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DOC: Entrevista número 3’, ficha número 3.  

DOC: Qual o seu nome? 

INF: V. J. S., 

DOC: Qual a data do seu nascimento? 

INF: onze de outubro de trintei dois, 

DOC: Qual o seu grau de instrução?  

INF: tecêro grau, 

DOC: Onde o senhor nasceu? 

INF: nasci eh:: aqui nesse mermo Sítio Santa Cruz, 

DOC: Município de Barbalha.  

INF: estado do Ceará, 

DOC: Estado do Ceara, bem pertinho do Caldas.  

INF: dois/ dois/ dá dois e meio quilômetros do Caldas,  

DOC: Quanto tempo faz que o senhor vive aqui? 

INF: desde que nasci, 

DOC: Já morou em outro lugar? 

INF: não’ só estudano, 

DOC: Nome do seu pai? 



INF: J.P.S., 

DOC: Onde ele nasceu? 

INF: aqui’ eh:: no Sítio Corrintim desse município,  

DOC: Nome de sua mãe? 

INF: A.A.S., 

DOC: O senhor trabalha? 

INF: trabalho, 

DOC: No momento faz o quê?  

INF: no momento’ eu trabalho de agricultura’ sô agricultô e professô e oficial de justiça, 

DOC: Acumula três cargos hein... O seu estado civil eu já sei, é casado. O senhor quer  

 falar de seus filhos? 

INF: sô casado’ cum I.S.S., 

DOC: Sim. 

INF: tenho oito filhos’ cinco homi e três mulheres (+) duas formada’ ũa:: duas formada/ 

duas na universidade’ um terminando segundo grau e ôto terminando o primêro,  

DOC: tudo já bem encaminhado né”   

INF: graças a Deus, 

DOC: Costuma ver televisão? 

INF: sempre, 

DOC: Que programa o senhor assiste? 

INF: e:: ra Jornal, 

DOC: Gosta de ouvir rádio? 

INF: não’ não tenho tempo, ((pausa no diálogo)) 

DOC: O senhor lê jornal? 

INF: sempre, 

DOC: E revista? 

INF: sempre, 

DOC: Gosta de festa? 

INF: não’ só religiosa, 

DOC: E da exposição do Crato? 

INF: uma vez por ano,  



DOC: É quando ela acontece, né? ((risos da documentadora))  

DOC: O senhor gosta de vaquejada? 

INF: não’ nunca fui a vaquejada, 

DOC: E de forró? 

INF: também nunca fui a forró não, 

DOC: Festa de São João? 

INF: São João em CAsa, 

DOC: Já se sente velho? 

INF: velho só a idade’ mas o espírito jovem,  

DOC: Isso é importante, né? Gosta de futebol? 

INF: adoro, 

DOC: Pratica algum exercício físico? 

INF: não’ num pratico nenhum esporte não, ((pausa no diálogo)) 

DOC: Costuma ir à igreja? 

INF: todo domingo à Santa Missa, 

DOC: Então, quanto assim ao dia a dia aqui nesse lugar tão bonito, nesse pé de serra, o que 

o senhor tem pra dizer sobre isso aqui. Gosta de viver aqui? 

INF: não’ primêramente o clima né” o clima’ é’ é,  

DOC: É bom demais. 

INF: é invejável né ” aqui agente vive a:: seticentos e cinqüenta  (+) grau de alti:: de 

altitude é um clima invejável’ aqui nesse pé de serra’ e:: depois é: é um lugar 

tranquilo onde pode dormi de portas aberta’ (apesar) da gente já tá começando (+) a 

gente tê medo por causa de que a gente tá vendo:: aí na cidade o que qui tá  

acontecendo a gente começa a:: a tê medo’ mais o mais’ tudo tudo normal’ é ótimo, 

DOC: E agora com essa onda né de assaltantes, todos soltos...  

INF: é:: justamente’ é isso é que eu tenho trauma’ de assaltante’ de traficante,  

                                         [[ 

DOC:                               Ninguém sabe pra onde eles... 

INF: é onde a gente tẽĩm mais’ (realmente) a gente já começa a tê, tê medo o mais tá tudo 

bom’ por enquanto tá tudo tranqüilo, 

DOC: Quanto à sua profissão assim seu trabalho? 



INF: ADORO’ ADORO MINHA PROFISSÃO’ há trinta a::/ contei meu tempo de 

serviço trinteoito ano’ adoro minha profissão’ é tanto que trinte oito ano ainda não 

me apusentei’ porque tô provano que gosto dela, 

DOC: Professor, não é? 

INF: não’ é:: essa mais é de oficial de justiça, 

DOC: Oficial de justiça. Assim, quanto à política aqui, a assistência por parte das... 

INF: É UMA VERGONHA’ não precisa nẽĩm você terminá de dizê’ ((risos da 

documentadora)) o prefeito é filho daqui da terra e ainda não butô uma pá de terra 

aqui né” no sítio onde nós moramo’ quele nasceu aqui  nesse mermo sítio’ fomos 

amigo’ colega’ se criamo junto mas é é a segunda vez quele é prefeito (+) de desta 

cidade e aqui no sítio onde ele mora’ num bota uma pá de terra,  

DOC: Engraçado, e eu pensei que ele dava a maior assistência a isso aqui! 

INF: negativo, ((pausa no diálogo, choro de criança)) 

DOC: Quanto assim aos movimentos da comunidade só existe mesmo esses movimentos 

religiosos? 

INF: não’ ẽĩm janero é a festa religiosa por sinal é uma das maiores festas da zona rural 

que a Barbalha tẽĩm aqui na Santa Cruz de São Sebastião do Rio de Janeiro” é bom 

notá que a missa’ a missa é vinte de janero e não dezenove nem dezoito’ pode sê 

domingo’ segunda’ terça qualqué dia da semana o dia vinte é dia vinte, ((fala 

rápido)) 

DOC: Sempre dia vinte. 

INF: depois nós temo uma associação que é modelo que é a associação (+) é  justamente  

que mantém os prédios da escola onde nós temo a Escola de Primêro Grau Gregório 

Callou de primêro grau’ esse ano rá é a quarta turma de oitava série que agente vai 

entregando diploma a eles’ sai daqui direto pra Barbalha’ pra cidade’ temo outro 

clube de de de:: crianças que é dirigido por Isaura’ esse clube é muito importante 

que é todo ano tem passeio’ tem a festa de São José do Menino Deus’ é  a festa onde 

que ela registra os menino’ agora tá bom porque o registro agora é de graça’ mais 

antes ela registrava’ dava um dinherim’ (incompreensível) registrava os recém-

nascido dá/ ainda hoje dá remédio’ finalmente ela ajuda continua ainda hoje 

ajudando’ é o movimento mais importante que eu acho é esse das crianças que tem 



aqui (+) e futebol nós temos um time de futebol também’ que é muito: É MUITO 

BOM’ eu poderia dizê que é um’ um dos melhores da zona rural também, 

DOC: Isso é muito importante essa união da comunidade esses movimentos, isso eleva 

muito o espírito, a auto-estima das pessoas. D. Isaura deve está fazendo um belo 

trabalho aqui. 

INF: é’ realmente nós temo um um::: sítio onde nós somo muito influente tem’ atividade 

sempre nós temo atividade’ sempre movimento na associação’ a associação 

realmente ela não se reúne’ porque a reunião dela é justamente cum os professores e 

aluno que a gente vê todas as noite’ porque a gente somos professores e convivemo 

cum os aluno e realmente a nossa quando nós se reunimos é todos os dia’ qualqué 

coisa’ qualqué eventualidade a gente chama através dos aluno pra avisá os pais e a 

gente se reúne’ mas sempre nós temo movimento’ movimento religioso cum 

especialidade’ aqui da comunidade nós temo’ nós temos uma noite de novena do 

Bom Jesus do Caldas no mês de agosto’ temo uma no Corrintim no mês de 

setembro que é de Nossa Senhora das Dore’ eles mermo também são noitaro aqui’ é 

uma das festa mais como (+) repito’ uma das festas mais concorridas e mais bonitas 

da zona rural (+) é aqui na comunidade do Sítio Santa Cruz’ de Barbalha, 

DOC: É uma comunidade movida pela fé, né? 

INF: pela fé e pela coragem, 

DOC: Pela coragem, é bonito, aí esse parque ecológico que foi feito? Qual o papel dele... 

Se ele é bom pra comunidade, ou se ele veio trazer alguma, alguma...? 

INF: não’ ele não é tão ele não é eficaz pra comunidade’ mais tudo que se vem de bẽĩm 

tudo que respeita o desenvolvimento da terra seja bem vindo’ seja qualquer Santo 

que for rogai por nóis’ se ele não faz parte’ se ele não milhora a nossa situação a:: 

aqui social’ mais milhora a de outro dos outros nosso nossos vizinho então qualqué 

coisa que venha’ vir de bom proveito pra sociedade ela é im/ importante, 

DOC: De qualquer forma gera algum emprego não é isso?  

INF: gera emprego e é: e eu a/ zona’ o homem do campo porque o homem que é 

renegado a segundo plano’ não tẽĩm direito a nada pelo meno ele rai tê a 

oportunidade de conhecê algo diferente do que ele tinha antigamente, 

DOC: E ali o Caldas, falam em privatizar o que é que o senhor acha disso? 



INF: eu sô mei contra purque num’num sei purque se vendê o que não é meu’ eu só 

posso vendê o que é meu” se o Caldas é do Bom Jesus’ o Bom Jesus num tá 

mandando vendê” num tá mandado fazê nada’ tá dizendo que fique lá’ faz parte da 

natureza’ isso é meu ponto de vista’ o Caldas faz parte da natureza tá sendo 

agredida pelo prefeito” por quem mais o povo da sociedade que querem vendê’ 

querem arrendá querem fazê tudo’ eu acho que é uma pressão `a sociedade e:: ao 

Bom Jesus que se o Caldas é do Bom Jesus deve ficá do jeito que é/ a natureza é que 

deve se encarregá dela’ isso é meu ponto de vista, 

DOC: Também acho. Outra coisa eles alegam que o dinheiro é pra fazer benefícios pra 

sociedade e você não vê benefício nenhum feito com dinheiro de privatizações. Não 

é isso? 

INF: como s ẽĩm (+) como todo político isso’ não adianta dizê como todo político’ só diz 

que só tá fazendo o bem para o povo só que agente não vê ’ esse dinheiro num vai 

sê’ num vai sê retornado para o Caldas’ se pegasse todo o dinheiro do Bom Jesus 

tôdim e (+) e colocasse ele (+) em obras’ no desenvolvimento do Calda’  o Calda’ o 

Calda seria um (+) céu” purque o dinheiro é muito’ e daria pra/.../ e o Calda é 

pequeno’ daria pra fazê tudo no Calda só que o Calda não tem direito a nada’ se 

purexemplo isso fô vendido Calda não terá direito a nada’ continua’ como sempre 

sem nada, 

DOC: Bastava mesmo o que arrecadam ali. Não é? 

INF: o que recadam ali é um coisa fora de séri’ an::tigamente num /.../ isso eu tenho que 

dá mão à palmatória’ que hoje’ hoje tem uma estrutura bem feita’ tem uma direção’ 

uma direção honesta ‘isso ai eu tenho que dizê’ que a direção é  honesta o que rende 

no Calda’ o que rende hoje atualmente no Calda’ num precisava  nem eles pensá em 

vendê’ o que’ o que rende hoje dá pra eles mandá pra Barbalha e ainda voltá pro 

Caldas’ se fosse possível’ agora num sei o que  é  queles querem cum mais dinheiro’ 

porque rende demais’ repito eu dou a mão a palmatóra’ hoje eles tẽĩm uma direção 

mudêlo’  uma direção mudêlo’  é onde rende muito dinheiro (espicialidade) do povo 

de fora das’ das cidades vizinha (+) olha’ eu só tenho a agradecê a você a 

oportunidade que você me deu’ deu mandá essa mensage” do Sítio Santa Cruz” 

onde eu nasci onde vivo e gosto demais e adoro e qualqué coisa que você quera’ que 



dependa da associ... da associação que sô prisidente’ da escola ou qualqué coisa 

daqui’ da::: da nossa comunidade’ nós tamo à sua dispusição’  pra tudo que você 

precisá a respeito do disinvolvimento social’ econômico e cultural da terra, 

DOC: Eu sou quem agradeço, muito obrigada pela entrevista. Ela foi de muito proveito 

para o meu trabalho. Muito obrigada. Vamos ver como foi que ficou...  

 


