Ficha Social Nº 018
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Idade: 24 Anos
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Profissão: Viajante
Localidade: Bairro São Miguel - Zona Urbana
Entrevistadora: Antonia Valdelucia Costa
Transcritora: Núbia Lúcio De Alencar
Digitadora: Arilene Maria De Oliveira Chaves
Duração: 30 Minutos

DOC: Qual o seu nome?
INF: A.B.R,.
DOC: Qual é a data do seu nascimento?
INF: vinte e quato do três de setenta e cinco,
DOC: Qual o seu grau de instrução?
INF: qua/ quarta séri,
DOC: De que grau?
INF: do primá:rio,
DOC: Onde você nasceu?
INF: nasci no: (+) Pernambu:co’ Caruaru – Pernambuco,
DOC: Você mora no Juazeiro aqui há quanto tempo?
INF: Vinte/ vinte e três ano,
DOC: Qual o nome do seu pai?
INF: F.S.R.,
DOC: Onde ele nasceu?
INF: Caruaru: - Pernambuco,
DOC: Qual a idade dele?

INF: dizeno::ve (+) dizeno::ve (+) dizeno::ve de setembro (+) dizenove de setembro de
de:: (+) de mil novece:ntos e:: (+) mil novecentos e :: (+) mil novecentos e sessenta
(+) novecentos e cinq&HQWDHWUêis,
DOC: Qual o nome de sua mãe?
INF: M.B.R.,
DOC: Onde ela nasceu?
INF: Caruaru,
DOC: Qual a idade dela?
INF: é sessenta e:: (+) e o::ito,
DOC: Sua mãe trabalha?
INF: trabalha,
DOC: Em quê?
INF: na:: ro:ça,
DOC: Seu pai trabalha?
INF: não,
DOC: Ele não faz nada... é aposentado?
[[
INF:

não’

é apusentado,

DOC: Além de aposentado ele tem outra fonte de renda?
INF: sim’ como cambista,
DOC: Você trabalha?
INF: sim,
DOC: De quê?
INF: viajano,
DOC: Você é solteiro?
INF: não’ sô casado.
DOC: Tem filhos?
INF: tÁRGRLV
DOC: Qual o nome deles?
INF: é:: A.F.R. e V.F.R.,
DOC: Você gosta de assistir televisão?

INF: sim,
DOC: Qual o programa que você mais assiste?
INF: jornais e: futebol,
DOC: Que tipo de jornal?
INF: tu::do,
DOC: Gosta de ouvir rádio?
INF: também,
DOC: Que horário?
INF: mais à noite,
DOC: Tem algum programa preferido na rádio?
INF: sim’ só o de:: Jota Oliveira,
DOC: Você lê jornais?
INF: não,
DOC: Lê revistas?
INF: não,
DOC: Você gosta de festas?
INF: também não,
DOC: A exposição do Crato, costuma ir?
INF: não,
DOC: Festa de Santo Antonio na Barbalha?
INF: de vez em quando,
DOC: Gosta de vaquejada?
INF: não,
DOC: E de São João?
INF: São João’ eu gosto,
DOC: Por quê?
INF: porque:: é uma festa muito boa de de:: uma festa muito boa de se: brincá e de:: (+) e
de se:: comemorá também,
DOC: Gosta de futebol?
INF: também,
DOC: Qual o seu time preferido?

INF:. São Paulo,
DOC: Você pratica algum esporte físico?
INF:. Só:: futibol,
DOC: Você costuma ir à igreja?
INF: também,
DOC: Antonio, me fale sobre o seu dia-a-dia.
INF:. dia-a-dia:: (+) quando eu tô em casa (+) fico fazendo u::m (+ ) serviço/ prestação
de:: serviço’ fazendo bi:co’ por exempo’ ajudo na oficina em frente de ca::sa’
fazendo um serviço, ali::’ enquanto não via:jo’ que é a minha profissão’ e:: quando
eu tô em casa é:: é assim quando eu tô viajando’ é trabalhando eh:: vendeno’ jóias
e:: e raspadinhas’ ofereceno o povo por aí,
DOC: Essas viagens, essas vendas de raspadinhas, jóias, não é perigoso?
INF:. é perigoso só: (+) a viagem’ o risco de vida que a hente passa nas estrada’ mais em
termo de trabalho’ é bom’ não te::m nada de ruim,
DOC: O salário é bom?
INF:. dependendo da::/ dependendo da viagem (+) e: das venda que a hente fa:z (+) aí: a
gente só tira pelo esforço da hente’ e a hente tem que: ir oferecê o púbico’ convencê
o púbico pra ficá com as nossas coisa’ com o nosso produto’ certo” pro pessoal
vendê’ e quanto mais a gente empregá e o povo vendê’ a gente tem mais dinhêro’
caso contrário’ fica ruim no caso,
DOC: Você já trabalhou em outro ramo, além de viagem?
INF:. já (+) trabalhei nu/ numa metalúrgica (+) em frente (+) e:: na guarda municipal,
DOC: Você fala de frente, de frente a quê?
INF:. a a de frente a residência que eu moro’ é a oficina’ metalurgica’ que é:: a profissão
que eu tenho a mais/ que eu tenho que eu aprendi primêro que é:: a de metalúrgico,
DOC: Por que você não continua nesta sua profissão?
INF:. porque eu num/ eu num tÁLHODFRPSOHWD¶SUDPLPWê a profissão’ pra eu tá na oficina
tem que tê a profissão completa’ que é essa’ essa falta para mim completá é de
soldadô e essa não’ esse não tive (+) oportunidade de aprendê ainda,
DOC: Por quê?

INF:. porque:: (+) a oficina daqui são (+)/ o movimento não é muito (+) grande aí’ aí o
povo’ o movimento que ela tem’ (incompreensível),
DOC: Você falou que estudou até a quarta série. Por que não continuou os seus estudos?
INF:. porque (+) eu não tá/ eu não continuei a terminá porque (+) comecei a namorá (+)
butei na cabeça ((celular tocando e barulho de arrastado de papel)) a casá’ e aí
quando fui casá (+) desliguei dos estudo e arrumei um mei de trabalhá pra podê (+)
pra podê continuá a vida’ não tive mais tempo de: istudá e porque se eu não
estudasse eu não’ se eu não fosse casá eu não podia (+) estudá,
[[
Há...

DOC:

há quanto tempo

você é casado?
INF:. sou casado há:: seis anos,
DOC: Qual a idade dos seus filhos?
INF:. cinco’ e dois,
DOC: Você gostaria de voltar a estudar?
INF:. muito’ gostaria muito’ principalmente que nesses planos que o governo oferece pa
gente.
DOC: Que planos?
INF:. por exemplo’ o:: o:: telecurso segundo grau’ o telecurso dois mil’ (mesmo) que:: a
gente estudá um um ano e três meses e terminá o primeiro gra:u’ e no mehmo caso o
segundo grau (+) (+) e aí eu tenho muita vontade’ mah no momento eu não posso,
DOC: Você que viaja bastante, como você vê a questão da violência por esses outros
lugares?
INF:. com mu::ito (+) vejo com muito:: muitas besteiras (+) com muito (+) muita
responsabilidade’ muitas drogas’ tem vários tipos acontece a violência que tem por
aí mesmo’ mesmo na na cidade da gente também’ é por aí,
DOC: Você atribui somente as drogas, a questão da violência?
INF:. não (+) não só às droga assim’ porque ela é pela responsabilidade’ pelas/ pelas/
pelos defeitos humanos que não só pelas drogas também pelas consciência e pelo o
mal tempo de (+) de: (incompreensível)’ de trabalho e essas coisas assim também/

por o/ não trabalho e está sempre (incompreensível) e também tem muitos tipos de
violência por pessoa também que não tem um trabalho ou uma profissão,
DOC: Você atribui o uso da droga a quê?
INF:. ((silêncio)) atribui’ por exemplo/
DOC: A hoje, a quantidade de drogas que as pessoas estão usando. Você acha que é por
quê, por causa de quê? O uso da maconha?
INF:. é do:: (+) por causa/ isso aí (+) muita falta de segurança’ muita responsabilidade
de::/ muita parte também do guverno (+) e: também’ que permi:te essas/ essas
importações de droga’ do comércio’ entre clandestino’ de droga’ essas coisas’ tudo
isso têm a vê também / tá surgindo também’ falta de sigurança,
DOC: Se você fosse um político, como você agiria para combater a violência e o uso da
droga?
INF:. eu/ eu usaria usaria o:: (+) muitos/ muitos/ existe muitos: modo de combatê’ por
exemplo (+) evitando o o o tráfico’ eh eh evitando os os os (+) eh eh por exemplo’
as (+) as os aeroportos clandestinos que tem’ que tem nah matas aí Amazonas’
Manaus’ que permite trazê os aviões’ permite pousá na selva trazeno’ eu sei que o
governo vê isso aí e não proíbe’ porque como ele não proíbe aquilo ali’ o o/ chega
por trás e faz mais coisa e pronto’ e fica só por isso’ então existe muito modo da
hente podê evitá’ butano mais segurança’ butano mais refo::rço e: outros modo a
hente também pode criá e aí só/ o governo tem como combatê entã:o é só força de
vontade,
DOC: Você disse que gosta de assistir jornais, na sua ficha social. Então eu lhe pergunto:
O que você acha de tanto escândalo na área política do Brasil?
INF:. eu acho muito’ muito irresponsabilidade do gunverno porque: ...
DOC: Muita responsabilidade?
INF:. sim’ porque:: (+) principalmente por passá na televisão’ o povo vê em público’
aquele que eles passam na TV’ as próprias mulheres do gunverno’ prefeitos’
denunciando o próprio marido’ sabendo que tem muito por trás e ele sabe de tudo
isso então quê dizê’ culpa do gunverno também (+) ele/ (+) por ele’ isso aí ele tem a
vê também,

DOC: Então você condena que o/ que a população saiba isso? Condena essa atitude de
mostrar à população?
INF:. isso aí (+) o governo de/ (+) deve/ divia esconder mais isso aí’ não era pra permitir
pra passá isso’ ele jamais também de acontecê,
DOC: Você está querendo dizer que esse escândalos, todas essa coisas erradas não
deveriam passar para o conhecimento da população, né isso?
INF:. da população’ é isso,
DOC: Você acha correto esconder da população o que está acontecendo?
INF:. não é correto’ mais (+) existe uma vergonha pro país’ existe’ então ele/ eu achava
melhó assim’ ele respondê por eles mehmo lá’ (+) lá no:: Senado mehmo’ e passá a
limpo mais tá fora’ mais eu não acho correto eles passá’ não esconder precipalmente
de mostrá’ mais ele podia EVITÁ (+) de acontecer isso’ principalmente com a
mulhé’ a mulhé do Selso’ mulhé do senado aí’ como a mulhé do prefeito aí’ tá
acontecendo isso aí (+) entregando seu próprio marido’ pra polícia pra previdência,
DOC: Você vê que na televisão, além das notícias, você sabe disso, passam uns
programas, tipo Ratinho, tipo Malhação e assim por diante. O que você acha desse
tipo de programa?
INF:. eu acho (+) os programas não é bom (+) não é bom e digo não é bom’ porque eles
ensinam também o que não presta a população,
DOC: Por exemplo?
INF:. não of/ não oferece coisas boa’ só oferece’ só ensina (+) coisas erradas e coisas que
não devem passá para os jovens e crianças’ como tipo de violência (+) sexo e:: (+) e
outras coisas que não deveriam passá na televisão,
DOC: Cite o que deveria passar na televisão.
INF:. o que era mais certo passá na TV (+) tirano a violência’ e os crime de drogas e
violência e passá a ouvir de vez em quando’ nos jornais e:: (+) sexo’ o resto seria
bom,
DOC: Novelas no caso seria...
INF:. novelas no caso’ boas como antigamente’ não tendo as cenas de: de sexo e de de
drogas como passam’ tem certos atores aí fazendo sexo’ ISSO é ERRADO’ isso aí
influi o jovem a fazê,

DOC: Suponhamos que você chegue a concluir seus estudos, segundo grau. Você pretende
continuar seus estudos ou não?
INF:. sim’ gostaria muito de continuá e terminá meus estudos completo e me formá,
DOC: Em quê?
INF:. Em/ em/ com por exemplo assim’ ad/ advogacia,
DOC: Por quê?
INF:. porque:: (+) tá ao lado da advogacia é tá ao lado dos humano’ defendê os direitos
humanos e também contra o:s que não merecem,
DOC: Você seria um advogado só de defesa ou também de acusação?
INF:. eu’ seria os dois’ de acusação e defesa,
DOC: Digamos que você fosse o prefeito da sua cidade. Como você administraria a sua
cidade, o seu município?
INF:. eu administraria (+) fazendo muitas obras’ muitas coisas boas e: e muito
saneamento’ coisas que prefeito da cidade que precisa’ como nossa cidade por
exemplo’ Juazeiro’ como precisa de um bom prefeito’ e precisa também de muitas
obras’ (+) e muitas coisas pra fazê que tão aí que a gente tem na frente,
DOC: Então você faria o quê?
INF:. faria por exemplo’ mais colégio’ saniamento básico’ (+) (incompreensível) fazia
fazia ca calçalmento’ fazia asfaltá as ruas que precisa’ e (+) várias coisas que:: (+) a
pref/ o prefeito deveria fazê que está faltano na nossa cidade’ eu faria (+) tudo isso,
DOC: Você tem muitos amigos?
INF:. (+) mu/ mu::itos,
DOC: Como é o seu relacionamento com seus amigos?
INF:. (+) meuh (+) meu relacionamento com meus amigo (+) é (+) cumprementá-los’ é
(+) ouví ah cunversas’ é sabê (+) o que se passa’ ((murmura)) os momentos’ e aí a
gente comentá e aí (+) vê (+) coisas que a gente conversa com os amigos e que se
informá das coisa’ se precisá de uma coisa pra serví e de alguém’ e aí acho que’ e
(+) que a hente precisa dele também (+) e tudo a mehma coisa também,
DOC: Você gosta da natureza?
INF:. mu::ito,
DOC: O que você faria pra preservar a natureza?

INF:. eu fa/ eu faria mu::ita (+) faria muito:: muita coisa’ por exemplo’ (+) eh:: (+) defesa
sobre as plantas (+) contra essas queimadas né” contra os as os queimados’ crontra
desmatame::ntos’ contra:: caça’ pesca’ vários tipos que a natureza oferece’ seria
tudo contra contra que o homem possa destruí e preservá cuidano dela,
DOC: Nós estamos numa época em que reina o desemprego. O que você nos tem a dizer
com relação ao desemprego?
INF:. com relação ao disimpre::go (+) aí:: (+) até os grandes’ não resolve::ro (+) que é os
nossos os nossos governantes até agora não resolvero mais (+) porque não quise:ro
porque tem como/ como resolvê (+) no caso aí: o:: a relação disimprego é muita
injusta’ tá aconteceno,
DOC: Você faria o quê, se fosse governador, para acabar com o desemprego?
INF:. se eu fosse’ o governandô’ ac/ acabá com o disimpre:go eu faria muitos/ eu
contrataria muitas fábricas (+) para o estado’ eu/ para ajudá o povo era muito era/
os/ contratos de indústrias para tê oficinas’ cursos’ e um ce/ cen/ cenário maiô pra
podê tê vários tipos de cursos e: (+) e tirando os cursos e mais imprego participaria
assim butano indústrias’ butano cursos’ nos colégio pra podê formá os próximos
alunos (incompreensível) no meu caso eu faria isso,
DOC: Você sabe que o país há muito tempo vem atravessando dificuldades financeiras. Se
fala muito em dívida externa. Você sabe o que é dívida externa?
INF:. mais o meno’ a dívida externa que eu cunheço’ é uma dívida que o nosso país tem
com oto,
DOC: Você acha que um dia o nosso país irá quitar?
INF:. sim’ eu/ eu acho que sim’ e (+) eu acho que ele já deveria já tê providenciado já isso
mais (+) pelo que a gente vê pela política aí:: que está teno agora (+) o o: o Senado
mesmo é:: o culpado de tudo’ principalmente o: governo deveno’ tem sim um modo
de acabá,
DOC: Qual é?
INF:. acaba::no (+) acaba::ndo não (+) criando um acordo com certas empresas que já
fizero com o guverno,
DOC: Quais?

INF:. como por exemplo a Sousa Cruz (+) a Sousa Cruz ofereceu ao gunverno’ que eu já
fiquei sabendo’ que ela ofereceu um ano de dispensa’ do:: dispensá durante um ano
a sua/ (+) o seu imposto das firmas (+) durante o ano ele pagaria a dívida externa’
(+) por motivo do governo liberá,
DOC: A Sousa Cruz?
INF:

a Sousa Cruz (+) e aí o governo não quis porque ele sabe que o imposto (+) do do da
Sousa Cruz é três vezes maiô do que a dívida externa que eu saiba’ que eu conheço
que eu o que eu escuto’ porque eu conheço pelas conversa,

DOC: Então você como governante aceitaria essa proposta da Sousa Cruz?
INF:. sim’ se eu fosse o governo (+) eu/ certo que eu ia sofrê muito (+) não só pela minha
parte (+) porque (+) como eu disse’ nas condições do nosso país’ eu faria (+) por
porque aí eu achava que o Brasil melhoraha (+) muito’ assim/ ele sabe que melhora
muito e:: (+) todo o sofrimento que o nosso país passa (+) é devido a essa dívida
externa,
DOC: Você passa os finais de semana em casa quando não está viajando. Como é o seu
final de semana?
INF:. Meu final de semana em casa (+) é (+) quando eu num saio pum passeio né” fico em
casa assistino’ assistino um jornal (+) quando num tem vou ouví (+) um som’ uma
coisa e quando eu num saio pra divertí com meu amigos é desse jeito (+) é
assistinno um jornal’ é televisão’ é rádio e até findo a semana,
DOC: Você gosta de estar em casa?
INF:. (+) não’ não gosto’ (+) eu/ meu negócio é tá na rua’ meu negócio é tá me
movimentano,
DOC: Qual a sensação que você tem quando está em casa parado?
INF:. (+) tÁRVHQVHQVHPHXWHQKRRSUHVVHQWLPHQWRTXH  HVW{SDUDGR¶HVW{GRHQWH¶
(+) fico impaciente’ num num é bom’ num acho,
DOC: Você quando não está viajando... Certo? Você tem essa mesma sensação?
INF:. (+) Quando eu num tô viaja::no (+) do mesmo jeito,
DOC: Você costuma viajar a passeio?
INF:. passeio::: (+) quando eu posso ir’ eu gosto’ quando eu não posso (+) fi fico em casa
mehmo,

DOC: Quais os locais que você vai a passeio?
INF:. qual oh locais” (+) todos’ o que oferecê eu tô indo,
DOC: Você já viajou para fora do Brasil?
INF:. não,
DOC: E do estado?
INF:. sim,
DOC: Para onde?
[[
INF: já viajei mu:ito’ principalmente cum meu trabalho’ eh:: o Maranhão’ Piauí’ o resto
do Pará’ Tocanti::ns,
DOC: O que você achou desses outros Estados?
INF:. o que/ ah/ os outros estados’ (+) só teve um que é bo::nzim’ mas os oto eu não
gostei’ tem uns que é (+) que eu que eu gostei’ que é o Pará,
DOC: Por quê?
INF:. porque o Pará’ é bom de se morá porque: ele:: (+) oferece muito tipo de imprego’
ele tem muita belezas’ oferece imprego’ tem muitas beleza (+) e é um paraíso’ e é
um local bom’ e:: (+) gostei de lá ele oferece tudo e é/ e é um bom lugá,
DOC: Se você recebesse um convite para morar no Maranhão, você iria?
INF:. não,
DOC: Por quê?
INF:. porque lá (+) é:/ não gostei de lá’ não oferece impre::go (+) não é muito bom de
morá’ é:: mal/ mal conservado (+) e tem muitos problemas,
DOC: Então o lugar para você morar seria Belém, Pará?
INF:. o lugar que eu gostaria de morá:: era Belém,
DOC: Sua esposa iria com você?
INF:. provavelmente’ né” que:: (+) se eu fosse’ eu ia trabalho’ eu ia a uma boa mora::da’
como eu não tenho aqui’ tudo isso e trabalho se lá com certeza eu teria,
DOC: Você teria uma mensagem para passar para as pessoas que estão sem trabalho?
INF:. sim’ a mensagem que daria’ era não (+) faltá a esperança de voltá a tê imprego’ e
que insistisse’ até encontrá porque:: (+) se a pessoa procurá (+) sempre aparece’
principalmente se você tem uma amizade com certas impresários’ porque ele/ a

pessoa procurano’ a gente encontra’ então o que eu diria era não desistí porque é
pió’ a hente sofre mais’ tem que procurá de um jeito ou de oto,
DOC: Uma mensagem para o mundo.
INF:. a mensagem para o mundo (+) era o seguinte’ pará a violênça (+) e:: voltá o
trabalho’ mudá sua vida’ pará a violênça,
DOC: Uma mensagem para os seus filhos?
INF:. a mensagem para os meus filho (+) é o seguinte’ (+) é ele continuá a istudá (+) e:
não olhá pra trás’ sempre pra frente’ é a mensagem que eu tenho pra ele é’ istude
para sê uma coisa na vida’ istude (+) todo mundo merece’ principalmente ele
(incompreensível),
DOC: Qual o seu maior sonho?
INF:. meu” (+) meu maió sonho’ era vê: eles formado (+) e: também’ claro’ eu também,
DOC: Seu maior desejo?
INF:. meu maior desejo era tê a minha: (+) própria casa’ a minha própria morada com a
família,
DOC: Você mora em casa alugada?
INF:. não (+) moro com meus pais,
DOC: Desde quando?
INF:. desde quando casei,

