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DOC: Eu, Francisca Elizabeth Vieira da Silva, estou aqui no Distrito de Dom Quintino,
às treze treze horas e trinta minutos eh... para conversar com o senhor M.. Seu
M., qual o seu nome completo?
INF: M.A.L.,
DOC: Qual a data do seu nascimento?
INF: seis de agosto de quarenta e oito,
DOC: Até que série... ((barulho de carro)) até que série o senhor cursou?
INF: tercera série,
DOC: Onde o senhor nasceu?
INF: nasci: no Dom Quintino (+) no sítio Dom Quintino,
DOC: Certo. Qual o nome dos seus pais?
INF: L.A.S.,
DOC: Eles nasceram aqui em Dom Quintino também?
INF: nasceru, ((voz baixa))
DOC: Eh...o senhor já conviveu com pessoas que falassem diferente do modo de falar
das pessoas daqui de Dom Quintino?
INF: não convivi’ apenas vejo alguém que vem de lá’ e fala chiando’ essas coisas’ né”
DOC: Lá de onde?
INF: de São Paulo,

DOC: De São Paulo, geralmente essas pessoas que chegam aqui, falando diferente é de
São Paulo.
[[
INF:

é mais de São Paulo,

DOC: Certo. O senhor trabalha?
INF: trabalho,
DOC: Em quê?
INF: bom’ minha profissional tudo é:/ está como agricultô’ mas’ hoje em dia tô
viveno assim’ desse açogue ((doc. interrompe informante))
[[
DOC:

Por quê?

INF: porque quebrei o braço’ não pude mais (+) ir pra roça não’ num aguenta não,
DOC: Humm... Quebrou o braço, não pode mais ir pra roça, e a profissão é açougueiro?
[[
isso’ é açogueiro,

INF:
DOC: Mas a outra profissão era...
INF: agricultô,
DOC: Certo...
INF: (ainda) ainda hoje’ boto a minha rocinha,

DOC: Certo. ((risos)) O senhor é financeiramente independente?
INF: sô,
DOC: Quer dizer que o senhor não recebe ajuda financeira de de alguém?
INF: não,
DOC: Qual a sua renda mensal, ou seja, quanto o senhor ganha por mês. Uma base...
INF: é:: (+) uns dois salário ou três’ por aí,
DOC: Varia, né? Dependendo se o mês for bom de venda...
INF: é,
DOC: Uhum, quem além do senhor eh... contribui para as despesas da casa?
INF: Eliane trabalha num (+) (incompreensível),
DOC: Certo. E além do senhor quantas pessoas moram na sua casa?
INF: ((demorou pra responder)) são:: qua:tro’ mas no mesmo instante’ te tem um um
(filho) que: (incompreensível) (++)que só veve aqui mesmo’ né”

DOC: Certo, quer dizer que é o senhor esposa e filhos.
INF: é:,
DOC: Quantos filhos?
INF: cinco home’ é CINCO home’ tô errado’ é cinco,
DOC: Cinco filhos.
INF: é:: quatro filho’ ma:: de: aqui dentro de casa (tem) é cinco’ né” (+) é eu a muié e
mais três’ e tem um que: é casado’ tá pra alí’ ((barulho de carro)) só veve mais
aqui mesmo den de casa’ mais’ tem que contá que ele tá (+) casado’ né” que ele
tem a casa dele,
DOC: Certo. O senhor me falou que cursou até a primeira série do primeiro grau, e
agora o senhor ainda estuda ou pensa em estudar?
INF: não’ estudo não,
DOC: E por que o senhor parou de estudar?
INF: porque na época num tinha estudo pra mim (+),
DOC: Certo...
[[
INF:

mais vontade tinha muita’ não/ quando eu parei não foi porque não (+) num
tivesse interesse’ porque eu era inteRESSADO (+) porque eu não tinha’ tinha
que estudá no Crato (+) aí não tinha condição nesse tempo,

DOC: Certo. O senhor me disse que tem cinco filhos, não é cinco?
INF: é quatro,
DOC: Quatro filhos. Certo. Eles estudaram ou estudam?
INF: estuda,
DOC: Certo.
INF: só/ eh: estuda te:m dois que parou’ e dois tá estudando,
DOC: O senhor costuma ver televisão?
INF: se:mpre’ né muitão não’ mas sempre assisto,
DOC: Que emissora o senhor costuma ver?
INF: televisão” é:: o:: jornal da globo,
DOC: Uhum...
INF: aí o:/ a globo né”
DOC: Uhum, quer dizer que prefere a Globo e prefere os jornais que apresenta na TV
Globo?

INF: é:’ não eu prefi:ro o o ôtos canais’ é porque nu:m/ aqui só pega dois,
DOC: Ah!...
INF: uma coisa que a gente/ mais qué aqui é: o:/ a: (incompreensível) a gente vê’ a
Jangadeiro que é de Fortaleza’ né” aqui num pega de jeito nenhum’ ninguém
sabe nada de Fortaleza (+) de jeito nenhum’ uma coisa que: eu acho que: é muito
errada isso aqui’ que uma comunidade dessa’ cu:m/ só aqui nesse local aqui tem
(+) uns dois mil e quinhentos ou ou três habitante aqui’ ninguém sabe de nada
(+) de Fortaleza’ e uma coisa que todo mundo mais qué aqui é isso,
[[
DOC:

Certo.

Uhum. E o senhor

costuma ouvir rádio?
INF: po:co,
DOC: Em que horário o senhor ouve rádio?
INF: à::s se:te e meia’ meio dia (+) o: noticiário,
DOC: O noticiário, em qual estação de rádio?
INF: na educadora,
DOC: Na educadora. Certo. E o senhor gosta de ler?
INF: gostava’ hoje em dia num dá mais’ que minha vista tá ruim,
DOC: Quando o senhor lia, que tipo de leitura o senhor fazia?
INF: hum” eu:: lia os livro:s (mais verso) era: otos livros né” essas coisas,
DOC: Certo. Versos. Muito bom. Qual a sua diversão favorita hoje?
INF: hoje”
DOC: Humm.
INF: eu sou um caba animado’ gosto de futebol’ gosto de dançá’ gosto de ir um
banho’ essas coisa,
[[
DOC:

Hum...

E o senhor gosta de carnaval?

INF: já fui’ mai:s só uma vez,
DOC: O senhor me disse que gosta de futebol, qual o seu time preferido?
INF: Flamengo,
DOC: E o senhor pratica algum esporte?
INF: não,
DOC: Além de...

[[
INF:

o esporte que é:/ é: num/ é esporte porque::/ o negócio é a dança somente’
né” que eu acho bom só,

DOC: Quer dizer que além do futebol, da dança, qual o outro tipo de diversão que o
senhor tem?
INF: (+++) só isso mesmo, ((baixa o tom de voz))
DOC: Só isso mesmo... certo. O senhor tem uma religião?
INF: tem a católica,
DOC: Católica, muito bem. Pois seu M., muito obrigado pela nossa conversa e como eu
já falei para o senhor... na próxima semana eu vou voltar aqui pra nós
continuarmos nossa conversa.
DOC: Hoje, dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e seis, eu estou aqui
no Distrito de Dom Quintino pra retomar minha conversa com o senhor M.. Eh...
seu M., o senhor me falou que gosta muito de se divertir. O senhor poderia me
contar um fato interessante, de alguma festa que marcou a sua juventude?
INF: é que nem eu já lhe disse’ tem várias’ que: tem delas que marcam mesmo’ né”
já teve uma que era ((gritos)) uma vaquejada’ que:: nesse tempo eu tava
namorano’ eu tava/ tinha namorado com ela aí e tinha terminado’ ta tava
brigado/.../
[[
DOC:

Tavam brigados.

INF: aí pa fazê raiva’ eu peguei ota coroa aí’ e fiquei com ela’ mais com sentido nela,
DOC: Uhum.
INF: sei que eu passei a noite na festa’ me divertí bastante’ quando foi no ôto dia’ vim
olhá as corridas’ quando foi a noite houve uma festa numa casa de uma prima
minha’ eu fui pra festa’ passei a NOITE acordado’ dançando’ namorano’ com/
fazeno tudo isso (+) e: quando eu vi:m pra casa e fui durmí’ eu fui durMÍ o dia’
durmi a noite’ quando foi no oto dia’ a: às nove hora (foi minha mãe) meu fí:i tá
morto’ ((risos)) passava a mão na barriga’ barriga chega pregô no espinhaço’
((risos)) de tanto/ de tão grande foi a farra,
DOC: Nessa história, quantos dias de farra?
INF: quer dizer que foi: é:: três dia,
DOC: Três dias de farra direto, assim...

[[
INF:

direto’ direto só passando dum canto pra ôtro’
dançando’ eh:: foi bom demais,

DOC: E tem mais alguma coisa a respeito disso aí, que o senhor deixou de mencionar?
INF: heim”
DOC: Mais alguma coisa?
INF: nã:o,
DOC: E ela, como foi que reagiu diante desses três dias, e depois?
INF: ela ficava de longe só de ôi’ com ôi cumprido’ ((risos)) (+) a vida daquele
tempo num era que nem a de hoje’ a gente num tinha a liberdade que tem hoje
não’ ela era mu muito presa’ (a gente (+) eu: num) me aproxima (muito)
APROximava dela e: qualqué coisinha a irmã tirava’ a vea dava um grito pra ela
ir embora’ era assim’ hoje nu::m num (era) liberdade (+) num é que nem a de
hoje (+) e tanto que naquele tempo’ se a gente butasse a mão no ombro duam
duam moça ((barulho de carro)) iche Maria’ aquilo era coisa demais’ pegá e:::
era um/ era (ruim)’ num era:: que nem hoje não,
DOC: O pessoal já começavam a falar, já...
INF: é::’ eles comentavam que fulana dá:: muita liberdade a fulano’ num seio o que:
né”
DOC: Uhum...
INF: num era que nem o namoro de hoje não,
DOC: Hum. Eh... Como o senhor vê o jovem de hoje em relação ao jovem de sua
época?
INF: ah:’ o jovem de hoje é bom demais (+) porque (+) eles vai ponde qué’ sai (+) vai
as festas’ vai (+) u:m banho’ vai um passeio’ tudo isso’ hoje em di/ na: naquele
tempo (+) meu’ era mui:to difícil essas coisas’ além de num tê (+) muitas
facilidades de transportes’ e de outras coisas (+) hoje é fácil demais’ o caba
quer i::r ((assobio)) um um banho (+) im/ na bera praia im Fortaleza’ é fácil’ né”
DOC: Humhum.
INF: naquele meu tempo: num tinha isso não’ era difícil,
DOC: E só saía de casa com a permissão dos pais.

INF: só’ eu cum vinte ano’ ou ou té mais de vinte ano’ eu ía fazê uma coisa’ dizia ei:
num vai não’ eu num ía num teimava’ hoje im dia é difícil um filho assim’ num
é assim”
DOC: É muito difícil. Quer dizer que hoje eles aproveitam melhor a vida...
[[
INF:

aproVEI::tam
demais,

DOC: ... do que o jovem de antes?
INF: é,
DOC: Aí em cima de que o senhor vê esse aproveitamento dessa vida?
INF: im tudo por tudo’ é:: na a liberdade’ tá im tudo’ é em passeio’ é em namoro o
namoro hoje im dia a gente’ vê os casal se atracando na vista de todo mundo’
bejano na boca’ tudo’ naquele tempo’ bejo na boca (+) era só se fosse muito
escondido (+) que nem eu fui espermentá numa’ ela num aceitô (+) ela foi
espermentá/ foi espermentá num numa criança (+) pra depois fazê isso’ ó (+)
num era diferente” E MUITO ESCONDIDO,
DOC: Certo. O senhor eh... sofreu essa pressão de ser... apesar de ser homem, de não
ter essa liberdade. E hoje o senhor tem duas filhas, duas filhas moça, tem um
filho rapaz, tem um filho já casado... como o senhor lida com esse eh... essa
situação com seus filhos?
INF: eu lido assim’ que: eu deixo a vontade deles’ assim’ eu dou conselho (+) eh mal
caminho num num pode ir não’ que alí num (+) não dá certo’ esse caminho aí
não dá certo’ e:: eles (+) abro o oi deles’ né” ra tem um/ essa moça aí’que vai à
festa na Ponta da Serra’ vai no Farias Brito’ vai festa aqui’ e eu deixo ela a
vontade’ eu só peço uma coisa’ tenha vergonha e pronto,
DOC: Quer dizer que funciona na base da confiança. O senhor confia nos seus filhos.
[[
INF:

na confiança’
confio (+) eu tenho que dá essa confiança a ela’ que: num adianta trazê ninguém
preso’ porque hoje’ é: de o povo de hoje sabe tudo’ no estu:do que é preciso
a:ndá e tê contato com o povo’ e é assim que deve sê a vida’ né se prendê demais
não (+) só tem uma coisa’ quando eu digo óia’ num vai não: num vai’ pronto
acabou-se’ né” mas eu num vi:vo fazendo isso ta:nto assim não’ é difícil’ só

quando eu cismo mesmo’ quando faz raiva’ né” a gente prende uma coisinha (+)
mas’ eu dou essa liberdade (+) eu quero que eles (+) tenha vergonha’ tem e:sses
rapaz’ aí eles (+) graças a Deus’ até hoje (+) nunca me dero trabaio’ se bebe uma
coisinha’ mas (+) bebe mas num faz confusão’ né” é tanto que eu:: só: que eu:
(+) queria que eles’ num num acontecesse era beber’ mais eles bebe num tem
jeito (+) mas sabe beber’ né” (+) té hoje (+) graças a Deus tá bom’ po meus
filhos (+) acho que (eles) num tenho o que dizê não,
DOC: Quer dizer que funciona na base da compreensão e da confiança.
[[
é’ certo (+) é desse jeito mesmo’

INF:

tem que confiá (+) eu confio neles’ em tudo por tudo,
DOC: Eh... em muitos casos é melhor a pessoa dá a liberdade assim, dando conselho
como o senhor faz, do que prender.
INF: é,
DOC: Como o senhor vê essa questão, em relação a essa liberdade com ensinamentos,
com conselhos em relação a prender?
INF: ra:pa:z é:: o bo:m’ o bom é é: assim (+) deixá eles a vonta:de’ a gente dá o
cose:lho’ e mostrá como é as coisas’ quais são os perigo’ e: dizê’ oh fulano se tu
vai aquela festa’ mas tem (+) e: pode sê perigo:so mas (+) tu o:lha
(incompreensível) se o ambiente num dá pra tu ir’ tu num vai:: então é o que eu
faço’ quando eu vejo que tem uma festa que não dá certo ir’ não vai,
DOC: Quer dizer que o senhor gosta de festa e também não impata que seus filhos vá
às festas.
[[
INF: não::’ às vezes eu vô cum eles’ brinco mais eles (+) tenho minha menina’ pego
ela e sai dançando’ pra mim tanto faz’ eu quero é que se divirta (+) (eu sou/)
toda vida fui divertido’ num nego isso a ninguém (+) e é uma coisa que eu gosto
mesmo’ né” eu num sô dos de uma pesso me convidá (+) ei:’ vamo um almoço
lá im minha casa (+) me dá um almoço’ não: me convide prum forró’ uma coisa’
um ambiente bom (+) que eu acho bom’ pra uma seresta’ um forró (+) é isso aí
que eu gosto,

DOC: Certo... mais alguma coisa a acrescentar sobre isso aí? Eh... me diga, se o senhor
tivesse a idade de seu filho, o que faria para usufruir, ou seja, aproveitar de
maneira saudável dessa juventude?
INF: o que: eu: fari:a era o seguinte’ era proveitá BEM a vida’ que a vida (+) é bem
certo o dizê que a vida é muito curta (+) e é TÃO curta’ se você tivé cinquenta
ano’ e eu perguntá o quanto você viveu’ você acha que não viveu nada’ então
por isso’ é bom se divertí (+) aproveitá (+) é tê saú:de’ sabendo aproveitá’ não é
com exagero’ né” que tem coisa que: que num dá certo ir puma FESTA porque o
ambiente nu:m não convida’ então não vai’ se divirta quando dé certo (+) mais
se divirtí’ vai à festa’ vai à missa’ vai um banho’ vai um passeio’né assim”
DOC: É isso mesmo. Aproveitando essa questão da juventude e essa diversão, eh... tem
jovens hoje que está estragando a sua vida, eh... com o uso de droga, mesmo a
bebida... sendo alcólatras ... como o senhor vê isso?
INF: não o uso de de drogas’ isso aí (+) num adianta não’ pra juventude’ isso aí é um
atraso’ ele perde a juventude’ a bebida é do mesmo jeito (+) a bebida” se:: eu
sou um cara em que: bebo e tô bebo aqui (+) meu melhó amigo não confia em
mim’ e não va/ num me dá num presta atenção a: eu de jeito nenhum’ e num
confia’ né” perde é a confia/ a confiança’ se bebê: esportivamente assim’ o
quanto vê que aguenta’ pra não ficá bebo (+) mais eu nunca ninguém me viu
bebo (+) eu bebo’ mas sei (+) fazê isso (+) eu acho muito feio (+) esse negócio
de droga’ e bebida pra bebê e se ficá ficá caído,
DOC: Beber socialmente?
INF: sociALmente: aí tá certo’ mas /.../
[[
DOC:

Numa festa...

INF: numa festa’ o caba dançano’ beber um cervejinha’ né assim”
DOC: Isso.
[[
INF: aí vai’ mas o caba beber e: caí aí num dá certo não (+) né muito bom não (++)
((vozes)) a droga/ a droga é uma das coisas pió: que te:m’ (quilo) avinceia
((barulho de carro)) aqui:lo (+) e do eles faz coisa’ que nu:m às vez num passa
nem pela cabeça dele’ vem aquela veneta’ ele tá drogado e faz (+) a droga num
compensa de jeito nenhum (+) agora só que eu acho é o seguinte’ se houvesse a

liberdade da droga’ talvez’ não tivesse tanto (+) assim’ esses contrabando de
drogas’ desvio prum canto’ e pra outro’ se libertasse’ talvez fosse (+) eles
analisarem mais as coisas’ que ninguém ia ligá pra aquilo’ é que nem o fumo’ o
fumo num num num é uma droga’ a cachaça num é uma droga (+) o fumo é
libera:do todo mundo fu:ma’ todo mundo faz nada’ a droga se fô liberada’
acontece do mesmo jeito (+) todo mundo vai se (incompreensível) pronto porque
eu gosto’ fumou’ (+) agora se:: quando (fosse a droga) fizesse uma coisa errada
(+) desse um castigo’ que num tem o errado da da da cachaça também’ quantos
nu morre por dia por caso da cachaça” (+) então é a mesma coisa da droga (+)
nenhuma vale’ nenhuma presta’ mais se fosse liberado era era melhó assim,
DOC: Certo. Quer dizer que o senhor acha que se liberassem o uso da droga, como já
existem em alguns países num é?
INF: certo’ é,
DOC: Se liberassem esse uso da droga talvez diminuísse esse número de usuários de
droga...
[[
INF:

é’ é,

DOC: ... E as as pessoas tivessem uma tendência a se familiarizar com ela e não
prejudicar as pessoas que não utilizassem.
[[
INF:

ce:rto’ é:’

que tudo que aquilo que é proibido’ o

povo insiste’ quanto mais proibido mais insiste,
DOC: É a questão que o que é proibido de se fazer se faz escondido e é mais gostoso.
INF: é: mais gosto:so e é certo’ ((comentários do informante)) ((risos)) (+) mas num é
mermo” porque eu num sei se você é casada’ num sei se (+) mais comparação’
se tu namora um cara casado’ ou rapaz mesmo’ que tua família num quera’
parece que o cão passa o rabo ali (+) aí você fica (+) naquele negócio’ você finda
se apaixona:ndo’ vai namorá escondido’ (se um dia) ele manda tu esperá numa
quina tu vai’ num tem jeito não (+) escondido é as coisas piores que tem é as
coisas que sejam escondido (+) e principalmente esse negócio assim de namo:ro
essas coi:sas’ é tudo no mundo’ num é nem só isso’ né” é tudo (+) se uma coisa
é proibido parece que o cão passou o rabo alí’ que: a pessoa insiste e vai (+) vai
mermo’ tem jeito não (+) é desse jeito (+) cê num acha que é não”

DOC: É, é realmente. As coisas que são proibidas, a pessoa eh... parece que é um fator
psicológico mesmo, que atrai as pessoas/ eh atrai as pessoas a querer eh....
[[
INF:

atrai,

DOC: Para que ela tenha uma tendência a querer experimentar tal da coisa, certo?
INF: certo,
DOC: Eu vejo dessa maneira também. E aproveitando essa questão de drogas... nós
sabemos que o Rio de Janeiro... a gente assiste no noticiário que o Rio de
Janeiro, é um dos principais centros do país, em relação ao tráfico de drogas...
INF: certo,
DOC: E agora em dois mil e quatro, eh... dois mil e quatro, estão querendo fazer as
olimpíadas no Rio de Janeiro. O senhor acha que isso daria certo? Como o
senhor vê essa questão aí?
INF: dá certo porque (+) nos outros país num de:ro e todos não tem’ a droga (+) então
dá certo demais (+) esse negócio aí: é uma das coisas boa que vei para/ pra o
Brasil (+) sobre esse ponto de droga’ num num num vai influir não’ que todos
país que que houve as as/.../ cumé”
DOC: Olimpíadas.
INF: olimpíada (+) tem’ então o Brasil pode ter também (+) pode fazê essa:
(incompreensível) é uma coisa das melhore a que tem fazê (isso aqui no) Brasil,
((baixa o tom de voz))
DOC: É uma coisa saudável, né? O esporte.
[[
INF:

é:’ o esporte é uma coisa qui: todo mundo ganha
pouca gente que num gosta’ quase todo mundo gosta’ né” e lá: ele tem di:versas
versidade de: esporte’ né”

DOC: Será que com essas olimpíadas, essas pessoas que utilizam a droga vendo eh... a
relação e fazendo a relação com essas pessoas que praticam esporte saudáveis
será que isso não ia influenciar também para eles se afastarem do uso da droga?
Como o senhor vê isso?
INF: ra:paz (+) pode influenciá porque ali é um divirtimento’ uma coisa’ mas (++)
mais quem é viciado num tem reito não (+) eles procu:ra quanto mais fumá (+)
mais (+) aplicá aquelas injeção que ele:s injeta assim no corpo’ ((mostra local

onde se injeta a droga)) né” (a cocaína’ sei lá o que é) aquilo dali:: (+) eu acho
qui:: sobre o ponto de divertimento (+) né” não’ porque tem deles que faz aquilo
pra se divertí’ pra ganhá a competição’ né” que: nem aquele Maradona e outros e
outros por aí’ que já foi preso’ porque:: vai fazê o o antidope e tá drogado (+)
então: num tem jeito não’ e o melhó que tem é se libertar-se da droga, ((gritos))
DOC: Quer dizer que ídolos do esporte... até ídolos do esporte utilizam a droga, né?
[[
INF:

a droga,

DOC: O que o senhor tá querendo colocar é isso?
INF: isso’ (e o pió é que) utiliza mermo’ num tem jeito não (+) todos esses esportes
(até) essas competição’ dura mermo’ que eles vê que pode perdê muitos deles se
arrisca’ a tomá uma droga’ pra tê resistência (+) e ganhá a competição é difícil
de ganhá (por u::m/) sem droga (++) aqui acolá eles fa:z esse exame antidope e
acusa’ né”
DOC: Muito bem. Em relação a droga, qual o conselho que o senhor deixaria pra
juventude de hoje, em relação a não utilização dessas drogas?
INF: ah: o co:n/ o conselho que eu dava’ era que ninguém’ quisesse esse negócio de
droga (+) acho só que é difícil de isso acontecê (+) porque (+) o povo de hoje (+)
eu num sei é coisa da geração mermo’ a rente vê criança ainda criança já chêrano
cola’ já: fumano maconha’ isso aí tá (esbrangeno) por todo canto’ oh nesse
lugazim que nem Dom Quintino’aqui eu:: tô dessa idade’ eu num sei o que é um
ci ci:/ um cigarro de maconha’ e aqui já tem deles fumano (+) tem gente que: (+)
que fuma (aqui) e aí começa a fumá:’ aí vai incentivano esses/ essas crianças’
manhã’ depois tem um bocado de gente (que tá) viciado na droga (+) né” só aqui
não’ é im todo canto’ outro dia’ tinha dois rapaz aqui (+) eles com uma bolsa’
(incompreensível) aí foro pra Farias Brito’ e lá pegaro’ ele::s esses dois caras
parece que tinha oito quilos de maconha nessas bolsas (+) por isso que eu digo’
ma:/ num tem jeito não (+) a droga só tem/ pra vê se amenizava mais’ SE
liberTAsse desse a liberdade’ se você quisesse fumá fumasse’ se eu quisesse
fumá eu fumava’ aquilo dali’ dano a liberdade’ talvez diminuísse mais (+)
porque ele num vão (improibir) não’ de jeito nenhum (+) fica é mais ruim ele ele
proibino’ porque’ eles já faz as coisa escondido (+) aí já está escondido mermo
aí é proi/ ((interrupção para mudar o lado da fita)) é o que mais acontece,

DOC: O senhor acha que essa geração... essa tendência da violência muito grande no
mundo, ela provém dessa utilização de drogas?
INF: é’ uma parte da droga’ mais a outra é não:’ a outra é é vingança’ ou:tras é
CACHAÇA’ é a doga mermo que nu:m/ ((buzina de carro)) tá drogado’ por
qualqué coisinha atira num e mata’ ((pigarreou)) eu acho que uma das drogas pió
do mundo (+) é: essa droga e a cachaça’ tudo tudo é uma coisa só (+) o povo
divia liberá que nem é liberada a cachaça’ porra’ você vai aqui num (+) num
carro’ nessa pista aqui’ você (+) nu:m não bebeu’ não fumou maconha’ nem
nada (+) mas vem um bebo’ aculá’ todo desmantelado’ beteu em você’ pronto’
desmantelou tudo (+) né assim” então a droga pió que tem é a cachaça,
((conversas))
DOC: Nós falamos de diversão, de juventude, de droga, relacionando com a juventude.
A juventude de um tempo atrás, pelo menos o que se sabe é que não existia esse
avanço eh... dessas drogas criadas em laboratório e essas descobertas dos efeitos
que causavam certas... até plantas medicinais que são utilizadas como drogas...
quer dizer que o jovem de antigamente eles pra se divertir não precisavam
utilizar a droga como os jovens de hoje estão fazendo. Então qual a diferença
dessa vida do jovem de antigamente pra esse que está atuando hoje?
INF: a diferença’ é porque naquele tempo eras menas pessoa (+) aí: vai aumentando o
povo o povo vão descobrindo as coisas’ mas mesmo assim já já existia (+)
nessas capital que nem o Rio de Janeiro’ que nem São Paulo’ Fortaleza’ existia
dessas coisas (+) aí o povo aumenta’ tudo que aumenta tudo (+) tem chance de
aparecê mais coisa né” aí aparece mais gente pra consumí a: droga’ beber
cachaça’ fazê tudo isso’ as diferenças são essa,
DOC: Quer dizer que hoje existe uma super população, e essa super polpulação...
[[
INF:

sim’

tem mais

do dobro de que/ de quando eu eu era/ eu tinha vinte ano’ hoje em dia tem o
dobro’ então então tudo/ toda a tendência de aumentá as coisas (+) aí vai
espalhano’ vai espalhano e óia nesses dia’ quando fô nesse:/ nesses sítio’ mais
esquisito que tivé (+) eles (+) já tem gente que tá fuma:no’ tá fazeno isso tudo e
aquilo outro ((bastante ruído de vozes)) (+) isso é a tendência que vai ispandi:no

o:: local’ né” num é que eu tô dizendo’ Dom Quintino num num sabia’ o que era
maconha’ depois’ hoje em dia’ tem gente de Dom Quintino fumano,
DOC: Quer dizer que há um tempo atrás os filho de Dom Quintino não sabia nem da...
[[
INF:

não
sabia,

DOC: ... existência da droga.
INF: eu ainda hoje num sei,
DOC: Pois é, e hoje eles já utilizam tal droga...
INF: já utiliza’ aqui tem gente que: (+) faz isso’ como na Ponta da Serra’ Farias Brito’
e outros canto’ é difícil hoje alguém pra não tê,
DOC: E já tá...
[[
INF:

você mora em Ponta da Serra”

DOC: Eu moro no Crato.
INF: você mora onde em Ponta da Serra” ((aponta para colega da documentadora))
pois é’ é: no Crato’ na Ponta da Serra’ no Juazeiro é no Exu’ onde tivé uma
cidade dessa tem (+) a esse tal de droga,
DOC: Até nos sítios mesmo mais distante como o senhor falou já existe realmente.
INF: já existe (+) isso aí é é:: é que nem uma doença’ que já vem de lá pra cá’ e:: vai
passano’ né” é: difícil mermo’ tem jeito não,
DOC: Quer dizer que se o senhor fosse uma autoridade competente ... o que o senhor
faria em relação a utilização ou não utilização da droga?
INF: se fosse um meio pra acabá pra ninguém fumá’ tudo bem’ mas se já que num
tem jeito’ eu faria era:/ deixava era liberadade (+) que nem a cachaça’ no dia que
tivé fazendo uma coisa errada prenda’ dê um castigo’ um castigo bom agora é
preciso uma lei/ (+) que viesse uma lei assim’ dá um castigo SÉRIO mermo’
num é que nem (+) uma pessoa mata um’ aí porque num foi (+) pego no no/
na/.../
DOC: No flagrante.
INF: no flagrante’ só vai pegado depois de querenta e oito hora’ então’ num num/ às
vez num vai nem preso’ isso é uma coisa mais errada que tem’ se eu soubesse
qual foi o deputado que fez é essa, essa lei’ eu nunca dava voto a ele (+) porque

a gente deve pagá pelo que fez (+) num vou dizê que é brigado a matá’ né” mas
se se pre::nde’ tê aquela lei se:ca alí:’ de de (em tantos anos) cadea’ cumprí
mermo direitim’ que é pra sentí,
DOC: Quer dizer, tem que ser feito justiça.
INF: justiça ra:paz que num/ essa justiça muito frage (+) a pessoa mata um aqui’ aí
num vai (+) pego a alí na na na hora’ depois ele se apresenta com um advogado
tá é solto (+) tá é solto (+) num dá certo não (+) não não devia tê mais justiça no
mundo não’ porque tá acabado’ pra que” mata um alí e pronto (+) num vai mais
preso,
DOC: Quer dizer que o senhor ou erradicaria de uma vez com o uso da droga, acabaria
ou então...
INF: deixava liberto que é pra vê (+) o que (+) ia fazê’ porque a cachaça é: é liberta aí:
eu acho que (ela seja/) faz o mesmo efeito (+) faz o merma coisa, ((baixa o tom
de voz))
DOC: Cigarro... e como o senhor vê, agora em São Paulo existe lugares em que é
proibido fumar cigarro comum mesmo. Como o senhor vê essa questão?
INF: eu eu vejo que é certo (+) porque sou um caro que fumo’ fumo um cigarro de
maço, mas chega uma pessoa’ cum cum cum cigarro brabo’ eu num me sinto
bem’ ((barulho de carro)) eu fumo (+) que dirá a pessoa que nunca fumou (+)
você tá (incompreensível) eu tô numa festa’ e eu tô fumando’ na hora que eu vou
pegá agarrar você pra dançá’ você num é fumante’ você num vai sentí às vez
nem um cheiro de uma colônia que eu butei sente logo é do: cigarro
(incompreensível), ((vozes))
DOC: Sim, o senhor me falou na última conversa que nós tivemos que quebrou o
braço há um tempo atrás. O senhor não poderia me contar passo a passo como
aconteceu esse episódio da quebra do braço?
INF: foi o seguinte’ eu manheci o dia’ nesse dia eu manheci o dia’ alegre’ cantano’
tava feliz da vida e a mulhé disse’ vamo espanar a casa” vamo’ fui comprei uma
vassoura’ butei vara’ aí fiquei espanano’ aí peguei uma escada e butei aqui’
nessa parede’ ((aponta para o local)) aí fui subí (+) pa espaná’ a escada
escorregô’ caiu aí eu caí (+) em cima da escada assim’ mas num cheguei a batê
no chão (+) torci o corpo de banda’ e ataiei a queda com o braço’ o braço quebrô
que encostô (incompreensível) aí disse’ eu quebrei o braço’ eu mermo puxei

(incompreensível) aí chegou o povo e: ajeitô e levaru pro Crato (+) aí eu fui (+)
pro Juazeiro pro Hospital de Fátima (+) de Juazeiro’ lá e:u: passei: nove dia’
nos nove dia’ foi que vei (+) operá então esse braço’ ((mostra o braço)) já tá com
bem uns quatro ou cinco ano (+) e:le/ eu dou graças a Deus que eu fiquei com
ele e tá sarado e tudo’ mas não tem força nele’ não aguento a trabalhá de roça
que nem eu trabaiava’ eu trabaiava de roça’ e não aguento mais’de jeito nenhum
(+) (incompreensível) eu tenho força mais num aguento’ que dói (+) o dotor
disse que a quebradura dá sinônimo de exposta’ quebradura exposta,
DOC: Umhum.
INF: então se:: fosse na maica de muitos aí’ eu já tinha tentado até um aposento’
porque: na realidade eu num aguento mermo de jeito nenhum não (+) sei que foi
um dia que eu manci muito feliz’ e aconteceu isso (+) sofri danar e ainda tô
sofrendo’ tem di:a/ noite aí que: dói dá dô danada’ e eu num durmo (+) com ele
dueno (+) se eu dé um supapo no braço assim de uma vez’ é uma dô danada’ o
menino vem com uma/ qualqué pancadinha aqui’ eu fico me veno com o braço
dueno (+) esse braço aqui é só (+)/ cheio de platina (incompreensível) o povo
tem até um dizê que eu achava difícil’ que uma pessoa da:/ que tivesse uma
quebradura’ quando (+) houvesse uma carregação’ pra chuver (+) disse que duía’
eu eu num acreditava’ mais (+) é divera (+) quando tá assim o tempo abaFADO
aquele negócio’ às vez o braço fica dueno,
DOC: É, realmente se escuta muito falar em relação a isso aí, até lhe perguntar... É que
as pessoas costumam dizer que quem já teve uma fratura num osso ou quebrou
mesmo, quando o tempo está chuvoso, ou próximo de chover, disse que dói...
[[
INF:

é próximo,

DOC: bastante. Quer dizer que o senhor agora, constatou realmente...
[[
INF:

é,

DOC: ... que existe esse fenômeno?
[[
INF:

é’ às vez eu digo’ vai chovê’ meu braço tá dueno’ e acontece (+)
chove,

DOC: Então o que levou o senhor a abandonar a roça e adquirir essa nova profissão que
o senhor tem...?
INF: (incompreensível) eu ainda hoje boto uma rocinha ma:s’ assim (+) eu trabai
poqui:m (+) num boto os trabaiadô tudo por lá’ mais que aguentá (+)/ só vô (+)
se fô uma limpa de arroz’ mas cavá:’ essas coisa assim’ num vai não (+) num dá
pra eu não’ só se fô contá o arroz’ no cacho’ ou limpá’ uma limpazinha seno
num baxim’ eu ainda limpo (+) só dum lado só’ só vô mais que: pra (+) roça
num num dá mah não’ num posso co:lascar uma lenha’ num posso cortá um pau
de machado (+) num posso cavá uma cova de arroz’ num aguento mais de: jeito
nenhum’ ((barrulho de carro)) aonde devia ter mais (coisas certas’) onde devia
uma uma comparação’ um amparo ao agrucultô’ que um bicho mais
desamparado que tá teno é o o agricultô’ ((gaguejou)) era num caso desse’ o dotô
sabê que eu era um agricultô’ ((gaguejou)) ele tá veno minha profissão’ tá/ eu
tenho minha profissional’ meus documentos tudim como agricultô e quebrei:
esse braço mermo (+) eu era agricultô mermo’ ainda hoje sô’ num vou porque’
num tô pudeno’ ora eles quando fizesse uma operação dessa e sabê que a pessoa
FICÔ inválido’ ele mermo dá o: aposento (+) num era assim”
DOC: Para fazer o laudo dizendo que a pessoa não tem condição de trabalhar.
[[
INF:

certo’ sim’ eles mermo fazê esse laudo e dá (+) oh fulano tu
num tem mais condição’ tu tá aposentado,

DOC: Vá procurar tal entidade e vá cuidar dessa papelada mais já dá o primeiro
impulso.
INF: certo’ dá o impulso’ porque: o que eu vejo/ ma/ muito coisa errada e nesse
negócio de aposento também’ porque’ vai uma pessoa matuto’ num sabe se
dirigir’ muitas eles diz’ hei’ vai pra fulano de tal’ chega lá’ não’ num é aqui não’
vai pra culá (+) como aconteceu mermo eu mermo resoveno outras coisas’ né”
DOC: Umhum.
INF: uma vez eu fui ajeitá um INCRA’ o rapaz ficô (+) butô eu prum canto’ butô pra
otro’ e eu findei me zangando cum ele’ né” rapaz/ eu disse um bucado de
desaforo a ele’ e ele (+) agora diga que num faça’ diga que num é você’ você tá
aí empregado’ agora/ aí ele conheceu e fez’ mais eu já tava bem zangadim cum

ele’ do mesmo jeito aconteceu (+) INPS e: FUNRURAL essas coisas que eu tô/
canso de vê,
DOC: Quer dizer que são os órgãos em que as pessoas deveriam confiar ir atrás
(incompreensível) ?
[[
INF: pelo menos explicá direitim’ ói’ o senhô vai fazê com aquela moça alí’ então
cê/.../ certo” (+) num é mintino’ butano a gente dum canto pra otro como eles
faz’ né” oh’ tu precisa fazê esse papel na delegacia’ chega lá’ não’ num é aqui
não é lá num num juízo’ passa pro canto’ né” o que eles faz muito é isso’ venha
hoje’ chega lá’ não né hoje não é amanhã (+) acontece muito isso’ aí eh eh eu
acho uma injustiça muito grande nisso’ porque: muita gente do sítio é
analfaBEto num sabe se dirigí (+) e quem é: alfabetizado e que tem est/ leitura
(+) faz dos pobe besta,
DOC: É a questão...
[[
INF:

faz o: que quer’ joga bola com eles (+) é acho que isso aí é um crime,

DOC: Uma falta de respeito.
INF: acho que seja’ porque eles são humano do mesmo jeito deles’ né”
DOC: Exatamente, tem direitos iguais...
INF: te::m pois isso aí acontece muito (+) que aconteceu foi comigo mermo’ é uma
das coisas que devia SER é que nem esse caso que eu tô dizeno do braço’ ele vê
que eu sô inválido’ ele mermo dé/ dava/ não’ eu vô fazê sua perissa tá aqui:
ajeitá’ né” má não oh’ eles num/ nem falarum isso (+) eu tenho certeza que:: um
braço desse aqui num mais condição pra nada (+) num TEM’ nem de dá uma
tapa num menino num posso’ quee dirá pra trabalhá (+) cadê que eles disseru
isso,
DOC: É realmente...
INF: eu nunca fui procurá nem nada não’ mais (+) sei que isso é errado’ se eu (+) eu
num fui’ mais tem deles’ lascado aí que: num sabe i::r’ num num tem nem o que
comê (+) e eles num dão (+) de jeito nenhum,
DOC: Quer dizer é uma questão aí da própria burocracia dentro desse órgãos
competentes e o médico eh... há uma negligência dele por parte disso aí?

INF: por parte disso aí’ que ele devia (+) se é um médico ele ter uma autoridade’/
autorização que (+) num caso desse aí’ desse logo a perícia e deixasse logo
aposentado’ bom’ é um agricultô’ ele num pode mais fazê nada de roça’ então
ele tem meno esse amparo (+) né assim”
DOC: É, isso mesmo.
INF: pois é’ to/ toda vida (+) nasci me criei cum meus avós’ com meus pais’ eu’ foi
tudo em roça

(+) e aconteceu isso comigo ni/ ninguém olha pra eu (++)

(incompreensível) um braço ingessado’ e cortava carne’ ajeitava (+) mais mermo
assim’ ainda’oh eu tenho arroz ali’ eu boto a minha rocinha (+) algodão não
porque num num/ mais mermo assim ainda tem algodão lá (incompreensível)
mais todo ano eu boto (+) a roça (+) num abandono não,
DOC: Umhum. Eh, e não esquece, né?
[[
INF:

não’ não esquece não,

DOC: E também existem pessoas que podem ser pagas, né, fazer esse serviço por aqui?
INF: é:: eu: botei esse açougue’ aí pago um dia’ pra aqui pra acolá tô por o mei (+) no
dia da feira do açougue tô aqui’ assim eu vô levano,
DOC: Certo. Seu M., muito obrigada pela nossa conversa e foi ótimo conversar com o
senhor. Se for necessário eu vou voltar aqui novamente para nós continuarmos
conversando, certo? Daqui lá pra janeiro, certo?
[[
INF:
DOC: Obrigada.

tá bom’ tá certo,

