
FICHA SOCIAL Nº 161 

INFORMANTE: O.A.A. 

IDADE: 50 anos 
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ESCOLARIZAÇÃO: 0 a 4 anos 

LOCALIDADE: Santa Fé - Zona Rural 

PROFISSÃO: dona de casa 

DOCUMENTADOR: Marlúcia de Freitas 

TRANSCRITOR (A): Emanoela Vieira Mendes 

DIGITADOR (A): Emanoela Vieira Mendes 

DURAÇÃO: 59 minutos 

 

DOC: Estamos aqui no Distrito de Santa Fé, às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e 

três  de novembro de novecentos noventa e seis fazendo um trabalho de pesquisa para 

o curso de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da Universidade Regional do Cariri – 

URCA, entrevistando. 

DOC: O seu nome completo? 

INF: O.A.A., 

DOC: Em que dia, mês e ano a senhora nasceu? 

INF:  nascí no di:a (+) quatoze de janêro de trin:ta (+) e::/ quatoze de janêro de trinta e três, 

DOC: A senhora é cearense? 

INF: sô, 

DOC: Os pais são cearenses? 

INF: são cearense, 

DOC: A sua primeira profissão. 

INF: minha/ minha primêra profissão foi trabalhá na inxada’ limpano mato’ depo:is (+) eu 

arranjei um impreguim de servente e trabalhei vinte e seis anos, 

DOC:  Quando criança ia para escola? 

INF: cum cinco ano eu fui pra iscola (+) só que num aprendí nada não’ fiz só o primêro ano, 

DOC: Seus irmãos começaram a ir pra escola também com essa idade? 

INF: com cinco anos, 

DOC: Eh... nessa idade, como é a sua vida? 



INF: nessa agora” 

DOC: É, atualmente. 

INF: agora é:: (+) minha vida é/ (+) eu me aposentei’ eu tenho/ ((conversa)) tô prolongano 

aí a vida (+) vendendo uma porquêrinha aqui: e viveno com o aposento (+) tô viveno’ 

né” 

DOC: Lembra do dia, mês e ano que a senhora se casou? 

INF: lembro’ eu me casei no DIA vinte (+) de dezembo(+) de cinquen:ta e três, 

((intervenção de outra pessoa)) 

DOC: Nessa época, a senhora se lembra quantos anos tinha? 

INF: tinha vinte’ ((barulho)) inclusive no dia/ faltava (+) pôcos dias pra completá’ por que 

e:ra casei em dezembro e:: ia completá em janêro’ né” 

DOC: Com quantos anos a senhora começou a mandar seus filhos pra escola? 

INF: cum cinco ano também’ só que eles ia pa iscola mas eu matriculava não’ porque aqui num 

ti:nha jardim’ num tinha nada’ eles (+) só: pegava dos sete ano pra lá’ mas eles i:am pa 

iscola pra í só pa í mesmo, 

DOC: Tem televisão em casa? 

INF: teim, 

DOC: Tem rádio? 

INF: teim, 

DOC: A senhora gosta de política? 

INF: não (+) gosto não, 

DOC: Por quê? 

INF: porque num num é/ num aprecio bem não (+) num sabe” vo:to mas num (+) num (+) 

num gosto de política não’ o povo (incompreensível) passo lá e tá resolvido’ faço de 

conta que não tem política, 

DOC: A senhora reza? 

INF: rezo mas é poco (+) vô (incompreensível) pra igreja’ rezo’ vô pra missa (+) mas minha 

rezinha é pôquinha’ num gosto de rezá muitão dimais não, 

DOC: Dona O., eh... eu já terminei com a nossa entrevista e vou fazer uma pesquisa em cima 

disso aqui depois eu voltarei pra gente dar continuidade do nosso trabalho. ((cacarejar 

de galinha)) 

INF: tá bom, 



DOC: Muito obrigado e até a próxima. ((cacarejar de galinha)) 

INF: tá bom, 

 

ENTREVISTA 

 

DOC: Em que cidade a senhora nasceu? 

INF: a/ foi aqui na Santa fé, 

DOC: Foi? 

INF: foi, 

DOC: A senhora já viajou para algum lugar, para uma outra cidade ou para outro  

estado? 

INF: só dei um passeio em Goiás, 

DOC: Em Goiás a senhora demorou quanto tempo lá? 

INF: só um pôquim’ só nove dia, 

DOC: E porque voltou assim tão rápido? 

INF: é porque eu fiz só um passeio na casa do meu irmão (+) foi, 

DOC: É o nome do seu pai? 

INF: meu pai é: A.A.A.,  

DOC: A senhora sabe a data de nascimento dele? 

INF: se::i’ papai/ ele nasceu dia oito de janêro (+) de::/ parece de oito’ faz um bocado de::/ 

foi’ mas já morreu, 

DOC: A cidade que ele nasceu? 

INF: foi,  ((interrupção da gravação)) 

DOC: Nem o mês? 

INF: nem o mês (incompreensível) ((risos)) ela nunca dizia a gente e ela morreu nova’  

  que quando ela morreu eu e::ra (+) piquena’ né” 

DOC: A cidade que sua mãe nasceu? 

INF: foi aqui mehmo, 

DOC: Aqui mesmo em Santa Fé? 

INF: NÃO’ aqui no Brasil’ mas é distrito daqui, 

DOC: A senhora sabe me dizer se ela conheceu outra cidade? 

INF: não (+) não sei não (incompreensível) quando ela morreu, 



DOC: A senhora trabalha? 

INF: hã” 

DOC: A senhora ainda trabalha? 

INF: ainda’ trabalhei muito’ trabalhei (+) vinte e:: dois anos de servente no ginásio ali (+) e 

me aposentei (incompreensível),  

DOC: Esse trabalho a senhora além de trabalhar lá no colégio, a senhora exercia outra função 

em um outro lugar? 

INF: não’ (incompreensível) trabalhei na roça’ quando saí de lá /.../ ((risos))  

DOC: E a roça era bom a senhora trabalhar lá? 

INF: achava bom, 

DOC: A senhora preferia mais trabalhar na roça ou lá no colégio? 

INF: achava bom na roça’ lá eu trabalhava só pra í: (+) ajeitano certas coisa’ né” e a roça 

pra terminá o resto do dia, 

DOC: Lá na roça quando a senhora ia tinha muita gente fazendo parte? 

INF: não’ só era eu e meu esposo, 

DOC: Isso depois que a senhora casou, não é? 

INF: fo::i’ quando eu era moça/ quando eu era minina’ eu trabalhava na roça’ fui criada na 

roça’ foi plantano roça, 

DOC: Na sua Família, vocês eram quantos? 

INF: nóis eram sete (+) sete irmão, 

DOC: E mulher e homem, como é que era? 

INF: cinco home e duas mulhé, 

DOC: As mulheres estudaram? 

INF: estudaram,  

DOC: A senhora estudou? 

INF: estudei, 

DOC: Até que série? 

INF: ah:: eu fiz pôca coisa’ eu passei cinco ano numa série’ mas não aprendí nada não,  

DOC: E a sua irmã? 

INF: a minha irmã’ e:la aprendeu (incompreensível) uma coisinha’ ainda fez/ parace a 

quarta séri só’ porque nesse tempo no mato’ num tinha nem a quinta série não’ só até a 

quarta’ né” aí agora/ porque tem na cidade/ aqui já tem (+) a oitava’ né” na 



(incompreensível) época que nóis nos criamo num tinha não, 

DOC: E os seus irmãos? 

INF: meus irmão eh eh (+) eles estudaram’ um deles tá: (+) tá sabido’ né” porque tem um 

em São Paulo (+) que/ tem dois em Goiás’ agora tem um que planta roça’ tem (+) 

fazenda e ôtro é guarda (+) aposentado e ôtro era empregado numa firma e aposentado, 

DOC: Esse guarda ai era guarda da P.M.? 

INF: era guarda da:/ do/ da:: como é que se diz” (incompreensível) do negócio de rato’ 

como é” 

DOC: Da patrulha?  

INF: é não’ é guarda de:: de negócio de desse (+) caçá rato por o mundo/ da Sucam, 

((interferência de uma outra pessoa))  

DOC: Sucam? 

INF: é’ da Sucam, 

DOC: E os outros? 

INF: os ôtros eh:: trabalha na roça, 

DOC: Mas são proprietários de terras? 

INF: é’ um é proprietáro de terra e ôtro mora na rua’ mora no Crato, 

DOC: E esse do Crato qual é a profissão dele, a senhora sabe? 

INF: rapaz ele é:: (incompreensível), 

DOC: A senhora financeiramente... a senhora vive bem, financeiramente? 

INF: vivo graças a Deus (+) vivo, 

DOC: A senhora vive de pensão ou ainda trabalha? 

INF: eu num trabalho mais não’ vivo doente’ né” aí eu tenho ua pensão do meu isposo e:: 

tenho uma aposentadoria do meu trabalho que eu trabalhei’ né” e compretei sessenta 

ano (+) e me aposentei’ de: coisa (+) que num fo::i de /.../ 

DOC: De invalidez, não? 

INF: NÃO’ de: trabalhá não’ me aposentei de véa já, 

DOC: Ah, por idade. 

INF: é::’ completei a idade (+) aí completô cum a idade de lá’ aí o prefeito assinô e eu me 

aposentei’ né” (+) eu tenho dois salário’ dá pra mim vivê, 

DOC: E além da senhora receber sua aposentadoria, alguém contribui também nas despesas 

da casa? 



INF: eu tenho um fio que trabalha na roça pra nóis comê/ (+) eu vivo cum um fio em casa’ 

soltêro (+) e:: /.../  

DOC: Quantos são aqui dentro de casa? 

INF: somo três’ um rapaz e uma moça (+) a moça trabalha de sevente pra manutenção das 

rôpinhas dela’ agora o comê eu que ajeito mah ele, 

DOC: E o seu marido ele faleceu? 

INF: tá cum/ vai completá dez ano agora im janêro’ que ele morreu, 

DOC: Ele morreu assim, já havia ficado doente? 

INF: é::’ ele adoeceu/ ele era sadio (+) diz ele que foi uma cumida que ele cumeu e (+) num 

teve jeito e passô uns três mês’ nóis  pelejemo’ num deu certo’ aí morreu,  

DOC: Levaram para o hospital? 

INF: foi’ morreu lá’ levemo três vez e a derradêra morreu lá, 

DOC: E como é que foi que a senhora conheceu o seu marido? 

INF: como eu conhecí” 

DOC: Sim. 

INF: ah::’ é uma história longa (+) essa história é longa’ eu morava lá:: no Brejinho e ele 

morava aqui’ num sabe” aí eu vim numa festa aqui (+) e ví ele’ aí agente tava/ tinha 

um carrossel acolá e a gente começô a rodá no carrossel e ele foi rodá uma rodadinha 

lá no carrossel (+) arranjô uma moça e rodô’ num sabe” aí ela saiu’ aí eu tava cum uma 

moça rodando aí nóis fiquemo mangando dele’ né” que ele ficô só’ aí ele foi me 

chamô pra mim rodá (+) não vô não’ aí ele disse: você num tá mangando d’eu porque 

eu fiquei só” agora vem rodá mais eu’ vô não’ aí ele pelejô pra namorá cum eu (+) eu 

num quis’ aí ele passô’ quando foi da outra vez eu vim’ ele pelejô pra eu conversá cum 

ele (+) eu já tinha quatorze ano’ aí passemo uns oito ano/ uns cinco ano conversando’ 

aí cum cinco ano ele foi perguntá se eu queria casá cum ele eu disse que eu queria’ aí 

ele foi’ pediu meu pai’ aí meu pai num deu’ né” aí meu pai disse: não’ vamo deixá pro 

ano que entra’ esse ano num dá certo’ coisa e tal (+) aí passou o ano’ não é” (+) aí 

quando foi no ôtro ano ele foi lá e ele num deu a resposta’ aí passô mais um ano’ aí 

quando foi no ôtro ano’ cum três ano’ aí ele foi lá’ falô cum ele’ aí ele disse que/ que 

ele tinha ido imbora lá pra Monte Alverne’ ele queria í pra lá pra uma festa lá e dava a 

resposta lá’ num sabe” aí ele foi pra lá e chegou lá e num deu a resposta’ ele ficô muito 

mal satisfeito’ tomô um porre’ jogô o dinheiro que tinha e bebeu’ jogô’ gastô aí foi’ 



depois ele me viu’ né” aí perguntô o que era’ como era’ aí eu disse: aí tá em seu querê 

se você quisê que nóis casa’ nóis casa’ se você num quisé nada feito’ né” eu não lhe 

devo nem você me deve’ você vai pro ôtro canto e eu pro ôtro canto’ né” num tem 

nada feito’ aí disse: NÃO’ eu quero casá cum você’ então nóis casa’ você quiser’ aí ele 

pediu o nome foi tirá o batistério lá em Santana que eu me batizei lá em Nova Olinda 

aí foi botô os banho lá no Crato aí disse: eu venho lhe buscar” (+) não’ num vá me 

buscá não que eu vô’ aí eu fui mais uma cunhada minha pro Crato e lá nóis fumo pra 

igreja’ lá nóis casemo (+) cheguemo casado aí, ((grito de criança)) 

DOC: Seu pai... e seu pai sabia disso? 

INF: NÃO’ sem ele sabê’ né” nóis fumo lá nessa viagem’ saimo’ ele perguntô pra minina 

(+) nóis tinha ido batê uns pano’ mas tinha ido era pro Crato’ ele num sabia né” aí 

quando nóis cheguemo casado num disse mais nada’ aí pronto’ aí nóis fiquemo 

casado’ aí ele num queria o casamento mas gostô muito dele’ ele era um rapaz muito 

bom’ direito’ nunca fez vergonha a ele’ nunca fez desgosto a ele’ nunca andô cum 

cachorrada nem cum nada’ é um home muito direito’ aí nóis ainda vivemo trinta e um 

ano aí quando foi nos trinta e dois ele morreu’ aí eu fiquei, ((barulho de carro)) 

DOC: E esse tempo todo só pra casar com a sra., ele levou quanto tempo, uns dez anos? 

INF: pra quê” 

DOC: Arrodeando a senhora pra casar. 

INF: não’ toda história foi oito, 

DOC: Oito? 

INF: cinco ano foi só conversano bestêra’ né” 

DOC: E nesse meio aí não rolou assim bilhetinho, carta? 

INF: car::ta, 

DOC: E como é que era essas cartas? 

INF: ele mandava umas cartinha iscondida’ né” puros povo, 

DOC:  E o que ele dizia nessas cartas? 

INF: ele dizia que era doido por eu e eu mandava que era doida por ele’ mas num pudia fazê 

nada que o véi num queria’ né” ((risos))  

DOC: E as suas respostas pra ele? 

INF: que gostava dele também’ né” mandava outra cartinha pa ele por alí iscondido (+) mas 

o véi num sabia não, ((risos)) 



DOC: E aí não dava uma fugidinha pra ir lá dar uns beijinhos? 

INF: NÃO’ NÃO’ num tinha essa história de bêjo não’ num tinha nada’ essa história de 

bêjo num tinha não, ((gargalhadas)) 

DOC: Nessa época era perigoso... 

INF: eh:: não/ nessa história ninguém pegava nem na mão (+) ((risos)) era não’ era outra 

coisa, ((gargalhadas)) 

DOC: Porque atualmente o jovem pega em tudo, né? 

INF: é:: ô::xe’ mais nesse tempo chegaram’ né” nem perto’ eu vinha aqui pra C. ele tava aí 

a gente cunvesava um pedacim’ as vez a gente ia assim na estrada’ ele num caminho e 

eu no outro’ num chegava nem /.../ ((risos/gargalhadas)) 

DOC: Nem perto. 

INF: nem chegava (+) nem se incostava no ôtro, 

DOC: É diferente de hoje. Hoje deu chance, tá em cima. 

INF: ((risos)) ôpa/ era/ aí né” ele disse: como é” aí disse: não’ você que sabe se você quisé 

nóis casa’ se você num quisé nada feito’ você vai procurá ôtra e eu fico’ né” mas ele 

disse: não’ eu queria é casá cum você’ pronto, ((risos)) 

DOC: Aí casaram e foram morar onde? 

INF: fumo morá em Monte Alverne, 

DOC: Ele já tava com tudo arrumado? 

INF: ele já tinha uma casinha lá’ né” morava lá (+) aí passemo só seis meses lá e voltemo 

pra dento de casa, 

DOC: Para a casa dos pais? 

INF: foi (+) é porque adoecí’ né” num prestei mais pra nada (+) pra isso voltei pra dento de 

casa e passei seis mês pra morrê’ pra podê nascê a primêra minina’ né” ((vozes de 

crianças)) 

DOC: Isso daí é o que essa doença que a senhora, foi conseqüência de que a primeira 

gestação difícil? 

INF: foi’ foi (+) quase que eu num iscapava da primêra’ né” durante os nove mês até pra 

nascê’ também num nasceu foi arrancada foi um sacrifício, 

DOC: O que os médicos diziam? 

INF: que era pregada (+) a minina (+) aí foi arrancada, 

DOC: E ela é viva, essa criança? 



INF: é::’ é mãe dessa’ cadê ela” é mãe dessas aí, 

DOC: Aí a criança quando nasceu teve dificuldade pra sobreviver? 

INF: NÃO’ ela nasceu da cô dessa chinela’ mais no instante foi melhorano ((risos)) aí/ fo::i/ 

as mininas acham graça, 

DOC: E nessa época da senhora não havia como você fazer uma tabela para evitar filho? 

INF: não sinhora, 

DOC: Tinha não, né? 

INF: é::’ a gente era tola’ num sabia das coisa’ nem nada, ((voz de criança)) 

DOC: Não sabia das coisas... 

INF: é:: e já tive doze, 

DOC: Doze? 

INF: do::ze, 

DOC: Com essa dificuldade toda pra ter o primeiro e... 

INF: é::’ e pra tê os ôtros também até o derradêro foi arrancado (+) ((risos)) e teve um que 

deu hemorragia interna e eu acordei quando já tava tomano soro (+) já tava morreno 

(+) foi todos eles’ foi derradêro grau’ mas tinha que tê, 

DOC: Ao todo teve doze? 

INF: do::ze, 

DOC: Doze filhos a senhora... 

INF: seis home e seis mulhé, 

DOC: Mas também nunca fez laquiadura, né? 

INF: NÃO, 

DOC: Não fez ligação? 

INF: NÃO, 

DOC: Aí no décimo segundo a senhora fez algum tratamento para não ter mais ou... 

INF: não’ não’ tive TUDO, 

DOC: Arrancou alguma coisa por dentro para não ter mais filho? 

INF: não’ não’ que dizê do minino que deu hemorragia fez operação’ mais porque o minino/ 

(++) costuraram num sei o quê diabo foi dento’ né” aí depois eles operô’ eu pensava 

que num era pra tê (+) mais ainda nasceu mais dois’ mais foi tirado’ mais num era pra 

tê mehmo não e  ainda tive o tempo todo, ((risos))  

DOC: De cada filho que nascia era uma alegria? 



INF: e::ra,  

DOC: Era a escadinha todo ano... 

INF: e::ra, 

DOC: De dois em dois ano? 

INF: da primêra pra (+) segunda foi três ano’ da segunda (+) pra tercêra foi um ano e seis 

mês’ da tercêra pro outro foi um ano’ da quarta pro primêro minino foi dez mês (+) 

fo::i faltava dez dia pra onze mês, ((risos)) 

DOC: Quer dizer mal saia ... 

INF: é:: só pena’ aí no duro (+) eu tive um bucado’ aí foi subino de ano im ano, 

DOC: Não dava chance? 

INF: não’ a coisa era fera, ((criança falando)) 

DOC: Direto... 

INF: e::ra, 

DOC: O negócio era bom, então? 

INF: era teno minino adoidado, ((risos)) 

DOC: E nesse meio termo a senhora que andava em festa conheceu seu marido na festa.. 

INF: foi, 

DOC: Vocês continuaram a dançar ou.... 

INF: não’ ele num dançava não’ nem eu dançava (+) era só umas cunvesadinha por alí, 

DOC: Quer dizer que o negócio deu certo? 

INF: foi, ((barulho)) 

DOC: Sim. E venha cá, os seus filhos todos estudaram? 

INF: estudaram’ todos,  

DOC: Fizeram até que série, a senhora sabe? 

INF: rapaz, 

DOC: A primeira? 

INF: a primêra/ (+) elas estudaram pouco’ a primêra/ duas fez quarta e uma fez (+) quarta e 

uma fez sétima e a outra fez/ (+) os ôtros só fez quarta’ um fez sétima/ sexta e um tá 

fazeno o sigundo, ((vozes)) 

DOC: Segundo ano do segundo grau? 

INF: sim’ essa derradêra (+) tá fazeno o segundo, 

DOC: Alguma fez vestibular pra...  



INF: não’ fez não, 

DOC: A senhora que trabalhava na lavoura, na agricultura, em algum momento, a senhora 

trabalhando a senhora viu algo interessante assim dentro da natureza, algum bicho que 

lhe fizesse medo ou alguma coisa que lhe fizesse felicidade no mato que a senhora viu 

na natureza? 

INF: não’ não’ pra mim toda vida foi de um jeito só’ tudo bom’ achava bom trabalhá ia pro 

colégio de manhã’ vinha’ almuçava’ voltava’ trabalhava’ quando num tavam 

trabalhando lá::’ tava era trabalhando na roça’ trabalhava de manhã até meio dia lá: e 

trabalhava o resto na roça (+) quando trabalhava a noite lá’ trabalhava o dia todo na 

roça, 

DOC: E geralmente a senhora pegava o trabalho a partir de que hora? 

INF: os que eu trabalhava” uma hora’ trabalhava até onze horas lá e vinha’ almoçava’ ficava 

até cinco hora,  

DOC: E seus filhos também trabalhavam? 

INF: trabalhava’ trabalhavam tudim’ só não as mulhé’ as mulhé trabalhava em casa pra 

cuidá das coisa, 

DOC: Em algum momento a senhora levando a criançada pra lhe ajudar lá na lavoura, na 

agricultura a senhora não viu algum deles em momento de  perigo não? Assim, uma 

cobra, um bicho? 

INF: não’ só uma vez que uma cobra me pegô lá, 

DOC: Pegou a senhora? 

INF: FOI, 

DOC: Como assim? 

INF: uma vez eu fui apanhá arroz’ quando fui apanhá ela pegô no dedo (+) aí eu sacudí o pé 

assim’ aí ela escapuliu (+) pregado no pé caiu lá e cacei por todo o canto num achei 

mais’ aí só deu só uma dôzinha de cabeça e eu vim imbora, 

DOC: A senhora achava que era uma cobra venenosa? 

INF: era não’ era uma verde/ era uma verde’ quando ela levantô assim (+) era uma verde, 

DOC: Dizem que essas cobras não são venenosas... 

INF: parece que é’ mais num teve nada não (+) e graças a Deus foi uma verde,  

DOC: A senhora costuma assistir televisão? 

INF: assis::to (+) eu só assisto novela, 



DOC: Só novela? 

INF: só’ porque num tenho tempo (+) só:: porque eu dêxo o meu trabalho lá pra eu vim 

assistí uma novelinha aqui’ num sabe” ((risos)) 

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

INF: é:: Rei do Gado e a outra do Canequinho, 

DOC: A do Rei do Gado, qual é o personagem que a senhora assim gosta de apreciar de 

assistir de ver na hora que ele está saindo? 

INF: é::: o Bruno Mezzenga e a Luana, ((risos)) 

DOC: E o Rhalf? 

INF: o Rhalf morreu, ((risos)) 

DOC: Porque a senhora... a senhora gostava do personagem Rhalf? 

INF: nã::o, ((risos)) 

DOC: Por quê? 

INF: porque ele era ruim’ dava na/ no povo, ((riso)) 

DOC: E a ex-mulher do Bruno Mezenga o quê a senhora diz? Por quê que a semhora não 

gosta do personagem do Rhalf e da Lea? Por qual o motivo? 

INF: a Lea’ porque é ruim dimais’ num sabe” e o Rhalf é porque é/ é / é:: um bandido ruim 

(+)   agora só gosto do Bruno e da Luana e:: só dele dois mehmo,  

DOC: Mas a senhora não acha que a Lea agia daquela maneira porque justamente ela não 

tinha o que ela mais desejava que era o marido? 

INF: humhun’ mais ela num tinha o marido dela e ela dêxou” ou ele num prestava” 

((risada)) 

DOC: Aí é que tá o problema, né? O marido... ((risada))                      

INF: ou será (+) ou será que ele num prestava” que nem o marido daquela/ da:: da novela 

do/ de/ como é o nome dele” 

DOC: Eu não assisto novela não dona O. 

INF: assiste não” tem outro também na novela que a mulhé peleja pra ele/ pra ele/ pra vivê 

cum ele e ele (+) e ele num tem corage (+) e é sem corage” será que o Bruno também é 

esse sujeito” ((risos)) 

DOC: A senhora acha que tem mulher desse jeito na vida real? 

INF: tem’ tem’ TEM MUITA’ muié que num pode/ (+) tem muita muié que num pode vivê 

sem home’ tem muita/ por isso que acho/ por isso que elas procura muito home’ agora 



tem muié que que/ ela vive sem home’ né” inclusive eu vivo sem home’ é porque 

minha/ (+) meu meu/ meu vivê é normal’ né” eu fiquei sem meu home e fiquei 

normal’ agora tem muié que mesmo que fique/ procurá por todo canto e vira o cão’ né” 

mas tem muié que fica/ (+) agora tem muié que num fica não/ nem um só num dá, 

((ruído e risos)) 

DOC: A senhora acha normal mulher dessa, natural? 

INF: é/ é não’ mais de tudo num tem no mundo’ né” 

DOC: E o homem, por exemplo, que tem homem alí que acha que mulher...que homem só 

porque é homem tem fazer isso.  

INF: é’ é’ te:m’ tem home que é mais perigoso ainda que outros’ ainda também (+) do jeito 

que tem muié’ tem home, 

DOC:  E a senhora acha que isso é certo só porque ele é homem ele pode fazer isso? 

INF: NÃO’ é porque é::/ isso já é/ isso ele já nasce nessa,  

DOC: A senhora acha que a televisão ela pode prejudicar o pensamento das crianças 

atualmente? 

INF: às vezes ela prejudica’ sabe” porque as vezes eles interte e dêxa de fazê as coisas que 

tem precisão de fazê/ uma coisa eu lhe digo’ a televisão  por um ponto o povo diz que 

isso é muito ruim’ mas por um ponto eu acho melhó a televisão do que outras coisa’ 

sabe por quê” por que você tendo uma televisão em casa  se impalha tudim assistino 

televisão e não vivem pelo mundo caçando briga’ caçando cunversa’ baculando as 

coisa em casa’ eles ficam em casa (+) tem vez que acontece coisa aí que eles num dão 

notícia’ só assistino num sai pra canto ninhum’ o povo diz que a televisão diz que uma 

coisa ruim/ é tudo mas’ já pra mim eu acho que ela já faz uma parte do movimento’ só 

é ruim porque as vez pra eles fazê uma coisa’ eles se intrete dimais’ num sabe” mas já 

eles não sai pelo mundo só vive pelo  mundo que quando a pessoa aqui não tinha 

televisão só viviam pelo mundo pra qui’ pra acolá  quando era de noite saia pra aqui  

pra acolá e eu chamava tudo e só viviam pelo mundo’ né” quando dava fé tava brigano 

pelo canto’ tava zuadando pra outro e assim de noite num dão notícia de nada quando 

num vão pra escola é tudo dento  de casa (+) num sai pra canto nenhum’ aí toda noite 

vão pra escola no Crato (+) aí quando chegam assiste um pedacim e de dia passa o dia 

faz as coisa e quando tem um tempinho vai assistí não sai pra canto nenhum’ não dá 

notícia de nada (+) tem gente que diz que a televisão é um desmantelo pra tudo no 



mundo’ já eu acho a televisão uma coisa mais mió para uma casa’ porque menos 

intrerte as coisa e eles não sai pra canto nenhum’ pra tá pelo mundo fazeno disorde’ 

né” uns acha ruim’ já eu acho bom porque os menino ficam tudo aqui não sai pra canto 

nenhum’ ninguém vê eles por canto nenhum, ((risos))  

DOC: A senhora assiste noticiário, jornal? 

INF: assis::to, 

DOC: E qual é a parte da notícia que a senhora gosta  de ficar atenta na televisão?  

INF: eu num assisto da televisão’ assisto do rádio’ porque eu num vivo aqui’ eu vivo aí’ 

nessa budega aí, 

DOC: A senhora tem uma bodega, não é? 

INF: é::’ eu tenho essa budeguinha aí’ aí eu num tenho tempo de assistí’ só venho assistí a 

novela’ eu fecho e venho assistí a novela (+) eu fecho e venho assistí a novela porque 

gosto’ mais num tenho tempo de  assistí nada aqui na televisão não (+) eu assisto o 

rádio lá’ o noticiário’ aí pronto’ é o que assisto lá’ eu abro só pra assistí o noticiário’ 

num gosto muito de música’ de coisa/ (+) elas bota essa radiola aí cum toda altura’ de 

lá eu ouço viche’ como é que vocês aguenta essa zuada” eu só boto só o rádio pra 

assistí só o noticiário,  

DOC: E as notícias, qual que a senhora costuma é apreciar mais, gostar mais de  ouvir? 

INF: as notícias das coisas que acontece por todo/ (+) né” 

DOC: As tragédias? 

INF: é:: as coisas que há, 

DOC: Tomar conhecimentos? 

INF: é tomá conhecimento do que acontece/ (+) as vez até acontece uma coisa cum a família 

da gente por fora e a gente sabe’ né” 

DOC: Aqui na Santa Fé tem o senhor Chiquinho’ né” 

INF: é o veriadô, 

DOC: O vereador? 

INF: é::, 

DOC: A senhora tem alguma coisa a dizer? 

INF: não’ tem não’ é jóia ele’ viu, 

DOC: Há necessidade de... aliás aqui em Santa Fé já tem tudo que precisa assim a 

comunidade está... tem posto de saúde? 



INF: teim, 

DOC:  Tem transporte? 

INF: não’ transporte de/ (+) próprio de pra lá e pra cá tem’ né” agora mais  necessita muito 

era de um carro’ pa transportá um doente’ né” as vez tem um doente e tá faltano um 

transporte pra/ (+) toda vida a gente trabalhava pra vê se arranjava um’ toda vida que 

vinha uma pessoa fazeno uma pesquisa: o que é que precisa” rapaz aqui a gente precisa 

de um transportizinho que tenha assim uma ambulância  que sirva pra carregá um 

doente que aí a gente tem que pagá’ né” e que  quando tinha o outro veriadô o povo 

pedia a ele’ o carro dele ía’ mais perdeu (+) agora acabô-se’ esse ôtro também é’ mais 

só um  num dá’ aí pronto’ fica, 

DOC: Mas vocês já falaram isso pra ele, da ambulância para o posto de saúde? 

INF: já:: mais tem na (+) num vem não, ((ruído)) 

DOC: Mais já é a quarta vez que ele ganha, não é? O vereador... 

INF: é::, 

DOC: Seu Chiquinho Nier. ((barulho)) 

INF: é, 

DOC: As notícias do rádio a senhora costuma escutar que horas? 

INF: doze, ((barulho)) 

DOC: Meio dia, não é? 

INF: é::, ((carro passando)) 

DOC: Qual é a rádio que a senhora costuma escutar? 

INF: Educadora’ só boto lá, 

DOC: A senhora sabe ler, não é” 

INF: se::i, 

DOC: Um pouquinho, não é? 

INF: é::  pôquim, 

DOC: A senhora ler jornal? Esse jornal escrito? 

INF: NÃO, 

DOC: E revista? 

INF: também não, 

DOC: A senhora sabe o que é um cinema? A senhora já foi ao cinema? 

INF: nunca, 



DOC: Teatro?  

INF: NÃO’ também não, 

DOC: E festa de carnaval?  

INF: pi::ó’ ((risos)) daqui as vez saio pra í uma missa lá no Crato’ na igreja e mais nada, 

DOC: A senhora pratica algum esporte? Qual era seu divertimento quando mais jovem?  

INF: qual era meu divertimento” 

DOC: Sim. 

INF: e::u num tinha não’ que eu num dançava’ as vez eu ia assim/ pra uma festa’ olhá o 

povo dançano, ((risos)) 

DOC: E quando a senhora casou tinha divertimento? 

INF: tinha não, 

DOC: E agora viúva? 

INF: pió (+) agora é que num tem (+) num saio de casa pra canto nenhum’ só pra missa, 

DOC: E a sua religião qual é? 

INF: rapaz (+) é da igreja, 

DOC: É católica, né? 

INF: é::, 

DOC: A senhora costuma ir todo domingo para missa? 

INF: é de mês im mês, 

DOC: De mês em mês? 

INF: é::’ porque aqui só tem missa de mês im mês (+) aqui nessa igreja, 

DOC: Não tem um padre na paróquia? 

INF: tem não’ só tem de mês im mês’ todo mês tem a missa aí’ de primeiro’  tinha duas 

missa por mês’ uma de se::te e a de no:ve’ aí meu marido ia pra de sete e eu pra de 

nove’ pra ficá um im casa’ num sabe” aí depois ele morreu e acabô-se as missa’ só tem 

as de dez’ aí só eu vô/ só é uma missa (incompreensível), 

DOC: A senhora toda vida foi da religião católica? 

INF: FOI, 

DOC: A senhora nunca teve vontade de participar de uma outra igreja? 

INF: NUNCA’ nunquinha, ((risos)) 

DOC: A senhora já tomou conhecimento de uma outra igreja? Alguém já lhe convidou em 

participar? 



INF: NÃO, 

DOC: Pois dona O., olha obrigado certo? A senhora tem alguma coisa pra me dizer, alguma 

coisa de interessante que aconteceu com a senhora? 

INF: não’ tudo já contei (incompreensível), 


