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DOC: Qual o seu nome?   

INF: A. (+) é:: completo” A.P.T., 

DOC: Quantos anos você tem?  

INF: vinte e sete, 

DOC: Onde você nasceu? 

INF: é:: aqui no Crato mesmo,  

DOC: Sempre morou aqui? 

INF: sim (+) sempre né” 

DOC: Em qual bairro?  

INF: no bairro Pinto Madeira (+), 

DOC: E qual o seu endereço atual?  

INF: é:: Rua Monsenhô Lima’ número cento e trinta e dois, 

DOC: Sempre morou nesta rua?  

INF: se::mpre,  

DOC: Você gosta de morar na cidade do Crato?  

INF: gosto’ com certeza, 

DOC: Por quê?  

INF: ah: porque (+) eh:: eu (+) nasci aqui né” nunca saí (+) eh:: eu num tenho o que dizê 

dessa cidade,   

DOC: E no bairro, gosta de morar?  



INF: gosto, (+) adoro, 

DOC: Na sua opinião qual o melhor bairro da cidade?  

INF: o meu, 

DOC: Qual o nome da sua mãe?  

INF: A.’ A.P.T.,  

DOC: E o nome do seu pai?  

INF: F. ((ruído)) B.T., 

DOC: Onde eles nasceram? 

INF: ambos no Crato mesmo (+) também’ no Crato, 

DOC: Você sempre morou com sua família, ou já morou com outras pessoas?   

INF: eu sempre morei cum minha família, 

DOC: Você ainda mora com eles? 

INF: moro, 

DOC: Você tem irmãos? 

INF: tenho, 

DOC: Quantos? 

INF: um, 

DOC: Fale um pouco sobre sua família.   

INF: eu acredito que minha família são iguais (+) a de todos (+) porque (+) eh:: são um 

pessoal que você (+) você também eh::/ são chegado mais a você e você a ele (+) aí:: 

eu num tenho muito o que falá não’ purque:: (+) gosto muito deles (+) eh:: ajuda a 

gente (+) eh em todas as ocasiões’ porque família’ eu acredito que é pra isso mehmo 

né” (+) aí:: é:: desse jeito mehmo, 

DOC: Você disse que tem só um irmão, quando eram crianças você costuma brigar com ele?  

INF: costumava’ porque eu acho que/ eu acho que toda criança briga né” (+) quando criança 

e:: /.../, 

DOC:  Você lembra de algo que aconteceu entre você e ele, que causou alguma discussão?  

INF: é:: lembro assim’ as brincadeira’ mesmo de (+) seu pai lhe dá uma coisa (+) ou seja’ 

dá a ele e num dá a você’ aí começava’ você quiria daquele JEITO’ DO MEHMO 

JEITO (+) eu mehmo sempre fui assim (+) eu’ quando eu era criança’ eu era (+) muito 

invejoso (+) pode acreditá (+) eh:: meu irmão’ ele ganhava uma coisa eu quiria do 

mesmo jeito’ ou seja’ a DELE ((ruído)) (+) eu semp/ quiria trocá com ele’ ele não 

quiria’ aí da daí  surgia uma confusão (+) várias vezes, 



DOC: E qual era a atitude do seu pai?   

INF: ah: ele: (+) eh:: me repreendia né” puhque (+) que aquele negócio era pra mim’ o dele 

era dele e PRONTO’ eu tenho que me conformá puhque foi escolhido ali (+) aí:: 

pronto,  

DOC: Qual era o castigo que ele ((ruído)) costumava dar?  

INF: ah: eh:: a gente gostava de assisti televisã::o’ de saí pra fo::ra pra brincá (+) ((cachorro 

latindo)) aí:: eh devido essas coisas aí:: eh:: não liberava você de brincá’ você assisti 

televisão’ ((ruído)) porque” não’ dexo não’ porque” lembra disso e disso” (+) aí então’ 

aí era o CASTIGO’ várias vezes,  

DOC: Você ainda costuma brigar com ele?   

INF: não (+) passô tudo’ já, 

DOC: Você é casado?   

INF: soltero, 

DOC: Tem namorada? 

INF: tenho, 

DOC: Há quanto tempo? 

INF: u::ns três anos, 

DOC: Onde é que ela mora? 

INF: ela mora:: (+) no mesmo bairro que eu moro (+) é:: bairro Pinto Madeira né” (+) é:: na 

rua Teopisto Sabá, 

DOC: ((ruído)) Faz tempo que vocês namoram?  

INF: fa::iz, 

DOC: Onde vocês se conheceram?  

INF: numa festa (+) numa festa de São Pedro no Sesi’ eh:: o tradicional São Pedro do Sesi 

(+) aí nós se conhecemos lá,  

DOC: Pretende casar?  

INF: com certeza, 

DOC: Eh, tem data marcada?  

INF: tem não’ mais tem previsão (+) a uns/ (+) daqui a u::ns/ um ano’ no máximo (+) 

puhque nó/ há estamo nos eh:: nos preparando né” (+) já:: (+) há muito tempo e:: nós 

tamo com essa::/ (+) essa vontade né” 

DOC: Você falou que conheceu ela no são Pedro do Sesi, fale um pouco sobre esta festa 

tradicional. 



INF: é uma festa ((pigarro)) (+) ótima que (+) é::/ vem muita / muita gente’ muitas pessoas 

de fora né” e da cidade mesmo (+) e a festa é ótima’ a festa né” 

DOC: Você trabalha? 

INF: trabalho,   

DOC: Onde? 

INF: eu trabalho num cartório,  

DOC: Há quanto tempo? 

INF: há:: seis anos, 

DOC: Você gosta do trabalho? 

INF: eu: eu gosto puhque não tenho outro (+) e: com certeza’ se eu tivesse outro (+) eu:: (+) 

eu não estaria mais ali (+) puhque (+) eu eu eu tô ali puhque realmente não tem outro 

MESMO’ que eu acredito que a situação hoje em dia está dificílima’ aí você tem que 

agarrá o que:: vem pra você, 

DOC: Se não fosse esse trabalho, você pretenderia trabalhar em quê?   

INF: ah:: eu (+) eh:: pretenderia trabalhá em uma uma firma’ ou seja’ numa indústria (+) 

ah:: com certeza eu eu já estiria há teria mim virado para trabalhar numa numa firma 

firma grande né” (+) numa firma que você possa crescê dentro dela (+) e::: se evoluí,  

DOC: Tua namorada, ela trabalha? 

INF: atualmente ela trabalha (+) há pouco tempo’ ela conseguiu um emprego (+) e:: ela 

trabalha, 

DOC: Qual a profissão dela? 

INF: auxiliar de produção,   

DOC: Em firma? 

INF: em firma, 

DOC: E quanto ao seu trabalho, como você adquiriu ele? 

INF: ah:: o meu trabalho’ eu adquiri por/ por conhecimento’ eh:: meus pais (+) e meus 

patrões’ eles se conheciam há muito tempo’ aí então’ minha mãe pidiu esse:: (+) esse 

emprego’ quano surgisse uma/ u::m oportunidade’ ela tinha uma pessoa que:: (+) que 

sempre desejô se ocupá’ aí então’ deu certo’ aí conseguimo dessa forma,    

DOC: Você disse que pretende casar. Você acha que com o salário que você ganha do seu 

trabalho e o da sua namorada dá para manter?  

INF: DÁ’  puhque:: eh:: quanto/ quando você:: você qué uma co::isa (+) você consegue’ 

puh mais difícil que ela seja (+) você’ aos poucos (+) com economia’ puhque tanto faz 



você ganhá tustão como um milhão’ e você não tivé o propósito de/ de alguma coisa’ 

ali não vale nada,  

DOC: Você ainda estuda?   

INF: não,  

DOC: Mas já estudou? 

INF: já,  

DOC: Até que série você cursou?  

INF: e::u (+) terminei o sigundo grau (+) já tentei vestibulá (+) e pretendo tentá novamente, 

((ruído)) 

DOC: Você sempre estudou aqui na cidade?  

INF: sempre,  

DOC: Em escola pública?   

INF: iscola pública, 

DOC: O que você acha do ensino da escola pública?  

INF: eh:: o ensino::/ ((ruído)) é um ensino bom né” puhque:: (+) eh existe melhores (+) e:: 

vai de você’ do aluno a:: se interessá (+) pra:: eh seu seu ensino tê mais futuro, 

DOC: Você acha que não foi aprovado no concurso vestibular, é, foi falha da escola ou foi 

sua?    

INF: com certeza foi minha (+) puhque:: (+) eh:: você deve estudá muito’ estudá 

BASTANTE (+) pra consegui’ pra passá num concuso desse né” (+) eh:: 

principalmente no vestibulá’ que:: (+) é concorridíssimo’ realmente só passa quem 

istuda’ e:: (+) questão de:: (+) de ensino’ aí num tem nada a vê não’ puhque você: 

você estudando’ estudando mesmo (+) você adquiri muitos conhecimento, 

DOC: Qual a área que você pretende cursar, se for aprovado no vestibular?  ((barulho de 

moto)) 

INF: AGORA MESMO’ se:: eu fô aprovado’ eu prete::ndo (+) cursá matemática, 

DOC: Por que matemática?  

INF: porque eu já tentei eh:: outras áreas’ aí não deu certo’ e eu acho que as área que eu 

tentei aí eu não quiria (+) não (+) não/ fiz só puh eh:: fôça de vontade de fazê isso/ 

fazê isso pra vê se daria certo’ não deu (+) e se tivesse dado certo’ eu não sei o que 

siria de mim (+) eh fazendo uma coisa que num tinha nada a vê, 

DOC:  Você já tentou vestibular para qual área?  

INF: pra  HISTÓRIA, 



DOC: O que você acha da taxa de matrícula do concurso vestibular?  

INF: CARÍSSIMA (+) né” (+) eu acho que elé/ ela é caríssima’ porque (+) você paga uma 

taxa que:: aquela taxa você poderia fazê:: muitas coisas,  

DOC: ((ruído)) É, se você tivesse oportunidade de reivindicar, o que você apelaria para que 

diminuísse essa taxa?     

INF: eu apela/ o que eu apelaria” 

           [[ 

DOC:         Sim.  

INF: ((ruído)) eh:: eu reivindicaria né” pra PELO MENOS’ eh:: reduzi (+) a/ a taxa o meno 

pela metade (+) porque:: é:: é: uma taxa dessa:: (+) nesse preço’ é:/ muitas pessoas eh 

eh: pretendem tentá vestibulá e: e tem até condições de passá’ mais pu::h (+) puh 

causa duma taxa dessa: (+) eh nesse valô’ não/ num chega nem lá né” pra fazê sua 

inscrição’ pra tentá seu vestibulá (+) aí se:: eu pudesse (+) e::u (+) eh: faria apelos’ 

baixas assinada’ pra vê se:: daria certo’ se reduzisse essa/ essa taxa de inscrição,  

DOC: Você cursou o segundo Grau em qual escola?   

INF: no Colégio Istadual (+) Wilson Gonçalves,  

DOC: Sempre estudou lá?  

INF: não (+) eh (+) eu fui fazê o segundo grau’ praticamente lá (+) cursá o segundo grau’ 

praticamente,  

DOC: E as outras série cursou em qual escola?  

INF: cursei no/ na Isco:la: (+) Dom Quintino,  

DOC: Fica localizada em qual bairro da cidade?   

INF: no bairro Pinto Madera’ na:: rua São Francisco,  

DOC: Por que não deu continuidade o estudo na mesma escola? 

INF: porque lá não/ (+) não tem o segundo grau (+) e até hoje não tem também o segundo 

grau (+) aí eu opitei pelo/ (+) pelo Colégio Istadual’ aí deu certo’ graças a Deus’ eu 

continuei lá (+) e:: (+) /.../  

DOC: Qual o seu ponto de vista em relação a violência na escola?    

INF: eh:: aí é um u::m um fatô né” que eh:: (+) depende muito dos pais’ da/ da convivência 

em casa’ de:: como você trata seu filho (+) como ele (+) ele:: age na/ com os amigos e 

tudo’ porque se ele é recebido em casa com violência’ cum/ (+) assim’ de uma manera 

que não é pra SÊ recebido’ e:: com certeza’ ele leva aquilo para sua sala de aula’ para 



seu colégio (+) eh:: e qualquer coisa com brigas’ com desavenças com ameaças’ 

porque se você vê aquilo em sua casa você leva para qualqué parte que você andá, 

DOC: Quando você vê na televisão noticiário em relação a violência na escola, você acha 

que ela que ajuda, desperta ou ela incentiva mais o jovem praticar violência na escola?    

INF: eu acridito que ela (+) eh:: ela não incentive’ porque você vê aquela cenas TRISTE’ 

você vê (+) as aflições (+) aí ali eu acredito que (+) uma criança’ um adolescente’ que 

vê aquilo ali’ ele ele não pretende da mesma forma’ pra depois tá vendo aquelas 

consequências’ não mais com outras pessoas’ e sim com eles’ eu acridito que: eh: 

essas cenas (+) elas possam até reduzi’ se você/ se uma criança pensa nisso’ pensa 

naquilo’ de fazê’ de lehá isso para o colégio’ ele vendo isso’ eu acredito que ele num/ 

num quera participá daquele/ daquele problema,     

DOC: E em relação ao seu bairro, há muita violência?  

INF: não (+) ele:: eh: ele já foi violento’ com certeza’ agora: agora não’ agora graças a 

Deus ele está (+) calmíssimo’ eh tem pessoas/ muitas pessoas boas’ que mora nele’ 

que prezam pera (+) pera tranqüilidade’ pela paz’ aí ele é tranqüilo,    

DOC: Em relação a cidade, há muita violência?   

INF: COM CERTEZA (+) puhque:: você/ você vê (+) só eh:: você ove falá que fulano de 

tal foi assaltado’ eh:: hove discusão em tal parte puh causa de várias coisas’ de 

bebedera’ de::/ de/ dessas coisas desse tipo’ eh: com certeza ele/ ele não é dos mais 

tranqüilos,  

DOC: Como é que você vê os jovens da sua cidade, a questão do comportamento?  

INF: eh:: mais ou menos (+) puhque tem alguns que querim alguma coisa’ outros que 

realmente não querem nada’ aí fica assi::m’ fica assim divido’ né” fica dividido entre 

umas pessoas que querem alguma coisa outras que não querem (+) aí aí’ fica (+) uma 

coisa que só vendo mesmo,  

DOC: E como é que você vê os jovens que usa droga?  

INF: eu vejo ele um DERROTADO (+) eu vejo ele caminhando para um buraco (+) porque 

acredito que (+) o camarada que: eh:: se involve em dro/ em drogas’ ele não sai mah 

nunca não’ eu já vi mu::itos (+) já muitos casos que o camarada começa/ começa’ em 

pouco’ pouquíssimo tempo’ ele tá totalmente degenerado’ SEM VOLTA’ realmente 

sem volta’ puhque:: a primera coisa que acontece’ a primeira decepção (+) é você: 

você sê preso’ e:: eu acridito/ eu vejo que quando você é preso por/ por essas coisas’ 

você não volta mais atrás nã::o’ o camarada entrô (+) pra ele saí é dificílimo (+) eu 



vejo um/ um/ um jo/ um jovem que: (+) que entra nessa vida’ ele num tem mais 

capacidade’ eu vejo que ele nu::m/ acho/ eu acho que ele não tem mais capacidade de 

saí’ não que eu nunca vi um camarada saí’ entrá e dizê SAÍ (+) eu já fui assim/ assim’ 

e:: hoje tô assim’ vi/ eh:: um camarada altamente (+) eh:: inutilizado FISICAMENTE’ 

MENTALMENTE (+) divido (+) entrá nesse mundo’ agora SAÍ’ nunca,    

DOC: O que você acha que leva ele a usar essa droga?   

INF: eu acho que leva:: (+) é AS AMIZADES’ porque amiza::de’ elas influenciam 

BASTANTE’ muito’ TANTO QUANTO você possa imaginá (+) que você/ você sai 

com uma pessoa’ você tá cum um amigo seu’ que (+) que gosta disso (+) ou que não 

goste’ mais que tem a vontade de ISPERMENTÁ e participá daquilo pra vê como é’ aí 

eu sei que você automaticamente entra no ra::mo’ entra’ e entra’ e entra bunito num/ 

numa/ num diga que (+) não eu tô assim puh causa que lá em casa tem um problema 

tal’ eu num consigo um imprego’ eu não tenho uma namorada’ ninguém me 

considera’ de maneira nenhuma’ ma/ porque realmente qué entrá porque realmente 

QUÉ ENTRÁ para sabê como é’ aí fica nessa mehma,   

DOC: ((ruído)) Você tem amigos que usam drogas?   

INF: tenho, 

DOC: Você disse que a convivência influi. É, você já experimentou droga alguma vez?  

INF: não,  

DOC: Por quê? 

INF: porque:: (+) eu eu eu praticamente cresci ve:ndo os camarada usando drogas’ eh:: lá’ 

cresci mesmo’ assim’  eu::/ em casa’ eu saia pra fora e via os camarada eh:: fumando 

maco:nha’ minha mãe e meu pai sempre: (+) sempre abriram os olhos a respeito dessa/ 

desse fatô de DROGAS’ eh: me diziam como era’ ó’ isso aqui é assim’ assim’ se o 

camarada entrá e saí’ vai passá isso’ isto’ isto e isto’ aí eu nu/ nunca tive nem 

curiosidade de sabê como era’ que gosto tinha’ e::: de manera ninhuma’ eu nunca (+) 

tive vontade de:: isperimentá’ como diz o outo,  

DOC: E o álcool?  

INF: ah:::’ minha filha::’ agora o álcool eu já/ com certeza’ eu já (+) eh:: eu já bibi,  

DOC: E o que você acha do jovem que usa o álcool, a bebida?   

INF: eh:: eu acho que:: eu (+) minha pessoa’ eu acho que eu num/ eu não/ eh:: (+) não:: (+) 

não condeno (+) eh o camarada que::/ que usa bibida alcólica’ ou seja’ que bebe (+) 

agora que BEBA/ beba tranqüilo’ beba normal’ beba socialmente’ não beba para 



prejudicá ninguém’ pra se prejudi/ pra prejudicá a você mesmo também (+) eh: aí 

também está errado (+) beba normal’ socialmente (+) de manera ninhuma’ eu acridito 

qui:: seja:: prejudicial,    

DOC: Você costuma ver sempre televisão?  

INF: costumo’ mais ou menos (+) é: porque trabalho oito horas né” e:: dificilmente eu ligo 

pra assisti pa/ vê algumas coisas (+) raramente, 

DOC: E o que você costuma vê, nesse pouco tempo?   

INF: eu: eu vejo (+) pouquíssimas co:isas (+) porque:: ((música)) eh::: eu vejo (+) um 

pouco do jorn::al’ que o que mais eh:: me interessa vê alguma coisa é só mehmo o 

jornal (+) e:: alguns filmes’ somente isso,   

DOC: Você costuma vê rádio?   

INF: não,  

DOC: Por quê?  

INF: porque/ porque eu nunca/ realmente eu acho que eu nunca gostei de rádio (+) desde de 

quano:: eh:: eu vi aquele::s/ (+) quando eu era menor’ quando eu era pequeno’ eu 

sempre ouvia aqueles jogos/ jogos de futibol transmitido pelo rádio’ acho que aí peg/ 

peguei uma cisma (+) não gosto de jeito nenhum, 

DOC: Mas na sua cidade, quantas emissoras possui?  

INF: (+) são muitas’ acredito que tem umas/ umas três/ três ou quatro, 

DOC: Você não gosta de ouvir rádio, vê pouco  televisão. Você lê jornal?  

INF: mais ou menos, 

DOC: Qual a parte do jornal que você costuma lê?  

INF: isporte (+) e algumas notícias da cidade, 

DOC: Eh, qual o esporte que você mais gosta?   

INF:  futibol, 

DOC: Você pratica?  

INF: pratico, 

DOC: Como?  

INF: eh:: eu (+) eh:: eu pratico isporte’ eu vô aos campos de futibol’ eh:: participando’ 

JOGANDO’ ou seja’ correndo atrás duma bola, 

DOC: Você pensou em ser jogador de futebol?    

INF: já’ já p/ assim’ pensei’ mais é realmente é só uma ilusão’ puhque você/ pra você chegá 

realmente um jogadô de FUTIBOL’ é dificílimo (+) SUPER difícil’ você::/ às veiz’ 



chega a essas peladinha aí’ mais você não passa daqui não’ principalmente quando 

você (+) mora no interiô,   

DOC: Qual o seu time preferido?  

INF: é::  Flamengo (+) do Rio de Janero, 

DOC: E aqui da cidade,  você tosse algum time?  

INF: é::’ toço:: (+) da cidade o: o Crato né” Crato Isporte Clube, 

DOC: Você considera o Ronaldinho o melhor jogador do mundo?  

INF: considero’ eu acredito que ele joga bola muita’ com certeza’ ma/ mais você:: eh:: eh:: 

umas pessoas escolhem ele’ outros escolhe atualmente o RIVALDO’ e outros/ e 

outros/ (+) a minha opinião eu considero ele, 

DOC: Você disse que um jovem do interior seria muito difícil torna-se jogador de futebol? 

 [[  

INF: jogador profissional” 

DOC:  Profissional. E no caso do Ronaldinho, se ele fosse do interior, por exemplo, do 

interior do Ceará, ele teria chegado onde ele chegou?  

INF: eu acredito que não’ porque:: (+) realmente é difí/ é dificílimo você saí daqui’ você/ 

você tê (+) um time’ ((ruído)) você tê um/ um/ um patrocínio’ tê uma pessoa que lhe/ 

lhe sigure’ que pegue você e mande você pum lugá pa/ onde você eh:: fazê teste aqui’ 

fazê teste aculá (+) aí ((rápido)) você tem que tê dinhero’ aí purisso’ no interiô é 

dificílimo você:/ no caso de: um jogadô de futibol’ cê se torná um profissional’ 

((ruído)) e:: as condições financera são precárias’ aí você:: gastá dinhero cum isso (+) 

seus pais verem logo dessa forma’ ((rápido)) gastá dinhero cum isso’ pra que” aí se 

torna difícil, 

DOC: Eh, qual a sua religião?   

INF: católico, 

DOC: Participante? 

INF: com certeza, 

DOC: Você costuma sempre ir a Igreja? 

INF: costumo, 

DOC: Quais os dias que você mais costuma ir?  

INF: nos domingos (+) participo de procissão (+) vô novenas’ vô sim’ eh:: um/ um/ um 

participante’ com certeza, 

DOC: Na sua Paróquia há grupos de jovens?  



INF: há, 

DOC: Você participa? 

INF: não, 

DOC: O que você acha da Igreja católica? 

INF: eh: eu acredito que:: ela seja (+) ela seja ótima pra vida’ porque:: você:: eh:: no 

momento que você vai à missa’ que você vai:: PARTICIPÁ de algumas coisas da 

Igreja’ você se sente MELHÓ’ você se sente (+) mais leve e:: é:: muito importante, 

DOC: O que você acha do Padre Marcelo Rossi? 

INF: eh:: eh:: a respeito do Padre Marcelo’ eu não tenho nada contra ((baixa a voz)) ele’ 

porque: ((ruído)) (+) eu acho que ele/ ele está fazendo a parte/ a parte dele’ eh:: 

incentivando as pessoas né” a participarem mais’ a se envolverem (+) com a Igreja’ 

((ruído)) se envolverem naquele meio’ e:: e que eu acredito que seja certo’ com 

certeza, 

DOC: O que você acha das outras religiões? 

INF: ((ruído)) das outras religiões eu (+) eu num acho::/ ASSIM’ eu nu::m/ eu num acho 

nada’ porque:: eh:: cada um faz sua parte (+) cada um:: eh:: tenta fazê da melhó 

manera possível’ agora eu acredito que::: como a reli/ a religião católica’ não há (+) 

porque você:: eh:: você::/ você se volta pra/ para uma religião protestante’ você tem 

pur OBRIGAÇÃO’ depois que estivé’ você tem pur obrigação ((ruído)) de:: de está:: 

ali participa::ndo (+) diretamente’ e até mesmo contribuindo’ agora isso aí eu acho 

errado (+) você:: você:: se voltá e você tê obrigação:: de contribuí com seu salário 

((ruído)) (+) e você eh:: e você tê pur obrigação de participá, 

DOC: E: Na Igreja Católica, há contribuição?  

INF: voluntária (+) você parti/ você contribui se você pudé’ se você quisé (+) na protestante 

NÃO’ você tem que::/ você tem uma porcentagem de seu salário’ pra você contribuí 

(+) e:: eu acho que:: a sua liberdade’ a sua/ a sua/ eh o seu/ você tá fazeno as coisas 

por livre e espontânea vontade’ isso aí é o máximo (+) aí você tê por obrigação de/ de 

fazê’ então aí’ isso aí é dimais’ home, 

DOC:  E você acha correto a questão da Igreja católica é, ter uma taxa determinada para 

batismo, o casamento uma missa, tudo há taxa. O que você acha disso? 

INF: eh:: eu acho/ eu acho certo’ apesar que na na na Igreja da: da nossa comunidade não há 

isso’ ((ruído)) você não paga uma missa’ você não/ ou seja’ você não tem que pagá 

uma taxa pra eh:: celebrá uma missa em ação de graça’ um:: um batismo’ também 



você não paga’ mais as que você PAGA’ as que você paga’ que são pagas’ eu acho 

correto porque’ como é que você vai/ vai passá” ((ruído)) realmente tem que ganhá 

né” de qualqué forma’ você tem que ganhá seu dinhero’ ou seja’ a Igreja também’ eu 

não (acho) que isso aí seja (+) eh:: / incorreto não, 

DOC: Você acha que a Igreja católica é uma instituição rica, como costumam falar? 

INF: com certeza (+) eu acredito que ela sej/ seje riquíssima, ((ruído)) 

DOC: E você acha que há uma distribuição dessa riqueza para os carentes? 

INF: não (+) não acho, 

DOC: Aí, como você vê essa parte da Igreja católica, esse lado da Igreja católica? ((ruído)) 

INF: eh:: como eu vejo esse lado” 

                                                      [[ 

DOC:  Da Igreja católica, que você sabe que ela é uma 

instituição,como você afirmou, que ela uma instituição riquíssima, e você vê que há 

muitas pessoas necessitadas, carentes. Eu quero  saber como você vê o lado da Igreja, 

quando não há uma distribuição por parte dela para estas pessoas carentes? 

INF: ((ruído)) eh sobre esta questão aí’ eu acredito que:: ele/ que eles num tinha/ num tenha 

a a a OBRIGAÇÃO DE AJUDÁ a um/ uma família carente’ por que não TEM’ e 

mesmo se tivesse’ eu acho que eles não ajudariam também não’ porque (+) quem tem 

dinhero’ ((ruído)) pra ajudá quem não tem é dificílimo (+) nessa ocasião aí’ se você tê 

e ajudá a quem você não tem’ você não ajuda nã::o’ de manera ninhuma (+) aí eu 

também acredito que eles num/ num tem obrigação de ajudá não’ ((rápido)) eles tem 

que fazê a parte deles’ arrecadá e:: ficarem entregano né” 

DOC: E quanto aos políticos, o que você acha em relação a essa má distribuição de renda que 

há no país? 

INF: a::h’ aí é::/ realmente aí é:: é uma coisa que:: que NUNCA/ nunca vai sê regularizado’ 

esse/ esses arrecadamento de IMPOSTO’ e TUDO eh dizem/ eles dizem que tá é 

retribuindo com isso’ com aquilo’ com educação’ com saúde’ com aten/ tá de manera 

ninhuma’ eles arrecadum pra eles’ eles não/ não/ não dão retorno (+) em saúde’ em 

edu/ dão de jeito nenhum’ porque porque você veja’ chegá num hospital desse’ se 

você não tivé dinhero’ você mo::rre’ home’ cê morre ali em cima (+)morre’ puhque 

morre mehmo’ aí como é que::: que um governo desse (+) eh::: tá fazeno (+) por você’ 

fazendo puh/ fah nã:::o, 

DOC: E quanto à administração política de sua cidade, como é que você vê essa situação? 



INF: eh eh eu vejo assim’ ela a desejá muito (+) porque::: é promessa puh cima de promessa 

e você: sempre:: eh aguardano aquelas promessa que vai dá certo’ que eles vão fazê 

isso’ vão fazê aquilo puh sua cidade e’ no intanto’ não fazem (+) eh eh aquelas 

promessas’ você/ (+) você vê se tornarem realidade (+) e:: é em toda parte’ eu num 

acredito que não seja só na minha cidade’ na cidade onde eu moro’ em TUDO’ em 

toda parte (+) com certeza’ (dexa) a desejá’ porque::: você/ é a situação do meu país 

hoje’ ne” PRECÁRIA’ de::: de de você tê pena do seu futuro’ como é o futuro do seu 

filho” porque’ com essas coisas que só’ você só só vê’ a a PIORÁ mais ainda a 

situação (+) você/ eu mesmo’ eu não vejo que daqui dez ANOS seje d/ seje/ eu 

acridito que daqui a dez anos tá pió’ pió’ pió’ pió, 

DOC: E se você fosse prefeito da cidade, o que faria por ela? 

INF: eu faria do mesmo jeito que eles estão fazendo (+) porque quando você diz/ quando 

você::/ quando você está::/ (+) quando você está ali pra sê eleito’ eh:: querendo que o 

povo lhe eleja’ você promete MUNDOS e FUNDOS’ quando você está LÁ’ você faz 

do mesmo JEITO do PASSADO ou PIÓ’ eu acre/ aí eu eu (sô) realista a dizê eu (+) eu 

não diria’ NÃO’ que eu faria isso e faria aquilo’ faria não home’ que chega lá não faz 

não’ home’ quem chega no podê’ não faz não’ pode é dizê que faiz’ mais num fah não, 

DOC: Você já pensou em ser político?    

INF: nã::o’ de manera ninhuma, 

DOC: Mas se fosse, agia da mesma forma dos políticos que estão no poder? 

INF: eh:: eu eu tentaria/ tentaria/ eu tentaria/ eh:: agi duma/ duma/ duma manera (+) 

((criança grita)) de/ de uma manera que satisfizesse o pessu/ o povo’ mai::s você/ 

você/ você se acha atentado a fazê aquilo (+) a fazê pra/.../ 

DOC: O que você acha do plano real?   

INF: eh foi um plano que::: que eu acridito que deu certo (+) porque:: eh você/ eh eh é uma 

faca de dois gumes né” (+) puhque quando num era dessa forma’ não era esse plano 

você ((rápido)) você num tinha nada’ você num pudia contá cum aquilo’ você num 

pudia COMPRÁ (+) porque você não sabia se pagaria (+) e agora NÃ::O’ agora você/ 

você tem eh a plena certeza que você vai comprá uma coisa e’ com certeza’ você vai 

PAGÁ aquele preço’ sem eh:: (+) sem possibilidade dum/ de não tê condições de 

pagá, 

DOC: O que você acha do salário mínimo do nosso país? 



INF: uma miséria (+) é um salário de/ (+) de negação’ é o pió salário do mundo né” ou seja’ 

o menó’ o pió (+) tudo de ruim, 

DOC: Como é que você acha que vive uma família onde há, é formado por quatro a cinco 

pessoas que tem como renda um salário mínimo. Como é que essas pessoas 

sobrevivem? 

INF: essas pessoas sobrevivem (+) de uma manera que::: que você tá longe de imaginá (+) 

porque eu vejo/ (+) eu vejo eh::: casas que tem só TRÊS pessoas/ três pessoas’ não 

pagam aluguel’ e::: cum salário mínimo’ eles passam precisão de você tê pena’ e você 

querê ajudá e n/ e não pudê’ porquê:: (+) geralmente’ quando você/ você ganha um 

salário mínimo (+) você trabalha num num num::: departamento:: (+) num lugá assim 

que/ que atrasa o dinheiro’ por exemplo’ aí chega um um um dia que você::/ uns dias 

que você tá altamente (+) sem nada em sua casa’ sem nada MESMO (+) é um um 

salário que:: que você passa fome, 

DOC: E na sua casa todos trabalham? 

INF: trabalham (+)graças a Deus, 

DOC: Eh, sua mãe trabalha em quê?  

INF: minha mãe’ ela cuzinha, 

DOC: E seu outro irmão, você falou que tem um irmão?  

INF: ele agora está trabalhando’ tá/ ele é comerciário né” trabalha:: (+) no comércio, 

DOC: E o seu pai? 

INF: meu pai é falecido, 

DOC: Há quanto tempo? 

INF: há:: (+) oito anos, 

DOC: Você sente muita falta? 

INF: ((música)) com certeza’ porque::: (+) quando ele se foi’ eu istava:: (+) na minha fase 

de adolescência (+) eu/ (+) era:: (+) uma época que: com certeza (+) eu ia precisá 

muito dele’ ((ruído)) eh: eu estava me formando eh:: pra vida’ vendo as coisa cum/ as 

coisas cum mais clareza e ele ia dizê olhe é assim’ é assim’ é assim’ e eu num tive 

essa oportu/ oportunidade de uma palavra dessa’ de uma palavra de um pai’ porque eu 

acredito que (+) eh um pai’ eh:: ele é muito importante’ ((ruído)) porque para você/ 

como você agi’ como você:: eh:: encará os problemas de sua vida’ de de qualqué 

manera’ eh:: (+) é muito importante você tê um/ uma pessoa assim (+) um pai pra 

toda/ todo tempo de sua vida, 



DOC: Se hoje fosse o dia dos pais, que mensagem você deixaria para ele? 

INF: papai’ você foi’ e mesmo ausente’ (+) eh está sendo tudo na minha vida de mais 

importante, 

DOC: E que mensagem você deixaria para os jovens?  

INF: eh: eu como um jovem AINDA’ e::u/ o que eu tenho a dizê é:: que:: eh: seja forte (+) 

eh não deixem se influenciarem puh/ por ilusões’ de você:: caí numa dependência (+) 

((rápido)) que se você caí’ você não sai mah não::’ de manera ninhuma (+) sejam 

forte, 

DOC: Em relação às festas que você falou do São Pedro tradicional do Crato e a Exposição, 

você costuma ir?   

INF: custumo (+) eh:: quando/ eh todo ano’ eu costumo ir quatro noites’ cinco (+) eh eu vô 

eh:: as noite que eu pudé’ porque:: é uma uma festa/ uma festa e tanto né” uma festa 

que atrai centenas e centenas de pessoas (+) de de toda parte do Cariri (+) e é uma 

grande festa (+) que:: a cidade do Crato realiza, 

DOC: E o que você da exposição hoje depois da privatização? 

INF: ótima (+) ótima’ porque:: eh:: (+) você:: você tem mais/ (+) você tem mais sigurança’ 

você/ você está::: (+) eh:: (+) mai::s/ está livre de você está curtindo sua festa ali’ 

numa boa’ e derepentimente eh: umas confusões’ umas brigas’ e você sê atingido 

como ((rápido)) (+) antigamente era dessa forma’ você ali curtindo o o show:: (+) e 

derepentimente’ vinha aquelas brigas e tudo’ batiam em você (+) aí você: tava 

vulnerável a qualqué acidente’ antigamente’ ((rápido)) agora não’ com certeza’ está 

ótima, 

DOC: Você acha que atraiu mais gente ou afastou mais? 

INF: atraiu’ porque:: (+) foi eh uma coisa cubrindo a outra né” eh fez isto’ dessa forma’ 

mais em compensação’ eh mudô atrações’ eh:: vieram mais eh: eh: eh atrações os setes 

dias’ ou seja’ os oitos dias’ que antigamente não era dessa forma’ era uma bandinha 

HOJE’ com dois dias era outra’ e agora não::’ agora eh:: mudô muito e eu acredito que 

mudô pra melhó, 

DOC: A exposição tem o São Pedro tradicional. Qual outra festa da cidade que você 

conhece? 

INF: ah’ tem várias festas’ tem São João do Igaité (+) tem eh:: eh:: a festa do radialista (+) 

tem várias festas, 



DOC: Você sabe dizer o que está festejando hoje, porque nós observamos vários fogos. Qual 

o motivo? 

INF: se eu não engano’ é:: é:: é:: a festa de Nossa Senhora das Dores (+) no Juazero do 

Norte (+) aí:: tem muitos devotos né” que passam esses dias eh:: soltando fogos e 

festejando (+) o dia dela, 

DOC: Sua rua é sempre animada, porque ouvimos muitos barulhos, sons? 

INF: é:: animadíssima, 

DOC: Você teria mais alguma mensagem pra deixar? 

INF: (+) é que:: os adolescente de hoje’ eles pensassem mais no seu futuro (+) eh:: nã::o/ 

porque quano você/ você está passano naque/ eh: na sua fase de adolescência’ você: se 

transforma né” totalmente (+) você não dá ouvidos’ e que DEREM ouvidos’ eh:: eh:: 

e:: aceitem os conselhos que:: (+) eh seus pais’ qualqué pessoa lhe derem’ porque:: 

isso é muito importante’ você segui um conselho desse porque:: com certeza (+) esses 

conselhos não são pro mal, 

 


