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DOC: Qual seu nome? 

INF: L.J., 

DOC: Quantos anos a senhora tem? 

INF: sessentei:: quato, 

DOC: Qual sua data de nascimento? 

INF: treze de dezembro do trintei:: quato, 

DOC: Qual sua profissão? 

INF: doméstica, 

DOC: Qual seu endereço? 

INF: rua Benjamim Constan’ duzentose: nove, 

DOC: Onde a senhora nasceu? 

INF: na: no Agu/ no A: onde foi meu Deus” nasci:: no Aguapé,  

DOC: Onde fica o Aguapé? É aqui mesmo em Mauriti?  

INF: município de Mauriti, 

DOC: A senhora é casada? 

INF: sô, 

DOC: Tem filhos?  

INF: tenho,  

DOC: Quantos filhos a senhora tem? 

INF: tenho dez, 

DOC: Qual o nome do seu marido?  



INF: R.J.S., 

DOC: Ele trabalha? 

INF: trabalha, 

DOC: Ele trabalha de quê? 

INF: de agricultô, 

DOC: A senhora sabe fazer algum tipo de trabalho manual, como por exemplo: bordado, 

crochê, tricô, costurar? 

INF: eu faço:: ((batidas)) (+) marca, 

DOC: Ponto cruz? 

INF: isso, 

DOC: A senhora gosta de fazer?  

INF: gosto, 

DOC: Como a senhora aprendeu?  

INF: aprendi com: mDV�FROHJD¶�FRP�D�PD�Pãe, 

DOC: Até que série a senhora estudou?  

INF: estudei até a quarta série,  

DOC: Por que a senhora não continuou estudando?  

INF: porque lá onde eu estudava não tinha a quarta séri’ então era muito longe a quarta 

série’ e o meu pai não deixou eu i estudá,  

DOC: A senhora já morou em outra cidade que não fosse Mauriti? 

INF: no Crato,  

DOC: Mas a senhora já saiu do Ceará, ou sempre morou no Ceará?  

INF: sempre no Ceará,  

DOC: Os seus pais ainda são vivos?  

INF: não’ todos dois mortos, 

DOC: Como era o nome do seu pai? 

INF: J.J.S., 

DOC: E o nome da sua mãe? 

INF: J.M.C.,  

DOC: A senhora gosta de festa? 

INF: go:sto’ adoro,  

DOC: Gosta de dançar?  

INF: gosto,  



DOC: O que a senhora mais gosta de dançar?  

INF: eu gosto de dançá:: (+) valsa’ forró’ gosto de música’ gosto, 

DOC: A senhora se sente uma pessoa jovem?  

INF: olha’ mais ou menos,  

DOC: O que a senhora acha da juventude de hoje? 

INF: muito avançada, 

DOC: Tem muita diferença da juventude de hoje pra o tempo que a senhora era mais jovem?  

INF: tinha / teim muito diferença’ teim’ a juventude de hoje são ÊD�MXYHQWXGH�PXLWR�TXHQWH¶�
muito avançada’ muito:: /.../ só que eu acho bonito’ eu num num eu num ignoro a 

juventude de hoje’ acho bonito né” ((riso)), 

DOC: A senhora acha que tem a ver com a evolução dos tempos, as coisas que vão se 

modificando no mundo aí tem a ver com o comportamento da juventude?  

INF: olha dotôra’ tem muito’ é muito porque a juventude de hoje tá muito diferente do meu 

tempo (+) eh eu acho que:: no meu tempo eu tinha/ eu era/ eu não tinha essa: esse: /.../ 

meu pai não deixava eu saí’ eu i festa’ eu ((falha na gravação)) ô com ele mesmo, 

DOC: A senhora gosta de viajar?  

INF: adoro,  

DOC: Já viajou muito? 

INF: já viajei muito pra São Paulo’ pra o Rio’ adorei a viage,  

DOC: A senhora tem vontade de morar em São Paulo?  

INF: não’ só passeá, 

DOC: ((falha na gravação)) 

INF: lindo meus netos, 

DOC: A senhora tem muitos netos?  

INF: tenho: (+) seis’ oito com os dois de A.’ quato de D. faiz doze’ um de G. faiz treze’ 

treze netos, 

DOC: E quantos filhos que a senhora tem? 

INF: são déiz,  

DOC: Dez filhos? 

INF: isso’ oito homem e três mulher’ só que um é falecido né” eh eh é aquele que faleceu 

no Rio de Janeiro’ o J.’ faleceu dum acidente,  

DOC: São quantos filhos casados? 

INF: dois’ o G. e o D.,         



DOC: E a... senhora tem filhas mulheres casadas também? 

INF: são três’ a Z.’ a A. e a D., 

DOC: E os outros solteiros como é o nome deles?  

INF: são o V.’ o M.’ o: E.’ o o H.’ o G.’ e:: (+) só (+) são seis’ são são V.’ G.’ E.’ H.’ e G. 

que é solteiro’ casado o D. e o G., 

DOC: Certo. A senhora gosta de vaquejada? 

INF: não’ gosto não Dodôra’ eu fui muitas vaquejada’ mais num go/ num gosto bem de 

vaquejada não, 

DOC: A senhora já andou a cavalo, na sua vida? 

INF: já,     

DOC: Gostava?  

INF: adorei andá a cavalo’ já:/ a gente morava no sítio’ lá no sítio Genipapêro’ município 

do Crato ou então na Palmerinha dos Britos eu ado/ adorava andá de cavalo’ da de 

onde a gente morava pra ponta da serra era assim uns dois quilômetro e eu adorava 

botá uma sela no cavalo sair de cavalo’ mocinha assim duns treze anos montava no 

cavalo e saía’ eu adorava andá de cavalo, 

DOC: Os seus filhos freqüentaram escolas?   

INF: freqüentaro’ graças a Deus’ todo eles estudaro’ com dificuldade DorD¶�PDLV�JUDoDV�D�
Deus todo eles estudaro’ eh eh o V. tem o segundo grau completo’ o M.’ o H.’ é 

também um menino muito inteligente’ estudou beim’ todos TODOS estudaro não teim 

nenhum que não estudasse, 

DOC: A senhora se dá bem com suas noras e seus genros? 

INF: me dou mD� ILOKD¶� PDV� QRUDV� Vão maravilhosas’ sabe que eu gosto de todas duas’ 

quero bem’ a mD� QRUD� PDLV� YHOKD� HX� JR�� TXHUR� EHP� D� HOD¶� HVVD� DTXL� WDPEpP� Wi�
começando agora’ mas eu adoro ela (+) meu netinho’ meu Deus’ são ÊD�PDUDYLOKD�� 

DOC: E os genros? 

INF: também’ eu gosto muito, 

DOC: A senhora já ouviu falar naquelas piadas que as pessoas fazem com sogras? 

INF: já’, 

DOC: O que a senhora acha? 

INF: bom’ as piadas’ sem:pre Dodôra (+) a os os genro sempre gosto de dizê que as as 

sogras são ÊD� ÊD� Vão:: num gostam muito das sogras não’ os genros num gosto de 

sogra num é” ((risos)), 



DOC: A senhora acha?  

INF: sempre sempre os genros tem ÊDV�SLDGLQKDV�SUD�GL]HU�FRP�VRJUD¶�Vy�TXH�DWp�DJRUD�HX�
não soube’ os meus genros graças a Deus são bons’ eu nunca ouví falá, 

DOC: Quer dizer então que a senhora acha que as noras se dão melhor com as sogras do que 

os genros? 

INF: eu acho,  

DOC: A senhora se dava bem com a sua sogra?      

INF: ah me dô’ ela é ÊD�Pãe pra mim’ e com o meu sogro também’ meu sogro era um pai’ 

eu adorava meu sogro’ meu sogro é o pai’ é padrinho’ é:: é tio’ tudo’ eu adorava meu 

sogro, 

DOC: A senhora morou com outras pessoas antes de se casar, assim, sem ser os seus pais, 

morou em outra casa?    

INF: não’nunca morei’ sempre /.../ saí saí da casa do meu pai pra me casá, 

DOC: A senhora gosta de televisão? 

INF: gosto,  

DOC: Gosta de assistir?  

INF: gosto de assisti: alguns programa’ gosto de assisti novela’ gosto de assistí o programa 

do Sílvio Santos (+) eu adoro o programa do Sílvio Santos’ todos domingo e: gosto de 

assisti assim ÊD�QRYHOD¶�ÊD�FRL��QXP�p�08��LWR�Qão’ mais eu gosto de novela, 

DOC: A senhora gosta dos noticiários ? 

INF: gosto’ adoro, 

DOC: E de qual a novela que a senhora mais gosta atualmente? 

INF: atualmente eu tô gostando da novela das oito’ somente’ só tô assistindo ela’ é:, 

((risos)) 

DOC: E de esporte, a senhora gosta de algum esporte? 

INF: gosto’ ((vozes)) sim’ gosto muito de esporte’ sô/ torço Vasco da Gama e torço até 

morrê, 

DOC: E a senhora gosta de Fórmula um, corrida de Fórmula um? 

INF: gosto’ adoro de assistí tambéim, 

DOC: E atualmente, qual o piloto que a senhora mais gosta? 

INF: ah aí tá difícil porque::: o nosso piloto que a gente gostava muito foi o que houve com 

ele” e agora mesmo aqui Dodôra’ o no: no nosso Brasil tá começando:: os piloto mais 



novo né” ((alguém fala: Barrichelo)) é’ o Barriquele’ esse ôto’ vamos vê se ele dá 

certo como o Airto/ Airton Sena né”    

DOC: A senhora tem saudade do Sena? 

INF: demais, 

DOC: E a senhora acha que a Fórmula um no Brasil mudou depois da morte dele? 

INF: muito’ muito Dodôra’ aquele ali ficô na história’ (+) num é”  

DOC: A senhora tem muitos amigos? 

INF: muitos e muitos’ graças à Deus tÁR�PXLWRV�DPLJRV¶�XP�PLOKão de amigos, ((risos)) 

DOC: A senhora gosta de fazer festa na sua casa? 

INF: gosto, 

DOC: E qual assim o período do ano que a senhora mais gosta de fazer festa na sua casa pra 

receber as pessoas? 

INF: bom’ o período de festa que eu adoro mais fazê é assim quando há um casamento’ eu 

gosto muito de fazê a festa do meus filho assim’ a festa de uma (+) formatura dele/ ÊD�
formatura deles eu faço sempre as festinhas deles num é” eu adoro fazê Dodôra’ as 

festas,   

DOC: E de ouvir rádio, a senhora gosta? 

INF: bom’ eu eu gosto de ouvir rádio’ mais não muito,  

DOC: Qual é o tipo de música que a senhora mais gosta de ouvir?  

INF: (+) ah’ eu adoro muito as música de Roberto Carlos’ sô fã de Roberto,  

DOC: A senhora é uma mulher romântica? 

INF: muito romântica’ eu ADO:ro as músicas de Roberto Carlos’ purque ele é muito 

romântico,  

DOC: Quando a senhora morava no Crato, a senhora ouvia falar sobre a exposição que 

acontece lá?  

INF: ah’ no tempo queu morava no Crato havia a exposição’ só que eu era muito muito 

criança ainda’ não era muito como hoje não’ a exposição mudô’ depois que eu saí de 

lá foi que ela foi uma exposição de verdade porque eu nunca fui numa exposição’ meu 

pai nunca deixava a gente saí’ nunca fui’ uma festa do Crato eu só fui com ele,  

DOC: Ele era rígido com vocês?  

INF: não’ ele não era rígido’ ele tinha muito cuidado e eu era uma pessoa’ a filha que só eu 

era moça’ ele me queria muito bem’ num me soltava não’ eu fui uma festa mais ele e 

ele me deixô lá com muito peleja’ os patrões pidiram pra gente ficá lá e eu fiquei’ a 



noite eu sai com a: com a menina mais a: a mulhé falava olha’ tenha cuidado porque o 

pai dela é muito cuidadoso com ela’ eu tinha assim ÊD�PpGLD�GXQV�TXLQ]H�DQRV¶�PDLV�
ou menos, 

DOC: A senhora tinha outros irmãos?  

INF: tenho (+) muitos que eu ainda tenho déiz irmãos,  

DOC: Na sua família, na sua casa eram quantos, ao todo?  

INF: irmãos” 

DOC: Sim.  

INF: com pai e mãe”  

DOC: Sim.  

INF: doze, 

DOC: Dez filhos...  

INF: déiz filhos e pai/ e meus pais,  

DOC: Eles moram perto da senhora?  

INF: moram não’ moro tudo no Crato’ tem um em São Paulo’ tem um em: que mora em 

Potengi’ teim ôtros no Crato’ moro tudo longe,  

DOC: A senhora já foi a Potengi?  

INF: fui não’ meu irmão mora lá e eu não fui e ainda’ tenho vontade de i’ já até: teve o meu  

irmão aqui agora que é o J.’ ele vêi pra qui eu falei com ele’ olhe quando você fô pra 

casa do meu irmão eu vou com você’ vou visitá ele’ tÁR�PXLWD�YRQWDGH�GH�YLVLWi�HOH�Oi�
que é o D. o meu D.,  

DOC: E Juazeiro a senhora costuma ir à Juazeiro?  

INF: Juazêro eu vô sem:pre’ não assim muito’ mais quando eu pa:sso lá demoro’ mais fico 

de forma assim pra mim i de de verdade mermo é difiço eu i,  

DOC: Já participou de algumas comemorações das romarias?  

INF: em Juazêro não,  

DOC: Mais já ouviu falar?  

INF: já’ muitas’ eu tÁR�PXLWD�YRQWDGH�GH�L¶�PDLV�DLQGD�Qão deu pra mim i:: uma romaria em 

Juazêro’ agora mesmo a Z. me chamou pra mim i:: a romaria agora no dia dois’ o dia 

de finado’ eu disse Z. não dá certo pra mim i’ por que eu tD�FKHJDGR�GH�&DQLQGp¶�WR�
ido à romaria no Canindé’ tD� LGR� SDJi� ÊDV� SURPHVVDV� Dt� HX� GLVVH� =�¶� Qão dá certo 

agora não’ deixe pra ôtra oportunidade que nós vamos,    

DOC: A senhora conhece o Horto?  



INF: conheço,  

DOC: Gosta?  

INF: gostei’ adorei o Horto’ lindo’ lindo’ fui pagá ÊDV�SURPHVVD� Oi�GXDV�Yez eu rá fui no 

Horto com com o meu menino o mais novo o G. e com a Z. pagá ÊDV�SURPHVVD�� 
DOC: E ao Canindé, a senhora me disse que viajou pra festa do Canindé, a senhora vai 

sempre pra lá? 

INF: olha Dodôra’ tô com muita vontade de agora continuá’ achei muito bonito’ muito 

mesmo’ que Deus me dê a minha saúde e paiz eu vou continuá’ todo todo ano eu 

quero i:: pra romaria de Canindé,  

DOC: Essa foi a primeira vez que a senhora foi? 

INF: essa foi a primeira veiz’ e eu adorei’ achei lindo’ que eu não não pensava de sê 

daquele jeito’ sempre a gente pensa errado num é” mais eu adorei o Canindé (+) ai foi 

((falha)) uma maraVILHA (+) (+) ((falha na gravação)) sê tão bom como foi’ a gente 

ria /.../ (+) ((falha na gravação)),  

DOC: Teve alguma coisa lá assim que marcou a senhora, que a senhora... que lhe chamou a 

atenção, que a senhora quisesse falar pra mim? 

INF:  teve’ em um carro lá’ uma pessoa ficou muito/ muito assim: aperriada’ ÊD�PXOKp�WHYH�
assim um poblema ia:: ia ficá na história’ a pobre da mulhé ficô lôca’ lôca dentro do 

carro’ e foi no dito carro que a gente vD¶�HUD�R�FDUUR�GD�JHQWH¶�HVVD�PXOKp�ILF{�O{FD¶�H�
todo mundo pelejando pa tirá aquela mulhé de dento e ela quebrando tudo’ tirando 

tudo’ dizendo que era dela’ dizendo que o pessoal queria tomá as coisa dela’ foi ÊD�
coisa horrível Dodôra’ horrível aquela mulhé ficô’ agora eu num sei o que era que ela 

tinha’ se era loucura ou se era outra coisa que tava atacando ela’ não sei’ marcô muito 

aquela viage’ eu vi aquela mulhé eu fiquei assim’ eu fiquei com pena dela e depois 

fiquei assim pensando que talvez ela tivesse assim com um:::: ((falha)) que ela tivesse 

nela’ eu num sei o que era aquilo não,  

DOC: O que a senhora pensa, o que a senhora planeja para o ano 2000?  

INF: o ano dois mil eu quero que Deus me cubra de paiz’ muita saúde’ ((falha)) (encha) a 

nossa vida de fé’ de esperança’ de muita: de muita paiz Dondôra’ que eu quero muita 

saúde pra todos nós’ para que eu possa fazê uma viagem que eu tô com vontade’ de 

viajá pro São Paulo e o Rio’ visitá meus filho e aqueles que num pode vir esse ano eu 

quero i (+) (+) ((falha)) paiz’ muita saúde’ e que ele mesmo no no nos dê muita fé’ fé 

em Deus que é que eu quero’ muita fé em Deus’ aumenta fé,  


