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DOC: Estamos aqui na cidade de Crato, no bairro do Pimenta. Mais precisamente na
rua Cícero Araripe, onde entrevistaremos o nosso informante número quatro para
o Curso de Pós-Graduação em Língua Portuguesa, promovido pela Universidade
Regional do Cariri. São exatamente oito horas da manhã do dia vinte e seis de
dezembro de mil novecentos e noventa e seis. Seu Zé Gomes, bom dia.
INF: bom dia,
DOC: Meu nome é Evanilda, e eu estou aqui para fazer um trabalho para o Curso de
Pós-Graduação em Língua Portuguesa, da Universidade Regional do Cariri, nós
vamos colher apenas os seus dados pessoais hoje, e combinaremos uma outra
data em que eu vou voltar aqui para entrevistá-lo... pra gente conversar melhor.
O senhor concorda?
INF: concordo,
DOC: Pois bem, por favor... me diga o seu nome completo.
INF: J.R.G.,
DOC: Qual é sua data de nascimento?
INF: eh’ seis de abril de trinta e nove,
DOC: Qual o seu grau de instrução? O senhor estudou?
INF: até o/ (+) a quarta série,
DOC: Nasceu aqui na cidade do Crato?
INF: foi,
DOC: E sempre morou aqui ou já morou em outra cidade?

[[
sempre morei aqui’ não morei em outra cidade’ mas só de

INF:

passagem mesmo’ só negócio de dois três meses’ mas sempre vivi aqui mesmo,
DOC: O senhor é casado?
INF: sou,
DOC: Tem quantos filhos?
INF: três,
DOC: Poderia dizer o nome deles?
INF: pois não (+) J.’ N.N.G.’ N.N.G.’ e L.F.’ L.N.G.,
DOC: São solteiros ainda... seus filhos?
INF: DOIS (+) só’ as dua menina (+) o homem é casado,
[[
Então...

DOC:
INF: o homem é casado,

DOC: O senhor tem um filho casado...
[[
INF:

é,

DOC: E já tem netos?
INF: tem,
DOC: Quantos netos?
INF: só um,
DOC: Só um?
INF: só um,
DOC: Como é o nome do seu neto?
INF: é: (+) C.,
DOC: Seus pais, seu Z.G., nasceram aqui no Brasil?
INF: foi (+) são brasileiro,
DOC: Seu pai nasceu onde?
INF: i:m /.../
DOC: Foi aqui no Ceará?
INF: foi não’ Pernambuco,
DOC: Pernambuco.

INF: Garanhuns,
DOC: Garanhuns, muito bem, ele falava a lín... português mesmo, né?
[[
era,

INF:
DOC: E sua mãe, nasceu também aqui?
INF: em Alagoas,
DOC: Em Alagoas?
INF: é,
DOC: Também falava... nossa língua mesmo, né?
[[
nossa língua,

INF:

DOC: Seu Z.G., o senhor alguma vez conviveu com alguém que falasse uma outra
língua que não fosse... português?
INF: não,
DOC: Qual é a sua profissão?
INF: jardineiro,
DOC: Faz tempo, o senhor sempre exerceu essa profissão?
INF: faz,
DOC: O senhor está satisfeito, com essa profissão? O senhor gosta?
[[
TÔ,

INF:
DOC: O senhor gosta?
INF: gosto,

DOC: Outra coisa... que eu gostaria de lhe perguntar, eh... quantas pessoas moram na
sua casa, além de sua família... mora mais alguém, ou só...
[[
não’ não,

INF:
DOC: seus familiares mesmos?
INF: não’ só meus familiares mesmo,
DOC: Quem mora na sua casa? O senhor...
[[
INF:

minha esposa (+) eu’ e duas filhas,

DOC: Além do senhor, quem mais trabalha... na sua casa, tem mais alguém que
trabalhe, que contribua para as despesas?
INF: tem’ minha filha mais velha,
DOC: Ela trabalha em quê?
INF: é numa concessionária,
DOC: Os demais, não trabalham, né?
[[
não,

INF:

DOC: O senhor poderia dizer sua renda mensal, assim aproximada, seu salário?
INF: posso (++) é cento e vinte reais,
DOC: Sei... algum dos seus filhos ainda estuda, seu Z.G.?
INF: não (+) tudo já tem (+) o técnico,
DOC: O senhor gosta de televisão?
INF: apriceio demais,
DOC: O que é que o senhor gosta de assistir, na televisão, que tipo de programa o
senhor gosta?
INF: é o Jornal Nacional,
DOC: O senhor gosta de novela?
INF: a gente assiste’ né”
DOC: Mas não acompanha assim todos os dias não?
[[
INF:

não’ de jeito nemhum,

DOC: Dessas que o senhor assiste de vez em quando, qual a que o senhor prefere?
INF: (++) O Rei do Gado,
DOC: Ah! O Rei do Gado, e por que o senhor gosta do Rei do Gado...
[[
uma história bo:a,

INF:
DOC: O que é que tem nela de interessante?

INF: uma história bo:a (+) uma história interessante aqueles (+) aqueles emigrantes,
[[
DOC:

É história?

INF: os português não’ português não’ intaliano’ né” intaliano/.../
[[

É os italianos...

DOC:

INF: aquelas fala interresssante que a gente num conhece’ então a gente assiste aquilo
e: realmente’ desperta as idéias’ a curiosidade’ e: sabe também’ como foi os
antepassado (+) e as língua deles como era’ e como eles vieram pro Brasil,
DOC: Muito bem, bem interessante. E o senhor gosta desse tipo de novela que mostra
a vida na zona rural, na fazenda?
INF: també:m muito boa’ aquelas novelas (+) eh matuta,
DOC: Sim, com aquelas paisagens, né?
[[
pronto’ é exato,

INF:

DOC: Eu pergunto assim porque o senhor é jardineiro, deve gostar...
[[
é apreceio,

INF:
DOC: Assim desse tipo de novela.
DOC: E rádio... o senhor costuma ouvir?
INF: não’ muito difícil (+) o tempo da gente é muito pouco,
DOC: O senhor lê jornal, ou alguma outra coisa?
INF: TAMbé:m não tenho tempo não,
DOC: Mas o senhor sabe ler, não sabe... seu Zé Gomes?
INF: muito pouquim’ mais sei,

DOC: Mais sabe, muito bem. O que o senhor gosta de fazer, assim nas horas vagas?
Gosta de esporte?
INF: não’ gosto não,
DOC: O que é que o senhor aprecia fazer, assim quando tá de folga?
INF: é: só: assistí: televisão mesmo (+) uns filme bom,
DOC: O senhor tem alguma religião, pratica alguma religião?
INF: tenho,
DOC: Pode me dizer qual é a sua religião?
INF: católica,
DOC: Assiste as cerimônias, a missa...
[[
INF:

assisto,

DOC: Sua família também é católica?

[[
também,

INF:

DOC: Muito bem, eu acho que os dados que eu preciso... seu Zé Gomes, estão
completos, nós agora vamos marcar... uma outra data, em que eu vou voltar
aqui... para fazer a entrevista, que eu... falei pro senhor... pra o trabalho que a
gente está fazendo, de...
[[
certo,

INF:

DOC: Pesquisa pra universidade. Por enquanto eu quero agradecer ao senhor, né? Eu
ainda vou voltar aqui e o senhor ainda vai me prestar essa grande colaboração...
[[
pois não’ estamos às

INF:
ordens,
DOC: Para esse trabalho. Pois até logo e muito obrigada...
INF: até logo,

DOC: Hoje é dia vinte e sete de dezembro, e são nove e trinta da manhã, estamos de
volta ao bairro do Pimenta, na zona urbana da cidade do Crato, para entrevistar o
senhor... J. R. Gomes, mais conhecido por Zé Gomes, residente aqui na rua
Cícero Araripe. Essa entrevista faz parte de um trabalho de pesquisa da língua
falada aqui na cidade de Crato, para o curso de pós-graduação em língua
portuguesa, promovido pela Universidade Regional do Cariri. Bom dia... seu zé
gomes...
INF: bom dia,
DOC: Nós já tivemos oportunidade de conversar... antes, naquele dia em que apenas
colhi os seus dados pessoais, não é verdade? Como ficou combinado... estamos
voltando aqui hoje, para realizar uma entrevista com o senhor, caso o senhor não
se recorde... meu nome é Evanilda.
INF: eu ainda me lembro,
DOC: Eu gostaria de lhe perguntar... em primeiro lugar, seu Z.G., o que é o senhor acha
do mundo de hoje?
INF: o mundo de hoje tá:: ((barulho de objeto caindo)) bem desenvolvido’ só que (+)
as coisas tão mais difíceis’ ficando cada vez mais difícil,
DOC: Por que o senhor pensa assim, que está mais difícil?

INF: eu penso da seguinte maneira (+) quando esses presidentes’ promete/ aliás os
político’ promete e promete a pessoa vai e e acredita (+) aí resultado’ parece que
as coisa tão diminuindo’ num é: assim’ o movimento’ o dinheiro’ tá: ficando
mais curto’ as coisa tá ficando’ mais (+) financeira’ vasqueira’ num sei’ no meu
modo de pensá’ as coisa tão diminuindo,
DOC: O senhor acha que a vida tá ficando mais díficil...
INF: mais difícil’ mais difícil’ a gente a gente assim (+) no tempo de Sarney’ ele
dizia’ oh gente’ vocês ainda vão desejá (+) o meu tempo’ e foi dito e feito’
ninguém acreditou’ mas ele sabia que os que ia entrá’ ele já conhecia as peça’
né” e a gente não conhecia’ e realmente (+) foi’ o que ele disse mesmo (+) então’
aquele era o tempo das vaca gorda (+) e esse aqui é o tempo da vaca magra,
DOC: Então é por isso que ele dizia... vocês ainda vão sentir saudades de mim, né?
[[
saudade

INF:
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de

mim’

exatamente,
DOC: O senhor concorda com essa afirmação?
[[
eu concordo’ e eu concordo’ agora eu só não concordo é que

INF:

(+) o povo num tão gostando (+) da administração (+) do do presidente’ e
25

AINDA mais’ ele tá falando que vai se elegê de novo’ e o povo ainda vão elegê
ele novamente’ o danado é isso’ né” que todo mundo vai votá nele’ mais só se
não aparecê um candidato’ bom também’ porque se aparecê bom’ ele já fica sem
nada,
DOC: O senhor acha então... que o pessoal não está ainda sabendo escolher os
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governantes?
INF: não’ de jeito nenhum,
DOC: O que é que falta pro pessoal aprender... porque, tem havido tanta decepção, né
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seu Z.G.?
INF: é’ exatamente’ e a gente só acredita em mentira’ a gente só acredita na mentira
deles,

DOC: Essas campanhas que acontecem na televisão... antes das eleições... em que os
candidatos mostram quem são eles, o que já fizeram... o que pretendem fazer...
será que isso ajuda?
INF: não’ não ajuda não’ porque (+) eles são tudo uma coisa só’ são tudo farinha do
mesmo saco (+) promete promete mais quando ganha (+) deixa pra lá’ é que nem
Chico Anísio (+) pobre tem que se/ qué que pobre se EXPLODA’ né” então’ é
aquele negócio mesmo’ a gente tem/ vai acreditando na mentira’ e acha que é
verda:de’ mais no fim num dá nada’ é tudo aí sem/ (+) como se diz’ as coisas
cada vez mal a pior,
DOC: O senhor ...
[[
INF:

no meu modo de pensar’ né”

DOC: Eh... o senhor hoje está com quantos anos? Seu Zé Gomes?
INF: tô com ciquenta e oito,
DOC: Com cinquenta e oito, já votou muitas vezes, né?
INF: já votei muitas vezes,
DOC: Com quantas vezes o senhor votou? Aliás desculpa, com quantos anos o senhor
votou a primeira vez?
INF: a primeira vez’ foi co:m vinte anos,
DOC: De lá pra cá...
[[
de lá pra cá/.../

INF:

DOC: Vem votando em todas as eleições?
INF: em todas as eleições’ e principalmente/ nunca tinha votado pra presidente’ a
primeira vez (+) até que achei que ia dá certo’ mais num deu mais não, ((risos))
DOC: Já que estamos falando em administração, em política, vamos falar um
pouquinho, assim... da situação do nosso Estado, né? Do Ceará.
INF: vamos,
DOC: Do Nordeste, né!
[[
INF:

é’ pois não,

DOC: Como o senhor vê assim... a situação do Nordeste, o senhor acha que o Nordeste
vai melhorando ou continua sofrendo muito, o governo se lembra do Nordeste?

INF: le::mbra,
DOC: Na sua opinião...
INF: ele sempre se lembra (+) sempre se lembra’ se lembra porque/ aí do Nordeste se
num fosse o governo’ a gente também num pode (+) escurecer a verdade’ né”
mai:s (+) o Nordeste também tá é: levando os péis pra frente devagazim’ tá se
chegando’ mas num é como eles falaram não (+) mais mesmo assim’ a gente tem
de aceitar’ né”
DOC: Sei...
INF: tem que aceitá’ mas tá desenvolvido bem’ graças a Deus’ a vista do que teve’ tá
bom demais,
DOC: Em relação a falta de água que é tão conhecida aqui no Nordeste, como o senhor
ver? Eu sei que o senhor já participou...
[[
muito,

INF:
DOC: Já presenciou muitas, né?

INF: mais agora (+) ultimamente’ num tá havendo muito (+) essas essas crise ruim
não’ porque realmente’ com mentiras e tudo’ mais o governo sempre olha (+)
pra situação do Nordeste,
DOC: Que é que o governo fez que melhorou essa situação?
INF: bom (+) pra consegui::r isto foi (+) fazer muitas construções de açude (+),
[[
Sim...

DOC:
INF:

segundo (+) muitos’ a/ amelhoraram as estradas’ as rodovias’ então’ hoje o
mundo do jeito que tá (+) a gente anoitece aqui e amanhece em Fortaleza’
anoitece em Fortaleza e amanhece aqui (+) é igualmente como daqui pra São
Paulo’ é três dias’ dois dias’ cinco dias’ então as coisas’ ficaram mais fácil
porque (+) vai daqui prá lá e vem de lá prá cá’ então’ o negócio ficou mais (+)
mais (+) mais melhó um pouquim mais caro’ mais (+) sempre tem’ no/ se houver
uma crise assim de seca’uma coisa assim’ num tem problema porque vem de
fora,

DOC: O acesso ficou mais fácil, né ?
[[
o acesso/ é exatamente’ mais de primeiro era muito difícil,

DOC: Oh! seu Z.G., um assunto puxa outro, o senhor me lembrou uma coisa bem
interessante, a gente sabe que antigamente as pessoas na época de secas iam
embora pra São Paulo, pra o Sul do país, né?
INF: é,
DOC: E dizem que essas viagens duravam muitos dias... isso é verdade?
[[
é’

INF:

é::’ era quinze

dias,
DOC: O senhor, alguma vez, teve vontade de sair da sua terra?
INF: não::’ num me deu vontade não’ mais alguém vizim’ conhecido’ foro,
DOC: Essa viagem o senhor acha que deve ser muito difícil?
INF: muito longo’ era,
DOC: Muito sofrimento... como eram essas viagens?
INF: era estrada de barro’ num tinha (+) num tinha acesso a nada’ era uma coisa
muito difícil’ então’ chamava-se pau-de-arara’ a pessoa saía daqui (+) pra passá/
pra chegá em São Paulo era quinze dia de viage’ doze’ (+) andando muito’ mais
as estrada era muito ruim’ mas hoje tá bom demais,
DOC: Como é que o povo se alimentava? Levava...
INF: levava’ levava (+) era como se diz’ comia na (+) na mochila mermo (+)
mochilazinha de farofa’ a galinhazinha torrada (+) e rapadura’ e carne assada e ia
se embora,
DOC: Mas eles costumavam ficar por lá ou depois voltava?
INF: acostumava ficá por lá’ depois que se se dava be:m era muito difícil voltá (+) só
a passei mermo’ e esse hoje tão bem por lá,
DOC: Mas o senhor mesmo nunca le...
[[
foi o que levantou São Paulo’ Rio’ o povo Nordeste,

INF:

DOC: Ah! O senhor acha que a cidade de São Paulo também deve muito ao...
[[
deve’ deve,

INF:

DOC: ... nordestino, por isso? Ainda hoje tem muito nordestino trabalhando lá.
INF: é realmente’ é quase todos’ aliás lá tem (+)/ e todas as (+)/ todos os Estados tem
gente lá,

DOC: O senhor gosta aqui da nossa região do Cariri?
INF: gosto’ gosto’ agora’ uma região boa’ chovendo’ aliás tem uns anos atrás aqui
tem sido muito bom’ graças a Deus’ num tem: dado problema (+) uns anozinho
mai fraco mais sempre dá’ nunca mais houve seca não’ a última seca que eu me
lembro que houve foi em cinquenta e oito,
DOC: Como foi essa seca de ciquenta e oito?
INF: cinquenta e oito foi mei ruim (+) mei ruim não foi ruim todo’ mais deu pra gente
escapá,
DOC: Muita fome...
INF: é’ muita fome,
DOC: Alimentos caros...
INF: caríssimo’ num tinha de jeito nenhum’ e ninguém tinha dinheiro pra comprá’ aí
quando abriu estradas e rodagens’ aí a gente ficou: trabalhando’ assinando o
ponto’ de quinze em quinze dia vinha o pagamento’ alguém se fornecia do
barracão se precisava (+) alguns trocadim’ tirava uma mercadoria’ trocava
naquelas vendas’ (incompreensível) mais sempre pegava no dinheiro’ aí chegou
cinquenta e nove aí acabou-se (+) mais a gente sofreu,
DOC: Isso aí é o que se chamava de frente de trabalho... né?
INF: frente de trabalho,
DOC: Essa frente de trabalho o senhor acha que ajudava... pelo menos as pessoas a
sobreviverem durante a seca?
[[
ajudava’ ajudou muito (+) muito muito,

INF:

DOC: Seu Z.G., falar em chuva, eu gostaria de saber como o senhor tá vendo esse
ano... o senhor tá com esperança de ter um inverno bom?
INF: tô’ não mui/.../
[[
DOC:

O senhor tem alguma experiência assim de...

INF: não mui::to (+)/ olhe um inverno desse (++) eu tô achando ele muito parecido se
que vai se meio fraco,
DOC: Já era pra ter começado a chuva?
INF: era’ já era para tê começado a chuva’ mas mas é porque o agricultô sempre é
mei aperriado’ né” vexado por chuva (+) então’ nas/ nos outros anos’ anos atrás

aqui’ todo ano num tempo desse já tinha legume nascido já tudo’ bem
prosperado’ e esse ano tá mei/ (+) tá demorando a chuva’ mas ela vai chegá (+)
mas num é:: (+) lá pelo dia quinze a dia vinte de jane:iro’ mais a menos’ mas a
gente nem tá se preocupando mais com/ a gente aqui da região (++) num se
preocupa mais com a:: chuva assim’ de jane:iro porque’ ninguém quase cuida
quase da roça’ o tempo que chegá’ chega bem’ agora os agricultô fica meio
vexado’ aperriado’ né”
DOC: O senhor também é agricultor, né seu Z.G.?
INF: eu sou’ também sou agricultô,
DOC: Já plantou esse ano?
INF: ainda não,
DOC: O que já fez esse ano na agricultura?
INF: eu só limpei a roça mesmo, ((barrulho))
DOC: Limpou?
INF: limpei,
DOC: Quais são assim... os primeiros passos que a pessoa dá pra formar uma roça?
INF: o primeiro passo é: (+) brocá,
DOC: Brocar é o quê, seu Z.G.?
INF: é: cortá madeira (+) batê’ deixá rente como chão’ faz os acero,
DOC: Queima?
INF: queima, quando a chuva vem’ a terra tá limpa é só plantá,
DOC: Aí depois...
INF: chama-se roça nova,
DOC: Sim, depois dessa... dessa... da plantação propriamente, o que é que precisa ser
feito depois para ter uma produção boa, na roça?
INF: é só: tratá no tempo’ limpá no tempo certo (+) que a lavoura num maltrata’ e
nem faltá chuva,
DOC: E quando dá assim, aquelas pragas de lagartas...
INF: ah’ dando uma praga de lagarta aí (+) já se foi, ((risos))
DOC: Mas tem alguma forma de combater?
INF: aqui pra gente num tem não’ ainda não,
DOC: Tem não, né?
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INF: não’ existe muito (+) tem veneno de lagarta’ tem (+) tem máquina apropriada’
mas ninguém quase usa não (+) então aqui é devagá por causa disso’ os agricultô
é tão fraco que nem pode nem comprá uma máquina,
DOC: Tudo isso é muito caro?
INF: tudo isso/ não num é muito caro mas (+) pra vida do agricultô é caro,
DOC: E o governo não facilita nesse, nessa parte aí?
[[
não’ o que ele facilita (+) todo ano’ ele sempre vinha

INF:

dando’ assim na/ (++) pra os agricultô’ era cedê umas semente’ arrumava a
semente’ para pessoa pagá nas colheita,
DOC: Sim, e esse ano não?
INF: nesse ano eu ainda num vi não’ num houve por aqui não,
DOC: Esse programa aí era bom, seu Z.G.?
INF: era bo::m’ sempre e era bo:m se aproximava a política’ e cada vez mais ele
incentivava’ e era/ vinha de seis caminhões para cada Estado’ às vezes’ cum
sementes (+) chapeuzim’ propaganda e tudo mais mas’ mais às vez/.../
[[
E a semente era de

DOC:
boa qualidade?
INF: a semente era de boa qualidade,
DOC: Que tipo de semente era que eles distribuiam?
[[

era arroz’ feijão’ e milho (+) e algodão agora ninguém tá

INF:

mais usando algodão’ é só o milho’ feijão’ e o arroz,
DOC: E a pessoa recebia naquela quantidade certa, depois devolvia quando produzia,
era assim?
[[
INF: depois’ depois/ é’ quando produzia’ aí devolvia,
DOC: Quer dizer que o órgão que fazia a distribuição, ele fazia um controle, né?
Pra saber...
[[
INF: é’ exatamente,
DOC: Quanto cada pessoa?

INF: é (+) mas depois (+) acabou (+) num veio mais não’ também todo agricultô tem
suas sementinha pra plantá’ aí ele num vem mais (+) num precisou dele não’
fornecê a semente,
DOC: A qualidade assim... da semente, é importante pra produção... pra roça produzir
bem?
INF: era muito boa’ (+) é igual a essa nossa mesmo,
DOC: Se a pessoa plantar uma semente assim... que não seja de boa qualidade, o que é
que acontece na roça?
INF: aqui pra nós sempre as terra são muito forte’ nunca aconteceu isso não,
DOC: Sempre produz...
[[
sempre produz bom,

INF:

DOC: Nem que não seja tão bem...
[[
INF:

nem que num seja lá do governo’ a semente’ mas dá a mesma coisa,

DOC: O senhor falou há pouco tempo, que aqui pra nós não se produz mais algodão, o
que foi que aconteceu com a produção de algodão aqui no Ceará que eu não sei?
INF: uns dez anos atrás aqui’ deu uma praga de bicudo (+) chama-se o bicudo’ e o
bicudo acabou com o algodão (+) quando o algodão começa a florá ele já VEM
nas flô’ aí fica na gasula,
DOC: O bicudo é como um... um... besouro?
[[
INF:

bicudo é um besoro’ aí pronto’ a lã de algodão fica/ ele fica
todo mastigado’ já doente e:: num fica/ a maçã (+) num dá o capucho certo’ né”
fica só aquele negócio encolhido e pronto’ num dá mais algodão’ agora já tão
produzindo/ já tem muita máquina/ já tão (+) desenvolvendo mais’ muitos trecho
aí já tão (+) plantando algodão,

DOC: Aqui na nossa região produz algodão, a terra é boa pra algodão?
[[
INF:

é boa’ produz’ mas num num chegou
ainda (+) esses/ esse tipo de de tratamento’ pra plantá algodão não,

DOC: O que é que produz mais aqui na nossa região?

INF: é só milho’ arroz’ feijão’ e fava’ andu:’ gegili::m’ amedoi::m’ sempre dá de
tudo’ aqui na região,
DOC: Seu Z.G., qual é o terreno que é próprio... assim... que é mais próprio pra arroz...
por exemplo? Porque lá... ali por Várzea Alegre a gente sabe que tem uma
produção grande de arroz, né?
[[
é,

INF:

DOC: É porque o terreno é mais adequado?
INF: é mais adequado’ mais baixo’ mais de barro’ tem que sê baixo’ e de barro (+)
aliás’ o inverno tando bom’ dá em todo canto’ o arroz’ só não dá bem nas areia’
mas sempre dá,
DOC: Quer dizer que tem que ficar assim, mais ou menos embrejado o terreno?
[[
é: pode sê embrejado’ é

INF:

a mesma coisa de cana’ que o arroz num tem nada/ ele plantou saiu uma
coisinha’ se a água chegá’ na metade dele ele (+) produz a mesma coisa’ que ia
produzir sem a terra molha/ sem sem tê tomado água’ as baixas,
DOC: Cana também é assim?
INF: cana também (+) do mesmo jeito,
DOC: Como o açúcar já foi uma grande produção aqui da região do Cariri, mas eu ouço
dizer que essa produção também caiu, é verdade?
INF: foi muito’ caiu demais (+) no tempo que havia cana e algodão a fartura era
monstra’ aí hoje (+) as fazenda’ é tudo p/ criá gado (+) também’ a diária ficou
muito cara’ e os usineiros não puderam mais: tocá seu (++) suas cana-de-açúcar
por causa do emprego’ num dava mais’ então’ chega essa usina (+) a usina
Manoel Costa Filho,
DOC: Que é em Barbalha?
INF: que é em Barbalha’ mandando o povo produzí muita cana’ que comprava’ aí foi
que ficou difícil’ porque ninguém quis mais moê’ aí era só cortando e levando
pra usina’ aí pronto’ as coisas começaram a ficá difícil por aí’ além de tê se
acabado o algodão’ acabou a cana também,
DOC: Sem dúvida também diminui a produção de... cachaça, de rapadura... também?
INF: de tudo,

DOC: Porque tudo isso é fabricado da cana, né verdade?
[[
é’ da cana’

INF:

é verdade,

DOC: O senhor já trabalhou numa moagem?
INF: já,
DOC: Como é o trabalho na moagem... seu Z.G.?
INF: moage’ é muito bom’ fartura grande (+) a moage’ num tem coisa mais boa do
que a moage não’ moage’ farinhada’ chama-se desmanche de mandioca’ chamase farinhada’ tudo era umas coisas que: ajudava muito,
DOC: Na moagem existem vários tipos de tarefas, né verdade?
INF: é existe (+) cada um pega um quantidade’ uma tarefa,
DOC: Pois me fale assim... de algumas tarefas da moagem...
INF: u::m/ pa começá (+) um corta cana’ (+) outro (+) traz a cana pra o engém’
chama-se cambiteiro (+) o outro’ bota as/ tomba a cana’ é pa fazê o montim pra
(+) aquele (+) botadô de cana’ botá no engém’ nas moendas,
DOC: E eles levam como essa cana pra o engenho?
[[
aí eles levam eles nas costas dos animais,

INF:

DOC: Uhum, por isso que chama cambiteiro?
INF: cambiteiro’ é,
DOC: Bota nos cambitos?
INF: é’ ago:ra tudo é (carga) num tem mais isso,
DOC: Cambito é aquele negócio usado em burro, jumento...
INF: é um gancho’ é é exatamente,
DOC: É um gancho?
INF: é um gancho,
DOC: De madeira?
INF: de madera,
DOC: Sim, aí chegando lá?
INF: aí chegando lá (+) aí cada um tem uma tarefa’ aí o botadô de cana (+) aí tinha
um quando/ a cana joga na moenda’ aí tem um’ que puxa o bagaço’ e joga pra/
pro terreiro’ aí enxuga aquele bagaço’ aí outro já fica ciscando’ o bagaço (+) aí
vem/ é por isso que ocupava,

DOC: Pra secar?
INF: é pra secá, ocupava muita gente’ aí vem outro arrastando aquele bagaço pra’
fornalha,
DOC: Ah!
INF: o outro já fica botando na fornalha pra cozinhá a própria rapadura,
[[
Quer dizer...

DOC:

DOC: Quer dizer que queima o próprio bagaço?
INF: queima o próprio bagaço’ num gasta lenha,
DOC: Que interessante...
INF: é’ num gasta lenha de jeito nenhum,
DOC: Aí outros são encarregado de... de mexer o mel...
[[
de mexê o mel’ de limpá:: a garapa’ aí dali já

INF:

vai pro (+)/ até chegá lá no ponto da rapadura’ e outros já fica/ bota nas gamelas
aí fica caxeando’ chama-se caxear eh:: mexê: enquanto ela esfria pra botá nas
forma (+) quando esfria (+) já tá a rapadura pronta,
DOC: E passa por muito de de etapa, né?
[[
de gente’ passa por muito de etapa,

INF:

DOC: Eu já entrei num engenho e vi que é assim um monte de tacho bem grande...
INF: é,
DOC: Parece que é zinco...
INF: é’ é zinco,
DOC: E aquele mel vai passando de uma, de um tacho pra outro.
[[
de uma pra outra’ de uma pra outra e vai

INF:
apurando até bem grosso,

DOC: Ah! então é que ele vai engrossando passando de um em um.
INF: vai engrossano’ é: vai engrossano,
DOC: E aquele cheiro... seu Z.G., é gostoso ou enjoa, pra quem trabalha lá?

INF: não:’ muita gente/ a gente num se importa mais não’ mais outos acha muito
cheroso’ né” (++) era mais cheroso logo quando era puro’ mais hoje tem muita
droga’ já faz é té é fedê,
DOC: Alguém me disse que a rapadura... quanto mais preta, mais escura, mais é
gostosa. Isso é verdade seu Z.G.?
INF: por causa da droga’ tem muita droga (+) a droga é uma química que tão
vendendo hoje’ que tão botando na rapadura pra ela clareá pra ficá alvinha’ ficá
amarelinha’ mais aquela é mais ofensiva do que a preta,
DOC: Ah! Então é verdade aquilo que me disseram.
INF: é verdade,
DOC: O senhor gosta de rapadura?
INF: enquanto não aparecia droga’ mais agora num é:/ num gosto mui::/ não é como
de primeiro não’ mais todo caririzeiro aqui gosta de rapadura,
DOC: É verdade. Pois agora vamos falar... de farinhada, né?
[[
vamos,

INF:
DOC: O senhor também trabalhou em farinhada...
INF: já,
DOC: Eu tenho muita vontade de conhecer assim...
[[
pois não,

INF:

DOC: Mais detalhe, como é que acontece produção de farinha...
[[
certo’

INF:

a produção de farinha é

da seguinte maneira (+) de primeiro era tudo (+) manual’ manual’ rancava-se a
mandioca’ tinha uma roda’ tinha um reio’ que butava na bola pra/ onde
desmanchava a mandioca’ hoje é tudo a motô’ mais eu vou falá aqui de outrora’
né”
DOC: Uhum..
INF: então trazia a mandioca’ rancava/ os arrancadô arrancava a mandioca’ vinha’ as
rapadeira rapava a mandioca (+)lavava/ passo por muitas etapa também a
mandioca (+) num é do tanto do engenho’ mais chega bem perto’ né” só que
ocupa mais é as rapadeira (+) aí uns ficava puxando naquela roda o dia todim’

mas fazia muita farinha assim mesmo’ era dois três meis de farinhada’ que eu
alcancei,
DOC: A produção de mandioca aqui no Cariri, é boa?
INF: é boa’ ERA boa’ agora não é mais não por causa (+) que o povo só planta só pra
(+) ração pra gado’ vendendo por quilo’ já sai mió do que fazê a farinha’ mais
assim mesmo ainda existe aqui na serra do Araripe’ tem muita farinhada,
DOC: Planta mandioca mais é na serra?
INF: na serra’ aqui pra gente’ é só na/ é mais na serra,
DOC: Além da farinha, o que é que se produz na farinhada?
INF: é a goma,
DOC: Eu ouvi dizer também que nessas farinhada... dava muito namoro, e muito
casamento, é verdade?
INF: dava: é verdade’ a mocidade sempre gosta’ muita gente né”
DOC: Ás vezes termina num forró, ou não?
INF: é::’ forró’ quando no fim da farinhada aí tem um forró,
DOC: E corre muita cachaça?
INF: mui:ta mermo, ((risos))
DOC: Mas nem dá briga nem nada?
INF: não dá não’ o povo brinca direitinho,
DOC: É uma festa de alegria?
INF: é: (+) mais essa brigas’ essas coisa’ (incompreensível) essas desavença assim’
nos sítios num tem isso não’ mais/ a gente só vê isso só na cidade’ porque (+)
depois que enventaro/ a gente sabe por notiça que enventaro essa (+)/ que
discubriro essa maconha’ essa droga’ ninguém num pode mais nem andá na rua:’
uma coisa assim que o povo eh:/ a gente é tudo com medo’ é assaltante’ é: tudo
quanto é coisa ruim’ eles usa’ mais pra/ no sítio num tem isso não’ é só cachaça
mermo’ uma cachacinha e pronto,
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DOC: A violência, o senhor acha que é mais na cidade?
[[
INF:

mais chegada na cidade é,

DOC: É principalmente na cidade grande, né seu Z.G.?
290

[[

na cidade grande’ quanto mais cidade grande’

INF:
mais tem,

DOC: O senhor gostaria de morar assim... num sítio, seu Z.G.?
INF: eu gostaria (+) pelo menos é uma vida sossega::da’ tranqui::la mais (+) mesmo
perto da cidade’ já corre perigo’ que as pessoa morano afastado da cidade (+)
eles pensa que já tem/ já melhorou de situação:’ já tá morano longe da cida:de
acha que aquilo já tem alguma coisa’ e hoje ninguém pode nem tê nada (+) pra
melhó dizê’ você num pode nem sê rico (+) se você possuí alguma coisa’ já tem
não sei quantas pessoa de olho,
DOC: Você já passa a correr mais perigo.
[[
já passa a corrê mais perigo’ a pessoa acha’ que sê: assim pobre’

INF:

assim de baixa re:nda’ é um sacríficio e vive se reclamando’ mais às vez é até
melhó pra ele que ele num tá correndo perigo de vida,
DOC: É verdade.
INF: é verdade’ ele raciocinando bem é muito melhó ele sê pobe’ do que sê rico’ e
ficá correndo perigo,
DOC: Mesmo porque o rico às vezes num tem nem liberdade, né? Pra se divertir.
[[
ne::m liberdade e outra (+) é:

INF:

tem que vivê com a sua/ rico mermo tem que vivê a segurança duma banda e
você pode prestá atenção’ tem rico’ mesmo’ que já vi num sei quantas pessoa’
pra sequestrá um filho (+) fazê qualqué coisa’ prumode arrancá dinheiro dele
sem trabalhá’ do jeito que estão as coisas’ é desse jeito,
DOC: Vivem sem sossego...
INF: vive sem sossego (+) a segurança maió do mundo’ o maió cuidado da vida’ mais
num tem jeito não’ de vez em quanto a gente vê quando abre as televisão é só o
que vê (+) nu:m abrí a televisão ainda pra saí uma notícia boa’ só::
SEQUESTRO’ num sei o quê’ é só assim,
DOC: Crimes.
INF: crime’ essas coisas só,
DOC: Dizem que na cidade... aliás, nos sítios... na zona rural, o pessoal tem uma vida
mais longa do que nas cidades...

INF: eu creio que seja mermo,
DOC: E a gente observa muitas pessoas assim...
[[
observa muito,

INF:

DOC: Bem idosas na zona rural tudo trabalhando ainda.
INF: ai:nda ainda (+) aí pra começá (+) você vê que depois que: começou/ foi uma
ajuda muito boa essa aposentadoria’ não vou dizê que não foi (+) mais todo
mundo’ que se aponseta e vai logo pra cidade pra num fazê nada’ aí dali (+)
começa’ só ganhá aquele tantim (+) vida boa (+) que/ por exemplo’ se fô uns
três aposentados dentro de casa’ pronto (+) num precisa mais trabalhá’ e as
coisas começa a ficá difícil’ mais de primeiro (+) o povo quase que num se
aposentava todo mundo trabalhava na agricultura’ num ficava esperando por
ninguém’ aí a fartura era maió (+) mais hoje é: a maió parte é aposentado’
ninguém qué mais dá du:ro (+) mais assim mesmo’ ainda tem esse povo mais
ido:so’ que num larga da roça’ de jeito nenhum (+) aí você vê que é tudo vei:m
mais ainda trabalhando (+) o ar puro,
[[
Tudo isso ajuda, né?

DOC:

INF: dorme tranquilo’ sossegado’ eh: num tem zuada e a pes/.../
[[
Geralmente também não tem ambição

DOC:
demais.

INF: não tem ambição’ aonde as pessoa tão (+) é bem tranquila’ aí eu acho (+) que: a
vida do/ da cidade é mais tranquila’ da/ do sítio’ é mais tranquila do que da
cidade grande (+) na cidade grande’ as pessoas que moram lá’ por exemplo’ eu
tenho uns cumpade (+) que diz que num pode nem ir pra missa de cinco ho::ra’
num pode saí cedo’ que às vez tem um rocinha (+) fora da cidade’ porque já tem
um um bandido ali’ um assaltante’ pra tomá um chapéu’ um relógio’ às veis
você perde a vida por causa de/ ele pensano que você tem dinheiro num tem’
perde até a vida (+) ele pensando que vovê tem dinheiro’ aí leva seu chapéu’ seu
relógio’ seu calçado’ qué dizê é completamente uma safadeza’ eles num
trabalham’ né” só veve só daquilo então’ num adianta nem as pessoas tê as
coisas,

DOC: Mudando agora de assunto... vamos falar seu Z.G., sobre a criação dos filhos.
[[
Uhum’ vamos mudá,

INF:

DOC: O senhor acha que hoje... é mais fácil ou é mais difícil a criação dos filhos?
[[
é mais difícil,

INF:

DOC: Como foi a criação dos seus filhos? Foi difícil... quais as dificuldades que o
senhor enfrentou?
INF: não’ os meus graças a Deus/ meu num foi difícil não (+) meus filhos (+) devo
agradecê a Deus porque nunca me deram trabalho (+) mas pelo que eu vejo hoje
(+)/ só quando eles saiam pá (+) brincá’ se divertí’ eu dizia logo’ oh meus filhos’
num vou lhe (+) ficá no seu pé e:: rezando uma ladainha em seu pé do ouvido’
você já sabe como é’ a vida de hoje’ mais’ só lhe digo o seguinte (+) não tome
muita cachaça’ porque aquilo não é coisa de ninguém confiá’ então eles’ bebia
mas bebia normal’ sempre vinha pra casa’ nunca me deram trabalho de jeito
nenhum’ mais hoje’ ainda tá mais difícil eu acho que os pais de hoje’ é que tá
sofrendo mais’ por causa que niguém tem cabresto de nada’ todo mundo é
libertado’ é liberado’ é adulto’ eh: faz o que qué’ ninguém pode pegá no pé
dele’ se dissé coisa/ se o pai dissé qualqué coisa’ é um QUADRADO’ é no seu
tempo’ qué dizê’ hoje’ tem que vivê todo mundo à vontade (+) ninguém pode
pegá mais no pé de ninguém,
DOC: A educação se tornou mais difícil, o senhor acha?
[[
a educação mais difícil também’ os pais gasta uma fortu:na (+) pra

INF:

educá um filho’ é muito difícil dum cento se tirá um’ que: (+) aproveita’ a boa
vontade do pai (+) eu conheço gente que gasta uma fortuna com o filho pa estudá
e (+) vê se/.../
DOC: Sei...
INF: arruma alguma coisa lá na fre:nte’ porque o futuro deles tá lá na frente’ aí eles
num qué’ é: só (+) festa’ é só festa’ é banda fulano de tal’ banda fulano de tal’ é
banda fulano de tal’ vou pra festa de fulano’ vou pra festa de sicrano’ agora a
que vai pra escola’ diz que vai pa escola e num vai’ vai namorá’ vai saí cu::m
namorado aí quando chega no período da da aula ela tá lá (+) farrando’ e

pintando e bordando’ que quano/ chega no período que termina a aula’ aí vem se
embora’ pronto’ com o livrinho debaixo do braço’ o pai pensa que tá estudando’
e num tá mas enfim’ ela tá fazeno o que ela qué (+) aí quando chega o fim do
ano’ num passa porque nem estudou (+) aí os pais diz’ tanto que com você (+) aí
mas num é: ela num tava na aula’ num tava frequentando aula de jeito nenhum,
DOC: E o namoro seu Z.G., o senhor acha bem diferente do seu tempo, do que o senhor
observa?
INF: é’ hoje não tem namoro não (+) hoje eu observo assim’ num tem’ não existe
mais aquela tranquilidade de namoro’ e de respeito’ por exemplo’ de respeito’
todo todo não’ num tem isso não é:: TÔ/ hoje é assim’ tô saindo com fulano’ tô
cum fulano’ pronto’ e ali vai,
DOC: É uma história aí de ficar, né?
INF: é:’ fiquei com fulano’ fiquei com sicrano,
DOC: Não existia isso no seu tempo não?
INF: não:: no meu tempo existia isso não’ (+) mais hoje é tudo assim’ banal,
DOC: As pessoas casavam muito novas, no seu... quando o senhor era jovem?
INF: não’ quando eu era jovem sempre aparecia uns casamentos’ mais o povo num
era tão novo assim não’ dezesete’ dezoito’ era de dezoito pra lá mermo’ era
idade de casá mermo,
DOC: O senhor casou-se com quantos anos?
[[
com VINTE ano’ casei na idade de casá mermo,

INF:

DOC: E sua esposa tinha quantos anos?
INF: dezenove,
DOC: Mais atrás na época de minha avó ela contava que os jovens, às vezes as moças,
principalmente as moças casavam com treze, quatorze anos e os casamentos
eram encomendados pelos pais, né?
INF: pelos pais’ exatamente,
DOC: Mas no seu tempo já era diferente.
INF: já era diferente,
DOC: E hoje já é outra realidade.
[[
INF:

aí: aí: que é diferente,

DOC: Hoje as pessoas casam jovens também, mas sem preparo...
INF: sem preparo’ que quando’ (+) num vai cinco ano’ já tá um pro canto outro pro
outro,
DOC: Por que é que as famílias hoje se desfazem com tanta facilidade?
INF: da seguinte maneira’ nem um qué obedecê um o outro’ aí num dá certo,
DOC: Falta compreensão...
INF: falta compreensão’ e às vezes cada um tem seu padrão de vida’ e num vai se
sujeitá um ao outro,
DOC: Aí acaba não dando certo o casamento.
[[
aí acaba num dano certo,

INF:

DOC: Seu Z.G., o senhor é jardineiro de profissão... não é?
INF: é,
DOC: Pois eu queria que o senhor falasse um pouquinho de sua profissão.
INF: (++) a minha profissão é muito boa’ gosto dela (+) num falta serviço’ graças a
Deus’ aonde eu chego desenvolve bem,
DOC: Desde quando o senhor é jardineiro, faz muitos anos?
INF: faz mu:itos anos que eu sou jardineiro,
DOC: E com quem o senhor aprendeu essa profissão?
INF: essa profissão’ eu aprendi’ com uma mulhé: (+) jardineira também’ né” aí eu fui
trabalhá pra ela aí fiquei trabalhano’ aí ela começou a me ensiná aí a gente
naquilo gosta vai tomando gosto nas coisas’ né” então aquilo me me serviu/
que:: achei’ que: dava certo’ logo eu quero muito bem a planta’ eu gosto muito
de planta’ eu gosto muito de plantá,
DOC: O senhor acha que... qualquer pessoa pode ser jardineiro?
INF: qualqué pessoa (+) pode sê jardineiro’contanto que tenha o bom gosto de:/.../
[[
Tem que

DOC:
gostar de planta, né?
[[
INF:

tem que gostá de planta’ se você faz uma coisa que num gosta’ num dá
certo (+) nunca dá certo’ vai num tem gosto naquilo’ num vai pra frente,

DOC: Qual é o segredo assim, seu Zé Gomes... pra as plantas ficarem bonitas... pra um
jardim ser bonito?
INF: ser bonito (+) um um jardim’ é da seguinte maneira’ a gente nunca deve fazê
mu::ito porque’ às vezes sendo uma pessoa só num da conta’ mais sendo um
jardim médio’ (+) é só ele tratá bem’ num deixá faltá água’ não aguar demais’
também não pode sê água demais não’ mas a planta tem que esquentá bem o pé
(+) por exemplo’ grama’ a gente planta e pode passá dois dia:’ dois em dois dia
agoando’ três em três dia’ pra num faltá moiado e também num ficá seco
demais’ porque a planta também num gosta de muita água não (+) toda planta’
principalmente planta da sombra’ pode passá três dias sem agoar’ se agoar
muitas veis ele embreja’ fica aquilo amarelo’ igualmente com a falta de sol de
água’ né” mais num pode faltá de uma vez’ mais a planta tem que ficá úmida’ aí
ela fica bonita,
DOC: O que é que acontece se a gente pegar uma planta, por exemplo, de sol e plantar
na sombra? Ou plantar uma planta que é própria de sombra e plantar no sol?
INF: aí num se dá nenhuma nem outra,
DOC: Ela morre ou fica só feia?
[[
ela morre’ morre (+) agora uma planta é o seguinte’ se você começá/

INF:

bom crote’ tem crote de sombra e de sol’ mas tem uns tipo de planta que toma
muito sol’ mas se você deixa ele (+) se criá ali no sol’ pronto ele se acostuma (+)
com o sol’ mas se você/ se ele é da sombra’ e você trouxe pro sol aí ele morre’ e
se fô do sol e você levá pra sombra morre também’ mas se deixá acostumá nascê
se criá ali’ ele se acostuma,
DOC: Aí quanto em quanto tempo tem que podar... assim... as plantas no jardim?
INF: no má:ximo de três em três meses,
DOC: Quais são as plantas que o senhor gosta mais assim... no jardim... o senhor gosta
mais de cultivar?
INF: rapaz toda planta é bonita’ num vô dizê que não é’ a gente gosta de todas elas (+)
todas elas são bonitas’ mas papoula é uma planta muito bonitinha’ por
exemplo/.../
[[
DOC:

É fácil de cultivar?

INF: é (+) é fácil de cultivá’ fazê uma cerca viva’ é muito bonita,
DOC: Bom seu Z.G., eu aprendi muito nessa entrevista com o senhor... eu quero
agradecer muito não só pela sua colaboração nesse trabalho, mas também por
muitas coisas interessantes que o senhor me contou e que eu não conhecia,
algumas curiosidades que eu tinha e que muita gente tem e quem sabe até essa
entrevista vá servir também pra esclarecer mais algumas dúvidas de algumas
pessoas.
INF: pois não,
DOC: Então, eu queria agradecer muito a sua colaboração e até uma próxima
oportunidade.
INF: pois não’ estou sempre disponível,

