FICHA SOCIAL Nº 123
INFORMANTE: M.A.M.B.
SEXO: Masculino
IDADE: 27 anos - Faixa II
ESCOLARIZAÇÃO: 9 a 11 anos (2º grau incompleto)
LOCALIDADE: Batateira - Zona Urbana
PROFISSÃO: Comerciante
DOCUMENTADORA: Maria Alvany Batista
TRANSCRITORA: Núbia Lúcio de Alencar
DIGITADORA: Núbia Lúcio de Alencar
DURAÇÃO: 9 minutos
DOC: Entrevista número quatro, Maria Alvany Batista, iniciando as dez e vinte do dia
dez de dezembro de noventa e seis... na Batateira. Eh... qual o seu nome
completo?
INF: M.A.M.B.,
DOC: Qual a sua data de nascimento?
INF: oito de:: janeiro de:: sessenta e nove,
DOC: Qual o seu grau de instrução?
INF: primeira série do segundo grau,
DOC: Você nasceu onde?
INF: aqui mermo no:: Crato,
DOC: Você já morou em outras cidades fora o Crato?
INF: não,
DOC: Nunca saiu, né?
INF: Humrum,
DOC: E... qual o nome de seus pais?
INF: mãe é:: R.M.B.,
DOC: Qual a idade dela?
INF: quarenta e:: um/ três anos,
DOC: E...
[[

INF: qua/
DOC: Oi?
[[
INF:

he’ tem nada não,

DOC: E... e seu pai, como é o nome dele?
INF: J.B.L.,
DOC: Qual a idade dele?
INF: cinqüenta e dois,
DOC: Você trabalha?
INF: não,
DOC: E... e... e... como é que...
[[
INF:

(incompreensível)

DOC: Você tem uma profissão?
INF: profissã::o”
DOC: Você num tem um curso profissionalizante, não?
INF: não’ num/.../
DOC: Só trabalha...
INF: só trabalho um dia e outro não (+) de bico,
DOC: Trabalha de bico, né?
INF: né fazendo bico não’ ma:is/.../ ((riso))
DOC: Além de você, quantas pessoas moram aqui na sua casa?
INF: duas,
DOC: Assim... como é o grau de parentesco, é irmão, é amigo... (incompreensível) diz
aí o nome.
INF: não aqui’ a gente veve/ eu vivo com ela’ né” aí tem o filho dela aí que:: criado’
não” criado’ né”
DOC: Como é o nome dela?
INF: A.P.A.,
DOC: E do... do filho dela?
INF: A.R.S.S.,
DOC: Certo. Ele estuda?

INF: estuda,
DOC: Qual a idade dele?
INF: dezoito ano,
DOC: Você gosta de ver televisão?
INF: GOSTO’ AVE MARIA,
DOC: Qual o programa que você, assim, gosta mais? Tem preferência por algum?
INF: só:: o jornal mermo,
DOC: Jornal?
INF: Jornal Nacional,
DOC: Você gosta de ouvir rádio?
INF: não,
DOC: Não. Mas assim, em termo de música, você tem preferência pra estilo de
música?
INF: tenho,
DOC: Assim... qual o estilo que você gosta mais?
INF: brega,
DOC: De brega, né?
INF: hum,
DOC: Você costuma ler jornal, revista...?
INF: custumo,
DOC: Qual a revista que você gosta de ler?
INF: ah’ essas revistas de:: (+) revista’ num sei como é o nome daquela revista,
DOC: Futebol?
INF: é de futebol,
DOC: Futebol é de esportes, né?
INF: de quadrinhos também,
DOC: Humrum. Você... assim em termos de esportes você... pratica, você gosta, você
tem preferência?
[[
INF:
DOC: Mas de qual modalidade você gosta?
INF: futebol,

não, posso até gosta,

DOC: Futebol. Você... você gosta de festa?
INF: gosto,
DOC: Assim... as festas daqui ou as festas fora?
INF: daqui’ fo:ra,
DOC: Da/ Assim e daqui, qual a festa que você costuma ir?
INF: é:: forró’ essas/.../
DOC: E exposição?
INF: expusição (+) tudo que é bom’ né”
DOC: Você faz parte de alguma religião?
INF: só a católica’ né”
DOC: Mas... assim... você freqüenta?
INF: às vezes freqüento’ num é:: (+) bem diretamente não mais (+) freqüento’ né”
DOC: humrum, vamos aqui terminar a ficha social, né?

ENTREVISTA

DOC: E dando continuidade a nossa entrevista...
INF: M.,
DOC: M. vai nos contar um fato que aconteceu, né? Vamos...
INF: é’ eu fiz uma viagem pra aqui pra Fortaleza’ gostei muito’ cunheci vários
amizades’ foi uma das coisas melhores que eu já encontrei’ né” (+) passá um
final de ano lá (+) foi uma:: experiência boa’ eu nunca tinha ido lá’ né”
DOC: Aí lá você encontrou muitos amigos?
INF: encontrei muitos amigos (+) é:: e:: (+) coisa assim que marcou mesmo (+) que:
(+) até hoje ainda está na presença’ né” presente na minha,
DOC: Você achou bom essa viagem, né?
INF: achei ótima,
DOC: Mas esses amigos você já tinha...
[[
INF:
DOC: Ou você conseguiu lá?
INF: amigo novo,

não,

DOC: Amigo que você conseguiu quando chegou lá, né?
[[
consegui quando cheguei lá,

INF:

DOC: Certo. Aí essa viagem foi no final de ano, né?
INF: humrum,
DOC: Faz tempo?
INF: um ano faz,
DOC: Um ano exatamente, né? Como você mora aqui faz tempo, o que você acha que
precisa melhorá aqui nessa comunidade?
INF: em termo de quê” assim’ de/
DOC: Assim... o que você acha que tem que mudar, o que precisaria melhorar por
aqui?
[[
pro bairro ser melhó’ é”

INF:
DOC: Pro bairro ser melhor.
INF: rapaiz aqui precisa segurança//
DOC: Humrum.
INF: precisa um saniamento//
DOC: Certo.

INF: precisa (+) mais abertura de rua mais pra cá pro bairro aumentá mais’ tem várias
coisas que precisa aqui ma::is posso citar por enquanto é issas aí,
DOC: Você trabalha no comércio, né?
INF: humrum,
DOC: O que você acha da economia do país hoje? Você acha que o Real... o Real
melhorou alguma coisa ou.... piorou? Como é que você...
INF: hã, ((riso))
DOC: Como é que você acha que o seu comércio é hoje em relação ao que era antes,
antes da moeda entrar?
[[
INF:

acho que o Real (+) que o Real num foi muito bom não (+)foi bom pra umas
partes e ruim pra:: (+) pros ricos ele foi bom demais’ né”

DOC: Como assim?

INF: assim’ porque eles já tinham’ pro pobre que num tinha nada’ né” acabou (+)
acabou o que tinha,
DOC: Mas... mas...
INF: essa economia brasileira (+) num sei não’ pra mim o Real é péssimo,
DOC: Humrum. E... você disse que gosta de futebol, né?
INF: humrum,
DOC: Tem assim, alguma jogada especial que você viu e que ainda hoje lembra?
INF: alguma jogada”
DOC: Sim. Algum jogo...?
INF: algum jogo que eu gostei”
DOC: Sim.
INF: bom’ tem,
DOC: Conta aí pra gente.
INF: o jogo que eu gostei foi da:: (+) quando a:: seleção brasileira foi campeão,
DOC: Sim.
INF: te/ eh:: tetracampeão’ né”
DOC: Humrum.
INF: esse foi um jogo que eu gostei (+) apesar de:: acabar já passando os noventa
minutos mais (+) uma joga:da,
DOC: Num tem...
[[
INF:

tem não,

DOC: É que... entre todos... é que foram vários ângulos, qual o que mais lhe
emocionou, que deixou, assim... mais insistente em você?
INF: foi a final’ né”
DOC: E você acha, você tinha medo que eles perdessem?
INF: ORA’ E QUEM NUM TINHA” ((risos)) e haja medo’ viu”
DOC: Humrum. Então você se emocionou bastante, né?
INF: humrum’ a emoção foi grande,
DOC: Você, conta aí o que você achou da decisão?
INF: o que eu achei dela”
DOC: Hum.

INF: não/ eu a/ a decisão foi justa mermo’ tinha que ser decidido contra a Itália
mermo’ né” (+) dois times bom,
DOC: Hum.
INF: e a decisão (+) era aquela merma’ chega lá mermo’ e:: finalmente chegamo lá,
DOC: Em relação ao seu comércio, ele anda bem? E você acha...
INF: anda não’ anda:: fraco,
DOC: Mais ele foi melhor, teve uma época que ele foi melhor?
INF: teve’ a época que foi’ que era o cruzeiro aí’ não mais a época que foi melhó foi
aquela do:: da URV’ né”
DOC: Hum.
INF: essa foi a:: foi o período melhó que teve,
DOC: Mas agora quais são os fatores que atrapalham o seu comércio, é a falta de
dinheiro ou é...?
INF: é’ é a falta de dinhe::iro (+) é só a falta de dinheiro’ que num tendo dinheiro (+)
o comércio é:: sem futuro mermo,
DOC: Assim... você faz alguma coisa especial no final de semana pra atrair os
fregueses?
INF: é’ faço,
DOC: Que é que você faz?
INF: às vezes faço um bingozim,
DOC: Aí como...
[[
INF:

uma serestazinha,

DOC: Como é esse bingo? Como são os prêmios?
INF: o prêmio é:: (+) um simples prêmio que varia de:: bujão de gás’ eh:: cerveja (+)
frango assado’ essas coisa assim,
DOC: Aí vem muitas pessoas?
INF: ve::m’ vem várias pessoas,
DOC: E aí dá uma rendinha boa?
INF: rendi::nha né muito boa não’ mas dá pra melhorá,
DOC: Aí junto com esse bingo você oferece bebida, comida?
INF: não’ só a bebida mermo,
DOC: Aí quais são as bebidas?

INF: cerveja (+) cachaça (+) refrigerante’ coisa assim,
DOC:

[[

[[

É?

Aí esses clientes geralmente...

INF: geralmente vai em bingo,
DOC: Aí é assim: sempre no final de semana, né?
INF: é,
DOC: No sábado.
INF: final de semana’ sempre a gente faz/ organiza um’ realiza no sábado’ né”
DOC: Você assim, se sente assim relizado ou tem alguma coisa que você deseja
alcançar, você luta pra que aconteça?
INF: realizado totalmente não’ né”
DOC: Hum.
INF: a:: / falta muitas coisa ainda,
DOC: Mas dentre essa coisas, sempre falta muitas mas a...
[[
mais tem uma que é mais importante,

INF:
DOC: Isso. Qual é?
INF: é o trabalho,
DOC: O desem...
[[
INF:

o desemprego aqui é gra::nde e a gente precisa muito trabalhá,

DOC: Humrum. Pois muito obrigado e que esse seu trabalho venha como presente de
Natal. Tá certo?
INF: tá certo,
DOC: E felicidades. Muito obrigado.
INF: de nada,

