH

estrupamento’ coisas forçadas,
DOC: Se, se ocorresse com você, de você num momento de muita sensação chegasse a
uma relação sexual que engravidasse, você casaria com o seu parceiro só porque
dele engravidou?
INF: não’ eu tambéim casaria se ele assumisse porque é o caso de muitos homens que só
fazem fazem e não assumem (+) e pra mim casá no caso’ eu tivé grávida’ casá pra
sofrê eu não quero’ porque um dia quando eu casá com um rapaiz que ele levantá a
mão pra batê em mim’ ele não se atreva porque eu nunca apãiei do meu pai’ é o que
meu pai sempre diz aos meus namorados’ nunca levantô a mão pa batê em mim’
mais se isso acontecê eu acho que eu só vivo com ele ne/ só um mêis e olhe lá se fô
só um mêis (+) e quando eu termino eu não volto,
DOC: Você acha que a relação sexual pode, deve acontecer mais por atração física ou tem
que ter atração física e amor, muito sentimento ou é possível acontecer só por um
motivo ou por outro?
INF: eu acho que é mais física e no amor’ se a pesso:/ se duas pessoas se amam’ que eu
acho que é muito difícil’ tem que tê no caso’ dizê vamos tê relação’ eu amo você:’
agora a pessoa muitas moças acreditam (+) e elas se entregam’ mais eu acho que pra
mim ia sê muito difícil’ eu não sei’ não tÁRDFHUWH]D
DOC: Você orienta suas colegas a casarem virgem ou você não faz nenhuma orientação
desse tipo para elas?
INF: não’ eu não aconselho a casar virgem e nem casar grávida’ só que eu só aconselho
ÊD FRLVD¶ VH I{ Wê relação a primeira vêiz’ use camisinha ou melhó use
an:ticoncepcional por causa de muitas doenças que tem que tem no mundo,
DOC: Só a doença? E usar o anticoncepcional...
INF: para não engravidá,
DOC: Porque você acha que quando acontecer isso, se ela engravidar é assim tão
(incompreensível)?
[[
INF: eu acho que se ela for filha única que nem eu’ arrisca o pai botá de casa pra fora’
meu pai diz muito isso só que eu não acredito no que ele diz,
DOC: Ah, são as conseqüências que virão, né?

INF: é,
DOC: Além disso, que outras conseqüências poderão ocorrer além de a família expulsar?
INF: é: um desgosto muito grande pro pai (+) vê a filha ficá grávida’ dele criar com
muito carinho’ chegá ÊDSHVVRDHGL]ê’ vi sua filha num motel’ pra meu pai é ÊDG{
muito grande’ eu espero meu Deus que isso nunca aconteça comigo’ mais se
acontecê eu serei a primêra a dizê:: fiz porque gostei aliais porque quis,
DOC: E aquelas que os pais não podem, não têm essa condição satisfatória pra criar e
educar?
INF: eles fazem de tudo pra casá se ela acontecê de engravidá,
DOC: Você falou em estupro né? Que penalidade você acha que merece um homem que
faz um estupro?
INF: se ele fai: eh:: estrupá ÊDPRoDà força’ na mDRSLQLão ele teria coragem de fazê pió
do que o que ele fêiz com a moça’ ((barulho de criança)) porque nem um homem
tem/ acho que nem um homem num pode tê condição de tê relação estrupada’ se
não qué’ procura ôtra’ num só tem a sua namorada’ essa é a ma opinião, ((barulho
de criança))
DOC: C. é melhor namorar ou paquerar?
INF: namorar’ namorá é melhor’ mais quando duas pessoas se gosta,
DOC: Mas você não gosta de paquerar?
INF: se eu tiver de namorado não’ mais se eu tivé só eu paquero’ não tÁRQLQJXpim’ mais
é tão ruim a solidão’ é tão ruim a gente gostá sem sê correspondida,
DOC: Isso já lhe marcou?
INF: muito,
DOC: Mas você tem raiva da pessoa que não correspondeu ou você...?
INF: não,
DOC: O que que você sente em relação a essa pessoa, no caso?
INF: eu continuo sempre afirmano gosto’ não tÁR UDLYD¶ Qão tÁR FXOSD GH JRVWDU¶ HX
espero um dia essa pessoa chegá a gostá de mim’ mais Deus ajude que não seja
tarde demais,
DOC: Porque você também é nova, né?
INF: é’ ((barulho de criança)) só que pra mim esquecê essa pessoa cum ôto vai sê muito

difícil’ eu não beijo alguéim sem eu gostá, ((vozes ao fundo))
DOC: Mas você acha que o tempo pode afastar cada vez mais ou trazer essa pessoa?
((vozes ao fundo))
INF: eu não sei porque eu não sei do sentimento dele’ dessa pessoa’ mais na mDRSLQLão
se fosse melhó juntá era melhó do que continuá do jeito que tá’ gostando sem a
pessoa gostá,
DOC: Com relação à administração política do município, aos poderes governamentais,
como é que você sente, como é que você vê a assistência que a prefeitura municipal,
os órgãos governamentais do município prestam à sua comunidade? Tem estradas,
tem boas escolas, os professores ganham bem, tem água, e outros serviços?
INF: ((provável corte na fala da informante)) quando chega na cidade não tem carro para
levar’ no caso de ÊD GRHQoD R SDVVDJHLUR PRUUH QD SRUWD GR KRVSLWDO SRU Qão ter
atendimento’ falta remédio’ falta luz’ tem um poço d’água lá’ mais nem todo
mundo pega para bebê’ mais pra tomar bãio e pra lavá rôpa’ eu acho que isso era ÊD
coisa do prefeito dele organizá o sítio’ mandá remédios’ os professores chegam
muito atrasados para ensinar’ tem deles até que vai de péis’,
DOC: Agora alguns vão da cidade?
INF: é’ alguns vão da cidade mesmo,
DOC: Os professores que vão da cidade, eles não reclamam da estrada, dessa poeira toda
não?
INF: eles reclamam muito porque tem uns que são alérgico a poêra’ reclamam porque
quando vão de carro própio’ o carro chega lá no no na escola todo melado de lama e
a poêra cubrino’ vão até às vêiz de calça branca e voltam de calça amarela de poêra’
eles reclamam muito,
DOC: E o vereador que a comunidade lá votou nele, esse vereador não presta assistência lá
não?
INF: não’ eles custam muito a aparecer’ eles levam receitas né” trazem’ e só aparecem
mais em tempo de eleições quando é pra: pedir votos aos eleitores,
DOC: E quando adoece alguém aqui como é que se vira?
INF: quando adoece alguéim ele /.../,
DOC: Ele freta carro?

INF: tem’ só que é muito difícil passá um carro,
DOC: E ele nunca está pra...?
INF: não’ muito difícil ele aparece aqui’ muita gente reclama a a desculpa que ele dá é
que ele tá sem tempo’ eu só acho errado é porque quando tá perto das eleições ele
aparece,
DOC: Aí o pessoal também tá satisfeito com ele ou o pessoal não fala se ainda vai votar?
INF: falam muito porque: eles precisam muito desse prefeito’ mais o prefeito não
comparece’ ele mora muito distante’ mais era ÊD ERD PDQêra dele aparicê’ muitas
crianças morrem na porta do hospital sem atendimento médico’ sem remédio,
DOC: C. e os divertimentos de vocês aqui, o que vocês fazem no fim de semana, à noite
pra se divertir?
INF: de vêiz em quando tem forró’ pra gente dançá pra dançá com os amigos’ brincá
daquela brincadeira do cai do poço e:: o Renovação que a gente conversa’ canta’ o
divertimento do sítio é esse,
DOC: O que que vocês fazem assim em época de safra, de colheita, debulhas de
amendoim, de feijão também?
INF: sim,
DOC: Você costuma, quando você não vem pra aula você participa?
INF: muitas vezes sim’ a gente disbuia milho verde’ eh:: amendoim’ fava’ e outas coisas
que muitos pai da gente planta,
DOC: Nas renovações, como é que são feitas essas renovações aqui, o que que vocês
fazem tanto nela, na programação da renovação?
INF: a gente faiz bolos’ eh:: muito suco,
DOC: E durante a celebração?
INF: a gente reza’ canta’ tem delas que gosta muito do bendito do padrim Cícero’ e a
gente também pra não ficá de fora a gente canta,
DOC: Canta com o grupo, né, assembléia?
[[
INF:

é’

as músicas tudim,
[[

DOC:

Você já tirou alguma celebração?

INF: não,
DOC: Não sabe tirar não?
INF: não,
DOC: Mas você gosta de cantar?
INF: gosto,
DOC: Cantar só ou cantar em grupo?
INF: cantá só’ cantá em gru:po (+) e mais outras coisas mais,
DOC: Qual o cantor de sua preferência?
INF: José Augusto,
DOC: Por que José Augusto?
INF: porque ele tem muitas música bonitas’ como uma que eu escuto quase todos os dias,
DOC: Qual é essa música?
INF: é ÊD TXH SDVVD QÊD QRYHOD TXH HX DVVL TXH HX DVVLVWLD HK SRU HX WHU PH
machucado’ só que eu não lembro no momento da música,
DOC: Nem um trecho dela, da letra dela?
INF: não,
DOC: Não quer recitar nem um trechozinho?
INF: vô vê se eu lembro’ se eu lembrá eu digo (+) eu jurei pra mim nunca mais amar
ninguéim’ que se por acaso eu seri:/ me envolvesse só seria de momento’ que
jamais em tempo algum eu iria acreditar no novo/ de novo (+) acho que é: a parte
que eu lembro,
DOC: Você já dedicou essa música pra alguém, em algum programa de rádio?
INF: já,
DOC: E a pessoa ouviu, será?
INF: não porque ela estava ensinando’ essa pessoa (+) eu num sei se essa pessoa gosta
dessa música’ mais eu gosto muito dela,
DOC: Na volta das renovações pra casa, vocês aproveitam para conversar com os colegas,
namorar, paquerar, essa volta é boa?
INF: é’ sempre é bom’ a gente fica ÊD WXUPD DOL GH ÊDV TXDWUR D FLQFR PRoDV
conversando em namorado’ em paquerá:’ só que meu poblema ainda não está
resolvido,

DOC: Mas volta no escuro, né, é no escuro?
INF: volta’ ÊDVVHWHPHLD
[[
DOC: Aí namora também no escuro, né?
INF: quem vai com namorado namora’ agora quem não vai’ fica só olhando,
DOC: Aí os pais não ficam cuidado não, não ficam com aquela preocupação, tá no escuro?
INF: fica’ porque tem pai que é muito seguro com as filhas,
DOC: Mas as filhas não acham ruim não?
INF: tem delas que não’ porque elas se acham mais liberal por o pai não ter ido pra
renovação,
DOC: Acham bom? Então você quer dizer que aproveita no escuro?
INF: é,
DOC: E faz o que não faria no claro?
INF: nem tudo,
DOC: Então a volta dessas renovações ((riso do documentador)) pelo que se vê, né, esse
caminho não é tão longo, né, essa estrada não é tão difícil, né?
INF: é’ quando a gente conversa muito a estrada CUSta mais é bom’ ainda é melhor pra
quem vem namorando,
DOC: A légua não é tirada, né?
INF: não,
DOC: Mais depois que termina a renovação, enquanto vocês ficam lá na casa da família
que renovou, além de lanchar e rezar, além da celebração, o que vocês fazem fora
da casa, no terreiro, na rua?
INF: eh: a gente fica brincando’ conversando’ muitos casais ficam namorando e quem
não fica namorando se afasta (+) fica chupando o dedo’ fica acendendo vela
((risos)) para clareá os namorado’ deixa muita vontade,
[[
Dá pra chupar...

DOC:
se conforma em chupar o dedo?
INF: não’ porque dói,

DOC: Mas tem sempre que chupar o dedo alguma vez, né?

Chupar o dedo eh... Você

INF: é’ sempre acontece isso’ mais era melhó se nunca chupasse o dedo,
DOC: Mas pra nunca chupar o dedo, você não vai escolher, né, não vai selecionar a pessoa
pra você ficar, né?
INF: não (+) mais tambéim não ficaria com quem eu num quero,
DOC: Então é preferível...
INF: ficar com quem a gente gosta,
DOC: Bem, você já falou na ficha social que ajuda seus pais em casa?
INF: é meus /.../,
DOC: Às vezes eles saem também pra vender na cidade, né? Mas você quer continuar
assim ou no futuro você quer outro trabalho?
INF: se eu sair do sítio eu pretendo trabalhar em lojas’ ou então em mercados’ porque
não é bom a gente trabalhar só em casa’ eu pretendo muito fazer cursos eh:: de
computação (+) ser secretária’ trabalhar de recepcionista’ a mDPDLRUYRQWDGHHUD
ser professora mais eu disisti,
DOC: Desistiu por quê?
INF: porque professora quebra muito a cabeça,
DOC: Você tem provado isso no dia-a-dia?
INF: sim’ os professores agüentam a gente o ano todim,
DOC: Quando você diz “os professores agüentam a gente o ano todinho”, então o que que
vocês fazem?
INF: eu num vô dizê que eu sô santa’ mais tambéim não sô danada’ muitos professores
dizem que eu sô ÊDPHQLQDFRPSRUWDGD¶HXQão sei se é falano a verdade ou se é só
pra enganá (+) mais eu tambéim fico muito na sala’ quando eu num fico na sala eu
saio pra fora,
DOC: Você falou recepcionista, secretária, esses dois... essas duas funções lhe atraem?
INF: muito,
DOC: Qual a atrai mais?
INF: recepcionista’ ficá atendendo o telefone’ eu acho bonito,
DOC: O trabalho da recepcionista que você acha mais bonito é o atendimento ao telefone?
INF: é as anotações (+) e principalmente se for num consultório médico,
DOC: (incompreensível) as pessoas, você acha bonito?

INF: sim’ ao atender as pessoas,
DOC: O atendimento?
INF: é,
DOC: Você gosta, você acha bonito a pessoa atender... atender bem?
[[
acho

INF:

chegá ÊDSHVVRDSDUD

marcar ÊD FRQVXOWD PDQGD D SHVVRD VHQWi¶ SHUJXQWD¶ SHUJXQWD VH HOD WHP HK R
horário dela tá marcado (+) o poble:ma,
[[
Quais...

DOC:

Quais as características que você considera

que uma recepcionista deva ter?
INF: eh:: muita educação’ saber atender as pessoas muito bem’ sabê o poblema se pode
ajudá’ se vai recebê exames’ tem muitas recepcionistas que só falta engolir as
pessoas,
DOC: É?
INF: é’ em muitos hospitais eu já vi,
DOC: Essa pessoa deve estar no lugar errado, né?
INF: com certeza’ o lugar dela deveria sê varreno rua,
DOC: Varrendo a rua? Talvez ela não fizesse um trabalho bem feito, porque pra varrer a
rua tem que saber varrer bem, tem que ser... gostar de higiene, né?
INF: é,
DOC: Tem que ter muita coragem, muita hombridade pra fazer um tabalho assim.
INF: é,
DOC: É difícil, né?
INF: muito,
DOC: E o tabalho de secretária?
INF: é bom’ mais ao mesmo tempo não é porque há muita responsabilidade (+) e eu sei
às vezes o patrão chega enjo/ aborrecido’ aí (incompreensível) não ter anotado os
pedidos que fazem’ às vezes a secretária não tá com muita cabeça (+) e não não
gosto muito desse’ profissão de sê secretária,
DOC: Mas se você casar com um homem daqui da zona rural, se você ficar fazendo um

trabalho em casa, doméstico, você vai ficar bem com isso? Não vai ficar frustrada
não, né?
INF: acho que não’ porque é: ÊDFRLVDTXHHXVHL¶PDLVWDPEpLPQão ia achar bom porque
a mDYRQWDGHHUDQão trabalhar mais em casa’ mais se eu pegá um marido que não
deixe eu trabalhar eu tem que ficar em casa mesmo como as outras,
DOC: Vai se conformar mesmo?
INF: é,
DOC: Mas o marido não gostando que você trabalhe fora, não tem nenhum jeito, isso não
é solucionável?
INF: é não’ porque às vezes a gente casa com um marido muito ciumento’ ele diz que qué
trabalhá fora para o patrão ficá dando em cima da emprega:da (+) e isso acaba muito
em morte,
DOC: Mas se você conversasse com esse marido, aos poucos você fosse mostrando, com o
tempo será que você não conseguiria?
INF: eh: acho que sim’ mais ia ser muito difícil,
DOC: Com as armas de amor, da persuasão?
INF: é,
DOC: E paralelo a isso, a emancipação da mulher, será que você não conseguiria?
INF: é’ acho que sim,
DOC: O que que você acha da emancipação feminina? Você acha que por exemplo, a
questão da traição, alguém tem mais direito que o outro de trair ou ninguém tem
direito?
INF:

não’ na mDRSLQLão tem’ mais se a pessoa dissé eu vô me casá’ aí trêis meses/ cinco
meses é só flor e mais tarde fazê a mulhé sofrê’ eu acho que isso não é certo’ porque
se você não qué não qué fazê a mulhé sofrê não case (+) agora a mulhé sê traída é
melhó deixá e não vivê (+) do que o marido pegá: e ver ela tra:/ abraçada com ôtra
pessoa a não ser ele se fô um marido muito violento é arriscado fazê ÊDEHVWêra,

DOC: Mas se ele faz, se ele começa a trair, você acha que ela...
INF: que ela aceitaria”
DOC: Como é o comportamento dela? Como deve ser?

INF: eu acho que primêro ela ia ela ia conversá com ele’ acreditá nas mentiras que ele
soltaria e se acaso ela chegasse a pegá era mais fácil ela se separar’ ou então tem
delas que quanto mais vê mais ficam’ na mDRSLQLão num é assim’ se eu sô casada e
vejo meu marido traindo’ eu me separo (+) com certeza eu me separo’ mando ele
escolhê ela’ agora se ele vié se arrastando pa mDPão eu aceito (+) porque isso dói
muito,
DOC: Mas as mulheres hoje são bem mais independentes, autônomas, já conseguiram se
expandir para vários setores da sociedade, na política né, no esporte, e essa...
[[
é,

INF:

DOC: ... emancipação veio trazendo todas essas benéfices e você, como é que você vê
isso? Melhorou a vida das mulheres mesmo?
[[
INF:

eu vejo /.../

muitas delas melhorô porque tem delas

que trabalha para não dependê do tra/ do: salário do marido porque quando a pessoa
pede um dêro o marido’ ele pergunta logo pra que é’ eu acho isso muito feio’ se ele
num qué dá’ num pergunte pra que é (+) é melhó a gente trabalhá por
independência’ na mDRSLQLão é,
DOC: E a atuação da mulher na política, é bom mulher representar mulher? Mulher deve
votar em mulher, como é que você vê isso?
INF: não’ se se ÊDPXOKpVHFDQGLGDWiQão precisa ela votá nela mesma’ se ela tem o seu
governadô ela vote nele’ só que eu acho que política só dá certo cum homem’ não
dá certo cum mulhé,
DOC: É melhor a mulher só votar, pelo menos por enquanto?
[[
é’

INF:

isso,

DOC: Encerrando mais uma entrevista feita com jovens da zona rural, do Sítio São
Gonçalo. Desta feita, C.C. vamos ceder agora o espaço à entrevistada para as suas
considerações finais.
INF: eh:: eu agadeço muito por ter me entrevistado’ eu satisfiz a vontade de quem me
entrevistô’ é com muito prazê que eu entrevisto’ apesar deu tá muito nervosa porque

eu nunca fui entrevistada’ espero ter feito um trabalho que ele gostasse’ se não fiz
peço mil disculpas’ porque a primêra vêiz a gente fica nervosa’ na mDRSLQLão eu
fico’ então meu muito obrigado’ mais algÊD SHUJXQWD HX UHVSRQGR FXP WRGD
franqueza,
DOC: Como entrevistador eu reafirmo a presteza da autoridade que você está me
conferindo nesse momento, e eu só tenho a agradecer. E agora nós vamos fazer uma
pausa, se é que você pode abrir um parênteses das suas atividades para a gente tratar
de outros assuntos. Desta feita não no ar. Muito obrigado.
INF: de nada,

