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DOC:  Qual é o seu nome? 

INF:    J.E.S., 

DOC:  Qual a data do seu nascimento? 

INF:    abril de (+ +) de mil novecentos e sessenta e cinco (+) primeiro de abril, 

DOC:  Você estudou? 

INF:    estudei’ mas foi pouco, 

DOC:  Qual a série que você estudou? 

INF:    só o primeiro, 

DOC: Onde você nasceu? 

INF:    nasci no Crato, 

DOC:  Você trabalha? 

INF:    trabalho, 

DOC:  Em que você trabalha? 

INF:    trabalho em roça’ pintando casa, 

DOC:  Quanto é que você ganha por mês? Mais ou menos? 



INF:    um salário, 

DOC:  Além de você quantas pessoas moram na sua casa? 

INF:    cinco, 

DOC:  Quem mais contribui para as despesas de casa? 

INF:    só eu mesmo, 

DOC:  Você tem filhos? 

INF:    tem (+) tem duas meninas, 

DOC:  Duas meninas? 

INF:    sim, 

DOC: Você costuma ver televisão? 

INF:    costumo, 

DOC:  Você gosta de ouvir rádio? 

INF:   gosto, 

DOC: Você gosta de futebol? 

INF:    gosto, 

DOC:  Você pratica algum esporte? 

INF:    pratico, 

DOC:  Qual esporte? 

INF:    só o jogo de bola mesmo (+) (acho) bonito olhar’ mas não gosto bem de jogar 

não, 

DOC:  Você pratica alguma religião? 

INF:   pratico, 

DOC:  Qual a religião? 

INF:    rezar (mesmo), ((fala baixo)) 

DOC:  Sua mulher trabalha? 



INF:    só em casa mesmo, 

DOC:  Seus filhos estudam? 

INF:    tem idade ainda não, 

DOC:  Quantos anos elas têm? 

INF:    tem uma com dois e uma com um, 

DOC:  Gosta de assistir novela? 

INF:    gosto, 

DOC:  É casado a quanto tempo? 

INF:    quatro anos, 

DOC:  Casou aqui mesmo no Crato? 

INF:    foi, 

DOC:  Sua esposa é daqui mesmo? 

INF:   é de Estiva (+) lá perto de Santana, 

DOC:  Quantos anos ela tem? 

INF:    dezenove, 

DOC:  Tudo bem, E.? 

INF:    tudo bem, 

DOC:  Gostou da chuva de ontem? 

INF:    foi boinha, 

DOC:  Já plantou muito? 

INF:    já, 

DOC:  Você planta só pra você ou planta noutras terras? 

INF:    é arrendada (+) as terras, 

DOC:  Como é esse arrendamento? 

INF:    em cinco saco a gente tira um’ pro dono da terra, 



DOC:  Em cinco saco de milho, você dá um ao dono? 

INF:    é, 

DOC:  Você pensa em plantar quantos esse ano? 

INF:    só umas duas tarefas (+) não posso pa/ trabalhar muito não, 

DOC:  São quantas sacas de milho? 

INF:    é umas cinco, 

DOC:  E feijão? 

INF:    feijão’ cinco saco, 

DOC:  Planta arroz também? 

INF:    planto (+) dá pra tirar uns cinco saco de arroz, 

DOC:  Por aqui tem muita festa? 

INF:    tem, 

DOC:  Você costuma ir a estas festas? 

INF:    às vezes eu vou, 

DOC:  Dá muita confusão? 

INF:   dá, 

DOC:  Suas filhas estão bem? 

INF:    tá, 

DOC:  Sua mulher? 

INF:    também, 

DOC:  Como é o nome dela? 

INF:    E., 

DOC:  Vocês sempre vão pra Estiva? 

INF:   às vezes a gente vai, 

DOC:  Os pais dela moram lá? 



INF:    é, 

DOC:  Você vai sempre ao Crato? 

INF:    vou toda segunda-feira eu vou (+) fazer as compras, 

DOC:  Por aqui tem onde comprar? 

INF:    tem mas sai mais caro nas bodegas (+) na feira sai melhor, 

DOC:  Vocês vão para o Crato de quê? 

INF:    de ônibus (+) de kombi’ C10, 

DOC:  Na sua casa tem televisão? 

INF:    tem, 

DOC:  Qual o programa que você gosta de assistir? 

INF:    só gosto de assistir mais jogo’ jornal, 

DOC:  Você gosta de música? 

INF:    gosto, 

DOC:  Que tipo de música? 

INF:    umas musquinhas de seresta, 

DOC:  E os cantores? Quais são os que você gosta? 

INF:    de Amado Batista (+) caipirada, 

DOC:  O que é caipirada? 

INF:    MÚsica (+) de seresta, 

DOC:  É?  

DOC:  Você vai sempre à missa? 

INF:    vou, 

DOC:  Qual o padre que celebra missa por aqui? 

INF:    padre Elias, 

DOC:  Quantas vezes ele celebra? 



INF:    uma (+) uma vez por semana, 

DOC:  Essas ovelhas são suas? 

INF:    é do meu pratão, 

DOC:  O que é que você planta no inverno? 

                                                   [[                        

INF:                                           milho’ arroz, 

INF:   feijão’ fava, 

DOC:  Já começou a plantar? 

INF:    já’ mas é fraco (+) o inverno este ano, 

DOC:  Então estas chuvas de dezembro já é inverno? 

INF:    eu acho que sim já, 

DOC:  Você espera um inverno bom? 

INF:    espero, 

DOC:  Quais são suas experiências pra ter um inverno bom? 

INF:    eu não tenho não’ quem tem é os mais velho (+) experiência, 

DOC:  Pois você sabe de alguma? 

INF:   não (+) quem sabe é os mais velhos de botar litro enfiado no chão, 

DOC:  É? 

INF:    pra saber, eu não entendo não’ disso aí, 

DOC:  Seu pai não fala nada sobre isso? 

INF:    não’ só quando tá relampiando e trovejando (+) a experiência minha, 

DOC:  A sua? 

INF:    hum, 

DOC:  E como é? 

INF:    Quando começa (+) relampiar e trovejar a gente espera a chuva, 



DOC:  É? Certo. 

DOC:  E esses passarinhos, são seus? 

INF:    são, 

DOC:  Você gosta de criar passarinhos? 

INF:    gosto, 

DOC:  Quais são os passarinhos que você tem? 

INF:    ah’ eu crio é muito’ é: (+) campina’ sabiá’ canário, 

DOC:  E aquele preto, qual é o nome? 

INF:    graúna, 

DOC:  Graúna? Você pega por aqui mesmo? 

INF:    é, 

DOC:  Você não tem pena não, dos bichinhos dentro da gaiola? 

INF:   não’ que eu cuido bem deles, 

DOC:  É? 

INF:    eles soltos talvez sofram mais, 

DOC:  O que você gosta de fazer? 

INF:    gosto só de trabalhar mesmo, 

DOC:  Gosta de carnaval? 

INF:    não, 

DOC: Gosta de futebol? 

INF:    eu acho bom (+) futebol, 

DOC: Você joga futebol? 

INF:    às vez, 

DOC:  Dança? 

INF:    dançava’ mas depois que casei (+) deixei de/.../ 



DOC:  Sua mulher gosta de dançar? 

INF:    gosta, 

DOC:  Essa casa que você mora é sua? 

INF:    não, 

DOC:  Você vai sempre lá onde seu pai mora? 

INF:    vou’ toda semana, 

DOC:  Aonde é que ele mora? 

INF:    ele mora em outro sítio, 

DOC:  É? Como é o nome desse sítio? 

INF:    ele mora (+) PERto de Farias Brito, 

DOC:  É na zona rural de Farias Brito? 

INF:    é, 

DOC: Sua mãe é viva? 

INF:    é’ minha mãe é da Estiva, 

DOC:  Estiva fica aonde? 

INF:    fica perto de Santana (+) do Cariri, 

DOC:  E seu pai é de Farias Brito? 

INF:    não (+) ele é daqui mesmo mas (+) mora lá, 

DOC:  Quantos anos tem seu pai? 

INF:    fazer noventa, 

DOC:  É? Sua mãe quantos anos? 

INF:    sessenta e cinco, 

DOC:  Bem mais nova que seu pai, né? 

INF:    é, 

DOC:  Como é o nome dela? 



INF:    A., 

DOC:  E de seu pai? 

INF:   J.V., 

DOC:  Você tem irmãos? 

INF:   tenho, 

DOC:  Quantos? 

INF:   onze, 

DOC:  E irmã, também? 

INF:    é cinco mulher e seis homem, 

DOC:  São solteiros? 

INF:   só tem solteiro (+) dois e os outros tudo casado, 

DOC:  Você não gosta de nenhum programa de televisão? 

INF:   só futebol e: (+) filme, 

DOC:  Novela não? 

INF:    gosto não, 

DOC:  De pescar, você gosta? 

INF:    gosto (++) pescar eu acho bom, 

DOC:  Você gosta de pescar e de trabalhar, né? ((ruído)) Você pintou? 

INF:    foi a primeira, 

DOC:  E de seus pais? 

INF:   também, 

DOC:  Tá pintando alguma agora? 

INF:    tô, 

DOC:  E dá tempo pintar e plantar? 

INF:   dá: (+) tem que (+) trabalhar na roça e ganhar o/ (+) o pão, 



DOC:  Vocês ainda pretendem ainda ter mais filhos? 

INF:    nã:o (+) agora não, 

DOC:  Dois tá bom, né? 

INF:    tá, 

DOC:  Pois tá bom, E., ou melhor Cocó, muito obrigada e dia nove eu virei pra outra 

entrevista. 

                                                                                          [[ 

INF:                                                                                  de nada’ certo, 

DOC:  Tudo bem, E.? 

INF:   tudo bom, 

DOC:  Tem trabalhado muito? 

INF:    te:nho, 

DOC:  Pintando e plantando? 

INF:    é:, 

DOC:  Você estava pintando? 

INF:    tava, 

DOC: Tem tinta na sua roupa por isso que eu vi. Fala alguma coisa interessante que 

aconteceu com você alguma, alguma história interessante, que aconteceu com 

você, de fantasma. Você acredita? Você já viu algum fantasma? 

INF:   nã:o (+) não acredito não, 

DOC:  Nem tem nenhuma história que seus pais contaram a você? 

INF:    tem não, 

DOC:  Nem os avós? Nadinha? 

INF:    não’ ((fala baixo)) tem nada não, 

DOC:  Não? 



DOC:  Você tem alguma experiência quando, quando vai chover assim? 

INF:    às vez’ né” 

DOC: Você sabe mais ou menos quando é que vai chover, o que é que acontece? 

INF:   aqui’ quando vai chover aqui: a gente (+) vê o relâmpago lá do lado do nascente 

(+) a gente sempre espera (+) chover, 

DOC:  Suas filhas tão bem? 

INF:   tão, 

DOC:  Como é o nome da mais velha? 

INF:    a mais velha é: E. e a mais nova é (++) É., 

DOC:  E ela gosta da... a mais velha gosta da mais nova? 

INF:   gosta, 

DOC:  Sua mulher só trabalha lá com elas? 

INF:   é: não pode sair pra trabalhar (dá muito trabalho), 

DOC:  Ela ainda dá de mamar à mais nova? 

INF:   dá, 

DOC: Cocó, você joga? 

INF:    jogo, 

DOC:  Qual é o jogo? 

INF:    jogo do bicho, 

DOC:  Você poderia explicar como é como funciona o jogo do bicho? 

INF:    é o jogo do bicho é: (++) a gente joga aqui mais pela:: (+) loteri:a (+) na sexta-

feira (++) aí aqui passa cambista todo dia (+) mas todo dia a gente não tem 

dinheiro pra jogar (+) joga mixaria, 

DOC:  E quantos bichos tem no jogo do bicho? 

INF:   no jogo do bicho sã:o (++) é vinte e cinco bicho, 



DOC:  Você sabe o nome, o número de todos eles? 

INF:    sei, 

DOC:  Pois, diga aí. 

INF:   tem o um que é avestruz (+) tem o dois que é águia (+) três’ é burro (+) quatro’ 

borboleta (+) cinco’ cachorro (+) seis’ cabra (+) sete’ carneiro (+) oito’ camelo 

(+) nove’ cobra (+) dez’ coelho (+) onze’ cavalo (+) doze’ elefante (+) treze’ 

galo (+) catorze’ gato (+) quinze’ jacaré (+) dezesseis’ leão (+) dezessete’ 

macaco (+) dezoito’ poico (+) dezenove’ pavão (+) vinte’ peru (+) vinte e um’ 

touro (+) vinte e dois’ onça (+) vinte e três’ urso (+) vinte e quatro’ veado e vinte 

e cinco vaca (incompreensível), 

DOC:  Êta memória boa! E você coloca rifa, é? 

INF:   às vezes eu colo:co uma rifinha, 

DOC:  E como é? Diz que é de cinco números? 

INF:  a gente coloca na no grupo: coloca no (+) por dezena (+) dezena são inté cem 

dezena (+) e no grupo só são inté vinte e cinco (+) vinte e cinco número, 

DOC:  Aí ganha como essa de vinte e cinco números? 

INF:    é porque na dezena (++) na dezena (+) quer dizer que (+) uma rifa de um reAL 

no no grupo (+) joga por (++) de um reAL joga: (+) no grupo’ joga por/ a 

cinqüenta centavo (+) na: na dezena, 

                                         [[ 

DOC:                               E no grupo de quanto? No grupo? 

INF:   vamos supor uma rifa de cem reAIs/ pa pa gente fazer  cem reais (+) não pa pa 

fazer cinqüenta reais botar dois reais no grupo que faz o cinqüenta na: /.../ 

DOC:  Aí, como é esse grupo? 

             [[ 

INF:              e na dezena tem que ser de cinqüenta pra poder fazer 

cinqüenta,  



DOC:  Hum. São o grupo de animais, esses que são muitos? 

INF:    são (+) tudo de animais, 

DOC:  Quantos são os animais em cada grupo? 

INF:   em cada grupo é: quatro dezena de cada animal (++) quatro dezena (+) cada cada 

bicho tem um grupo, 

DOC:  Hum. Você costuma ganhar sempre? 

INF:    é difícil demais, 

DOC:  Não tem muita sorte não, é? 

INF:    não, 

DOC:  E as pessoas pagam direitinho essas rifas? 

INF:    tem pessoas que PAgam mas tem outras que: (+) enrola’ né” 

DOC: E a pessoa que ganha e não pagou, o que você faz? 

INF:    PERDE, 

DOC:  Você entrega o prêmio?  

INF:    às vezes entrego (+) quando a gente sabe que paga, 

DOC:  Mesmo sem ter pago, você... 

INF:    às vezes a gente entrega e não recebe, 

DOC:  E é certo isso? A pessoa não pagar e ainda ganhar? 

INF:    acho que num seja certo não’né” (++) a gente confia no: (+) pessoa, 

DOC:  Você acha que esse próximo ano vai ter um inverno bom? 

INF:    a gente tá esperando’ né” (+ +) num sabe (+) se TEM,  

DOC:  Vai plantar muito, muito milho e feijão? 

INF:    plantar menos uma taRE:fa, 

DOC:  Uma tarefa são, como é uma tarefa, são quantos metros? 

INF:    é:: vinte e cinco num  enquadro, 



DOC:  Como? 

INF:    vinte e cinco metros num enquadro quadrado, 

DOC:  Ah, sim. Vinte e cinco, né? Quadrado em cada lado, né? 

INF:    é, 

DOC:  Sua mulher não acha ruim esse monte de gaiola dentro de casa não? 

INF:    a:cha, 

DOC:  Quem cuida dessas gaiolas? 

INF:    é eu mesmo (+) quando/ de noite (+) quando eu chego do trabalho, 

DOC:  O que é que eles comem? 

INF:   comem arroz com casca’ xerém (+) alpiste, 

DOC:  Comem frutas? 

INF:    tem deles que come’ só as sabiá, 

DOC:  Você gosta de frutas? 

INF:    gosto, 

DOC:  Quais são as frutas que tem aqui? 

INF:    tem laranja’ banana, 

DOC:  Manga, tem? 

INF:    sirigüela (+) manga, 

DOC:  Cajarana? 

INF:    é, 

DOC:  Então sua mulher não gosta desses passarinhos em casa não? 

INF:  é ela não gosta por causa que eles sujam muito’ né” (+) quando ela vai varrer a 

casa ela acha ruim, 

DOC:  Quantas gaiolas você tem? 

INF:    tem umas vinte, 



DOC:  Por que você quer tantas gaiolas? 

INF:    porque eu acho bonito de cantá’ né” 

DOC:  Suas filhas gostam? 

INF:    gosta (+ +) gosta dum lourinho que tem aí, 

DOC:  É? E no verão, o que é que você faz? Só faz pintar? 

INF:    não às vez eu saio pa (++)  caerar tijolo na olaria’ né” dá pra ir levando, 

DOC:  Quanto é que você ganha por dia? Uma diária sua quanto é? 

INF:    seis reais, 

DOC:  E na olaria também? 

INF:    mesma coisa, 

DOC:  É pelo dia ou pela produção? 

INF:  tem por dia e tem por empeleita’ por empeleita (+) a gente sai melhor, 

DOC:  Você faz quantos tijolos por dia? 

INF:    não’ faço só encaerar, 

DOC:  Ah, é? 

INF:    não faço não, 

DOC:  E como é? 

INF:   só a caera (+) depois que o tijolo tá feito, 

DOC:  Você fazendo a caieira sai melhor? 

INF:   sai (+) por empeleita (+) encaerando o tijolo, 

DOC:  Quanto é uma caieira? 

INF:   é por mieiro, 

DOC:  Quanto é um milheiro? 

INF:    cada: (+) milheiro é um real (+) para interar, 

DOC:  Uma caieira tem quantos milheiros? 



INF:    bota inté cento e cinquenta (+) se quiser, 

DOC:  Aí você... 

                       [[ 

INF:               tem vários tipos, 

DOC:  Você toca fogo? 

INF:    é, 

DOC:  Mas gasta muita lenha? 

INF:    gasta, 

DOC: Derruba os pés de pau pra botar na caieira? 

INF:    é, 

DOC:  Você não tem pena não? Das árvores? 

INF:    tem (+) mas é o jeito, 

DOC:  E na sua casa tem fogão à lenha? 

INF:    te:m, 

DOC: Você tira daqui mesmo a lenha? 

INF:   é, 

DOC: Gasta muita lenha numa caieira? 

INF:   gasta uns (+) vinte metro (++) depende da caeira, 

DOC:  Você também cuida dos carneiros, é? 

INF:    cuido, 

DOC:  Como é? 

INF:   eu prendo eles de tardezinha (+) eles ve:m (+) por eles mesmo (+) aí a gente 

prende (+) no outro dia abre a porteira e vão pra roça, 

DOC:  Eles são ensinados, é? 

INF:    é, 



DOC:  Vêm sozinhos? 

INF:   vêm, 

DOC:  E esse cachorro é valente? 

INF:    é:, 

DOC:  Como é o nome dele? 

INF:    é jupi, 

DOC:  É?  Suas filhas gostam desse cachorro? 

INF:    gosta (+) mas eu não deixo elas pegar nele não, 

DOC:  Ele é vacinado? 

INF:    é, 

DOC:  Nunca mordeu ninguém não? 

INF:    não, 

DOC:  E aqui aparece ladrão? 

INF:   às vez aparece, 

DOC:  Já roubou alguma coisa na sua casa? 

INF:   galinha (++) na casa mesmo não (+) só galinha, 

DOC:  Só? 

INF:   é, 

DOC:  Você viu quando ele roubou? 

INF:    não, 

DOC:  Só isso mesmo? 

INF:   só: galinha, 

DOC:  Você  tenha cuidado com essa sua bicicleta, né? 

INF:  fa:z medo nã:o, 

DOC:  Não roubam não? 



INF:   rouba não (+) faz medo à noite, 

DOC:  Você vai passar o natal aonde? 

INF:    passar com meus pai (+) Farias Brito, 

DOC:  Sua mulher também? 

INF:    é, 

DOC:  E elas não quer ir não lá pra cidade dos pais dela? 

INF:    não, 

DOC: E o que é que você espera, seu E., pra esse próximo ano de noventa e sete? 

INF:    (a gente) ((fala rápido)) espera ser bom’né” 

DOC:  O quê? 

INF:    muita chu:va’ safra boa de legume, 

DOC:  Mais um filho? 

INF:    NÃO’ dois já tá bom demais, 

DOC:  Diga alguma coisa aí pras pessoas, uma mensagem... 

INF:    sei dizer mensagem não, 

DOC:  Desejar alguma coisa. 

INF:    dese:jo tudo de bem’ né” pra tudim,  

DOC:  Pra nós todos, né, Cocó? 

INF:    é, 

DOC:  Quem foi que botou esse apelido de Cocó? 

INF:   minhas irmã, 

DOC:  E. pra cocó é bem diferente, né? 

INF:   é, 

DOC:  Todos lá têm apelido? 

INF:   não (+) só eu mesmo, 



DOC:  Todos chamam você de Cocó? 

INF:    é, 

DOC:  Nesse tempo ele tinha um cabelão. ((fala de outra pessoa)) 

DOC:  Você casou com quantos anos, Cocó? 

INF:   casei co:m (+) trinta ano, 

DOC:  É? Faz quanto tempo que você casou? 

INF:    cinco, 

DOC:  E sua mulher, tem quantos anos? 

INF:    tem dezenove, 

DOC:  Agora? 

INF:    agora ela vai completar vinte, 

DOC:  Casou foi nova, né? 

INF:    foi, 

DOC:  Como é o nome dela? 

INF:    E., 

DOC:  Bonito o nome. E seus irmãos, diga o nome deles. 

INF:    as mulhere são S.’ (+) S.’ (+) C.’ (+) e E. (++) e os homens são O. (+) E. (+) H. 

(+) J.W.’ e eu que sou Cocó, 

DOC:  Ouvi falar que aqui tava aparecendo disco voador, é verdade? 

INF:   é coisa dum dum/ (+) dum cara que tem aqui que bebe cachaça home (+) fica 

trevaliando aí diz que (+) vê as coisas (+) é conversa dele, 

DOC:  É seu amigo? 

INF:    é (+) é um véi, 

DOC:  Como é o nome dele? 

INF:    é Z., 



DOC: Ele gosta de tomar uma cachacinha? 

INF:   gosta (+) toma um litro todo dia, 

DOC: E você? Gosta de tomar uma cachacinha? 

INF:    às vez, 

DOC:  No domingo? 

INF:    é, 

DOC:  Quer dizer que o disco voador era o quê? Que ele viu? 

INF:    era cachaça na no na cabeça dele, 

DOC:  Você nunca viu não disco voador? 

INF:   eu não, 

DOC:  E lobisomem? 

INF:    pio:r, 

DOC:  Aqui aparece alguma onça? 

INF:    não, 

DOC:  E veado? 

INF:    veado aparece de/.../ 

DOC:  Aparece? Você já matou algum? ((ruídos)) 

INF:    já matemos (+) uns três, 

DOC:  Você caça? 

INF:    caço, 

DOC:  Quais os bichos que você caça? 

INF: (a gente) vai pa:/ espera de veado’ né” mata veado às vez (+) rolinha (+) 

cordoniz, 

DOC:  Tatu? 

INF:    é (+) tatu é (+) a gente pega com cachorro à noite, 



DOC:  Tiú também? 

INF:    não (+) tiú a gente mata de espingarda (+) de dia (+) tem tiú de noite não, 

DOC:  Ah, é? ((risos)) E capote, você pega ou mata de espingarda? 

INF:    mata de espingarda, 

DOC:  Você tem muito capote? 

INF:   tem pouco agora, 

DOC:  Pombo, você não gosta de criar pombo não? 

INF:    criei uns aí (+) mas é pouco também, 

DOC:  Por que você não gosta de criar pombo? 

INF:    eu crio mais outros pássos/ passarinhos, ((ruídos e mudança de fita)) 

DOC: Cocó, quais são os cantores que você gosta de escutar? 

INF:    eu gosto de umas musquinha de: (+) Amado Batista’ né” Leandro e Leonardo, 

DOC:  Que mais? 

INF:    só:, 

DOC:  Canta aí uma musica pra gente? 

INF:    não sei cantar não, 

DOC:  Sabe. 

INF:    sei não, 

DOC:  Sua mulher gosta de cantar? 

INF:    só canto quando eu estou só, 

DOC:  É... Você canta alguma coisa pra ela? 

INF:    não, 

DOC:  Tem muita festa por aqui? 

INF:    te:m (+) todo sábado, 

DOC:  Você costuma ir às festas? 



INF:    às vez eu vou (+) olhar, 

DOC: E sua mulher vai? 

INF:    va:i às vezes eu levo ela, 

DOC:  Você gosta de festa? 

INF:    gosto, 

DOC:  E à missa, você vai quantas vezes por mês? 

INF:    uma vez, 

DOC: Qual o padre que você gosta mais? 

INF:    (++) padre Elias, 

DOC:  Qual foi o padre que casou vocês? 

INF:    foi padre Zé Honor, 

DOC:  Onde foi que você casou? 

INF:    foi aí no Crato mesmo, 

DOC:  A igreja? São Miguel? 

INF:   sim’ a de São Miguel, 

DOC:  Foi? Suas filhas são batizadas? 

INF:    sã:o (+) só uma, 

DOC:  E a outra vai batizar quando? 

INF:    batizar quando o padim dela tiver de (+) férias, 

DOC:  E o padrinho mora onde? 

INF:    mora aqui mesmo (+) mas trabalha (+) fora, 

DOC:  Agora eu vou terminando, que eu sei que você quer voltar pro seu trabalho. 

Muito obrigado. 

INF:    de nada, 

DOC:  Feliz natal pra você e sua família. Quer dizer mais alguma coisa? 



INF:    não (+) desejo pra você um feliz natal e também (+) e pra sua família, 


