
Ficha Social Nº 101 

Informante: F.N. 

Idade: 50 anos 

Sexo: masculino 

Escolarização: Primeiro grau.  

Localidade: Sítio Taquara 

Profissão: motorista 

Documentador: Francisco Luiz Lavor 

Transcritora: Maria Sorahya dos Santos 

Digitadora: Maria Sorahya dos Santos 

Duração: 5 min. 
 

 
DOC: Qual o seu nome? 

INF: F.N, 

DOC: Qual a data de nascimento? 

INF: dia trêis de:: junho de mil novecentos e cinqüenta, 

DOC: Qual o seu grau de instrução? 

INF: primêro grau, ((choro de criança)) 

DOC: O senhor terminou onde? 

INF: aqui no Colégio Maria do Socorro Cardoso, 

DOC: Em que ano?            

INF: (é porque ela gostô de mim) era no noventai:: oito/ mil novecentos e noventa e nove, 

((grito de criança)) 

DOC: O senhor nasceu onde? 

INF: Pernambuco’ Afogado de Ingazeira, 

DOC: O senhor mora aqui há muito tempo? 

INF: há:: quarentei cinco anos, 

DOC: O senhor faz o quê, atualmente? 

INF: tÁR�XP�FRPpUoR�H�WUDEDOKR�QD�SUHIHLWXUD�FRPR�PRWRULVWD� 
DOC: O senhor tem filhos? 

INF: trêis, 



DOC: Sabe a idade deles?  

INF: uma cum quinze ano’ nasceu no dia:: (+) trintei um de dezembro de oitentei 

quato,(+) é:: o ôto nasceu no dia seis eh / dia deis de março de oitentei e”/ de 

oitentei oito’ e a ôta nasceu no dia vinte seis de março de:/ vinte cinco de março de 

(+) ((pessoa fala ao fundo)) de oitentei cinco/ noventei cinco,  

DOC: Qual o nome do pai do senhor?  

INF: P.B.G., 

DOC: Ele é de que ano?  

INF: é de DEIZ’ mil novecentos e deiz’ rá é falecido,  

DOC: O nome da sua mãe?  

INF: A.B.T.’ nasceu em” mil novecentos e catôze’ ((pessoa fala ao fundo)) mil 

novecentos e catôze’ num sei é o mês,  

DOC: Eles ainda são vivos? 

INF: minha mãe é viva’ meu pai já é falecido,  

DOC: Mas ela só fica em casa?  

INF: só fica em casa’ tá em cima dÊD�FDPD¶�SRVWUDGD¶�RLWHQWHL�RLWR�DQR�Ui�WHLP� 
DOC: O senhor parou de estudar por quê? 

INF: ainda continuo estudano, 

DOC: Ainda continua estudando? 

INF: tô fazeno o segundo grau, 

DOC: Telecurso? 

INF:  telecurso, ((pessoa fala ao fundo)) 

DOC:  O senhor costuma ver televisão? 

INF: ÊKXP¶�JRVWR�GHPDLV�GH�WHOHYLVão, 

DOC: Qual o programa que o senhor assiste? 

INF: o fantástico’ o globo repórté’ o globo esporte’ é o Ratinho, 

DOC: O senhor escuta rádio? 

INF: escuto tambéim, 

DOC: Em que horário? 

INF: mais à tarde, 

DOC: É... 



 [[ 

INF: e na nas rádia, 

DOC:  E o senhor lê jornal?       

INF: tambéim’ leio/ leio jornal, 

DOC: Qual o jornal? 

INF: jornal da:: diário, 

DOC: O senhor lê revista? 

INF: não’ revista eu num:: tÁLR�PXLWD�DSUR[LPDoão cum revista não, 

DOC: O senhor gosta de festa? 

INF: às veze, 

DOC: Às vezes? 

INF: às vezes’ num é:: num chego i a a todas as festa não, 

DOC: E vaquejada? 

INF: adoro, 

DOC: Gosta de dançar forró? 

INF: ÊKXP� 
DOC: E São João? 

INF: tambéim adoro, 

DOC: O senhor se acha velho? 

INF: não’ me acho muito novo, 

DOC: O senhor gosta de futebol? 

INF: gosto,  

DOC: Qual o time que o senhor torce? 

INF: Flamengo, 

DOC: O senhor pratica algum exercício físico? 

INF: não’ até o momento não, 

DOC: O senhor costuma ir à igreja? 

INF: vô à igreija’ sô religioso, 

DOC: Então fale assim um pouco do que o senhor faz hoje. Como é o seu dia-a-dia? 



INF: ó’ meu dia-a-dia graças a Deus é muito bom’ tÁLR�PXLWD�VD~GH¶� WUDEDOKR�EDVWDQWH¶�
trabalho na na na prefeitura’ quando eu chego em casa vô po comécio’ vô po 

comécio quando a ar minina tão no comécio eu tô em casa ajeitando alguma coisa,  

DOC: O senhor tem um comércio? 

INF: tÁLR�XP�FRPpFLR� 
DOC: O senhor trabalha vendendo o quê? 

INF: não’ eu sô motorista da prefeitura’ viajo pa Fortaleza (incompreensível), 

                                                                         [[ 

DOC:                                                          Mas no comércio que o senhor tem? 

INF: é:: cereais, 

DOC: Cereais? 

INF: é, 

DOC: O senhor tem carro? 

INF: tÁLR���PXUP~ULRV�LQFRPSUHHQVtYHLV��� 
DOC: O senhor já morou em alguma outra cidade, além daqui? 

                                                                                  [[ 

INF:                  não’não só aqui mermo’ desde quando 

nóis chegamo de Pernambuco’ eu cheguei cum cinco anos de idade e meus pais já 

viero prá cá pa essa:: cidade, 

DOC: Depois que o senhor chegou aqui, o senhor já viajou para algum lugar distante? 

INF: JÁ’ prá São Paulo eu rodei muito tempo de motorista de ônibus/ rodei muito tempo 

prá São Paulo’ passei cinco ano em Petrolina trabaiano Petrolina de Petrolina a 

Salvadô’ já fui prá Beléim (+) passei seis meses em Beléim’ ((barulho de carro 

passando)) já fui pa Imperatriz (+) e Fortaleza essas capitalzD�GDTXL�SRU�SHUWR¶�6ão 

Luís’ Marãião’ cumé”  Recife’ Natal’ Rio Grande do No::rte’ João Pessoa’ tudim já,  

DOC: Só trabalhando viajando?  

INF: só trabaiano viajano de motorista, 

DOC:  Então tá bom. Obrigado seu Antônio, foi um prazer. 


