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DOC: Primeira entrevista, ficha social./Entrevistadora: Eriane Bezerra de Alencar. Local:
Romualdo, Zona Rural do Crato. Data: 15 de dezembro de mil novecentos e noventa
e seis.Qual é o seu nome?
INF: F.S.,
DOC: Qual a data de seu nascimento?
INF: meu nascimento” (+) mil novecentos ((barulho de caminhão)) (+) e oitenta e dois,
DOC: Qual foi o dia?
INF: vinti: quato de março,
DOC: Você estudou?
INF: estudei,
DOC: Até que ano?
INF: até a sigunda,
DOC: Você morou em outra cidade?
INF: não,
DOC: Você nasceu onde?
INF: no Crato,
DOC: Teu pai mora aqui também?
INF: mora, ((fala baixo))
DOC: Ele nasceu onde?
INF: em Juazêro,

DOC: Teu pai? ((outra pessoa))
INF: hum,
DOC: E tua mãe?
INF: mora aqui também,
DOC: Nasceu aqui?
INF: em Juazêro’ também,
DOC: Você trabalha?
INF: trabalho,
DOC: Qual é a sua profissão?
INF: caminhão’ carrego caminhão,
DOC: O que é que você faz?
INF: eu” carrego tijolo,
DOC: Faz o quê?
INF: carrego ti/ tijolo,
DOC: Quanto você ganha trabalhando no caminhão?
INF: trinta’ quarenta,
DOC: O quê?
INF: reais,
DOC: Por semana?
INF: umhum,
DOC: Seu pai trabalha?
INF: trabalha,
DOC: Na sua casa quem mais trabalha?
INF: tudim’ quais tudo,
DOC: Você tem quantos irmãos?
INF: onze,
DOC: Você costuma ver televisão?
INF: costumo,
DOC: Gosta de ouvir rádio?
INF: go:sto,
DOC: Você gosta de lê?

INF: gosto,
DOC: (+) O quê?
INF: história,
DOC: Você pratica esporte?
INF: pratico,
DOC: Você tem religião?
INF: não,
DOC: Você acredita em Deus?
INF: acredito,
DOC: F., obrigada por hoje é só. ((outra pessoa fala: “já?”))
INF: de nada,
DOC: Segunda entrevista, data: vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e seis.
Local: Romualdo Zona Rural do Crato. Entrevistadora: Eriane. Entrevistado: F.S.
Tudo bem, F.?
INF: tudo bem,
DOC: O que é que você tem feito?
INF: muitas coisas,
DOC: É? Quais?
INF: trabalhá’ jogá bola,
DOC: É?
INF: é,
DOC: Como é o seu trabalho?
INF: PESADO (+) mais vamo em frente,
DOC: E o que é que você faz no seu trabalho?
INF: eu” (+) tem dia que eu brinco’ tem dias que eu (+) tenho pregui:ça,
DOC: Mas o que é que você faz no seu trabalho?
INF: eu”
DOC: Hum. Como é que você trabalha? O que é que você faz lá onde trabalha?
INF: eu: (+) boto tijolo,
DOC: Você bota tijolo aonde?
INF: em cima do caminhão,

DOC: É?
INF: é,
DOC: Você sobe no caminhão e fica botando tijolo?
INF: é,
DOC: E o que mais lá?
INF: eu” (+) trabalho mais/.../ tem dia que eu boto tijolo’ telha,
DOC: É?
INF: é,
DOC: E você ganha quanto batendo telhas?
INF: telha” (+) aí é mais pôco’ é quinze reais’ é vinte,
DOC: Por semana?
INF: é,
DOC: E tijolo?
INF: tijolo eu ganho:: uns (+) vinti: cinco’ trinta,
DOC: E no caminhão?
INF: quarenta’ trinta reais,
DOC: Toda semana você ganha?
INF: ganho,
DOC: O que é que você faz com esse dinheiro?
INF: a metade eu dou a meu pai (+) o resto eu gasto,
DOC: O que é que seu pai faz?
INF: meu pai” (+) trabalha’ ele bota tijolo’ telha,
DOC: Você sabe quanto ele ganha?
INF: eu não,
DOC: E sua mãe trabalha?
INF: não’ minha mãe não,
DOC: Você tem quantos irmãos?
INF: onze,
DOC: Quais são os nomes deles?
INF: G.’ M.Z.’ F.’ (+) eh: E.’ R.’ S.’ M.’ J.,
DOC: Qual é a idade do mais velho?

INF: trintai seis anos,
DOC: E do mais novo?
INF: mais novo” seis,
DOC: Seis anos. Esse mais velho é casado?
INF: é,
DOC: Tem mais algum casado?
INF: tem ma::is (+) dois,
DOC: Mora aqui também?
INF: não,
DOC: Eles moram aonde?
INF: na Ponta da Serra,
DOC: E você tem namorada?
INF: não,
DOC: Ainda não namorou?
INF: não,
DOC: Mas gosta de alguém?
INF: gosto,
DOC: Como é o nome dela?
INF: M.,
DOC: Você tem quantas irmãs?
INF: é cinco,
DOC: Cinco irmãs. Tem alguma casada?
INF: tem,
DOC: Seus irmãos estudam?
INF: não,
DOC: Nenhum? Por que você deixou de estudar? ((ruídos))
INF: eu” (+) ((barulho de caminhão)) achava mais melhó trabalhá,
DOC: Tem escola aqui perto?
INF: tem,
DOC: Você não gostaria de voltar a estudar?
INF: gostaria, ((galo cantando))

DOC: Onde você trabalha tem mais... é rapaz que trabalha?
INF: tem,
DOC: Que horas você começa a trabalhar?
INF: seis hora da manhã,
DOC: Vai até que horas?
INF: até: cinco da tarde,
DOC: Mas você sai pra almoçar? ((galo cantando))
INF: eu” não,
DOC: Você almoça lá mesmo? ((barulho de caminhão))
INF: é,
DOC: Quem traz seu almoço?
INF: minha irmã,
DOC: Você costuma jogar bola?
INF: costumo,
DOC: Quais são os dias que você joga?
INF: quais todo dia,
DOC: Você já tem um time é?
INF: tenho,
DOC: O que é que você faz mais além de trabalhar e jogar bola?
INF: vou pa FE:sta,
DOC: Tem muita festa por aqui?
INF: tem,
DOC: Você vai com quem?
INF: mais os meus amigo,
DOC: Quais são os seus amigos?
INF: D.’ D.’ E.’ e meus irmãos, ((galo cantando))
DOC: Você gosta de pescar?
INF: go:sto,
DOC: Sabe nadar?
INF: sei,
DOC: Quais são os peixe que você pesca?

INF: traíra’ piaba’ tilápia (incompreensível),
DOC: Televisão… quais são os programas que você assiste?
INF: Angélica,
DOC: E as músicas que você gosta?Quais são as músicas?
INF: música sertaneja,
DOC: E os cantores? Quais são os que você gosta?
INF: o João Paulo e Daniel,
DOC: Você sabe cantar?
INF: não, ((barulho de carro))
DOC: Sabe dançar?
INF: não,
DOC: Seus pais são católicos?
INF: não,
DOC: Qual a religião deles?
INF: como eles são mermo,
DOC: Como?
INF: como eles são mermo assim,
DOC: Eles não tem religião?
INF: não,
DOC: Você já foi alguma vez à missa?
INF: já,
DOC: Você é católico?
INF: eu” nã,
DOC: E porque você foi à missa?
INF: que: queria sabê o que eles iam falá,
DOC: Você gostou?
INF: goste:i,
DOC: O que foi que eles disseram?
INF: disserum: (+) um bocado de coisa,
DOC: O quê, por exemplo?
INF: falô /.../

DOC: O que você aprendeu lá?
INF: ah’ falou de De:us’ como e:ra (+) antigamente, ((ruídos))
DOC: Você voltou?
INF: eu”
DOC: A ir à igreja?
INF: nã:o,
DOC: Você não gostou? Por que você não voltou?
INF: ê eu ia ficá só’ e meus amigo (+) só foi uma vez comigo aí (+) num fui mais,
DOC: Pois chame seus amigos pra ir com você.
INF: (incompreensível)
DOC: Seus pais casaram onde?
INF: Juazeiro,
DOC: Qual igreja eles casaram?
INF: eu num sei,
DOC: Você é batizado?
INF: sô,
DOC: Você já foi no Juazeiro?
INF: já,
DOC: Você gosta de lá?
INF: gosto,
DOC: O que é que você viu por lá?
INF: muitas coisa,
DOC: O quê?
INF: um campo de futebol’ igreja,
DOC: Você viu a estátua do Padre Cícero?
INF: já,
DOC: Achou bonita?
INF: achei,
DOC: O que mais você viu lá?
INF: eu” (+) vi um bocade coisa,
DOC: Sua família mora lá, seus pais?

INF: não,
DOC: F., me diga uma coisa interessante que aconteceu com você.
INF: êta’ é difícil,
DOC: Diga! No dia a dia, no seu dia a dia, você costuma contar piada?
INF: eu não,
DOC: Diga aí interessante, uma coisa interessante. Você acredita em lobisomem?
INF: não,
DOC: Você acredita em fantasma?
INF: não,
DOC: Você tem medo de alma?
INF: tÁR
DOC: Você já viu alguma?
INF: não,
DOC: Por que você tem medo?
INF: o:ra (+) porque tÁR
DOC: Você costuma ir ao Crato?
INF: costumo,
DOC: Você vai em que transporte?
INF: ônibus,
DOC: Você paga quanto?
INF: cinqüenta centavo,
DOC: O que é que você faz no Crato?
INF: merendo’ vô comprá rôpa’
DOC: O que é que você gosta de comer?
INF: ((fala baixinho)) sanduíche,
DOC: É. Quais são as frutas que você gosta?
INF: nenhÊD
DOC: Na sua casa tem frutas?
INF: nã:o,
DOC: Não gosta de banana, de laranja?
INF: só gosto de banana,

DOC: Você está esperando um bom inverno para esse próximo ano?
INF: tô,
DOC: O que é que você faz no inverno?
INF: eu” (+) pla:nto,
DOC: O quê?
INF: arroz’ feijão’ mi:,
DOC: Você trabalha pra seu pai, no inverno?
INF: é,
DOC: O que mais você faz no inverno?
INF: eu” (+) eu pesco’ tomo um banhe,
DOC: Você gosta de passarinho?
INF: gosto,
DOC: Você cria passarinho?
INF: não,
DOC: Você caça passarinho?
INF: não,
DOC: Você ainda tem avô?
INF: não,
DOC: O que é que você gostaria que acontecesse no próximo ano pra você?
INF: que eu arranjasse uma namorada,
DOC: É só uma namorada?
INF: é,
DOC: Pretende voltar a estudar?
INF: prete:ndo,
DOC: E no natal? Você acredita em Papai Noel?
INF: acredito,
DOC: Eh, você gosta do inverno?
INF: gosto,
DOC: Diga aí, F., alguma coisa interessante pra gente…
INF: tem nada pa dizê não,
DOC: Conte aí uma piada.

INF: não’ num sei conta piada não,
DOC: Alguma coisa triste? ((ruídos))
INF: ainda não,
DOC: Hum?
INF: nunca aconteceu alguma coisa triste comigo não,
DOC: Nem com sua família?
INF: nã:o,
DOC: Seu irmão mais velho mora aonde?
INF: na Ponta da Serra,
DOC: Ele já tem filhos?
INF: já,
DOC: Tem quantos filhos?
INF: qua:to,
DOC: O que é que ele faz?
INF: ele” bate te:lha,
DOC: E sua irmã casada mora onde?
INF: mora em Ponta da Serra,
DOC: Ela trabalha?
INF: nã:o,
DOC: E o marido dela?
INF: trabalha,
DOC: Em quê?
INF: ele” bate tea,
DOC: Você costuma ir à Ponta da Serra?
INF: costumo,
DOC: O que é que tem lá pra passear?
INF: rapaz’ é: (+) vamo pas festa’ eu jogo bola lá,
DOC: Qual é o conjunto que você gosta aqui do Crato?
INF: do Crato”
DOC: Sim.
INF: é: (++) Banana Bronzeada,

DOC: Ela vai sempre lá na Ponta da Serra?
INF: só uma vez,
DOC: Você foi pra esta festa?
INF: fui não,
DOC: Não? Por aqui aparece muito… muito bicho do mato?
INF: não,
DOC: Muita onça?
INF: não,
DOC: Você costuma caçar?
INF: não,
DOC: Você gosta de milho verde?
INF: gosto,
DOC: Quando você planta, você come muito milho verde?
INF: como,
DOC: F., obrigada, por hoje é só.

