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DOC: Qual o seu nome por favor?
INF: C.A.S.,
DOC: Qual a data do seu nascimento?
INF: é vinti:: trêis de janeiro de setenta,
DOC: Onde você nasceu?
INF: im Barbalha,
DOC: Você morou em outra cidade que não fosse Barbalha?
INF: não,
DOC: Nome do seu pai, por favor?
INF: é:: J.A.S.,
DOC: O nome de seu pai por favor?
INF: J.A.S.,
DOC: Onde ele nasceu?
INF: aqui em Barbalha mesmo,
DOC: Qual a sua idade, você lembra?
INF: é vinte e nove ano,
DOC: Sua mãe nasceu onde?
INF: Barbalha tambéim,
DOC: Qual o nome dela?

INF: é:: A.M.S.,
DOC: Você já morou com outras pessoas?
INF: (+) já morei cum irmão meu,
DOC: Você trabalha?
INF: é’ trabalho,
DOC: Qual a sua profissão?
INF: eu tenho várias’ mais no momento eu tô exercendo de eletricista,
DOC: Você disse que estudou até que série?
INF: sexta séri do primêro grau,
DOC: Você não continuou por quê?
INF: eu acho até porque:: é:: desse grau aí pra frente esse grau de estudo pra frente’ ô tem
que í até o final ô você não vai consegui: nada’ então teim que pará e vê um lado
para trabalhá,
DOC: Você costuma ver televisão?
INF: às veze,
DOC: Que programa você mais gosta de assistir?
INF: às veze à noite o Ratinho,
DOC: Você gosta de ouvir rádio?
INF: muito,
DOC: Qual o horário que você mais gosta de ouvir rádio?
INF: é:: o horário de:: quatro horas,
DOC: Que programa você prefere, você lembra?
INF: é um programa não muito decente’ mais é o programa do Mussão,
DOC: Você costuma ler jornal?
INF: não,
DOC: Você gosta de ir a festas?
INF: gos dimais,
DOC: E a Festa de Santo Antônio? Aqui em Barbalha você costuma ir?
INF: é’ pôcas vezes,
DOC: E a vaquejada?
INF: tambéim num costumo í: muito não,

DOC: Você gosta de forró?
INF: adoro,
DOC: E da Festa de São João?
INF: festa Junina eu (+) gosto porque:: teim o forró e tem a cultura e:: (+) é uma festa
como se diz’ uma festa nossa’ é uma tradição pessoa gosta,
DOC: Você gosta de futebol?
INF: é’ futibol eu num gosto,
DOC: Você pratica algum exercício físico?
INF: já pratiquei’ agora ultimamente eu não tô mais fazeno não,
DOC: Você costuma frequentar a igreja?
INF: pra falá a verdade’ é raro,
DOC: Bem, agora que já sei a sua profissão eu gostaria de saber, você com esses cursos
que você diz que tinha porque será que você ainda não conseguiu um trabalho fixo?
Você poderia me dizer a causa, o porquê se você é um bom profissional, pelo que
deu pra entender, porque você ainda não conseguiu um trabalho fixo, você acha que
isso é culpa de você não ter continuado a estudar ou do sistema, você atribui isso a
queM? Você não está com um trabalho fixo?
INF: bom’ eu acho a seguinte forma’ que:: (+) a respeito de:: de você tá trabalhano ou
não’ você teno uma profissão’ primêro é porque: é:: (+) vamo dizê assim’ a disputa
é grande (+) e tambéim eles quere muité é:: (+) vê contidade de tempo na cartêra qui
você teim (+) quanto tempo de sirviço você já prestô ôtra:: impresa é:: (+) como é
que se diz” (+) é mais tempo de cartêra mermo’ quanto tempo de carteira você teim’
e pra quem feiz vários cursos” é formado (+) i i im como é que se diz im diploma’
mais você não tem uma prática comprovada aí dificulta’ aléim do do do da
dificuldade que tá no país completa’ se você não tivé comprovado na cartêra aintão
dificulta (+) essa parte aí do trabalho,
DOC: Mas vendo por esse lado, as fábricas exigem uma experiência, e no caso da pessoa
não ter, o que é que tem que fazer para conseguir esse emprego?
INF: bem’ aí é como se diz (+) tem aquela (+) às veze você pidi: uma chance até pra
trabalhá (+) pra ficá auxiliando no setô (+) até por uma certa’ certa:: (+) temporada
sem se ganhá’ só pra exercê só pra vê se você consegue é uma vaga no serviço isso

eu nunca fiz' mais muitas pessoas que:: você dizê assim dá minha área já fizeram
isso,
DOC: E você pretende adquirir essa experiência, mesmo assim trabalhando em
remuneração?
INF: eu pretendo consegui: é (+) comé que se diz” (+) eu pretendo é é conquistá o meu
ispaço é (+) trabalhando mesmo assim que alguém dê uma chance pra mostrá a
capacidade que eu tenho em relação a minha profissão,
DOC: Ok. E como você tem essa profissão você não pretende trabalhar em outro setor, em
outra área?
INF: no momento não’ eu/ só o que eu tenho a dizê é que eu quero trabalhá na minha
ária’ que é o que eu gosto de fazê como já falei eu tenho tenho várias profissões e eu
pretendo é (+) ainda assim insisti: nas profissões que eu tenho há:: que eu pretendo
insisti: ainda,
DOC: Ok! Então ainda sem trabalho, também ainda não pensou em casar pelo que você
me disse você ainda não é casado e também ainda não tem uma noiva assim como
se diz mas já pretende, já é pretende mesmo assim sem trabalho, casar com a idade
que você tem que os rapazes daqui costumam casar cedo ou não? Só quando tiver
assim uma atividade? Você poderia me falar um pouco a respeito disso por favor?
INF: é’ poderia’ só qui (+) em relação a CASÁ (+) isso aí seria uma questão pessoal
minha’ eu não pretendo (+) e:: e se vié (+) com o tempo eu não sei agora’ SE eu
pretendesse ainda ssim com o tempo aí o serviço difícil e tudo’ se eu se eu
pretendesse eu ainda mudaria de idéa’ só pela situação atual do tempo você vai é
casá só pra dizê que casou’ vai vivê de quê ” então é:: minha opinião a respeito,
DOC: Casamento só quando tiver emprego ou tá fora de cogitação?
INF: pra mim eu acho que de nenhuma forma’ se tivé vai facilitar’ né” pode até incentivá
mais caso contrário nem pretendo,
DOC: Você com quase trinta anos porque pensa desse jeito? Tem alguma coisa assim
contra as mulheres ou não?
INF: não’ tenho não’ num tenho nada contra’ até gosto muito mais é:: como se diz’ eu
num/ eu num tenho uma idéia fixa em relação a um casamento que é um
compromisso muito sério e eu num sei (+) é:: se eu sô a pessoa de (+) é (+) como se

diz” (+) se respondeu o (+) é:: sei lá’ se a pessoa responsável poruma coisa sim tão
séria,
DOC: Enquanto isso você mora com quem?
INF: atualmente eu moro mais meus pais (+) é trabalho quando aparece solto (+) né”
como se diz é liberal’ profissional liberal e ajudo sempre quando eu posso’ mais
ultimamente eu moro em casa mesmo (+) casas de pais,
DOC: Tem mais alguém morando com você em sua residência?
INF: teim (+) é:: (+) dois irmãos,
DOC: E outros, você tem outros irmãos fora os que moram em casa com você?
INF: teim’ eu tenho vários outros irmões’ irmãos só que eles tã::o é (+) casados,
DOC: Qual a sua relação com eles?
INF: é:: boa’ eu posso dizê que boa porque:: não tenho nada é:: contra nÁ XP¶ HOHV PH
tratam beim’ tÁRFRPRXPERPLUPão e eu tÁRXPDERDUHODFLRQDPHQWRFRPHOHV
DOC: E o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe é bom, você considera assim
bom, eles lhe tratam bem, você os trata bem?
INF: é (+) eu posso dizê que:: é (+) entre nóis’ o relacionamento é bom existe os atritos
porque se alguém dissé que num tem tá mintino (+) entre pai e filho então teim
sempre uns atritozinho’ mais eu num vô dizê que seja é uma um atrito que venha a
até a separá: o filho do pai não é só atritos de família mesmo,
DOC: Ok! Agora vamos falar um pouco de diversão você que mora numa localidade não
tão grande como aqui o Sítio Estrela, quais os tipos de diversão que vocês
costumam frequentar algo que vocês costumam ter?
INF: eh: (+) bem’ aqui agenti’ nóis temos vários tipos de diversão (+) é principalmente
nos finais de semana que:: existe aqui duas churrascarias eu posso dizê assim
TRÊIS: e:: (+) teim banho de piscina e:: banho de bica (+) e:: como é que se diz” é
um lugá: bom da gente tomá aperitivozinho quê é final de semana (+) e:: conhecê
novas pessoas que:: (+) aqui na localidade do Sítio Estrela (+) veim pessoas de
várias localidades’ e até de ôtras cidade’ posso dizê veim de Juazêro’ veim de
Crato’ é:: de Missão Velha’ o pessoal costuma frequentá pura aqui então agente vai’
no na minha opinião é um ponto de diversão purque você vai tá vendo pessoas
novas e:: da merma forma diz pra gente que num conhece’ é ôtros tipo de pessoas

e:: tambéim lá agente é bem ricibido eu particularmente no lugá qui eu frequento (+)
e não só num é só mais um e queu freqüento mais sô bem ricibido e que é um lugá
arejado beim chei de plantas’ tudo’ teim a piscina e a gente passa o dumingo lá’
mais é/.../ como se diz” é (+) é (+) como se diz” a pessoa a diversão maió: que eu tô
dizeno em relação as pessoas daqui é esses treis pontos de de de referência que a
gente teim aqui que é o o o bá do Fernando e do Zanunes ô ô churrascaria como
quêra’ o final de semana a genti sempre custuma freqüentá,
DOC: E, pelo que eu estou sabendo o Padroeiro desse Sítio aqui é o São João. Você
poderia me falar um pouco dessa festa de São João, que dizem ser a melhor daqui da
Região do Cariri? Já ouvi muitos comentários que é a melhor festa desse Sítio, dessa
localidade ou a melhor festa e a de São João aqui no Sítio Estrela. Por que será que
consideram a melhor festa?
INF: bem’ pela seguinte forma aqui (+) é: o padruêro daqui é São João Batista’ e divido a
devoção sê grande’ e no tempo do São João exatamente no São João é a festa de de
do padruêro e (+) como se diz conjuga vô até dizê’ com a festa de cum a festa do
São João’ a festa junina que é em todo Brasil posso dizê’ é então a gente conjuga e
devido sê o lugá o distrito Estrela já é um distrito’ e:: (+) sê muito conhecido’ como
eu falei antes’ é um lugá muito conhecido dessa região daqui da vizinhança então’
é:: é uma festa muito movimentada pra sê num sítio’ eu posso compará até que
depois da de Santo Antônio pra sê em sítio’ é a maió’ e é a melhó’ porquê:: a
quantidade de gente é grande’ ôtras que veim pra conhecê e nunca viero e é
comentada aqui pelo pela rádio e tudo mais a festa de São João do Sítio Estrela é::
muito movimentada então’ eu acredito que seja porisso’ é pela devoção que o povo
teim e:: (+) e o lugá que é bunito’ a terra’ o Sítio Estrela,
DOC: Você me falou e até comparou a festa de São João com a festa de Santo Antônio,
você poderia me falar dessa festa aonde é que fica e porque você se pensa que a
festa aqui no Sítio Estrela é tão boa e você comparou com a de Santo que festa é
essa? Você me dizer? A festa de Santo Antônio porque é tão falada também?
INF: bem’ eu comparei é é botei em segundo lugá’ purque a de Santo Antônio é uma (+)
é:: uma das maiores do Nordeste’ é eu posso dizê do Nordeste uma das maiores' (+)
é:: uma festa folclórica que já teim’ e até não sei dizê quantos anos mais eu posso

dizê que já são décadas’ de festa aqui e que é:: aqui em Barbalha’ e que é uma festa
assim de de de tradição acho que de muito tempo atrais’ é:: como é que se diz” teim
o hastiamento do pau da bandêra’ do Santo Antônio (+) então atrái uma multidão
que é durante o dia ainda’ então vai pessoas com:: é crianças’ é senhores’ senhoras e
o pessoal pra carregá então aquilo atrai muita’ muita gente divido sê uma festa
muito é falada até a nível de Nordeste quié muito é é comentada (+) jornais até’ e o
pau da bandêra é o que destaca mais' é começa de:: meio dia em diante’ (+) e vai os
carregadores’ é carregado a ombro mesmo’ e atrai muitas pessoas de fora’ aí o
hastiamento é em frente a a igreja da matriz (+) e:: como se diz” um dos momentos
que o pessoal tem aqui a tradição de pegá é no pau’ que é o como é que se diz”
como Santo Antônio é um Santo que dizem né” qui é um santo casamentêro’ então
aqueles’ aquelas pessoas já têim vinte e nove’ trinta’ quarenta anos principalmente
as mulheres’ elas têim a a mania ou por tradição ou num sei quê’ de pegá no pau
pra:: pra casá’ ((risos)) então eu não sei bem essa teoria mais que todos anos
acontecem e issaqui é um ritual que agente pode vê se tô lá presenciá’ são várias
mulheres tudo pegando lá no pau’ tirando casca’ é escrevendo nome pra vê se o
santo casamentêro faiz o casamento’ então a festa de:: Santo Antônio é a maió’ na
minha opinião é::’ da Região’ e uma das maiores do Nordeste,
DOC: Ok. Mas você acredita nessa força popular dessa força que tem esse pau de fazerem
as pessoas casarem? ((risos))
INF: bem’ eu/ em relação a isso eu num/ eu acho qui num funciona não’ sei lá as
mulheres acreditam’ né” a maioria como já vei pessoas até queu vi (+) eu vi aqui
presenciei que eu tava lá no dia’ e:: tive a oportunidade de vê pela tevê’ é pessoas
que veim até de outros estado’ até fazê esse ritual aí’ mais eu na minha opinião eu
acho que num funciona não,
DOC: Ok, Muito obrigada. Bem agora que eu conheci da religiosidade desse povo, eu
gostaria agora que você me dissesse como vivem as pessoas aqui nessa localidade.
Como elas vivem, trabalham. Qual a fonte de renda dessas pessoas. Me fale um
pouco, por favor?
INF: bem’ a fonte de renda aqui é é variável (+) é:: nóis temos aqui os engenhos (+) qui::
a maiuria trabalham é no período seco’ posso dizê assim qué a época depois do

inverno’ que a cana-de-açúca tá pronta pra sê muída pra fabricação de rapadura’ e
qui é uma grande quantidade eu posso dizê assim de pessoas é:: (+) eu posso dizê
até com o grau de estudo a zero’ quase zero’ e é uma grande quantidade de pessoas
qui trabalham nos ingenhos’ na fabricação de rapadura’ e temos tambéim a parte da
fruticultura (+) temos (+) eh eh manga’ cocos e agricultura tambéim irrigada’ eh
depois do inverno a maioria aqui no Sítio Estrela’ é os qui podem tê um motô’ um
motô a óleo a energia’ eles plantam é:: (+) feijão’ é alface’ pimentão’ é:: (+)
maxixe’ é:: abóbora e tambéim sendo uma uma fonte de renda’ eles:: vendem aqui
na cidade vizinha’ nu Juazeiro’ eles vão de carroça mesmo’ é tradição aqui’ e
pegam as verduras e vão vendê no Juazeiro’ e alguns tambéim é pegam’ compram
coco pra revendê’ tanto na cidade de Juazêro como na cidade de Barbalha tambéim’
a re/ a revenda de coco’ o coco da praia’ o populá coco da praia (+) e:: nessa época
agora (+) é posso dizê até:: (+) num: num vou dizê que tá atual mais a um meio e
meio’ dois meses atrais era parte da da manga (+) qui tava na: na na safra uma
grande safra por sinal esse ano (+) e isso aí pra quem’ é trabalha no no no ramo de
frutas (+) é uma época qui:: ajuda’ ajuda muito nas famílias purque muitas pessoas
teim é: é as mangueiras em casa então devido o tempo ta:: é:: (+) com muitas
mangas eles aproveitam pra vendê’ aí issaí vai trazê alguma grana extra pra casa né”
purque as pessoas (+) a renda do lugá posso dizê que é pôca a renda ainda ainda se
mantém os que têm os rapazis eu posso us cum trinta’ que teim muitos (+) de de
catôze a trinta anos’ assim como morando em casa’ com os pais’ então’ como é:: (+)
eu posso dizê que a renda devido as vez tê um pai ô uma mãe aposentada’ eles
ficam ali se mantendo então é:: (+) como a maioria agora nesse tempo eu falei das
frutas das manga principalmente então quem tem muita manguêra em casa a maioria
aqui que o Sítio Estrela é:: é bem posso dizê:: é a plantação é beim beim grande de
manguêra’ num lugá beim: bem cheio de manguêra então’ as pessoas ajudo dessa
forma’ os filho que têim em casa então pegam as frutas e vão vendê lá na
cidadezinha que é o Juazêro’ então isso aí como a rapadura é (+) a cana-de-açúca
qui aqui tinha tambéim a usina que era uma fonte de renda qui eu posso dizê de
muitos pais de família daqui do Sítio Estrela’ trabalhavo na usina’ mais devido eh::
o fechamento faliu’ é uma crise né” aí uma crise grande fechô aqui’ aí uns uns não

recebero contas nem nada’ então essas pessoas vão passando de tempo em tempo
atravéis de (+) e é um dia de serviço aqui e ôto dia de serviço aculá solto como se
diz a história’ eh:: (+) trabalhando de servente (+) os que são pedrêro’ trabalho
quando aparece e uma ajuda daqui’ ôta dali na expectativa de: de chegá novamente
o inverno pra qui plante uma roça sua mesmo’que vá trabalhá na dosôutros e (+) e
dali uma ajuda que aquilali vai passando’ a fonte de renda daqui na verdade são são
essas’ a as frutas e como é que se diz” os ENGENHOS mais eu posso dizê até que
como principal nós temos aqui’ os ingenhos na fabricação da rapadura,
DOC: Empregam muita gente nesse período que estão moendo? É muita gente empregado,
como é que fica esse período nesse tempo, melhoram a situação para os moradores
daqui da localidade?
INF: é (+) melhora sim’ pode crê que melhora purque:: se você passa é:: a temporada do
inverno (+) digamos assim’ planta uma roça’ se você vai plantá uma roça como
muitos plantam’ é:: (+) você passa o seu tempo ocupado na roça’ você num tá::/…/
você só vai tê um retorno praticamente no final do inverno pela roça que depois
você vai vendê até pra quem planta muito então’ eh:: o engenho vem cabê beim’
purque: terminô o inverno vai tê a parte do de da fabricação de rapadura’ então’ um
trabalho de ingenho é (+) braçal é um trabalho’ avulso é um trabalho pesado purque
na verdade num tem como trabalhá leve (+) no engenho não’ mais se:: num teim
ôtra saída’ ôtra alternativa então eu posso dizê assim qui é é:: veim’ veim’ cai beim
eu posso dizê’ cai beim purque:: só resta de alternativa os ingenho’ então se é uma
maneira de ganhá sofrido ou não (+) é a única forma que teim aqui na região fora as
frutas qui nessa época dos ingenho não têm não teim ôtros meios então (+) a
alternativa que teim são os ingenhos mesmo,
DOC: Pelo que eu vi há muitos engenhos, por aqui não é verdade? Então quanto mais ou
menos esses podemos dizer esses empresários quantas pessoas mais ou menos
empregam nesse período? E a faixa etária ou qualquer pessoa pode trabalhar nesses
engenhos?
INF: beim’ você falô beim até’ aqui no no Sítio Estrela na verdade não existe ou nóis não
temos nenhum ingenho aqui’ mais no Sítio vizinho’ no Sítio lagoa ixiste eh: se eu
num me ingano teim TREIS’ trêis engenho fora os ôtros sítio mais pra frente que

são mais’ existe eh o Vem-a-vê’ é as Cabiceira’ o Brito’ a Santana e eles se disloco
dislocam pra todos os lugares’ o importante é trabalhá e:: (+) em relação à
quantidade de pessoas’ que possa tê em um ingenho eu acredito que vareia de (+) de
trinta pessoas de trinta a quarenta’ por ingenho e:: (+) em relação a idade não teim’
aí num tem purque pode tê como eu sô daqui eu vejo tem pessoas’ mininos cum
doze’ treze anos’ deiz anos até:: eh: cin/ eh:: pessoas cum sessenta’ sessenta e cinco
anos trabalhano’ eh então como é o/ (+) um serviço variável’ o Engenho tem pra
todo tipo porque os mininos num pego no pesado’ tão pesado eles vão trabalhá cum
bagaço né” o bagaço cum a tração animal’ então eles/ eh os adultos botam e eles vão
espalhá eh no/ como é que se diz” pra secá’ então essa faixa etária de idade aí num
tem não’ aí é é di/ eu posso dizê até de deiz acima’ todos trabalho sempre tem uma
uma vagazinha eu posso dizê pra quem qué no tempo certo’ pra trabalhá,
DOC: Isso quer dizer que pessoas que querem trabalhar não passam fome aqui nessa
localidade é verdade?
INF: beim é verdade’ embora que:: (+) ((tosse)) a pessoas se tivé que trabalhá unas já
trabalhô facilita’ quem já trabalhô com determinados patrões eles já têm um
conhecimento e tudo na na próxima no próximo é:: na muage como se diz aqueles
que já trabalharo e já são preferenciais’ eles vão tê que í mais é nem í atraiz muitas
veze o proprietário do engenho veim a à residência da pessoa é chamá pra trabalhá
com eles’ e aqueles que não trabalharo ainda é (+) têim até aqui é (+) antecipá (+)
é:: a vaga’ se vai sê daqui é há x eu posso dizê dois’ mese adiante’ se a pessoa quisé
í lá prefiri: (+) purque a quantidade de pessoas que trabalha’ que ainda querem (+)
eu posso dizê assim que ainda querem ou preciso de trabalhá nos ingenhos num é
piquena' num falta’ num falta quem quêra trabalhá’ então praqueles que já já
trabalham já teim a vaga garantida’ que já trabalharo e os ôtro eu acho que teim
qui:: falá antes se quisé’ então é:: se num fala antes até na hora que você chegá pra
falá com o proprietário ele pode até é negá uma vaga divido já tê ôtros que ele já
conhece que sabe fazê o sirviço que faiz,
DOC: Quando eu me deslocava pra cá eu passei por uma usina, e pelo visto eh fabricava
açúcar ou álcool eu não sei. Você pode me falar o que acontece porque não vi

muitos funcionários e no caso se tivesse funcionando uma empresa daquela faria
emprego para muitas pessoas. O que o que aconteceu com essa empresa?
INF: beim’ a empresa que você tá falando é:: é uma indústria de cachaça’ como tambéim
de alcool’ é que se localiza aqui na na ixtrema da lagoa cum a Estrela’ como eu
retra/ como eu falei até antes’ num teim nÁLXP LQJHQKR QR 6tWLR (VWUHOD¶ WHLP R R
alambiqui ou uma fábrica de aguardente aqui na extrema com a lagoa’ mais fabrica
cachaça e:: atualmente ela tá trabalhano’ eh:: não teim várias pessoas trabalhando’
são muitas’ eh:: eu posso dizê até que pelo tamanho’ pelo tamanho da da fábrica
deveria existi: é: muitas pessoas’ mais eu vô compará que a quantidade seja:: é:: (+)
igual a de um ingenho’ purque:: existe muitas máquinas que fazeim o serviço pelas
pessoas,
DOC: Ok. Muito obrigada por sua entrevista, foi muito bom.

