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DOC: Eu, Francisca Elizabeth Vieira da Silva, estou aqui em Dom Quintino para 

conversar com dona M. Dona M., qual o seu nome completo? 

INF:    M.A. ((baixa o tom de voz))  (L.), 

DOC:  A senhora estuda? 

INF:    estudo não, 

DOC:  Até que série a senhora cursou? 

INF:    eu fiz até o tercero, 

DOC:  Terceiro... terceira série... 

INF:    é:, 

DOC:  Do primeiro grau.  

INF:    é:,  

DOC:  Certo... qual a data do seu nascimento? 

DOC:  é::  no dia vinte três de outu:bro’ de (+) quarenta e nove, 

DOC:  Sim. Eh... a senhora é casada? 

INF:    sô, 

DOC:  Tem filhos? 

INF:    tenho, (+) (oito), 

DOC:  Oito? Eles estudam? 

INF:    é só: três que tá estudano’ os outros é: casado’  é: rapaz’  (e mora fora), 

DOC:  Mora fora. Certo... 

DOC:  A senhora trabalha? 



INF:    (++) trabalho, 

DOC:  Em que a senhora trabalha? 

INF:    trabalho de merendera, 

DOC:  Merendeira. 

INF:    ((pigarreou)) 

DOC:  A senhora é  financeiramente independente? 

INF:    (++)  assim por minha conta” 

DOC:  Sim...vive por sua con... 

                                          [[ 

INF:                                   (incompreensível) 

DOC:  Qual a renda mensal? 

INF:    é:: (++) sessenta, 

DOC:  Sessenta reais. 

INF:    (incompreensível) 

DOC:  Uhum... 

INF:  (incompreensível) 

DOC:  A senhora eh... recebe ajuda financeira de alguém? 

INF:    às vez meu menino (+) casado’ ele me dá (+) uma ajuda, 

DOC:  E o seu esposo trabalha? 

INF:    não’ a gente é separa:do’ e ele vive mais as irmã dele, 

DOC:  Ah... tá certo... mais ele não paga a pensão? 

INF:    nã:o, 

DOC:  Sei... 

DOC:  Dona M.,  porque que a senhora  fez até a terceira série do primeiro grau e parou 

de estudar? 

INF:    ave maria’ eu sô loca pra estudá de novo’ mulé’ só por que num tem tempo’ 

mais/ que naquela época quando eu era pequena’ minha mãe num/ meu pai num 

tinha intere:sse’ num sabe”  aí eu/ inda bem que eu aprendi a lê e escrevê’ né”  

DOC:  É. 

INF:    mais ele num/ tanto fazia estudá’ cumo nã:o’ num se preocupava de jeito 

nenhum’ e as coisa era difí:cil’ era preciso a gente comprá livro’ cade:rno’ 

quando a gente ía pedí era aquela bri:ga’ a escola/ tinha  que a gente andá de pé 

um um/ (+) quase uma lé:gua (+) aí a gente:: (+) nu:m continuô por caso disso, 

DOC:  Quer dizer que vocês tinham  toda uma dificuldade . 



INF:    e:ra’ tanta dificulDA:de’ a gen/ mamãe só queria que a gente trabalha:sse’ e (+) 

nós num parava de trabalhá ajudano ela’ ela fazia/ tecia rede’ num sabe” fazia 

pra (+) ajudá papa:i, 

                                                                                                                              [[ 

DOC:                                                                                                                    Uhum. 

INF:    e a gente: (+) tinha que: (+) enfrentá a vida’ e a gente: (+) trabalhava desde 

pequenininha era trabalhano mais ela, 

DOC:  Certo... 

INF:    batalhano pra ver se (+)  vivia, 

DOC:  Hum hum. 

DOC:  Dona M., a senhora eh... gosta de assistir televisão? 

INF:    mu:lé’ ás veze eu assisto o jorna:l (+) quando tem missa eu assisto’ mais (+) 

assim otras coisa eu nu::m gosto muito não poquê eu num tenho tempo, 

DOC:  E ouvir rádio? 

INF:    ah’ rádio’ agora ((fala apressadamente)) (que nós já tem)a rádio comunitária’ se 

eu pudesse eu passava o DI:a, 

DOC:  A rádio comunitária é da igreja São  Francisco, na... cidade do Crato... 

                                           [[ 

INF:                                   é:, 

INF:    ave Maria’eu aDO:ro  o o:: / é  (+) ir a missa’ ave Maria, 

DOC:  Certo...  

INF:    pra mim o divirtimento da minha vida é ir a missa’ se eu num fô eu fico 

doe::nte’ 

                                                                                                      [[ 

DOC:                                                                                            Hum. 

INF:    pra  mim que eu passei’ a semana mal, 

DOC:  Então, qual a sua maior diversão? 

INF:    é só a missa mermo, 

DOC:  Ir a missa. Num tem outra... 

                          [[ 

INF:            é í mi:ssa’ tudo que pertencê da igreja que eu pudé assistí (+) eu vô 

me:rmo, 

DOC:  Eu sei... 

                    [[ 



INF:            eu canso de vim pro Cra:to (+) pá assistí, 

DOC:  Eh...deixe me ver... a senhora gosta de ler? 

INF:    go::sto’ às veze eu (+) quando pego jorna:l (+) eu gosto de lê (+) jornal, 

DOC:  Só jornal. Livros... 

                             [[ 

INF:                     é:’ é  puquê eu num tenho tempo’ mais (+) quando dá ce:rto  eu (+) eu 

pego assim’ (a banda) uma coisa assim’ da igreja’ sabe” aqueles livrim que a 

gente traz’ eu gosto muito de lê eu’ sabê  a vida,  

DOC:  Ahã... Eu sei... eh... a senhora gosta de carnaval? 

INF:    Nã:: ((risos)) (incompreensível) por sinal eu nunca nem assisti’ nem nem (+) 

nem desfile nem na:da na minha vida, 

DOC:  Eu sei... ((risos)) E de futebol? 

INF:    é:’ às vez quando tá passando na televisão eu gosto de assisti (+) quando é assim 

(+) um um/ a/ né (+) né toda vida não’ sabe” mas quando tem tem um bem 

fala:do,  

DOC:  É, por exemplo... 

                                   [[ 

INF:                           quando eu tô em casa eu assisto, 

DOC:  Jogo da seleção. 

INF:    é:,    

DOC:  É isso aí.  Eh... a senhora tem uma religião. Já me deixou bem claro, qual é a sua 

religião? 

INF:    é a católica, 

DOC:  Católica. Muito bem. Eh... pois dona M., eh...  na próxima semana eu voltarei 

aqui para continuarmos nossa conversa, certo? 

INF:    certo, 

DOC:  E (incompreensível). 

 

ENTREVISTA  

 

DOC:  Dona M., eh... semana passada quando eu estive aqui a senhora me falou que era 

separada. Me  diga: o que levou a senhora a essa separação? 

INF:    mulhé:: o que levô a separação no:ssa (+) foi porque: (+) ele be/ ele bebia muito 

aí quando eu (+) casei’ com ele’ ele já bebi:a’ mais e eu tinha aquela (+) fé: que 



ele ia sê u::m assi:m (uma ficá live)  pra bebida e tu:do’ ele ía dá pa: sê um dono 

de ca:sa’ né” aí ele fo:i levano’ assim mermo bebe::no’ irresponsável’ mais (+) 

num era TA:Nto’ até:: o:s (+) premeros  filhos’ os QUA:to (+) premero, 

DOC:  Sei... 

INF:    aí (+) as irmã dele aju/ sempre ajuda:va’ a família ajuda:va’ e tu:do (+) e eu num 

trabalhava em nada, e aí ele sempre pegava’ um serviço, aqui acolá ele aparecia, 

um emprego pra ele ele/ trabalhava um mês’ dois’ aí cumeçava a be beber de 

no:vo(+) mais (+) depois’ que os menino foru cresceno’ o/ os mais velho (+) 

foru me ajudano’ tinha um cum doze’ e oto cum treze (+) eles trabalhava muito 

pra me ajudá: eles dexaro até de estudá porque num podia mais mais (+) estudá’ 

de jeito nenhu:m’ que eles ia/ GANHAVA o mundo BEM CEdo às vezes cinco 

(+) horas (o ponto) já tava na porta chamano os menino’ pra eles trabalhá (+) ia 

po Pernambuco’ passava de mês’ trabalhano lá na roça (+)  pra ajudá:’ e eu 

ficava comprano na bode:ga (+) aquele sufo:co (+) e as coisas be:m poca’ bem  

aperriada’ quando chegava aquele dia somá conta ainda ficava be:m deve::no 

(++) aí eles foram/ se abusaro’ e dexaru de estudá’ um já tava na quinta’ e otro 

no na tecera (+) aí dexaru de estudá por isso’ porque ele no num tinha condições 

quando eles chegava na escola’ toda vida (incompreensível) quando chegava ele 

mermo jantava (+) e (+) chegava já tava fechado’ eles num deixava eles entrá 

porque já  tinha passado da hora e eles ficaram revoltados cum aquilo’ aí foru e 

dexaru de (+) estudá, 

DOC:  Quer dizer que em  consequência da bebida dele, né? 

                                                                                          [[         

INF:                                                                                  é, 

DOC:  Os meninos foram se afastando das escolas... 

INF:    e ele com/ continuava BEbeno’ os menino chegava’ já achava ele(+) (às vezes 

brigano) dentro de CASA que queria as coisa e/ com aqueles abuso cum ele’ 

cum  aqueles palavrão mais fei do mundo den de casa’ os menino (+) já ficava 

tudo desesperado e já saía logo de den de casa (+) e cum isso’ foi até crescendo’ 

e aí continuano na merma piorando cada vez mais (+) aí até  que os menino 

chegaro a ficá rapaiz (+) um cum (+)um cum dezoito (+) e outro parece (+) o 

outro cum dizenove mais ou menos assim’ não’ um cum dizessete’ e outro 

((baixa o tom de voz)) cum dezoito’ eles num quiseram mais aguentá de jeito 



nenhum (+) aí mulhé’ a gente via a hora eles se matá den de casa (+) eu o pai’ e 

e cuns filhos (+) da/ tinha vez que amanhecia o dia e num tinha nem café preles  

tomá (+) aí eu/ e aí naquela situação (ele) passava de SEIS mês den de casa só 

abusano abusano às vez ele saia de manhã pra ir po Juazeiro (+) num carro que 

(+) um conhecido dele/ quando chegava no Juazeiro’ lá: era que fazia umas  

besterinha’ qua:ndo queri:a fazia uns carrego’ umas coisas’ aí chegava aí 

chegava cum aquela minchariazinha de dinheiro (+) (incompreensível) as 

pricisão (+) ele num me entregava ma mais nenhum tustão pra eu comprá nada 

((ruído)) minha minina mais vé:a engo:mava’ fazia fachina na casa das tias (+) 

aí’ cum isso aí a gente:: foi (+) ficano sem pasciência’ e ele deu pa batê em mim’  

deu pra quebrá as coi:sas (+) den de casa (+) aí eu sei que os minino (+) 

começaru a trabaiá mesmo porque num quizeru aguentá (+) aí sei que quando foi 

a derradera vez que ele me pegô’ QUASE QUE ELE ME MATA (+) QUASE 

(+) ele/ tava só eu e essa minina pequininha’ e o minino mais novo (+) e 

(incompreensível) os minino té ficaro doente’ desse dia dessa cena que  passou  

entre nós’ eu corri cum eles dois’ pa passá por uma casa (+) lá po pro mei da  

rua’ aí quando eu cheguei na/ nessa casa’ era uma casa que tava em construção 

(+) tava o o janelão/ tinha um trançado de arame assim’ e a porta aqui’ aí eu 

fiquei/ ((ruídos)) ficaru chorano lá e eu fui tentá subí no janelão’ que lá em cima  

já tinha uma BRExa assim ((fala apressadamente)) parece que o povo passava 

(+) pra dentro da casa’ aí tava/ dava pra eu passá lá: em cima já’ né” aí quando 

eu olhei ele já vinha por trás de mim’ aí antes d’eu passá a perna eu/ ele ia me 

rasgá todinha no arame’ né” aí ele pegô nos meus cabelos e me derrubou de 

cima/ (+) lá de cima do janelão’ era mais alto do que esse (+) aí quando me 

derrubô (+) de pressinha eu me levantei na mesma hora/ a sorte que ele tinha 

muito tempo que ele vinha bebeno’ tava assim mei fraco’ num tava co/ ca força 

dele mermo (+) ou era a força do demonho sei lá (+) aí nós lute:mo’ lute:mo’  

(minha fia) aí ele me derrubou sempre’ aí se amuntô em cima de mim (+) aí ficô 

me inforcano’ né” e os minino ficaru choranu no mei da rua’ aí nesse dia’ era 

um dia de sábado’ tinha um jogo da/ do Brasil’ jogo/ o povo tava no TUdo: nas  

televisão’ que a rua tava um siLENso’ num tinha ninguém ((baixa o tom de 

voz)) té as budega tava fechada (+) aí cum PEDA::ÇO que ele já me judiava  

mui:to (+) bolano naquela terra véa da casa que tava só (+) em construção a casa  

(+) aí’ muié ele ele ele tentava muito me estrangulá pondo esse dedo aqui’ né” 



((coloca a mão na garganta)) ota hora era meteno assim’ esse dedo assim na 

minha garganta pa puxá a minha língua’ num sabe” e eu naquela agonia TÃO 

GRANDE ME VALO DE MEU PADIM CÍCERO’ NO CORAÇÃO (+) e 

pelejano pra vê se me livrava dele (+) aí foi que eu/ a sobrinha dele saiu na 

porta’ ficava assim pertim’ e viu meus minino chora:nu (+) aí ela correu/ (até) já 

todo mundo era/ sabia na rua’ e onde ele chegava’ ele dizia que ia me matá (+) e 

ele vivia direto amolano uma faca (+) direto’ sem fazê oto serviço se num era 

amolano essa faca de manhã e de noite (+) ((fala apressadamente)) e a ele num  

faltava dinheiro pra ele comprá a faca (+) aí eu sei (+) que o menino sa/ viu ele 

chora:nu’ correu pra lá e perguntô’ (W.) mininu o que é que tu te:m” não’ que  

papai tá matano mamãe’ aí (+) não’ só disse assim que ele tava me matano’ aí (o 

minino) correu p pra minha casa que era mais na frente’ só passava duas casa era 

a minha’ aí chegou lá tava tudo abe:rto e eu num tava’ aí ela voltou pra trás de 

no:vo perguntou onde era’ aí ele disse que era/  apontou que era pra den da casa’ 

né”  aí (menina) ele disse que viu eu só::: com aquela roncaria’ mais eu já tava  

morre:no (+) aí correu grita:no’ aí chegou na casa dela tinha um monte de home’ 

aí ele se chegaru cinco home lá’ titaru ele de cima de mim’ quase no mundo eles 

num de/ quase que eu fico sem meus cabelos de TANTO ele puxá’ o coro de 

minha cabeça parece que ficou SOLTO’ esse coro’ aí ele (+) quando me tiraru 

tava/ ave Maria’ quase que eu num me levanto (foi preciso até o povo me 

levantá) eu tava/ e caçava a voz’ e sem sair’ de tanto ele/ né” machucá isso aqui  

meu ((aponta para a área do pescoço)) ficou tudo preto (+) aí meu Deus (+) eu  

sei que a agonia maió do mundo (incompreensível), 

DOC:  Então é mais do que  justo o motivo da separação, né? A senhora me falou que 

sua maior diversão é ir à missa e ouvir a rádio comunitária da Igreja São 

Francisco. Qual a diferença da missa realizada naquela igreja em relação as 

outras igrejas? 

INF:    não mulhé:’ eu num acho diferença não’ ma acho: as missa são tudo iguais’ 

agora é porque: : lá  é é divertido dema:is (muita) GENTE a gente fica (naquelas 

bancaru) lá’ tão animado e e é é muito animada’ eu acho bom dema:is a missa lá 

(+) e (+) eu ás vez gosto de andá mais também’ porque eu só vivo/ quando eu 

num tô trabalhano eu tô dentro de casa’ eu num saio pra lugá nenhum’ (às vez 

quando) dá certo eu ir pra lá eu acho bom porque: é: mais longe’ a gente (vai) 

mais as amiga’ eu tô/ canso de ir mais a menina aqui minha vizi:nha’ nós vamo 



conversano’ até se interte mais (+) e acho muito bom lá (+) num é porque a 

missa seja:/ são iguais a missa, 

DOC:  Agora tem uma coisa que a gente percebe é o sermão, né, do padre? Ele é bem 

atual. 

                                                                                                            [[ 

INF:                                                                                                    é’                        

          ah:: minha fia’ o padre de lá’ num é falano não’ mais o pade de lá é jóia’ a 

vista de pade Paulo’ o pade Paulo’ ele faz sermão tão avexado’ tão aguniado’ 

que a gente não entende quase o que ele fala’ e né só eu não’ tem muita gente 

mesmo que di:z que: o padre Paulo não celebra nem a metade da missa quanto  

os outros (+) AVEXADO demais’ a gente pra acompanhá ele (+) ((risos)) aí eu 

num vou dizê que eu num gosto mais da missa de (+) de pade Elias’ eu acho 

melhó (+) ele explica BE:M’ tem aquela voz LIMPA’ BONITA’ ave maria’ 

adoro  pade Elias (+) aí ás vezes eu assisto inté aqui em casa’ porque eu gosto 

mesmo da missa da da voz dele’ é é até a missa que passe assim’ a base das doze 

horas da/ do dia, 

DOC:  É, são onze horas. 

INF:    pois é:’ quando eu tô em casa eu ligo logo’ eu nunca perco, 

DOC:  Certo... ((ruídos)) nós sabemos que as igrejas protestantes principalmente a 

Universal do Reino de Deus, está se propagando cada vez mais, se espalhando 

em todo mundo. Qual a sua opinião a respeito dessa religião? 

INF:    é::’ eu num tenho nada contra não’ né” que eles faze:m a vida deles do jeito que 

eles querem’ e agora/ (+) eu num dô valô não’ eu mesmo só acredito que existe 

só a Lei de Deus e mais nada (+) é mais cada qua/ tem muita gente que go:sta 

num sei cumo é que uma pessoa é católico e muda pruma lei dessa’ né” eu acho 

isso muito errado (+) e:: eles gostam de fazê aquela conversa cumpri:da pra vê 

se a gente (se entrega só que) aquilo pra mim eu num tô ovino na:da’ de jeito 

nenhum, 

DOC:  A gente eh... sabe de casos que tem pessoas que até tinham as coisas, e acabaram 

tudo eh... dando eh... comprando pedacinhos do céu, né? ((risos)) Como eles 

dizem. O que é que a senhora acha disso?  

INF:    eu acho uma bestera (deles) porque: Deus só existe um’ né” e ele se ficam  

maltata:no’ se acabano pa pa fazê essas coisas’ eu acho muita é:: (bobagem) 

besteira deles, 



DOC:  Certo. Eh...dona M., se a senhora fosse uma autoridade competente, o que a 

senhora teria feito para punir aquele pastor que chutou a imagem de Nossa 

Senhora Aparecida? 

INF:    ah minha fia’ eu  eu tinha/ fa faria tudo’ eu era capaz de tudo’ porque (+) num 

tem nada a vê:: a  imagem’ né” isso ele é muito é ingnorante’ né” (+) que a uma 

imagem tá alí’ nunca fez mal nenhum a ele’ e ele sai com essa ingnorança’ né” 

chutar a imagem (+) de Nossa Senhora Aparecida’ uma santa’ a padroeira do 

Brasil’ ave maria’ que a gente considera demais (+) pra mim foi uma coisa 

muito errada que ele fez’ eu faria TUDO pra pa acaba inté com a vida dele(+)  

porque eh ele foi muito errado (+) né” 

DOC:  Ele afrontou muito os católicos porque ele fez aquilo eh... numa  emissora de 

televisão. 

INF:    (++) porque era na emissora da televisão” 

DOC:  Sim, pra todo mundo ver... 

                                               [[ 

INF:                                       si:m,   

DOC:  Abertamente. Quer dizer, ele teve muito peito. Foi um absurdo num foi?   

INF:    é: que ele achou que ele tinha aquele podê:’ era poderoso’ né” e podia fazê e 

ficava por isso mesmo’ e:: ninguém ia achá ruim (+) mais ele se enganou 

completamente’ né” foi muito (+) uma bestera muito gra:nde’ ele tê feito isso (+) 

perigoso até: ele inté pegá um castigo’ né” porque uma pessoa dessa num 

merece vivê não (+) ingnorante dema:is’ porque Nossa Senhora num dorme não’ 

e ela tem podê pra isso’ né” 

DOC:  A  senhora já ouviu falar que ele morreu, esse pastor? Ele sumiu. 

INF:    foi mu:ié’ eu vi falano que ele tinha sumido’ quem sabe’né” porque uma pessoa 

dessa num merece vivê não (+) ingnorante dema:is’ aquilo era um burro (+) é:: 

se ele tivé morrido’ eh:: ficou descansado’  deu um descanso pro mundo ele, 

DOC:  Quer dizer que ele  foi muito eh... precipitado, né? 

                                                                                      [[ 

INF:                                                                              é, 

DOC:  Em ter feito aquilo pra todas as pessoas eh... que estavam ligado na televisão... 

ver uma  coisa daquelas. 

                           [[ 



INF:      é:      fica todo mundo/ ave Maria’ revoltado’ ((barulho de 

carro)) (incompreensível) Deus me livre (+) foi horrível, 

DOC:  Quer dizer que ele não respeitou a religião católica  como o católico respeita... 

                                                                                                                [[   

INF:                                                                                                  a dele’ né” porque 

(do jeito que a gente respeita a dele’ (eu mermo num tenho nada a vê com a) lei 

dele (+) ele devia também respeitá a da gente’ né” mais acho que ele tem é 

inveja’ porque o pessoal gosta muito da lei católica’ e como num vai/ ele num 

vai tê esse pudê nunca de convencê o povo’ né” porque o povo é de Deus’ 

muitos que que tem na lei deles’ vai vê’ e vão inxergá daqui uns tempo’ e vai é 

virá todo mundo pra lei católica’ se Deus quizer, 

DOC:  Vamos esperar, né? Dona M. a senhora me disse que é merendeira, que o 

trabalho é merendeira. Qual o tipo...  merendeira em uma escola... qual o tipo de 

merenda  escolar que as crianças gostam mais? 

INF:    mu:ié’ eles gostam muito (+) quando eu faço cuscuz com galinha, 

DOC:  Aí como é que é feito eh...  esse cuscuz com galinha? 

                                 [[ 

INF:                         eles adora        cuscuz’ é o seguinte’ a 

gente pega (+) assim  uns doze’ ou quatorze’ pacote de cuscuz’ aí bota (+) ele de 

molho em duas bacia grande’ a gente molha ele bem molhado cum poco de sal’ 

aí dexa que ele fique bem fofim’ assim muito tempo de de molho alí’ quando ele 

tá bem fofim’ a gente bota nas  cuscuzera’ as  duas cuscuzera grande a gente  vai 

(+) e (+) e: cunzinha’ aí vai pinica os galeto (+) e tempera’ aí bota nas panela (+) 

de pressão’ duas panela grande que tem lá’ aí quando ela tá bem (+) bem fofinha 

a carne’ bem molinha’ a gente vai e tira e vai faz uma farofa’ (aquela) a baciona 

grande’ faz uma farofa mistura com a carne’ fica uma delícia (+) aí vai repartí 

pra eles’ né” e eles come muito bem mesmo’ preciso a gente fazê é muito’ 

porque se fizer pôco caba’ fica/ dança mesmo (+) aí (quase) aí: ficum se 

repeti:no’ e tem vez que termina’ e eles ainda ficam atrás de querê mais’ porque 

fica bom mesmo’ me merenda melhó que eles gosta (+) é cuscuz, 

DOC:  Geralmente tem merenda na escola? 

INF:    mu:lé’ graças a Deus’ lá onde eu trabalho mesmo’ num nunca falta não’ té agora  

quando eu saí inda ficou um resto de merenda lá’ porque (+) tinha sobra (+) mais 

sempre vem’ vem leite duis vez na sema:na (+) leite de gado mermo (+) parece 



que é na quarta e na sexta’ vem lei:te’ vem aquela carne de jabá’ a gente faz 

muito ela torradinha também com arroz’ eles gostam’ e tem/ (+) e tem o leite’ e/ 

ô cum aquele nescau’ (pra gente botá) e tem vez que a gente faz também o o 

cuscuz separado num sabe” pa eles cumê cum leite (+) eles gosta também do 

cuscuz cum leite (+) faz arroz cum cum galinha també:m (+) tem vez que a gente 

faz a sopa’ só de macarrão cum galinha (+) eles também adora’ a sopa cum 

galinha é muito bom (+) e sempre é: essas merenda’ é bolacha cum leite’ é 

merenda de lá’ quando tem muita bolacha a gente dá  a bolacha cum leite (+) às 

vez tem um docim’ depois da: merenda’ eles dão (+) eu sei que (lá é muita 

merenda mesmo) pa eles cumê até/.../ 

DOC:  Ainda bem que num falta,  né? 

                                                       [[ 

INF:                                               é,  

DOC:  E como é que você faz essa sopa de galinha? 

INF:    a sopa de galinha é assim’ a gente pi/ pinica ela’ e lava’ né” pra ficá bem 

escorridinha enxutinha a carne a gente vai temperá ela’ aí cozinha na pressão: 

(+) quando acabá bota o macarrão pa cozinhá num panelão grande que tem (+) 

bota assim uns oito a dez pacote de macarrão (+) num panelão bem grandão cabe 

quarenta lito (+) aí quando ele tá bem cunzinhadim’ a gente vai pega a carne e: 

junta cu:m o macarrão (+) e mexe’ aí dexa frevê’ aí pronto’ tá feito a sopa’ aí 

bota verdura também, 

DOC:  Aí verdura não usa... 

INF:    aí bota verdura também’ bota  tomate (+) só chero verde, 

DOC:  E tempero... tempero assim... picante. Num coloca não? ((interrupção para 

mudar o lado  da fita)) 

DOC:  Aí vem também esse tipo de de de... 

INF:  não’ lá mesmo na escola’ o o diretô lá é quem compra’ eu acho que é cum 

dinhero mermo lá dele (+) que tem umas associação’ né” aí a pessoa paga’ e 

aquele dinheiro fica pa comprá verdu:ra da merenda’ fica pa comprá o sabão’ o 

bombril’ café’ essas coisinha assim que vai falta:ndo’ eles compra cum esse 

dinhero’ que eles forma essa associação’ a gente paga (+) cinco reais por mês 

(+) mas às vez quando a gente num pode pagá’ eles também num faz questão 

não’ sabe” num é coisa assim obrigativa não’ né” mais em muita gente que tem 

condições’ né” e paga’ porque acha bom vê os filhos’ né” comê melhozim’ 



merendá milhozim’ e a gente tem que sê muito (+) finíssima mesmo cum os  

alunos’ bem educada cum eles (+) (incompreensível) na hora que eles pede uma 

coi:sa’ um copo li:mpo’ a gente tá alí pronta pra dá: (ás vez) eles pede sabão pa 

lavá as mãos’ a gente tem que dá um panim pa enxugá (+) também tem que tê os 

panos/ (+) panin do do  chão eles nunca dexa faltá’ (incompreensível) material 

nunca falta, 

DOC:  Quer dizer que a escola tá bem mantida? 

INF:    tá:’ lá onde eu trabalho é assi:m’  até agora’ num tenho o que dizê, 

DOC:  Só o que não tá bem mantido é o pagamento, que não tá em dias? 

INF:    é só o pagamento (+) pagamento/ ah’ minha fia (+) é: (+) três mês atrasado’ e: é 

eu/ pió é eu que: recebo uma mincharia muié’ o meu só é sessenta reais por mês’ 

e quando a gente recebe um mês’ fica dois três dento’ né” como nem agora nós 

pensava que ía recebê mendo uns dois’ né” ou (então o décimo que eles falam) e 

cadê que saiu nada” 

DOC:  Não saiu nada agora? 

INF:    num saiu nada (+) aí pronto’ fiquemo tudo aí parada mesmo’ né” deve:no’ é por 

isso que eu tô/ (me vi: viro dum lado pro outro) essa semana passei o natal foi 

trabalha:ndo pra arranjá: algum trocadim (+) foi segunda terça e quarta’ onte até 

o meio dia eu trabalhei (+) aí ele/ pode sê’ né” que Deus ajude que se esse oto 

entrá ele (+) pague mendo em dias’ né” (+) a gente tem essa esperança’ 

(incompreesível) agora eu num gosto de faltá todo dia’ porque eu sei que alí é 

uma responsabilidade mesmo’ é é como: um/ a gente num deve faltá’ é: nessa/ 

nesse trabalho da escola eu vou’ de segunda a sexta’ TODO dia: quando (+) (às 

vez) (+) dá doze ho:ra (+) eu já tô aqui no pé do rádio olhano quando dá doze’ às 

vez doze e po:co eu já tô deceno’ porque a merenda a gente tem que chegá mais 

cedo de que os aluno’ a gente tem que chegá lá:: botá as panela no fo:go ajeita 

um bucado de serviço’ é que os aluno começa a chegá (+) que pa dá a merenda 

na hora certa’ às vez duas e me:ia eu já tô distribuindo merenda, 

DOC:  Quer  dizer que a senhora trabalha no período da   tarde , né? 

INF:    é: (+) e eu tenho muita vontade de arrumá oto’ assim no período da manhã (+) se 

Deus quizé e der (+) certo (+) porque esse dinheiro é muito poco (+) quando 

aparece o serviço assim por fora’ assim de manhã até o meio dia’ não/ que eu 

ganho aqui aqui aculá mais né toda vida que tem (+) eu tenho vontade de arrumá 

nem que fosse numa escola particulá pra eu trabalhá de manhã (+) vamo vê 



como é que vai ficá’ né” quando o prefeito entrá é que agente sabe (+) quem vai 

ficá::, 

DOC:  É, 

INF:    se ele vai aumentá mais um a pouquin o dinhe::ro’né” 

DOC:  A  expectativa é que aumenta,  né? 

                                                             [[ 

INF:         é:  (+) a  gente/ ave  Maria’  se   aumentá  (+) 

melhora mais um poco’ principalmente ((falha na fita)) alugue:l’ água e luz (+) 

compri/ tem que comprá aqui as coisas de den de casa que precisá tudo sô que eu 

só’ que só tenho a ajuda de DEUS’ somente e mais ninguém’ ninguém chega  

(+) AQUI/  (+) nem meus fio’ meu fio que é casado’ num/ disse que num me 

ajuda porque disse que ganha poco (+) e tem a família dele’ e:: essas menina 

também’ essa que é casada num me ajuda porque ela já ganha da prefeitura e é 

atrasado também’ se fosse em dias ela me ajudava (aqui acolá) que ela é muito 

boa’ mais ela/ marido dela também trabaia na prefeitura e é o mesmo problema, 

DOC:  Ah...  então é... 

                             [[ 

INF:                    aí fica comprando fiado’ aí quando recebe um mês’ tá deveno dois’ aí 

né” toda vida toda vida é nesse aperrei né”  a esperança que: ela fez a ficha’ aí na 

firma se fô chamada’ né” ela (+) ela (+) vai’ que (+) pelo mendo aí paga em 

dias’ né? 

DOC:  É. Quer dizer que lá ela vai faz a ficha... 

                                                                      [[        

INF:                                                              é, 

DOC:  E pretende vir trabalhar... ir trabalhar no Crato. Eh... nessa firma nova que tá 

surgindo. 

                                                                                         [[    

INF:                                                                                 é numa fábrica,  

DOC:  Do... no Crato. 

INF:    porque aqui mesmo em Dom Quintino mulé’ tem é muita gente que fez a ficha 

pra trabalhá nessa firma’ lá na Grande:ne’ e já teve foi muita gente que foi 

chamado’ e ela faz questão de ir’ porque precisa’ né” tem que arrumá uma casa 

lá duma amiga’ ou dum pare:nte’ pra naquela hora que pará do servi:ço ir pra lá: 

e e quando num trabalhá à noite vem pra casa e dorme em casa’ e vai de manhã 



cedi:m que agora tem carro pa ir às vez a partir de cinco horas já tem carro 

andano pra lá’ e vai (+) é: assim’ se minha menina também/ (+)  que ela trabalha 

al/ aqui no ginásio’ aqui em Dão Quintino (+) ela trabalha com A.’ mais eu/ 

além de sê poco é atrasado dema:is’ (incompreensível) aí se ela for chamada pa 

firma lá (+) ela vai’ né” ela vai’ vem um dia’ oto não’ dorme lá’ tem uns parente 

dela lá (+) aí ela vai e dorme lá (+) aí pode sê que ela me ajude, 

DOC:  Aí se der certo, né? Se conseguir eh... 

                                        [[ 

INF:                                é, 

DOC:  Se conseguir é bem melhor que a prefeitura, porque paga em dias e é melhor 

mesmo. 

                                                                                                                        [[ 

INF:                                                                                                            é: mulhé’ ave 

maria’ eu mermo só num (entro) porque eu num tenho mais idade’ mais se 

tivesse’ eu já tinha feito a muito tempo’ eu acho que era da premera que tinha 

feito (+) porque (+) eu: eu deixava meus minino aqui:: aqui tem uns parente’ 

conhecido’ eu pedia pra olhá’ e ia trabalhá (importante que) depois que eu 

tivesse um/ mais apoiada’ quem sabe se num dava certo pra eu ir morá inté lá’ 

né” 

DOC:  É. Exatamente. Dona M., a senhora é uma mulher de garra, sabe? ((risos)) dá pra 

perceber que a senhora tem garra ...se Deus quiser a senhora vai conseguir...     

INF:    é mulé:’ se Deus quizer,                      


