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DOC:   Estamos aqui exatamente às quinze pra onze aqui na Batateira, com a entrevista 

número dois, Maria Eveuma de Oliveira e gostaria de saber algumas coisas a 

seu respeito certo? 

DOC: Qual o seu nome? 

INF: G., 

DOC: G. de quê? 

INF: G.R.S., 

DOC: Qual é a data do seu nascimento? 

INF: oitenta e um/ (+)dia cinco de maio de oitenta e um, 

DOC: Cinco de maio de oitenta e um né isso? 

INF: é, 

DOC: Qual é a série que você faz? 

INF: eu tô fazeno a tercêra séri, 

DOC: Certo. Você nasceu aonde? 

INF: nasci aqui mesmo’ na Batatêra, 

DOC: Na Batateira, né? 

INF: é, 

DOC: Você morou em outra cidade? 

INF: morei, 

DOC: Quais? 



INF: no Ri de Janêro’ passei um ano e três mês, ((latidos))  

DOC: E você veio? 

INF: em Nova Olinda também, 

DOC: Quanto tempo em Nova Olinda? 

INF: só uns três mês também, 

DOC: Três meses? 

INF: na casa de vó, 

DOC: Aí você veio com quantos anos pra cá, pra Batateiras? 

INF: cum treze, 

DOC: Com treze. Mas você morou aqui, aí foi, passou esses tempos e voltou 

novamente né isso? 

INF: foi, 

DOC: Certo. Qual o nome de seu pai? 

INF: J.R.S., 

DOC: Onde ele nasceu? 

INF: nasceu em Nova Olinda, 

DOC: Quantos anos ele tem? 

INF: tÁL�WULQ�WD�H�XP¶�p�Pãe” pai” ((interferência de uma terceira pessoa)) é trinta e 

seis, 

DOC: Sei, e sua mãe? Qual o nome dela? 

INF: H.L.S., 

DOC: Onde ela nasceu? 

INF: nasceu aqui na Batatêra, 

DOC: Quantos anos ela tem? 

INF: tÁL�WULQWD����ODWLGR�� 
DOC: Você já morou com outras pessoas que falavam de modo diferente do pessoal 

daqui?  

INF: não, 

DOC: Você trabalha? 

INF: ainda não, ((latidos)) 

DOC: Você me  disse que estuda está fazendo a terceira série né isso? 

INF: é, 

DOC: Aí, pretende continuar os estudos? 

INF: preteno, ((latidos)) 



DOC: Aí, pretende fazer o quê? O segundo grau, como é? 

INF: é’ vamo vê’ né” 

DOC: Se formar, também terminar faculdade. 

INF: é, 

DOC: Pretende terminar o quê? Você já tem em mente? 

INF: até o terceiro/ até o segundo científico (+) por aí assim/ aí eu vô procurá um 

trabalho e ajudá pai e mãe, 

DOC: Aí já pensa qual o trabalho que  você gostaria de fazer? 

INF: o mehmo que meu pai, 

DOC: O quê? 

INF: tratorista, 

DOC: Sim, tratorista, né isso? Você vê televisão? 

INF: vejo, 

DOC: Qual o programa de televisão que você assiste? 

INF: o globo isporte, 

DOC: E jornais e novelas você não assiste não? 

INF: às vez eu assisto novela mah pai mah mãe, 

DOC: Tá. Mas você gosta mais do globo esporte? 

INF: do GLOBO ISPORTE, 

DOC: Sim, sei. Qual a novela que você assiste quando você assiste com seus pais? 

INF: a novela dais sete/ assistia Vira Lata também’ né” 

DOC: Sei e você costuma ouvir rádio? 

INF: custumo’ rádio eu ouço é direto homi, 

DOC: Qual o horário assim que você gosta mais de ouvir? 

INF: de manhã’ porque de tarde eu num posso não que eu vô pra iscola de noite, 

DOC: Huhm. Qual o programa e a estação que  você gosta, a rádio que você gosta e o 

programa? 

INF: a FM cento e um, 

DOC: E o programa, qual é? Você lembra o nome? 

INF: madrugada cento e um também, 

DOC: E jornal você lê jornal? 

INF: lÁR�Qão (+) às vez eu lÁR�TXDQGR�SDL�PDQGD�Vy¶��LQFRPSUHHQVtYHO�� 
DOC: Aí, qual a parte que você gosta do jornal? Se é esporte ou notícia? 

INF: é isporte mehmo, 



DOC: Você gosta de revista? 

INF: gosto, 

DOC: Você lê a revista também? 

INF: leio, 

DOC: Qual o tipo de revista? 

INF: a história de Zico no Flamengo, 

DOC: Sei. É mais revista esportivas, né isso? 

INF: é, 

DOC: E você? Qual é a sua diversão favorita? O que você gosta de fazer para se 

divertir? 

INF: futibol/ jogá futibol, 

DOC: E festas? Você vai a festas? 

INF: vô também, 

DOC: Quais? 

INF: ôche mãe, ((interferência de uma terceira pessoa)) 

DOC: Eihm, a exposição de gado que tem sempre em julho aqui, você vai? 

INF: vô’ mah mãe num dêxa o caba í não’ só dêxa o caba í um dia, 

DOC: Mas por quê? Por causa da idade? 

INF: é por causa da idade e:: que é muito (+) perigoso também, ((miado)) 

DOC: Eu sei. Aí você gosta de forró? Vaquejada? 

INF: não’ vaquejada eu num gostu não, 

DOC: Gosta não? E forró? 

INF: é bom’ forró é bom, 

DOC: E as festas juninas, você gosta? 

INF: gos::tu’ eu já dancei quadrilha’ eu e o negão aí, ((risos)) ((miados)) 

DOC: E quer dizer que você é chegado a uma quadrilhazinha, né? 

INF: é, 

DOC: E esporte? Você pratica algum esporte? Qual? 

INF: futibol/ futibol de salão’ futibol de campo, 

DOC: E qual outro tipo de diversão que você gosta? Além do esporte? Se ir ao clube 

ou ao açude tomar banho se divertir com os colegas? 

INF: í a um passeio/ tumá banho é mais melhó, 

DOC: É melhor, né? E você pratica alguma religião? 

INF: sô/ (+) sô católico mesmo, 



DOC: Católico né isso? Pois muito obrigado viu pela sua entrevista foi um prazer, 

tchau. 

INF: tchau, 

 

 

ENTREVISTA 

 

DOC:  Estamos aqui novamente com G., na residência dele, a oito de dezembro de 

noventa e seis, às quatro e meia da tarde. Então G., eu gostaria ((ruídos)) que 

você falasse um pouco da sua vida e o que você gosta de fazer, fatos que 

aconteceram e que você poderia narrar pra mim. 

INF: eu gosto de í pra exposição ((ruídos)) quano eu fui lá cum Circuito Musical 

((ruído)) (+) foi bom’ fui mais minha namorada’ né’ meus colegas, 

DOC: Aí, como foi, foram pra festa, se divertiram muito? 

INF: nois só viemo de madrugada, ((ruídos)) 

DOC: Aí, que foi  que vocês fizeram durante este período, de noite até de  

madrugada? ((ruídos)) 

INF: ficamo dançano até:: de madrugada’ depois ia lá andá’ olhá os boi (+) os carro, 

DOC: Aí esses bois, esses carros não tinha nada interessante, outra GATINHA que 

você pudesse ou só a namorada ((ruído)) mesmo? 

INF: tinha’ só as meninas que tava olhano de longe mesmo’ num pudia í pra perto, 

DOC: Por que não podia ir pra perto? 

INF: ôche’ ôche’ eu leva/ ôche a ((riso)) a minina num dêxa não, 

DOC: Sua namorada, né? 

INF: é, 

DOC: E como é o nome de sua namorada? 

INF: R.C., 

DOC: E esses seus amigos que foi com você, são daqui mesmo? 

INF: é, 

DOC: Aí os nomes deles? 

INF: J.P.’ E.’ N.’ F.’ L.’ T.’ M., 

DOC: Aí na exposição o que tem mais de interessante, além do gado, as paqueras que 

você arruma. 

INF: as bandas que vÁL� 



DOC: Você gosta das bandas? ((ruídos)) 

INF: gosto, 

DOC: Quais, assim as músicas que você gosta que ele toca e quais são essas bandas 

que você gosta? ((ruído)) 

INF: Circuito Musical ((ruído)) (+) Zé Paulo, 

DOC: Quem mais? ((ruído)) 

INF: Baby Som’ ((ruído)) Forró Maior’ um bucado, ((ruído)) 

DOC: E tem parque lá pra criança assim? 

INF: tÁL� 
DOC: Daqui mesmo do Crato ou vem de fora? 

INF: vÁL�GH�IRUD�SUD�Fi� 
DOC: Aí sempre você vai para exposição com esses seus amigos? 

INF: vô, ((ruído))  

DOC: Aí a exposição é só um dia ou como é o período dessa exposição?  

INF: é oito dia, ((ruído)) 

DOC: Aí como é, você vai todos? 

INF: NÃO’ vô só/ vô só alguns (+) quando mãe mah dêxa/ pra num dizê um, 

DOC: Aí ((riso)) além da exposição, não tem outro tipo de festa que você foi que 

gostou, não assim? 

INF: fui, 

DOC: As quadrilha aqui, você não poderia contar como são as quadrilha mais bonita 

que já houve aqui na sua localidade, você não poderia contar não, como 

aconteceu? 

INF: posso, 

DOC: Pois vá lá. 

INF: aconteceu já (+) algumas reuniões pegano nosso nome aí’ né” todo mundo 

tava dançano errado aí no dia/ NO DIA/ no dia da quadrilha’ aí foi ninguém 

errou’ acertou tudim (+) os passo da quadrilha nóis acertemo tudim, 

DOC: Aí como foi que vocês fizeram pra acertar? Foi com ensaios como foi? 

((ruídos)) 

INF: nóis insaiamo até lá ((ruído)) aí quando foi/ nóis tava errano os insaio tudim, 

DOC: Aí, o que aconteceu para vocês melhorarem os passos e acertarem? 

INF: interesse, 

DOC: Quer dizer se interessaram mais e fizeram uma quadrilha bonita?! 



INF: foi, 

DOC: E como foi? Geralmente em quadrilha tem um casamento, né isso? 

INF: é, 

DOC: E esse casamento como é que se procede aqui na comunidade de vocês? 

((ruído)) 

INF: procede cum um caba pegano uma garrunchona, 

DOC: Uhm, pode contar vá. 

INF: butano na/ mais é seca’ num é cheia não, 

DOC: Sim. ((riso)) 

INF: aí bota no ouvido do/ do noivo’ aí ele diz que não quer casá com a noiva 

buchuda/ ((riso)) aí o caba vai/ (+) e a força ele casa, 

DOC: Aí ele casa? 

INF: casa na marra, ((ruído)) 

DOC: E a noiva não faz nada? ((risos)) 

INF: fica só chorano ((ruído)) aí depois ela/ ela fica dano risada de alegre, 

DOC: Geralmente eles engravidam aí não querem casar, só casam na marra, né? 

INF: é, 

DOC: E além do casamento o que teria de interessante nessas festas ((ruídos)) 

juninas? A questão de comidas, tem comidas típicas? ((ruídos)) 

INF: tÁL� 
DOC: Aí, quais são essas comidas? 

INF: BOLO, 

DOC: De que o bolo? 

INF: bolo de/ de puba de milho, 

DOC: E o que mais? Além do bolo? ((ruído)) 

INF: tÁL�PHODGLQKD¶�SLSRFD¶�FDLSLULQKD����UXtGR�� 
DOC: O que mais? ((ruído)) 

INF: ((ruído)) e tÁL�XP�IRUUR]LQKR�GHSRis da quadrilha, 

DOC: Aí depois da quadrilha tem um forró, aí geralmente esse forró é como? É com 

som ou vem banda de fora pra cá? 

INF: não::’ é cum som mehmo’ ((ruído)) compra o som e bota a fita’ aí nóis dança, 

DOC: Aí a comunidade vai todinha ou como é? Poucas pessoas participam ou 

geralmente a comunidade tá toda na festa? 

INF: tá todinha nais festas’ não tá mais porque/ tá um aqui outro acolá, ((ruídos)) 



DOC: Mas em relação o que você falou dos seus amigos, né, anteriormente que vocês 

vão a exposição e tudo além da exposição vocês fazem outros programas 

juntos ou seja quando vocês saem geralmente é a turminha ou não? 

INF: é não, 

DOC: É só raramente? 

INF: é não::’ aí vai/ vai só tudim quem quer í, 

DOC:  Aí como é? 

INF: vai eu/ vai eu e Tinha’ vai eu e Valmir, 

DOC: Aí, quando chega lá é que se encontra, é isso? 

INF: é:: quano chega lá nóis/ nóis pegamo cada um uma minina e fica lá nóis três, 

DOC: Agora (incompreensível). 

INF: conversano não, 

DOC: Namorando, é? 

INF: é::: namorano, 

DOC: Aí, tu gostas de namorar? ((ruídos)) 

INF: gos::to’ é bom, 

DOC: É bom? 

INF: é bonzim’ né” 

DOC: É bonzinho. ((riso)) E sua namorada, você gosta dela? 

INF: ((ruído)) ((riso)) é/ é pessoal’ num posso dizê não, 

DOC: Tá muito bem, gostei de sua resposta. E a quanto tempo vocês namoram? 

INF: vai fazê um mês/ um ano agora, 

DOC: Um ano? 

INF: sim, 

DOC: É a primeira namorada? ((ruído)) 

INF: é não, 

DOC: É não, mas é um compromisso mais sério com ela? 

INF: é mais sério cum ela (+) do que cum as outra, 

DOC: Sei. Vou fazer uma pergunta aqui que eu gostaria que você me desse assim 

uma resposta, bem como se diz sucinta, então se você fosse o prefeito aqui  do 

Crato o que você faria ((ruído)) em relação ao Crato e a sua comunidade que 

você mora aqui na Batateira? 



INF: fazia uma praça aqui (+) mandava coisá esses esgotos aí’ uma cadeia alí em 

cima pra prendê esses cabas safados (+) e ajeitava também pra fazê isporte aí 

na escola’ porque a escola nem merenda tÁL¶�R�SUHIHLWR�p�������� 
DOC: O que mais? 

INF: ajeitá a quadra de futibol’ o campo/ ali o campo é só a pura barrêra vea’ num 

tÁL�QHP�JUDPD��TXH�QHP�Oi�QD�UXD� 
DOC: Você... 

INF: cercava um muro’ assim só entrava cum ordem (+) se fosse e::u aqui a 

Batatêra era outra’ o Crato era outro, ((ruído)) 

DOC: Além dessas coisas mais, o que você faria? Além de por ordem, né isso, você 

quer por ordem aqui, né isso? 

INF: é, 

DOC: Aqui que mais questão de emprego é as famílias como você distribuiria essas 

famílias? 

INF: distribuiria” 

DOC: Sim, a questão de ajudar em termos de financeiros com dinheiro ou até mesmo 

sacolas de bolsas com produtos alimentícios para eles se alimentarem ou a 

questão de emprego como você faria sobre isso, hein? 

INF: arranjava ((ruídos)) um emprego’ assim (+) nem que fosse alí na/ na rua 

apanhano lixo’ ((ruídos)) mas empregava tudim os que não tivesse casa (+) eu 

fazia uma/ umas casinhas de barro e butava dento/ ((ruídos)) ôche é papai noel 

mesmo, ((risos)) 

DOC: Certo. Tudo bem, você falou a questão da merenda escolar na sua ((ruídos)) 

escola no caso seria, né, que falta a vocês como alunos vocês nunca tentaram 

se reunir para reivindicar essa merenda? 

INF: eu não’ também num gosto de merendá na escola’ eu vem é na hora do recreio 

(+) eu desço’ eu venho merendá em casa’ a:go:ra tÁL�FDED�DOL�HP�FLPD�TXH�p�
direto (+) agora eles quer falá’ mas num fala parece que tÁL�p�PHGR� 

DOC: É porque não deixam o medo de lado e tentam reivindicar porque você sabe 

que é um direito de vocês, né isso? 

INF: é homi (+) os cabinhas/ eu já chamei eles pra fazê uma revanche até num 

campeonato’ mas eles não (+) às vez tÁL�XP�FDPSHRQDWR�Vy�SUX�WXUQR�GD�QRLWH�
e da manhã’ e da tarde num tÁL�Qão’ assim’ né” aí tÁL�XPD�GLUHWRULD¶� WÁL�XPD�
vice-diretora lá (+) a dona E. ela/ ela aquela ali/ ela coisa’ ela faz tudo prus da 



tarde mais os da noite num quer dêxá não’ a diretora mehmo num dêxa mehmo 

não, 

DOC: E vocês não fazem nada ((ruídos)) para tentar mudar isso? Vocês tem o mesmo 

direito que o pessoal da noite? ((ruídos)) 

INF: é (+) nóis falamo cum dona E. pra dona E. coisá’ aí / aí ela vai lá e fala 

((ruídos)) aí se ((sons)) se fosse dependê dos cabas eles mehmos num iam não, 

DOC: Mas já houve algum campeonato na escola e tudo? 

INF: ago::ra já tÁL�D�WXUPD�GR�*Uêmio que vai coisá isso aí também, ((ruídos)) 

DOC: Aí tá previsto para quando?   

INF: agora’ pra no começo da aula de novo’ no ano que vÁL� 
DOC: Aí você vai ser participante? 

INF: vou, 

DOC: Vai ter alguma participação?  

INF: jogá no flamenguinho,  

DOC: É jogar no flamenguinho, né isso? Pois G. muito obrigado viu, pela sua 

entrevista.  

INF: de nada, 

DOC: Foi um prazer conhecê-lo e até a próxima vez se nós tivermos outra 

oportunidade viu? 

INF: tá bom,  

DOC: Tchau 

INF: tchau, 

 

 


