
Ficha Social Nº 150 

Informante: A.V.L. 

Idade: 26 anos 

Sexo: Masculino 

Escolarização: Analfabeto 

Localidade: Sítio Santa Fé 

Profissão: Agricultor 

Documentadora: Maria Fabiana Gomes 

Transcritora: Karla Jane dos Santos 

Digitadora: Karla Jane dos Santos 

Duração: 9 minutos 
 
DOC: Estamos no distrito de Santa Fé, ((vozes)) domingo vinte e quatro de novembro 

de mil novecentos e noventa e seis, o meu nome é Fabiana e eu estou fazendo 

um trabalho de pesquisa de campo no distrito de Santa Fé para montar o corpus 

de língua falada na cidade do Crato, entrevista número um. Qual o seu nome?.  

INF: A.V.L. 

DOC: Qual foi a sua data de nascimento? 

INF: a::gora isso daí num tô bem lembrado não, 

DOC: Mas qual é a sua idade? 

INF: trintei quatro anos, 

DOC: Você já estudou alguma vez, já freqüentou a escola? 

INF: não, 

DOC: Você nasceu onde, aqui mesmo em Santa Fé? 

INF: Santa Fé, 

DOC: Já morou em outra cidade? 

INF: não sinhora, 

DOC: Nunca morou assim na sede do Crato?  

INF: não sinhora, ((ruídos)) 

DOC: Qual o nome do seu pai? 

INF: J.V.F, 

DOC: Seu pai também é daqui ou ele veio de outro lugar? 

INF: Rio Grande, 

DOC: Rio Grande do Norte? 



INF: é, 

DOC: E sua mãe? 

INF: M.A.C, 

DOC: Ela é daqui ou de lá também do Rio Grande do Norte? 

INF: Distrito Potengi, 

DOC: É da cidade de Potengi? 

INF: cidade de Potengi, 

DOC: Qual é a sua profissão? 

INF: trabalho de roça, 

DOC: Como é o seu trabalho na roça, você é o funcionário ou você é o proprietário? 

INF: sô trabalhadô rural’ mais não sô proprietário trabalho alugado pros ôtros, 

DOC: Você é casado? 

INF: sô não sinhora, 

DOC: Mas esse seu emprego de trabalhador rural dá para você se sustentar 

financeiramente ou você precisa da ajuda de outras pessoas? 

INF: não senhora’ o meu dá pra me mim:: mantê,  

DOC: Você mora com quem? 

INF: moro no qui é da gente mermo, 

DOC: Mora com os pais ou com outras pessoas? 

INF: moro cum meus pai, 

DOC: São quantos irmãos? 

INF: sumos seis, 

DOC: Todos são agricultores? 

INF: todos, 

DOC: Além de você, mora algum parente sem ser irmão, pai ou mãe com você? 

INF: mora meu cunhado, 

DOC: Ele ajuda na despesa de casa?  

INF: ajuda, 

DOC: Ele também é agricultor? 

INF: é tambéim, 

DOC: Por que é que você pode se manter já com vinte e seis e anos e ainda não quis 

casar? 

INF: num deu certo ainda, 

DOC: Como não deu certo, não apareceu ainda uma moça que você gostasse?  



INF: não purque eu a::rrumei &D���FXOi�H�QR��TXDQGR�WDYD�SUy[LPR�Dt�DFDE{� 
DOC: Mas qual foi o motivo de ter acabado? 

INF: purquê ela me pego cum a na/ ôtra namorada em festa, 

DOC: ((risos)) Na sua casa tem televisão? 

INF: teim não, 

DOC: Mas você assiste alguma coisa assim nas outras casas? 

INF: não sinhora, 

DOC: E radio você ouve? 

INF: não, 

DOC: Você nem vê televisão nem ouve rádio de forma nenhuma? 

INF: não sinhora, 

DOC: E o que você faz assim nas horas vagas? 

INF: só durmi, 

DOC: Você gosta de conversar com os seus amigos? 

INF: às vez a gente cunversa, 

DOC: Sobre o quê? 

INF: é:: sobre amigo meu, 

DOC: Qual é a sua diversão favorita? 

INF: é gostá de festa mesmo, 

DOC: É festa em clube, qual tipo de festa? 

INF: festa de:: (+) festa de:: som (+) às veis de xofona’ cantando sanfonêro’ aí a hente 

ôvi sempre, 

DOC: Você é religioso? 

INF: sô::, 

DOC: Qual é a sua religião? 

INF: é:: só das minhas brincadêras’ e às veis cunversando com os amigos’ às veis eles 

vão pa um passeio como era pra gente í hoje e num deu certo, 

DOC: Onde era o passeio que você ia hoje? 

INF: ela lá na:: piscina lá no Pedão,  

DOC: Lá é bom? 

INF: é bom dimais, 

DOC: O que é que tem lá? 

INF: teim muita mulhé’ teim chuvasco’ teim a bebida’ é o que a gente prefirí,   

DOC: Onde fica o Balneário do Pedão? 



INF: fica ali perto na rua Olinda, 

DOC: Não é muito longe daqui? Você vão de quê? Como? 

INF: vamo de ônibus’ às veis vai de caminhoneta, 

DOC: Você gosta de esporte? 

INF: é muito bom, 

DOC: Você pratica algum esporte? 

INF: às veis quando dá certo a hente acha muito bom’ quié:: a hente pratica sempre 

purque a gente precisa,  

DOC: Qual é o esporte que você pratica? 

INF: (incompreensível) essas caminhoneta’ as coisa que a gente sempre aqui:: aculá 

dá um passei e a hente:: a hente precisa’ purquê a hente num tem condição de 

compra uma’ né” aoa a hente tem que precisa dosôtos,  

DOC: Você gosta de jogar futebol? 

INF: é melhó jogo’ quieu dô mais valô, 

DOC: Qual o time que você torce? 

INF: Flamengo, 

DOC: Aqui em Santa fé tem algum campo de futebol pra vocês jogarem? 

INF: teim, 

DOC: Ou vocês jogam em lugares improvisados? 

INF: teim um campo aqui em Santa Fé (+) que a gente sempre brinca aqui,  

DOC: Onde ficam esses campos, perto de quais locais aqui em Santa Fé? 

INF: ali perto do ci::/ ditrás do cimitério, 

DOC: Só existe esse? 

INF: teim oto lá no Castelão (+) e oto na baxa do maracujá que a gente sempre joga lá 

(incompreensível), 

DOC: Você gosta de política? 

INF: sempre gosto’ quem eu posso ajudá eu ajudo’ quem eu num posso eu vô fazê o 

quê” num posso ajudá ninguém’ mas tÁ�� WHLP� R� WHPSR� H� WHLP� PH� �.../ meus 

canidato quieu ajudo, 

DOC: Mas você está satisfeito com os políticos daqui da localidade? O que você tem a 

dizer sobre a política aqui no Santa Fé? 

INF: o queu posso dizê é purquê meu canidato fi/ teim muita gente qui fizero covardia 

cum ele mais só qui o pessoal lá de casa só votaro cum ele’ que foi cum o Carlos 

Luigi e o doto Raimundo,  



DOC: A., você é agricultor, eu queria que você me contasse como é que você faz no 

seu trabalho, qual é o tipo de agricultura que você faz e como é que você faz esse 

plantio, como você recebe esse dinheiro, eu queria que você falasse sobre isso.  

INF: a gente cumeça a brocá’ depois da brocage a gente queima quando queima vamo 

incovará’ plantá o arrios’ limpá’ depoisbatê’ culhé’ plantá o milho’ e insacá pa 

guardá, 

DOC: E como é a sua relação com o patrão, com o dono da terra?  

INF: a gente a no lugá da gente planta a renda’ pagá a renda’ a gente planta só o 

capim e ele fica satisfeito agora só que o capim a hente teim que dá limpo’ e 

depois que a gente limpa teim que:: no próximo ano a hente paga pá colhe a 

simente pá planta no próximo ano, 

DOC: Agora eu queria que você me contasse como foi essa história com a sua 

namorada, como foi que acabou o namoro assim tão de repente. 

INF: foi purque eu fui pu::ma festa’ aí foi eu taha cum ôtra namorada’ aí foi ela sôbe’ 

a irmã dela viu’ aí ela falô pra mim que se fosse assim não dava certo’ eh:: se 

fosse pra mim vivê cum duas namorada que eu ficasse cum a que eu tava que 

não quiria mais sabê de mim’ aí eu falei pra ela que de mulhé pra mim no mundo 

só ixistia ela, 

DOC: Certo, mas você ainda pensa nela? 

INF: já isquici’ tá cum muitos anos’ depois desse dia eu fiquei só cum a que eu tava 

mermo’ que era muito ingnorante e e a dali tanto ela gosta de mim’ como a mãe 

dela e os pais,  

DOC: E você acha que porque os pais dela gostam de você isso influi assim no namoro 

de vocês? 

INF: isso influi não’ mais só em eu tê raiva da ô/.../ da que:: mandou esse recado pra 

mim já agradici ela e muito obrigado e por mim ela faça de conta que chubi:: 

dischi e dela isquici, 

DOC: A., obrigada, e foi ótimo conversar com você.  

INF: muito beim’ minha:: amiga, 


