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DOC: Como é o nome da senhora completo?
INF: A.D.S.,
DOC: A senhora tem quantos anos?
INF: cinqüentei seis,
DOC: Qual é a data de nascimento da senhora?
INF: mil novicentos e quarentei trêis,
DOC: Nasceu em mil novecentos e quarenta e três.
INF: é,
DOC: A senhora estudou até que série?
INF: até a tercêra primária, ((barulho de carro))
DOC: Até a terceira série.
INF: sim’ tem primêro ano’ segundo’ né” primário’ começo da da das aulas começo de
estudo,
DOC: Num chegou a fazer aquele exame de admissão?
INF: nada,
DOC: A senhora é:: casada?
INF: sô,
DOC: Tem quantos filhos?
INF: tenho doze, foram treze tenho doze vivos, ((baixa o tom de voz))

DOC: Morreu um?
INF: ((resposta não-verbal))
DOC: Qual, como é o nome dos seus filhos?
INF: a partir do que morreu”
DOC: Sim.
INF: F.A.’

M.G.’

M.A.’

V.P.’

F.J.’

M.L.’

R.C.’

M.F.’

J.R.’

((murmúrios

incompreensíveis)) J.’ J.’ M.’ ok” deu doze aí” treze”
DOC: Treze, né? Eles todos moram aqui no Crato?
INF: todos não’ nasceram tudo aqui em Crato’ mas hoje (+) tem uma em Rondônia’
M.G.’ o F.A. faleceu’ M.G. que é a segunda tá em Rondônia’ M.F. que a das das
penúltima tá em em São Paulo e os outros tão poraqui,
DOC: São tem todos casados ou só uma parte?
INF: não’ uma parte,
DOC: Quantos casados?
INF: essa de os casamentos daquele tempo dessa época de de hoje né” queu num ((risos))
queu num me acostumo’ né” essa menina lá de Rondônia ela tem teve um filho’
teve lá’ com um companheiro lá’ essa de São Paulo num sei assim dela porque ela
saiu faiz dois anos’ vai fazê dois anos’ e L. casô’ a M.A. casô’ e os dois filho
homem também vive assim nes/ nessa vida aí de casamento de de como se diz juntô
os pano e ramo morá’ né”
DOC: É.
INF: e o resto tá comigo,
DOC: Moram quantos com a senhora?
INF: aqui moram s:: (+) as os mais nova’ tem quatro’ e uma no Lamêro com o pai que ele
vive mais pra lá do que pra cá,
DOC: Como é o nome do esposo da senhora?
INF: J.S.S.,
DOC: Ele tem quantos anos?
INF: cinqüentei nove,
DOC: Qual é o endereço da casa da senhora?
INF: lá do Lamêro” ô daqui”

DOC: Sim.
INF: aqui é rua cente nove’ casa noventei sete a rua da pa a rua da da ((estouro de fogos))
a a a mercearia estrela ali’ dobrando assim voltando é minha casa tercêra casa,
DOC: Conjunto Novo Crato.
INF: é,
DOC: O nome do pai da senhora?
INF: V.D.P.,
DOC: Ele é vivo?
INF: não,
DOC: Faleceu em que ano?
INF: em cinqüenta,
DOC: Faz muito tempo.
INF: faiz’ foi em mil novecentos e cinqüenta, eu tinha seis / tava dentro de sete anos,
DOC: E::: a mãe da senhora?
INF: M.J.C.,
DOC: Ela é viva?
INF: é (+) tem sete:::nta/ ela é de de mil novecentos e e vinte e um ela tem agora sessenta
setenta e oito ano’ né” ((murmurando)) setenta e oito anos,
DOC: Ela mora com a senhora?
INF: mora com minha cunhada na rua cente oito,
DOC: A senhora sempre visita sua mãe?
INF: sempre eu visito,
DOC: Onde nasceu a sua mãe?
INF: no pé da serra’ ache quela/ no pé da serra aqui da da da Luanda’ (incompreensível)
no pé da serra aqui da Luanda,
DOC: Aqui mesmo no Crato?
INF: no Crato,
DOC: O pai da senhora é do Crato?
INF: (+) eu acho quele é do Pernambuco, ((barulho de crianças))
DOC: Num tem certeza.

INF: num tenho certeza de onde ele é não purque quando ele faliceu’ eu tinha sete anos
né” (+) e:: tam/ tarra dento dos sete anos’ eu completei sete em novembro’ e ele
morreu em janeiro de cinqüenta né” aí eu num tomei conhecimento (+) mas eu acho
que ele num é daqui num eh:: era totalmente daqui não, ele vêi dum lugá aí depois
que mãe conheceu ele’ ela agora conversando dizeno que ele é de um lugá praí mas
num sei dizê bem sei que é uma família a do do do meu pai’ os meus tio’ moram
hoje no no Taboca lado de Exu,
DOC: Sei.
INF: os irmão dele né” qué dizê já morreram quase tudo também’ mas dizê assim de onde
ele é’ num sei dizê não,
DOC: A senhora tem contato com a família dele?
INF: é difícil’ quando eu eu tinha na época s: (+) quinze dezesseis anos/ não treze anos
mais ou menos’ eu fui lá na Taboca’ passei uns tempo lá’ foi naquela ness/ ness/
nesse tempo era muito difícil minha vida’ né” tinha perdido meu pai muito nova aí
as coisa que ele deixô mãe acabô assim dum dia pra noite’ ele era muito trabalhadô
tinha tudo tinha/ a gente vivia bem mas acontece que ele faleceu ela num sôbe butá
nada pra rendê acabô foi tudo’ inventô outro casamento com UM ANO e nesse
nessa intervalo aí acabô tudo que tinha’ aí foi sofrê,
DOC: Ela casou de novo?
INF: casô de novo mas o marido quando teve o primêro filho o marido dela era muito
ruim’ num quiria que a gente vivesse com ele’ com ela dentro de casa’ e foi uma
des: desarmonia total e a gente teve que saí ele foi embora e nós fomos morá
sozinho (+) sozinho assim mas ela butô a gente dentro de um a casa’ mas foi vida de
sufrimento’ difícil ((murmurando)) muito difícil a vida da gente,
DOC: A senhora tem quantos irmãos?
INF: tenho hum agora eu tenho (++) três irmão/ quatro irmão três de pai e mãe e um só
filho da minha mãe’ mas morreu morreu o mais velho que morreu,
DOC: A senhora trabalha?
INF: não (+) trabalho só em casa,
DOC: É dona de casa.
INF: ((resposta não verbal))

DOC: A senhora é aposentada?
INF: sô pensionista desse meu filho que faleceu,
DOC: Ele trabalhava em quê?
INF: ele passô seis mêis uns tempo aí trabalhando na na ECETEL’ que hoje é COELCE,
né”
DOC: E a senhora é pensionista.
INF: ((sussurrando)) sô,
DOC: O que que a senhora faz dentro de casa? Todos os serviços?
[[
tudo o que for todo até até pê/ até esse

INF:

serviço de de de de pedrêro eu faço’ ((risos)) conserto assim de casa queu sei que
aquilo dali tem que sê feito’ num TEM QUEM FAÇA EU FAÇO’ eu já ajeitei umas
calçada que tinha lá no quintal sabe” mexo a a a cimento e com ((risos)) e consertei
as coisas as parede assim (+) o que tocá eu faço,
DOC: Como é a saúde da senhora?
INF: graças a Deus é ótima’ depois queu/ an antes deu entrá aqui no Vale’ eu num era
mulhé pa: pra resolvô assim/ QUALQUÉ coisa me chocava tá entendendo” qualqué
coisa assim de de uma história assim de da família ou mehmo de outra pessoa assim
me chocava’ olhe eu me batia’ arriava né” o medo num era de nada mehmo’ mas
depois queu entrei aqui eu sô mulhé pra tudo, resolvo todo corpo problema depois
disso operô-se (+) operô-se o meu marido né” em cinqüenta em noventa em noventa
noventa e seis (+) eu reagi do COMEÇO ao fim’ tomei conta dele’ né” (+) da sala
de operação a a quando foi pa teve alta’ esse foi/ uns dos meus filho foi baleado no
no ano (+) no ano de noventei cinco/ noventa e quatro’ também tomei conta (+) do
começo ao fim’ e graças a Deus sô mulhé pra resolvê todo e qualqué problema,
DOC: A senhora falou no Vale o que é o Vale do Amanhecer pra senhora?
INF: menino’ ó depois queu entrei aqui/ eu tenho algum conhecimento assim do que é o
Vale’ pra mim é uma grandeza (+) a gente se realiza’ só em você sê/ eu já já/ eu
como eu fui’ quem fui que num resolvia pobrema de ninguém nem os meus (+)
((barulho de moto)) pois quando esse meu menino faleceu’ eu fiquei arrasada’ eu
sofri muito’ fiquei muito arrasada fiquei muito/ sabe como é você ficá sabe” assim

como que num vivia no mundo” era como eu vivia’ e eu sofri muito nessa época só
vivia chorando’ e:: parecia que tinha hora que eu ia tava e ia tava num tarra em
mim’ aí depois que eu cheguei aqui eu normalizei’ eu aceitei e aceito hoje as coisas
queu num aceitava antes’ qué dizê que é um lugá que a gente se realiza (+) né” eu
penso assim, e acho assim, agora e agora e pra mim entrá aqui’ foi um pedido queu
fiz a Deus, a Nosso Senhô, eu tinha nesse dia sofri muito ((fala rápida e
incompreensível)) assim uma coisa assim dia de arrancá o coração de qualqué
pessoa, aconteceu mil e uma coisa lá em casa, (+) eu devendo sem podê pagá aí eu
disse meu Deus me ilumine’ me mostra um caminho pra queu possa caminhá queu
num sei mais como por onde andá eu sempre ia à missa’ confessava’ comungava (+)
e:: aqui acolá eu ia também na umbanda que eu tinha uma filha que era desenvolveu
na umbanda que na época que ela adoeceu num num tinha o Vale’ né” num existia
aí pronto eu conheci esse pessoal foi aí levei ela foi a solução que ela ia morrê cheia
de espírito morto (+) cobrando ela né” aí: (+) o que eu tava dizendo”
DOC: Levou na umbanda.
INF: levei na umbanda’ aí aqui acolá eu ia lá porque eu tinha que acompanhá ela ela uma
menina nova de seus quinze ano’ num tinha nem quinze ano ainda’ e também
quando o o Vale/ quando esse meu menino morreu’ o Vale já tinha chegado aqui no
Crato’ aqui acolá eu ia lá’ sei que juntô essas três força né” e meus poblemas e
então eu fiquei toda atrapalhada’ as coisas dando totalmente errado’ aí teve um dia
que aconteceu mil e uma coisa’ um filho meu tumô veneno’ esse que foi baleado um
tempo (+) a essa dita menina que era da umbanda foi pro hospital ruim pra operá um
pé’ um caroço do pé’ ((riso)) aí ele deu uma agonia lá de fome e ela se aguniô com
ôtro que tava lá morrendo quando ela conheceu que era irmão ficô lá passando mal’
(+) e sei que foi uma coisa assim TERRÍVEL’ aí ela subiu sozinha de lá’ quando
chegô no meio do caminho caiu se chegô as energia ela arriô’ né” aí botaram ela
numa casa ali pertinho hoje onde hoje é o Pé Seco’ aí chegô lá em casa já na mão do
povo’ menino e eu fui pro hospital e fiquei lá doida com o menino invenenado’ isso
foi um um dia de correria’ sei que nesse dia’ eu pedi a Deus que me iluminasse um
caminho pra que eu pudesse seguí aí eu sonhei um sonho muito bunito muito
importante aí eu disse aí é o Vale do Amanhecê’ comecei a ir’ né” mas mehmo

assim antes deu vim eu vim pra cá umas duas veiz rebocada’ passava mal em casa e
lá num resolvia aí me truxeram pra cá’ aí foi que eu comecei a vim mehmo e
participá da das da palestra’ e fiz teste e tudo’ aí hoje tô me sentindo maravilhosa,
DOC: Como foi que a família da senhora reagiu quando a senhora decidiu ingressar numa
doutrina espírita?
INF: só quem reagiu (+) contra foi esse filho (+) F.’ que (incompreensível) que ele
sempre é trabalhoso e meu marido’ osôtros que num se num gostava mas nunca
chegaram a mim dizê sim ou não (+) agora meu marido butô uma uma banca que: só
que:: eu sô do tipo da pessoa’ quando eu dicido uma coisa só Deus impata (+) sabe
como é” eu num nasci pra sê mandada pra sê dominada SÓ por Deus’ que ôtra
pessoa da terra (+) num depois que eu digo é:: assim que vai sê’ vai sê assim (+)
hoje ele num aceita de coração porque eu sei que ele num aceita mas num empata e
nunca impatô não’ sabe como é” quando eu decidi eu digo não’ só Deus me impata’
foi um pedido que eu fiz a Deus eu me realizo’ e ajudo a todos eles’ porque que a
consciência você sabe muito bem como é que aqui ajuda a si próprio e ajuda a
família e a quem precisa né” então isso tá acontecendo’ já aconteceu mil e uma
coisa com eles eu trabalho aqui eu sinto pobrema lá em casa aí eu corro pra cá eu
venho me trancá aqui fazê as minhas prece’ minhas coisa e as coisa (+) né” se
arruma por ali,
DOC: A senhora é feliz?
INF: eu estô sentindo/ tô me sintindo muito filiz,
DOC: A senhora não estudou mais do que os três anos até a terceira série, por quê?
INF: era mais porque nessa época queu que a gente istudô/ eu istudei por minha conta’
naquela época ninguém dava valô a estudo como dá hoje, o pôco queu estudei foi
por mim eu minha pessoa (+) sabe” tanto que naquela naquele naquele tempo tanto
fazia os filhos estudá como num estudá (+) os pais num tava num tinha aquela
preocupação de hoje como a gente tem como eu fiz com os meus (+) a partí dos seis
ano eu boto na escola só num aprende aqueles que num querem aprendê quando
engrossam o cangote’ né” deixa pra lá num qué mas as menina todinha todas elas
tão estudando (+) até ao tercêro ((fogos)) científico é o que eu posso fazê até por ali’
né” depois de faculdade eu num posso’ eu num tenho condições’ mas até o tecêro

elas faz (++) e naquele na minha época ninguém ligava pra estudo’ meu marido’ por
exemplo ele só sabe assiná o o nome e MAL depois que ((trecho incompreensível
por causa dos estouros de fogos)) pra aquelas escola que botavam como é o nome”
das das aquelas escolas que faziam de noite que que ensinava”
DOC: Mobral?
INF: mobral’ aprendeu no Mobral mal aprendeu mal mal a desenhá o nome’ porque o pai
dele nunca se interessô de botá na escola’ mas eu como sempre tive assim um
interesse por minha por mim’ eu estudei fui pra Fortaleza passei um ano em
Fortaleza com uma família’ e lá me botaram na escola’ eu passei uns tempo lá
istudando também lá numa escola lá de frêra,
DOC: A senhora morou muito tempo fora?
INF: só um ano,
DOC: Só um ano?
INF: Fortaleza,
DOC: A senhora acha melhor aqui ou o tempo que a senhora passou em Fortaleza?
INF: eu num gostei de lá não’ porque eu vivia lá na casa dusôtro e ainda tentei fugí dessa
casa duas vezes pra í ((risos)) com essa escola queu eu era um meninote de treze
ano’ né” pra í pra escola pra mim lá era uma vida maravilhosa lá que era um
conjunto uma uma casa de FRÊRAS que a gente estudava LÁ e as moça se
interNAVAM e eu num quiria dizê assim queu vô pra lá dei graças achando que se
eu fugisse pra í pra lá eles me recebiam’ né” (+) mas graças a Deus num dê/ num foi
possível eu fazê isso porque eu ia sê era morta no meio da rua’ num era não” em
Fortaleza a meia noite (+) aí não aconteceu’ descobriram e não deixaram’ mas eu
num o tempo queu passei lá eu/ foi bom e num foi’ hoje eu tô me achando realizada’
que minha vida foi muito difícil até::/ eu casei nova demais’ casei com dezessete
anos’ eu num me arrependo porque me casei não (+) teve naquela época a gente
casava cedo mesmo’ todo mundo pobre a gente se a se a se acostumava com aquela
vida’ né” ninguém nunca sofreu porisso’ eu sofri muito mais antes quando eu era
menina’ na época que eu tinha que trabalhá pra me mantê ((murmúrios)),
DOC: A senhora tem netos?
INF: ((sussurrando)) tenho,

DOC: Quantos?
INF: mais ou meno uns doze,
DOC: Doze?
INF: ((resposta não-verbal))
DOC: A senhora acha que as crianças de hoje são diferentes das crianças do tempo da
senhora?
INF: ai’ meu Deus’ e como e como são’ e muito,
DOC: Como foi a infância da senhora?
INF: minha infância foi’ minha mãe nunca me prendeu tá entendendo” ela nunca me
prendeu eu sempre tomei eu sempre tomei conta da casa a partí dessa data que meu
pai faleceu’ eu já tomei eu já tomei conta da casa’ das dos dos irmão pequeno pra
podê ela í trabalhá pra mantê’ sabe” então eu me criei como se fosse uma dona de
casa’ qué dizê’ que a minha infância já foi trabalhando tendo uma missão eu vi que
se (incompreensível) desde criança’ né” (+) mas/ e eles num eram como os de hoje a
gente não era como os de hoje era sempre mais ou menos obediente sempre tem uns
mais pió’ né” mas eu sempre fui calma sempre fui obediente e eles também só que
(incompreensível) danado’ (incompreensível) hoje ele hoje ele tá quase santo
porque ele tá tá sendo crente’ mas ele era perigoso dava trabalho’ mas era era uma
uma criação de/ até os meus filhos quando eu criei’ num é” que começô a nascê
minino em em sessentei um’ meus filhos primêro sessentei um’ eu criei tudo numa
numa numa ordem’ que eles tinham ordem’ eu morava no Lamêro ah’ num é
naquela que tu foi não lá encima no começo do terreno lá em cima’ sabe” criei eles
tudo lá tinha duas casa umas casa rica lá mas você pode acreditá queles num iam pas
porta dessas casa a não sê um mandado queu mandasse’ se fosse preciso’ eram
criado tudo ali iam pra escola chegavam iam fazê o que era pa fazê’ mas eles num
eram de andá casa de seu ninguém’ porque tinha ordem’ tinha ordem (+) HOJE se
fosse né” nessa talveiz eu num tivesse essa força de trazê eles todos mantido perto
de mim’ né” qué dizê que é diferente’ hoje os menino de hoje é desse tamainho você
pode é falá (+) se num fô com um cipó na mão eles num querem atendê (+) eu acho
diferente dimais da do tempo queu criei meus menino pra hoje mudô muito,

DOC: Na opinião da senhora porque que as crianças de hoje são diferente das de
antigamente?
INF: rapaiz eu acho que é:: esse negóço de de de:: de tudo é:: muderno’ eu acho que foi
esse negócio desse dessa dessa desse tempo moderno de hoje’ a constituição
também ajudô muito’ os meninos num tem temô de nada’ né” eles querem achá que
tudo que fizê é bem feito e num num tem punição pra eles’ eu penso assim acho que
foi isso,
DOC: No tempo da senhora tinha televisão? no tempo de criança?
INF: não não,
DOC: A senhora veio conhecer televisão com quantos anos?
INF: eu eu ((risos)) (incompreensível) eu tinha deixe eu vê que eu tinha televisão eu eu já
vim conhecê televisão já já em sessenta (+) e três (+) sessentei três’ quando eu já era
casada e vim morá no Lamêro foi que eu vim conhecê televisão,
DOC: A senhora acha que a televisão influencia no comportamento das crianças?
INF: hoje” influencia (+) por sinal’ eu tava numa reunião na escola num tempo desse’ e a
mulhé que foi fazê a palestra pras mães ela disse olhe’ todas todas vocês têm uma
uma prostituta em casa’ eu fiquei me me perguntando oxente uma prostituta” aí ela
foi explicá’ a televisão é uma grande prostituta que cada uma de vocês têm em casa’
porque ela ensina tudo muitas veiz uma coisa muito errada’ e você pensando na
realidade é mesmo sabe por quê” porque ali você vê a aquelas novela né” muitas
veiz que num deve passá naquela hora aquelas mocinhas tão ouvindo tão assistindo
aquilo’ né” tem aquelas briga de muitas veiz a a mãe com a filha teimando porque
qué uma coisa que a mãe num qué elas passam por cima e faiz você sabendo
incentiva’ realmente incentiva’ muitas coisa ali incentiva’ a a briga de casal’ as
mulhé que presta atenção àquilo ali que acha que é certo o que elas tão fazendo
também às veiz incentiva essas mulhé de hoje essas nova que num têm a cabeça
muito no lugá eu sei que ((sussurrando)) difícil,
DOC: A senhora assiste a televisão?
INF: eu nu::m assisto muito não porque eu num eu só só gosto mais na televisão do do:
(+) jornal,
DOC: Mas na opini...

[[
INF:

eu num perco meu tempo pra assistí uma novela, tá entendendo” deixá o que
fazê pra assistí novela’ agora na hora do jornal se eu tivê em casa aí eu assisto mas
somente o jornal’ às veiz vamos dizê ôtro programa mas pra eu ficá assim uma tarde
todinha como eu vejo muitas pessoa na novela’ Deus me livre,

DOC: Mas na opinião da senhora a televisão tem alguma coisa de boa pra os jovens e pros
adultos? Ou só tem coisa de ruim?
INF: não tem alguma coisa boa’ né” porque aquela televisão tem aquelas aquelas aquelas
aquelas escola’ né” tem concurso até’ curso’ né” tem alguma coisa que aproveita
mas a maioria dos jovem de hoje eles num querem nada bom de uma televisão só
querem aqueles filmes que passa fora de hora’ essas novelas impróprias essas coisa
os jovem de hoje num querem nada que que provei/ que aproveite’ alguma coisa de
bom pra eles’ você/ eu sei que você é novo sabe disso mais do que eu’ porque no
tempo do meu tempo pra cá mudô muita coisa na vida da gente,
DOC: A senhora escuta rádio?
INF: ((sussurrando)) escuto,
DOC: Qual o programa preferido da senhora?
INF: justamente o noticiário’ e agora por por do da do bem um ano’ não uns seis mês’ eh
eu tô assistindo um programa de Cícero Augusto’ sobre o signo da gente’ num sabe”
eu adoro eu gosto,
DOC: Sobre o quê?
INF: o signo’ ele diz o signo diz o o a quando a mulhé sangra tivé quisé sabê o o filho
que vai tê o sexo ele diz’ mesmo sem tá grávida’ que mesmo/ antes eu assistia de de
Omar Cardoso’ num sei de quanto tempo mais de trinta anos atráis e esse Omar
Cardoso faleceu e agora a apareceu Cícero Augusto,
DOC: Ele é de onde esse Cícero Augusto?
INF: é de São Paulo’ mas ele mas vem vem ele fala na rádio Sertama de Barbalha (+) tem
muita muita coisa boa eu gosto’ eles faiz aquele programa além da imaginação
aqueles fato que aconteceu espiritual’ sabe” a pessoa conta o que aconteceu com (+)
deiz ano’ com cinco’ e ele transmite pra gente’ tem muita coisa assim

(incompreensível) que a as pessoa num acha que num existe nada de/ né” espiritual’
assim e existe muita coisa,
DOC: A senhora tem medo de morrer?
INF: eu já tive muito hoje num tenho mais não’ de primêro quando as pessoa diziam que
o mundo ia se acabá ((risos)) eu tinha o maió medo’ eu já casada mãe de num sei
quantos filhos eu dizia’ Zé vamo imbora daqui vamo pro Juazêro ((risos)) só vai ficá
o Juazeiro de pé ((risos)) vamo pra lá quando passá esse tempo nóis volta
(incompreensível) nunca ligô aí eu tinha tirado meus dente aí era aquela história que
o mundo ia se acabá e que a pedra da Batateira ia descê e que num sei quê’ aí eu
digo valha-me meu Deus eu mais/ nem vô botá meus dente nem vô mais compra
minha rôpa pra mim porque eu vô morrê aí porque:: eu sempre fui eu era muito
nervosa assim supersticiosa demais’ depois que eu entrei aqui eu normalizei a mi a
minha mente aí eu normalizei os meus nervo disseram a gente não tem não tem
pobrema de nervo é tudo energia’ aí foi queu vim entendê que a gente não tem eh:
crise de nervo’ tudo é energia acumulada’ minha filha’ minha uma filha que cumeçô
aqui mas ela já era casada o marido mandô num aceitô aí num/ segunda veiz que eu
fui pra Brasília’ cheguei lá ela tava no hospital dos doido’ eu nunca tinha ido lá’
mas você num queira vê coisa triste é o hospital dos doido’ num tem coisa pió na
vida de uma pessoa é aquele lugá,
DOC: Qual hospital?
INF: Santa Teresa,
DOC: Por que que que é horrível?
INF: porque só o doido de lá é tudo assim é é triste, sabe por quê” porque o o eles doente’
são doido’ né” mas tem muita energia ali’ e ali é até uma coisa assim que num tem’
sabe um um:::” (+) sei não’ num sei nem dizê é tu é tudo sujo ali’ é tudo imundo ali
e num sabem arrumarem nada e cada um com sua sacolinha no braço porque se
deixá ali osôtro carrega’ toma’ menino é uma coisa assim impressionante’ eu nunca
tinha ido num hospital de de daquele tipo ali’ foi quando a menina tava lá mas eu’
fiquei (+) assim impressionada com um negócio daquele (+) todo mundo dopado’
num é” que ali é uma coisa/ faiz aquilo dali pra dopá num é pa curá é pa dopá a
pessoa pra ficá sem força’ queles são valente’ né” (+) sei que é um lugá muito triste

ali’ horrível’ aí a menina por incrível que pareça a menina foi pará lá numa
depressão que deu (+) separação ((murmúrios incompreensíveis)) e também foi
devido as energia negativa que o marido pensô de mim’ e ela como apará eu acho
que pegô tudo isso e:: caiu em cima dela,
DOC: O que é apará?
INF: que recebe os ispírito,
DOC: A senhora...
[[
INF: incorpora ((risos)) tô dizendo a quem ((risos)).
DOC: Eu quero saber é:: a opinião da senhora.
INF: o o que é apará” bom eu eu me acho como apará que a gente é como se fosse uma
pára-raio (+) que recebe tudo TODA CARGA que vié aí ele tá tá recebendo (+)
sabe” (+) eu acho assim’ é como se tivesse assim uma a::: uma mente aberta e/ (+)
agora tem uns mais sensíveis do que ôtros’ né” recebe as coisa facilmente’ eu não
graças a Deus eu sô forte,
DOC: A senhora falou de que no rádio falava de experiências sobrenaturais já aconteceu
alguma alguma dessas é desses acontecimentos sobrenaturais com a senhora?
INF: assim gravemente” (+) não’ SÓ assim aviso (+) aviso que aí ia aconteceu’ num
sabe” somente aviso assim quando meu sogro foi abarroado’ que meu sogro morreu
duma abarroada’ num num num domingo de ramos (+) vê se: eu me lembro foi em
setentei cinco’ por aí assim setentei quato setentei cinco’ eu tava deitada pondo a
menina inganando pa durmí aí feiz assim ((arrasta o pé no chão)) três vezes (++)
quando foi no no domingo onze horas da manhã’ chegô a notícia que o carro tinha
abarroado nele foi fatal’ qué dizê’ que essas coisa são aviso,
DOC: De quem?
INF: de quê”
DOC: Quem avisa?
INF: num sei deve sê Deus (+) ou mesmo o espírito dele (+) né”
DOC: A senhora acha a cidade do Crato uma cidade religiosa?
INF: rapaiz’ já foi muito religiosa mais ainda hoje é’ tem muita religi/ tem tem tem muita
(+) é religioso ainda’ você veja bem você/ a gente num assiste mais procissão’ mais

quando a (incompreensível) tem uma festa mesmo aqui encima (+) é: vai muita
gente pra procissão’ eh: ali a gente faiz/ eles fazem procissão hoje né” os padres faiz
procissão vai muita gente também de São Francisco’ Nossa Senhora da Penha’ fica
assim de gente na rua’ tem mu:ito religioso ainda: (+) apesá de quê que tem umas
umas religiões aí que fica nas porta convidando as pessoa quase forçano’ isso é um
erro, porque eu acho assim que quando a gente qué seguí uma coisa’ você vai de
livre e espontânea vontade’ num precisa que ninguém VÁ ATRÁS e: seduza’ né” é
coisa da gente,
DOC: A senhora o que tem a dizer do Padre Cícero?
INF: eu sempre tive muita fé’ e acredito bastante’ porque TUDO queu pedi a ele’ eu
alcancei’ eu sei que ele tem a interseção de Nosso Senhô Jesus Cristo porque
ninguém alcança nada sem tê a interseção de Deus’ né” mas tudo queu pedi a ele/ eu
passei uma fase MUITO triste com um filho meu’ esse mesmo filho meu (+) e eu
pedi uma graça a ele e alcancei, e aliás muitas (+) muitas’ tudo foi alcançado’ é tão
ingraçado eu fui um tempo queu tava grávida’ e eu tinha feito um uma:: promessa
pra pagá lá no Horto (+) num foi nem no Horto foi na Igreja do Socorro lá’ eu com a
barrigona aí’ fui cuns fogos pra soltá (+) e minha menina disse: mamãe a senhora
num sabe soltá eu disse SEI’ você num sabe de nada não ((risos)) eu peguei peguei
o fógo’ né” é daquelas pistola’ aí com aquela (incompreensível) diz a gente quando
tem a proteção’ eu botei o fógo a a botei a mão assim a menina tocô fogo aí ((risos))
em veiz deu butá a boca da pistola pra cima’ butei pra baxo’ né” aí quando pipocô
foi aquele pipoco um instante queu fiquei assim fora do á/ eu fiquei ali parada ali e o
fuma/ a cinza tumô de conta ((risos)) minha mão ficô pura cinza mas num sei como
é que num ficô um calo sequé de de de fogo na minha mão’ né” pipocô tudo ali
imbaxo’ aí sapricô minha menina todinha’ ela ficou os pinote e e os grito’ e o
aquelas brasinha queimô ela’ né” mas num ficô nada disso (+) eu grávida’ eu parece
que eu fiquei assim como que tava passada’ e o pessoal correu: DONA MARIA’ a
senhora morre’ o que foi isso” e eu’.../ aí eles me levaram pra um canto lá’ fui lavá
minha mão e pronto’ eu sei que tudo isso é grandeza (+) né” eu acho que foi um
milagre que aconteceu ali’ aquele aquela es-espírito queu ia fazê aquela aquela
homenagem aquela aquela queu ia pagá uma promessa queu tinha feito’ foi fui

socorrida naquela hora’ se esse fógo tinha pegado na barriga” num era um acidente
feio” qué dizê que teve uma grande proteção ali,
DOC: A senhora já ouviu falar no Beato José Lourenço do Caldeirão?
INF: já’ minha mãe/ é do tempo da minha mãe’ isso daí era um (+) um animal ((risos))
ele era ele era beato e no entanto era um:: velho safado’ né”
DOC: O que que a senhora sabe sobre ele? Me conte.
INF: não ele /.../ ((final de um lado da fita e reinício do outro lado))
DOC: Então, o que a senhora sabe sobre ele?
INF: não só foi que mehmo que mãe falava quele era desse que seduzia as filhas alheia’
né” enganando os velho’ e fazia coisas que num:: divia (+) num foi do meu tempo
não mas ela o pôco quela/ as coisa quela sabia ela me dizia (+) esse pessoal antigo é
como tinha os os/ tinha um dotô antigo aí’ né” num sei se você se lembra’ acolá no
no pro lado do do (+) da mata antigamente’ tinha essa mania de receitá e era só pra
fazê/ ofendê as filhas alheia’ aconteceu casos de perdê até filho,
DOC: Como era o nome dele?
INF: era ((breve silêncio)) tu pensa que ((risos)) eu nunca/ era /.../
DOC: Esqueceu?
INF: era uma família que tinha aí: e:: os (+) ((murmúrios incompreensíveis)) sei quera/
(+) tinha uma família aí que o dotô receitava e fazia era cumê as filha alheia’ e só
aceitava mulhé’ mamãe disse,
DOC: E... sobre Lampião, a senhora já escutou alguma história?
INF: escutei aquelas história de de de/ também que fazia muito mal às pessoa’ né”
chegava carregava a mulhé’ carregava a filha’ se tivesse’ e fazia muita coisa ruim’
matava criança (+) quando ele queria/ queria protegê alguém ele também protegia’
né” quando num queria’ saía matano o povo’ e fazendo’ e isfolando’ deixando as
pessoa com Fome’ quando ele chegava nas casa invadia’ feiz muita coisa errada
também,
DOC: A senhora acha que a vida hoje, falando economicamente, falando de dinheiro é
mais fácil ou mais difícil com relação a quarenta anos atrás?
INF: é mais fácil’ tem muita dificuldade porque o dinhêro sumiu da mão da pobreza’ né”
mas é mais fácil hoje você pegá em dinheiro quando em muito tempo/ na na minha

época porexemplo’ quando eu tinha/ (+) era moça’ quiria í pruma festa até de Nossa
Senhora da Penha (+) aí num tinha como adquirí dinhêro/ eu queria comprá porque
naquela época de de (+) cinqüentei oito’ cinqüentei nove’ até sessenta (+) sessentei
cinco poraí’ a gente num num vinha pruma festa dessa se num fosse com uma rôpa
nova’ aí então eu num tinha como comprá’ aí o que queu fiz” juntô-se eu e uma
amiga lá’ e fomo pra mata’ cortá lenha de machado pra fazê lenha pra vendê pra
podê comprá essa rôpa e arrente nunca conseguiu’ ((risos)) era difícil’ naquela
época E:ra difícil’ eu comecei trabalhá com deiz a doze anos’ lavando rôpa pra podê
me mantê purque num tinha/ qué dizê’ o pessoal por aqui sempre trabalha
(incompreensível)

mandiOCA’ a gente quebrava COCO’ esses

trabalho

(incompreensível) pra podê me mantê’ me vistí’ me calçá,
DOC: A política de hoje e do passado?
INF: eu num/ se e-eu/ a pulítica eu num sei te falá porque eu nunca intendi de política e
nem faço puronde intendê’ antigamente na na naquela época eu se a-a gente fosse
conversá em em pulítica’ em em eleição’ eu lá sabia o que era’ quando eu vim votá
a primêra veiz eu tinha: vinte anos’ mas mesmo assim eu nunca entendi’ eu num sei
dizê nada disso porque eu não intendo’ eu faço/ eu comparo política com jogo (+) aí
é sorte’ né” a:í eu num sei’ num sei dizê não’ até um tempo meu marido bebão’
bebeu um porre grande foi no tempo primeira veiz que Jairo (+) Sampaio se
candidatô’

((murmúrios

incompreensíveis))

daqui

é

isso

((murmúrios

incompreensíveis)) F. eu quero vê JAiro você diga a ele que queu arranjei só hoje
cento e cinqüenta eleitô pra ele’ aí eu subi’ valha meu Deus’ tá procurando a morte’
eu comigo’ né” num falei nada disso não

mas ôtra (incompreensível) você vai vê

(+) quando foi na na terça-feira ou foi na quarta ele chegô’ aí eu disse vem cá’ que
história é essa de tu arranjá eleitô pra pra Jairo Sampaio” tu intende de pulítica” tu
sabe o que é pulítica” aí ele/ aí e-eu lembrei a ele um caso que aconteceu (+) com
um compadre da gente que:: foi morto por causa de política’ eu disse: lembra do teu
grande amigo que aconteceu com ele’ eu dei assim uma lição’ como queu fosse a
mãe dele’ ô assim uma pessoa autorizada pra dá aquela lição pra ele (+) o que achei/
eu a-achei uma coisa incrível’ porque eu digo ele vai bebê de novo’ vai conversá
miolo de pote em qualqué bá aí’ vai atingí ôtro político né” que ali tem cada ôio

escutando aquilo ali’ pra í no ovido do ôtro’ o que acontece’ uma desavença né” eu
num gosta de política justamente porisso’ é por que é é uma coisa assim (+) que
choca as pessoa’ ATRAI maldade’ atrai tudo e quanto é ruim política’ se torna
assim uma coisa assim que: atrapalha’ né” aí eu dei assim uma lição de moral quele
baxô (incompreensível) falô assim ÊITA DIABO’ pois é’ pra que” você num
entende de política’ você num sabe lê’ ((fala acelerado)) que você entende política
pra fazê aí atrás de eleitô pra pra pras pessoa” cada um sabe em quem vota (+) num
precisa isso’ eu num sei onde eu arranjei essa essa essa moral queu ((risos)) queu
dei essa lição como se fosse a mãe dele’ aí parô puraí,
DOC: A senhora acha o Crato uma cidade violenta?
INF: hoje tá sendo’ parecida com a/ com as capitais’ num era não’ era o lugá mais calmo
que nóis tinha era aqui o Crato’ mas com essa bandidage que tá vindo de São Paulo
pra cá’ desses desses lugá difícil aí distante’ que hoje num tem mais nada/ lugá
longe’ né” com esses transporte fácil’ aí ficô uma cidade violenta também’ você
veja que tá horrível’ né” foi num foi tá apareceno um (+) uma morte aí matada’ já
foi muito calmo nosso lugá mas (+) hoje não está mais,
DOC: Mas a senhora gosta de morar aqui?
INF: eu gosto’ agora eu tenho uma paixão por Fortaleza’ se eu pudesse eu morava em
Fortaleza’ eu passei um ano lá’ gostei bastante de Fortaleza’ ainda hoje eu gosto (+)
mas como eu num sô sozinha’ nem quero sê sozinha’ Deus me livre’ mas eu gosto
de Fortaleza,
DOC: Pois muito obrigado.
INF: de nada,

