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DOC: Qual o seu nome? 

INF:  V. G. A., 

DOC: Qual a data do seu nascimento? 

INF:  doze do onze: de mil novece:ntos ((ruídos de galo)) e quarenta e oito, 

DOC:  Seu Vicente, qual o seu grau de instrução? 

INF:  segundo gra:u, 

DOC:  Onde o senhor nasceu? 

INF:  nasci no Sítio Cajazêras’ município do Crato, 

DOC:  O senhor morou em outra cidade além do Crato? 

INF:  não, 

DOC:  O senhor ainda tem pai? 

INF:  não, 

DOC:  Como era o nome dele? 

INF:  J. G. A., 

DOC:  Ele nasceu onde? 

INF:  nasceu nesse mesmo sítio, 

DOC:  O senhor ainda tem mãe? 

INF:  não, 

DOC:  ((tosse)) Como era o nome dela? 



INF:  E. T. C., 

DOC:  O senhor já morou com outras pessoas? 

INF:  morei em República’ (++) a:: acompanhado de colegas (+) de colégio, 

DOC:  Atualmente, o senhor trabalha? 

INF:  sim, 

DOC:  Qual é a sua profissão? 

INF:  minha profissão é:: (+) agro:pecuária, 

DOC:  O senhor diz que concluiu o segundo grau, porque não continuou? 

INF:  por dificulda:des financê:ra e:: (+) a distância de onde e:u (+) resido, 

DOC:  Aqui, ((galo cantando)) é a cidade mais próxima ao Crato, né? Aqui, é o município 

de Crato?   

INF:  certo, 

DOC:  Mas, a faculdade que o senhor desejaria fazer, tinha aqui? 

INF:  não, 

DOC:  O senhor tem filhos? 

INF:  tenho, 

DOC:  Como é o nome deles? 

INF:  tenho uma, chama-se F. G. A., 

DOC:  Como chama-se sua esposa? 

INF:  eh:: V. M. A.,   

DOC:  Sua filha ainda estuda? 

INF:  istuda, 

DOC:  Que série ela faz? 

INF:  e:la: (+) faz faculdade, 

DOC:  Que área? ((ruídos de galo)) 

INF:  Economi:a, 

DOC:  Qual semestre? 

INF:  ((ruídos de música)) qua:rto simestre, 

DOC:  Seu Vicente, o senhor costuma assistir televisão? 

INF:  sim, 

DOC:  Qual o seu programa preferido? 



INF:  Jo:rnal’ Globo Rural’ Nordeste Rural, 

DOC:  O senhor gosta de ouvir rádio? 

INF:  sim, 

DOC:  Em que horário? 

INF:  se::is da manhã: (+) e: dezo:ito horas, ((ruídos de galo))    

DOC:  Qual o seu programa preferido? ((ruídos de música)) 

INF:  Jornal e Forró, 

DOC:  O senhor lê jornais? ((ruídos de música)) 

INF:  sim, 

DOC:  O senhor costuma ler revistas? ((galo cantando)) 

INF:  sim, 

DOC:  Quais? 

INF:  Ve:ja (++) e Visão, ((galo cantando)) 

DOC:  O senhor gosta de festas? 

INF:  go:sto, 

DOC:  E a exposição do Crato? 

INF:  sempre: / go:sto também, 

DOC:  Costuma ir? 

INF:  costumo sempre í, 

DOC:  Gosta de vaquejada? ((ruídos de galo)) 

INF:  go:sto, ((mais ruídos de galo)) 

DOC:  Há vaquejada aqui, na Cajazeira?  

INF:  não, 

DOC:  De Forró, o senhor gosta? 

INF:  go:sto, 

DOC:  E de São João? 

INF:  também go:sto, ((ruídos de galo)) 

DOC:  Seu Vicente, o senhor se acha velho? 

INF:  não, 

DOC:  Justifique. 

INF:  pu:rque: eu me a:cho: assi:m bem juveneci:do, ((ruídos de galo)) 



DOC:  O senhor gosta de futebol? 

INF:  go:sto, 

DOC:  Tem algum time de preferência? 

INF:  te:nho, ((barulho de buzina)) 

DOC:  Qual é? 

INF:  Flame:ngo e: Fortale:za, 

DOC:  O senhor pratica algum exercício físico? ((ruídos de galo)) 

INF:  não, 

DOC:  O senhor é católico? 

INF:  sô, 

DOC:  Costuma ir a igreja? 

INF:  costu:mo, 

DOC:  Muito obrigado, seu Vicente. Daqui a uns quinze dias eu virei para prosseguirmos 

essa nossa entrevista, pode ser? 

INF:  estaremos sempre as suas o:rdens, 

DOC:  Muito obrigado e um bom dia. 

INF:  bom dia,  

 



ENTREVISTA  

DOC:  Bom dia, seu Vicente. ((ruídos de galo)) 

INF:  bom di:a, 

DOC:  Tudo bem? 

INF:  tudo be:m, (graças a Deus,) 

DOC:  Tá aqui eu de volta novamente pra continuarmos a nossa entrevista, pode ser? 

INF:  pudemos, istamos as suas ordem, 

DOC:  Obrigado. Seu Vicente, o senhor passa a semana todinha aqui nesse Sítio 

Cajazeiras? 

INF:  bo:m’ (+) normalmente:’ (+) o primeiro ixpediente eu faço na: Cida:de: que eu levo 

os produtos lá: do si / da chácara pra sê vendido no Centro de Abastecimento,  

DOC:  Ah! Quer dizer que o senhor produz aqui e escoa para vender no Crato? 

INF:  no Cra:to, 

DOC:  Que produtos o senhor vende lá? 

INF:  bom’ a minha fo:nte maió de produção: é: acerola’ (+) segundo: o:: co:co’ (++) 

li:ma’ (++) banana e sirigue:la, 

DOC: Sei, o senhor aqui e vende lá? 

INF:  ixploro aqui: e: levo ao Centro de Abastecimento (++) para sê vendido lá, 

DOC:  Tem boa saída, seu Vicente? 

INF:  bom’ (+) se:mpre: os meus produtos têm bo::a aceitação’ (+) devido a:: (+) a boa 

qualida:de: (+) e:: os bons tratos também com os clientes, né”  

DOC:  Mas aqui na Cajazeira, somente o senhor cultiva? 

INF:  normalmente:’ a acerola e::u sô o maior exploradô’ mais existe ôtros, mas no caso 

da sirigue::la’ da: bana::na (+) e ôtras ôtras frutas são produzidas pelos vizinhos, 

DOC:  Pelos vizinhos? 

INF:  certo, ((ruídos de galinha)) 

DOC:  Seu Vicente, qual a dimensão desse seu terreno? 

INF:  bom’ a minha área aqui é pequena’ e::la: é: apenas um hectare de terra que 

corresponde a três tarefas, 

DOC:  Três tarefas? 

INF:  ce:rto, 



DOC:  Aqui tem muitos jovens? 

INF:  tem mu:itos jovens, 

DOC:  Eles têm alguma associação ou grupo de jovens ou coisa assim? 

INF:  não’ e::lês se preparam pa::ra: esse fim’ ma::s no: momento não tem, 

DOC:  Aqui tem igreja? 

INF:  tem, 

DOC:  Há: sempre missa’ só que essas igrejas sã:o (+) dos si:tios vizi:nhos’ ou seja’ nas 

Guari::bas e: Campo Ale::gre, 

DOC:  Certo. E esses jovens que residem aqui, eles apenas estudam ou trabalham também? 

INF:  u:ns estudam e trabalham’ e:: ôtros só estu:dam, 

DOC:  Há escola aqui? 

INF:  há: só para as crianças, 

DOC:  Os demais se deslocam para a cidade? 

INF:  os demais se deslocam até a cidade, 

DOC:  Certo. Seu Vicente, o senhor vê alguma diferença do estudo de anos atrás pro estudo 

atual?  

INF:  bo:m’ (+) o estudo do:: dos anos atrás’ vamus dizê:’ do: meu tempo’ do: nosso 

tempo’ (+) os professores havia / assim mais um ingajamento pa:ra (++) para leva o 

aluno o sabe:’ né” como também o alu:no ia com mais interesse, então se ambas as 

parte forçavam a melhó aprendizagem, 

DOC:  Quer dizer que o senhor acha principalmente que o aluno hoje está mais 

desinteressado? 

INF:  o aluno ho::je é: mais disinteressado do que a::ntes’ porque na nossa é:poca’ (+) 

com grandes dificuldades’sem transpo:rtes’ sem a merenda escolá’ se:m (+) sem 

nada de ajuda’ (+) a gente ia’ chegava lá: (+) com todo isforço (+) conseguia’ como 

já disse’ uma melhó aprendizagem, 

DOC:  E hoje, tendo todos esses aparatos... 

                                                    [ 

INF:                                            todos os aparatos’ cum transpo::rte’ cum mere::nda’ cu::m 

/ até com ôtras ajudas’ ele ainda se mostram assim um pôco desinteressados, 



DOC:  Seu Vicente, o senhor acha que a televisão, ou seja, a mídia, tá influenciando no 

comportamento dos jovens de hoje? 

INF:  e:u acredito que sim’ purque a televisão’ ela le:va muito tempo da:: da criança’ do: 

adolesce:nte:, e: eles se envolve também (+) em grandes partes (+) de programas 

que:: (+) tomam a:té: o seu tempo de istudo, 

DOC:  Quer dizer que o aluno tá deixando de estudar pra assistir televisão? 

INF:  ele dêxa de estuda pra:: para assisti televisão, 

DOC:  Sem ser programa instrutivo? Né? 

INF:  às vezes (+) instrutivo’ e:: muito:s muitos não são instrutivos, 

DOC:  O quê que o senhor tem a dizer da influência da droga, hoje, no jovem? 

INF:  a: dro::ga::’ ela é: um grande disviadô (+) de: um adolescente (++) que: ele tem 

condição de sê: (+) um jovem cu:m melhó futuro, então se muitas vezes a droga 

disvia: (+) aquele jovem para um mau caminho, 

DOC:  Há muitos jovens, daqui, que se deslocam e migram para outros centros maiores? 

INF:  há muitos jovem que migram para outros centros maiores’ po::r por dificuldade de 

imprego e até mesmo de istudo, 

DOC:  O sítio aqui e nem o Crato oferece muitas oportunidades? 

INF:  não, as o:: oportunidades são muito pôcas’ devido o:: (+) / a produção pôca’ a 

procura pô:ca não pode tê u:ma: gra:nde oferta para pudê melhorá a condição de 

imprego pra o homem do campo, 

DOC:  Seu Vicente, quando jovem o senhor foi uma pessoa que namorou muito? 

INF:  go:ste:i, 

DOC:  Eh, o senhor casou com quantos anos? 

INF:  casei com trinta e u:m anos, 

DOC:  Já um pouco maduro, né? 

INF:  é: um pôco maduro, 

DOC:  O senhor é feliz no casamento? 

INF:  me si:nto feli:z no casamento, 

DOC:  O senhor é uma pessoa que viajou pelo Nordeste ou Sul do país. O senhor conhece 

o Brasil mais ou menos, seu Vicente? 



INF:  e:u: conheço uma boa pa:rte do Norde:ste’ se:já’ Maranhão::’ Piauí: (+) e 

Pernambuco, 

DOC:  As capitais? 

INF:  as capita:is e: parte dos interiô, 

DOC:  Mas o senhor passava algum tempo lá ou só viajando? 

INF:  nã:o’ eu viajava’ passava / era traba:lho: rápido / passava u::m mês’ dois mê:s’ no 

máximo três mês, 

DOC:  Que tipo de trabalho? 

INF:  meu trabalho e:ra a: acompanhamento e beneficiamento de arro:z’ (+) eh:: a venda 

do fertilizante’ (+) eh:: co:mpras de:: / dos produtos agrí:colas, 

DOC:  Mas o senhor trabalhava para algum órgão governamental? 

INF:  sim, 

DOC:  Qual? 

INF:  trabalhava para a Cobal’ na é:poca, 

DOC:  Quantos anos o senhor trabalhou? 

INF:  trabalhei o:nze: anos, 

DOC:  Teve algum fato, ou algum caso interessante nessas suas viagens que possa me 

relatar, por favor? 

INF:  bom’ os fato interessante que eu achava e:ra o segui:nte’ e:ra conhece novas 

pessoas’ vê: (+) o:s esta:do: como o: Maranhão’ grande produto de arroz, eh:: o: 

interesse daquele pessoa:l (+) em trabalhá: com aquele produto’ e:: também (+) 

muitas coisa que:: nós / que:: a gente não ti:nhá aqui: na nossa região, 

DOC:  Então, pelo visto, essa sua vida hoje aqui na Cajazeira, lidando com esse 

hortifrutigranjeiros tem muito a ver com o seu relacionamento do seu emprego 

anterior, né, seu Vicente? 

INF:  sim’ na parte / principalmente na pa:rte agrícola, 

DOC:  Seu Vicente, afora os hortifrutigranjeiros que o senhor cultiva aqui, o senhor tem 

uma outra atividade? 

INF:  bom’ eu tenho u:ma: pequena parte da:: da pecuária, principalmente e::u: cri:o: (+) a 

gali:nha’ (+) u:m porco’ (+) uma ove:lha, no momento eu não estô criano ga:do’ 

porque: o: / a área é:: pequena e:: não há condições, 



DOC:  Mas o senhor gosta? 

INF:  go:sto do gado também, 

DOC:  O senhor falou que gostava de vaquejada. Há vaquejada por aqui? 

INF:  nã:o’ aqui não há vaquejada devi:do:: o:: piqueno ispaço e:: (+) também não tem    

a: ssi:m incentivos para que ha:ja (+) essa diversão, 

DOC:  A Exposição do Crato, o senhor vai sempre? 

INF:  se:mpre eu vô a: Exposição do Crato, 

DOC:  Que o senhor mais admira? 

INF:  bo:m’ eu admi:ro: (+) o: ga::do’ (++) ou se:ja’ os animais de: um modo geral, e: 

também (+) muitos ôtros produtos que (vem de::) ôtras regiões para que a gente 

tome conhecimento, 

DOC:  Seu Vicente, o senhor falou que trabalhou onze anos na Cobal. Qual é a atuação ou 

qual era a atuação da Cobal no Nordeste? 

INF:  bo:m’ a Cobal / e::la: sempre foi (+) um órgão (+) de: abastecimento, e:la trabalhava 

comprano os produ:to:s (+) do:s (+) agricultores (+) no: campo armazenano’ ou 

seja’ estoca:no: (+) para depois comercializa com pre:ço: mais acessível ao 

consumido, 

DOC:  A Cobal ainda existe? 

INF:  não’ a Cobal nã:o: não existe’ (+) diretamente Cobal’ ma::i:s sim porque ela foi 

unificada ((galo cantando)) entre(+) Ci::braze:m e:: CFT que tornou-se (+) Conab’ 

que é a Companhia Nacional de Abastecimento, 

DOC:  O senhor acha que foi vantagem ou não? 

INF:  bom’ (+) ((ruídos de galo)) as vantagem foram be:m (+) be:m melhó para o 

guverno’ purque aí ela amenizô a:s dispesas, só: que:: (++) diminuiu o: quadro de 

imprego, ma:is ((ruídos de galo)) que:: a Cona:b e:la: (+) sendo bem administrada 

e:la: resolve os problemas, 

DOC:  Seu Vicente, o senhor acha que está faltando investimento do governo para o 

homem do campo? 

INF:  bom’ (+) ixiste a:: falta de:: invistimento (+) do guve:rno pa:ra: o homem do 

campo’ ((galo cantando)) co:mo: também ixiste (++) ((ruídos de galo)) a: mau 

administração do: homem do campo co:m o dinhêro do: guverno, que: deveria existi 



u:m bom acompanhamento ta:nto: do:: guverno’ (+) como do: homem do campo 

para que:: (+) aquele dinheiro fo:sse bem canalizado, 

DOC:  Quer dizer que o senhor acha que se houvesse incentivo dos bancos governamentais 

para o homem do campo haveria menos êxodo rural? 

INF:  haveria purque  (ia dá) o segui:nte’ / ia dá (+) ma:i:s mão-de-obra’ (+) ma:i:s 

incentivo’ (+) ((ruídos de galo)) quando na produção’ (+) e:: que:: (+) o: homem do 

campo (+) ia se sentí ma:is (++) enriquecido co:m aquele incentivo do guverno, 

DOC:  Seu Vicente, como esse movimento do MST? ((ruídos de galo)) 

INF:  bom’ o movimento do: MST é: um movimento ju:sto (+) mais ju:sto sim’ para 

aqueles que: não têm te:rra’ (+) que: precisam (+) (de: sê habitado) para pude 

produzí, ma:is o que existe (+) dentro do: MST (+) são muitos que:: já tem (+) 

((galo cantando)) e: querem adquirí do guverno (+) para depo:is (+) trocarem por 

dinhêro, 

DOC:  Quer dizer que tem gente se infiltrando no MST que não... Na realidade, eles não 

querem terra para produzir? 

INF:  tem muitos se envolveno no: MST’ que: já tem (+) e: não que:rem para produzí, e: 

sim’ aproveitano da oportunidade (+) dos sem-terra, 

DOC:  O senhor é um homem político? 

INF:  não, 

DOC:  Não gosta de política? 

INF:  não, 

DOC:  Qual é a sua produção sobre o atual governo? 

INF:  bom’ o atual guverno pra: mim ele tem si:do: (+) bom (+) para os po:bres’ purque 

deu ma:is (+) condições a: sobrevivência / a uma melhó alimentação’ (+) e: mais 

uma / mais parte social’ (+) pu:rque: (+) antes (+) o:: homem do campo / e:le: 

trabalha:va: um dia de serviço aqui pra nó:is (+) e: ia para a cidade’ para comprá um 

quilo de arroz, ho:je:’ (+) o homem do campo / (+) e:le: trabalha uma diária (+) / 

com a familha piquena’ dá pra faze uma mini fera do:s produtos básicos, 

DOC:  Quer dizer que o senhor acha que esse Plano Real deu certo? 

INF:  e:le: não é: tão certo assi:m purque (++) purque existe os que: corroe o pla:no, mais 

se: não houvesse corrosão do: planos / do plano (+) tava bem melhó, ((ruídos de 



galo)) (um) / como exemplo eu lhe di:go (+) o seguinte’ (+) a indústria’ ela está 

com um produto hoje (+) a um preço x’ (++) lentamente ela vai levano o aumento 

que quando chega ao final do ano (+) ((ruídos de galo)) aquele produto leva uma 

inflação de:: vinte por cento’ até mais, inquanto a inflação (+) normal chega a:: (+) 

seis por cento, 

DOC:  O.k. Boa posição do senhor. Vamos entrar um pouquinho na sua particularidade, 

Seu Vicente. O senhor é uma pessoa sadia, Seu Vicente? 

INF:  sô sadio, 

DOC:  O senhor fuma? 

INF:  fu:mo, 

DOC:  O senhor bebe? ((ruídos de galo)) 

INF:  be:bo socialmente, 

DOC:  ((galo cantando)) O senhor me afirmou que fuma e bebe mesmo socialmente. Isso 

não lhe acarreta algum problema de saúde? 

INF:  até o momento’ (+) esses vícios que eu te:nho não me a / não me levô nada a:: 

destruí minha saúde, me sinto (+) com toda disposição normal (+) de: uma pessoa, 

DOC:  O senhor me falou que pratica exercício físico, por que não? 

INF:  eu não pratico exercício físico por / devi:do:: (+) a localidade nã:o (+) não tem 

ispaço para que eu po:ssa: (+) praticá esse exercício físico (+) e também o tempo, e 

esse trabalho meu ele já: é um grande di: disempenho na: na parte física, 

DOC:  Seu Vicente, só essa sua cultiva aqui de hortifrutigranjeiros dá para a sua 

subsistência? 

INF:  não, não dá pelo seguinte’ (+) purque: (+) a área é piquena (+) e a produção não é 

suficiente para arcá com as dispesa de casa, 

DOC:  Esta casa, foi o senhor mesmo que construiu? 

INF:  foi eu mesmo que construí e:ssa casa, 

DOC:  Em que ano? 

INF:  eu construí e / eu comecei a construí (+) em mil novecentos e:: oitenta e do:is, e 

passei qua:tro ano (+) para construí, 

DOC:  Foi meio  (incompreensível) 

                           [ 



INF:                  foi devido a:: a dificuldade financêra, eu ia trabalhano’ comprano a parte 

do material, ((galo cantando)) levantava uma parte’ parava’ depois (+) juntava mais 

um pôco de recurso financêro’ (+) fazia ôtra parte e até que:: (+) dentro de quatro 

ano eu cheguei a concluí, 

DOC:  Mas ela ta do jeito que o senhor gostaria? 

INF:  bom’ ((ruídos de galo)) essa planta foi eu que tracei (+) e gostei (+) do mudelo, tem 

/ aparece sempre depois da construção / aparece alguns fatos negativos’ ma:is que: 

(+) noventa e oito por cento (+) eu acho positivo, 

DOC:  No tempo que o senhor construiu, o senhor ainda trabalhava na Cobal? 

INF:  ainda trabalhava na Cobal, 

DOC:  Sei. Mas viajava? 

INF:  ci:nco anos foi só viajano, 

DOC:  No período da construção? 

INF:  no período da construção, 

DOC:  Seu Vicente, mas eu fiquei curioso. Nessas suas andanças aí, teve algum caso, o 

senhor não me respondeu, marcante? 

INF:  não, os casos marcante que eu via nessas minha viagem era o seguinte’ (+) e:ra a:s 

DIFICULDA:DE DE VIAGE’ istrada que num tinha, as vezes a gente imbarcava 

pra:: (+) uma viagem pra voltá dentro de: (+) de uma quantidade de dias e: tornava-

se dobrado’ (+) ((ruídos de galo)) divido (+) as chuva e a:s istradas, né” 

DOC:  Qual era o meio de transporte? 

INF:  meio de transporte (+) normal era ônibus’ mais muitas vezes’ (+) divido as istradas 

é que: andava em caminhonete’ em carro piqueno, O que desse certo, 

DOC:  Sei. Nunca carro quebrou? 

INF:  acontecia de muitas vezes o carro quebrá:’ atolá:’ daí a gente tinha que passá pra 

outro carro quando aquele carro quebrava’ pra: vê se chegava (+) no dia certo da 

viagem’ mas muitas ainda nu:m num dava certo, 

DOC:  Mas era gratificante? 

INF:  era gratificante’ purque a ge:nte: lidava cum pessoas diferente’ (+) via coisas 

no:vas, até coisas que na: na: (+) região da gente num tem’ né” e a gente chegava a 

vê coisas de: a / de admirá, 



DOC:  Outras culturas? 

INF:  outras culturas, no caso por exemplo’ (+) a soja’ aqui nós num temos, lá eu vi o 

plantio da soja, grande plantio’ no caso do Maranhão’ babaçu:, e também a gente 

via também grandes rios que:: (+) aqui na nossa / no Ceará nós não temos’ como (+) 

no: no Piauí’ o Parnaíba, no Maranhão’ (+) o rio Co:rda’ (+) que eram dois’ o Corda 

Um e o Co:rda: (+) ((ruídos de galo)) Dois, o Corda Um era uma água (+) natural, e 

o Corda Dois já era uma água que você notava ela assi:m um pôco morna’ (+)  e até 

(+) os moradores diziam que ela sirvia de: (+) de remédio, 

DOC:  Pelo visto, o senhor é uma pessoa fã da natureza, né, seu Vicente? 

INF:  bom’ (+) a natureza pra mim é tudo, é tanto que e:u: (+) me encontro na cidade’ 

mais (+) a minha ceguêra é: voltá pra o campo’ pra vê (+) aque:la: aquela 

naturalidade, 

DOC:  O senhor tem casa lá no Crato? 

INF:  não, 

DOC:  Passa o final de semana aqui? 

INF:  passo o final de semana aqui, 

DOC:  Ou seja, a semana toda não? 

INF:  ou seja a semana toda, 

DOC:  Vai só vender as suas frutas? 

INF:  vô só: (+) levá os produtos pra venda’ e na hora da venda (+) traze o que precisa pra 

ca:sa e dá (+) continuação da bata:lha:, da colha e: da administração (+) geral, 

DOC:  Há água irrigada aqui? 

INF:  há, 

DOC:  De poço? 

INF:  de poço, 

DOC:  Aí tem bomba? 

INF:  essa água (+) é toda bombiada (+) das cacimba pa:ra: o terreno, 

DOC:  O senhor tem motor? 

INF:  tenho moto, é: é um moto de três CV’ (+) que traz pra caixa e da caixa distribui, 

DOC:  Nunca dá defeito? 



INF:  bom’ dentro de doze anos  ape:nas (+) queimô uma vez, ma:is que eu mandei (+) 

refazê e continua normal’ só que: (+) sempre eu tenho (+) uma na subcelência pra 

qualquer (+) defeito gra:ve (+) levá outro pra:: não faltá (+) o líquido precioso em 

casa e na (terra), 

DOC:  Seu Vicente, o senhor me afirmou que parou os estudos porque aqui na região não 

tinha a faculdade que o senhor queria. Qual era a sua desejada? 

INF:  a minha desejada e:ra Agrnomia ou Veterinária, mais que: (+) na: na: na: nossa 

cidade não tinha, né” 

DOC:  Continua sem ter? 

INF:  e continua sem te, 

DOC:  Mas suponhamos que abram uma faculdade hoje, dessas que o senhor desejaria 

fazer. O senhor faria, continuaria os seus estudos? 

INF:  eu continuaria’ purque mesmo com a minha ida:de (+) eu ainda ti (+) / tenho 

vontade de adquirí milhores conhe: / conhecimentos na minha área, po:rque: (+) eu 

sô técnico em agropecuária e para (+) para que e:u chegasse a um grau (+) melhó’ 

cum melhó conhecimento’ teria que fazê (+) entre um dos dois’ ou Agronomia ou 

Veterinária, 

DOC:  Quer dizer que ia auxiliar cada vez mais na sua chácara? 

INF:  ia melhorá mais pra o:: (+) pra o meu campo’ pra: (mi) / para a minha chácara’ (+) 

((ruídos de galo)) e que talvez e:u: (+) / me abrangia mais em outra área’ que 

pudesse conseguí’ (+) que eu pudesse adquirí, 

DOC:  Impla... Implementar? 

INF:  implementá e produzí’ e te mais produção e mais produtos, 

DOC:  Quer dizer que se o senhor tivesse mais terra, aumentaria sua produção? 

INF:  se eu tivesse mais terra’ eu aumentaria minha produção’ (+) e: (+) aumentaria as 

variedade’ ou seja’ as espécie de fruta, 

DOC:  Mas o senhor não tem, porque não tem espaço, ou porque está faltando o dinheiro 

pra comprar? 

INF:  ixiste as duas parte, primêro’ não tem dinhêro para comprá’ (+) purque se tivesse 

dinhêro para comprá tiria ispaço’ então tendo ispa:ço (+) eu chegaria (+) ((ruídos de 

cachorro)) a um denominadô (+) e:: (+) produzí mais, 



DOC:  Por exemplo, se esse seu vizinho aqui quisesse vender. O senhor tendo dinheiro, o 

senhor compraria? 

INF:  eu tendo dinhêro’ eu compraria, 

DOC:  ((ruídos de galo)) Seu Vicente, o senhor que a água aqui tem com abundância. 

Como é o lençol freático, aqui? 

INF:  bom’ nós temos u:m um lençol freático aqui (+) ((ruídos de galo)) que ele fi:ca (+) a 

duzentos metros aqui de casa, mais que esse lençol freático’ ele atinge a u:ns (+) 

duzentos e cinqüenta litros, ((ruídos de galo)) aonde você chegá a cavá u:m (+) / 

uma cacimba comum (+) a um metro e já ta: (+) / já tem bastante água, e: que: (+) 

aprofundano ela chega a abstecê (+) pra irrigá até um terreno, por exemplo’ nós 

temos o: (+) / um vizinho’ (+) ((ruídos de galo)) de onde esse mesmo lençol freático 

atinge a área dele, e é tão bom esse lençol’ que e:le cedeu uma cacimba antiga’ que 

era (abas) / que abastecia (+) o pessoal’ (+) ((ruídos de galo)) manualmente, e ele 

cedeu para a SAAEC’ (+) ((barulho de sino)) no município de Crato’ (+) que ho:je 

(+) a SAAEC abastece oitenta por cento do pessoal do distrito’ através (+) dessa 

cacimba’ desse lençol freático, 

DOC:  Sei. Seu Vicente ((ruídos de galo)) tem algum vereador representante do sítio 

Cajazeiras na Câmara? 

INF:  na, aqui até o momento nós / ainda não foi eleito um vereadô para representá na 

Câmara, razão’ (++) ((ruídos de galo)) a população a / e / não é (a) / tão suficiente 

pra elegê um vereadô, e: diante (+) desse fracasso ixiste (+) vário / vários candidato 

(+) ((ruídos de galo)) para essa população’ onde diveria haver só um para (pu) / para 

que pudesse tê:: (+) esse representante, 

DOC:  Quer dizer que aqui nunca teve um candidato? 

INF:  não’ teve e tiveram muitos candidato’ mais nunca foram eleito nenhum, 

DOC:  Na época das eleições, eles vêm por aqui? 

INF:  na época das eleiçõ:es eles se candidatam’ mais nã:o (+) são eleito divi:do’ como já 

falei’ o número de eleitores são piqueno para elegê um vereadô’ (+) e muito ma:is 

de um,  ((ruídos de galinha)) 

DOC:  Por que o senhor não se candidata? ((ruídos de galinha)) 



INF:  bom’ eu num sô muito ligado ao / a área política’ (+) em primeiro lugá, e: segundo’ 

tiria que tê um grande apoio (+) do prefeito’ e u:m (+) / e bons recurso financêro 

pra: (+) para que: pudesse (++) pudesse faze a dispesa necessária, 

DOC:  Tô entendendo. Seu Vicente o senhor falou anteriormente que sua filha faz, já cursa 

uma universidade. Ela lhe dá prazer? 

INF:  ela me dá todo o prazê graças a Deus’ freqüen freqüenta a faculdade (+) ((ruídos de 

galinha)) sem dificuldade (++) não me dá trabalho nenhum para essa parte, ((galo 

cantando)) 

DOC:  Ela vai todo dia para a universidade e volta? 

INF:  todo dia ela vai pra universidade (+) e volta’ mais (+) no momento ela (is) / tem 

uma amiga que:: (+) ela istá / passa a semana na casa dela e no final de semana vem 

pra casa, 

DOC:  O senhor tem carro próprio? 

INF:  no momento’ não, ((ruídos de galo)) 

DOC:  E qual o meio de de locomoção daqui pra lá pros estudantes? 

INF:  o meio de locomoção para os istudante / tem o ônibus da li:nha’ (+) outras 

caminhone:te e: o ônibus dos istudante’ mais esse ônibus dos estudantes é só para 

aqueles que: (+) / da área municipal, 

DOC:  ((ruídos de galo)) Ela faz algum curso fora a universidade? 

INF:  ela faz o curso de informática no: Colégio Agrícola’ que hoje ela istá (+) (fazeno) 

este curso de: / curso técnico profissional (incompreensível) de: um ano e: meio, 

DOC:  Ela tá em qual módulo? 

INF:  ela já está no segundo simestre, 

DOC:  São... é quanto tempo? 

INF:  é um ano (+) e seis mês’ ou seja’ três simestre, 

DOC:  Então, o senhor acha que no futuro a informatização é importante? 

INF:  a informatização ho:je (+) ela já é importante’ e para o futuro ela será muito muito 

mais importante, e quem pude ingressá na: informática será bem melhó, 

DOC:  E o conhecimento de outras línguas, fora a nossa língua portuguesa, qual a sua 

opinião? 

INF:  a minha opinião além da lígua portuguesa seri:a inglês ou espanhol, 



DOC:  Mercosul, por exemplo, o espanhol, né? 

INF:  ixato, 

DOC:  É muito importante? 

INF:  eu acho importante que é a ma:is (+) popularizada no mundo, ou seja’ são as mais, 

DOC:  A espanhola e a inglesa? 

INF:  e a inglesa, 

DOC:  Em um mundo globalizado, como esse, né, seu Vicente? 

INF:  ixatamente, 

DOC:  Seu Vicente, atualmente, no seu ponto de vista, há futuro pro jovem aqui na região 

caririense? ((gritos)) 

INF:  bom’ aqui no Cariri’ a coisa a cada dia milhora’ purque: (+) já existe a: a Urca’ ou 

seja’ a Universidade Regional do Cariri, apesar de que ainda não há curso de todas 

as áreas’ mais (+) ultimamente já foi aberto (+) a faculdade de medicina’ em 

Juazeiro do Norte’ seja partícula mais que já é grande importância, e: (+) em breve 

será aberta a: faculdade de medicina de Barbalha’ que é: da Urca’ da Universidade 

Regional do Cariri’ e também vai melhora ainda muito mais pra essa juventude, que 

com e:ssas (+) faculdade que tão entrando’ a cada dia virá outras’ que poderá chegá 

ao quadro (+) de atingí / atingirá a todos / aqueles que quiserem ingressá (+) cada 

um em sua área, 

DOC:  Quer dizer que o senhor acha que é uma boa parcela de contribuição do Governo do 

Estado nessa melhoria? 

INF:  o Governo do Estado’ ele tem dado muitos incentivos (+) para a área Edu 

educacional, tanto na parte (++) da: / curso médio como o superiô, 

DOC:  Há muitas escolas de curso médio aqui, no Crato? 

INF:  o Crato tem um grande de: (+) iscolas de curso médio, seja’ Colégio Estadual (++) 

Virgílio Távora’ estado da Paraíba, eh: (João) Alves de Figuêredo e ôtros (+) ma:is, 

DOC:  Quer dizer, o jovem tem tudo para estudar? Tem a faca e o queijo na mão, como se 

diz no popular? 

INF:  o jovem como diz o provérbio’ ta cum fa / com a faca e o queijo na mão, o que: o 

que resta agora é só a parte deles, 

DOC:  A falta de interesse? 



INF:  a falta de interesse que é o que ma:is (+) leva ele à escola, e também incentivo dos 

pais, 

DOC:  Seu Vicente, o que o senhor acha desse alto índice de criminalidade hoje no nosso 

país? ((choro de criança)) 

INF:  bom’ o alto (índic) de de criminalidade (+) são vários fatores’ mais um dos fatores 

que: eu levo a frente (+) é o disimprego, o disimprego é uma da:s (+) das fonte que 

mais tira o ho:mem da criminalidade, mais que também ixiste (+) a parte de:: (+) / 

da sociedade que diviria ingressá ma:i:s co:ntra: (+) esse abuso (+) da 

criminalidade, 

DOC:  Quer dizer que o senhor acha que o estudo influenciaria, diminuiria esse índice de 

analfabetismo e de criminalidade? 

INF:  bom’ o estudo ele pode diminuí (+) essa pa / e:ssa grande parte da criminalida:de’ 

da droga’ essas coisa, ((ruídos de galinha)) mais que aí ixiste também a falta (+)  

((galo cantando)) de incentivo ou tem que haver incentivo do guverno e da 

sociedade, o guverno pra dá imprego e a sociedade pra tirá o homem desse mau 

caminho, 

DOC:  Quer dizer, criando escolas, pro jovem passar o dia, por exemplo, assim? 

INF:  iscolas’ (+) trabalho’ (+) até me:smo: (+) / até a própria / uma diversão social pode 

tirá o homem dessa: (+) dessa parte negativa, 

DOC:  Quadras esportivas, por exemplo? 

INF:  quadras esportiva no caso, 

DOC:  O senhor acha que uma prática de esporte pro jovem distancia da droga? 

INF:  muito mais, 

DOC:  E da prostituição? 

INF:  ta:mbé:m é um bom caminho, 

DOC:  Que está muito grande o índice de 

                                                                [ 

INF:                                                   o índice de prostituição ta muito grande, isso (+) às 

vezes / e também por falta até (+) de uma sociedade / (++) de uma sociedade’ como 

se diz” conjugada’ aglobada assim pra:: (+) um um levá o conhecimento ao outro 



(+) e assim seguí para que:: (+) esse pessoal / essa juventude seja mais bem 

orientada,  

DOC:  O governo tá com um projeto aí de trazer os pais mais para dentro da escola. O 

senhor concorda? 

INF:  bom’ ((ruídos de galo)) eu concordo pelo seguinte’ que têm muitos pais que: (+) o 

filho vai à iscola ma:i:s (+) o pai num sabe NEM o quê que aquele filho (+) vê lá na 

escola, então o pai (+) mesmo sendo (+) / ele vai pra iscola pra sê alfabetizado / ele 

ta pegano (+) um conhecimento e uma força pra dá força ao filho, 

DOC:  Muitos deles não conhecem nem os professores dos filhos? 

INF:  muito deles num conhecem nem os professores do filho purque: (+) não participam 

duma reunião’ ((galo cantando)) não / às vezes a própria escola também é 

responsável disso’ os próprio professores (+) nã:o incentiva os filho pra traze os 

pais’ ou / í até mesmo na casa dos pais e:: traze eles às reuniões, 

DOC:  Seu Vicente, eu percebi que o senhor é um fã incondicional da nossa região do 

Cariri. O senhor trocaria o Cariri por uma outra região? 

INF:  bom’ eu não trocaria o Cariri por outra região purque o Cariri foi onde eu na:sci: (+) 

e o Cariri tem porte ((ruídos de galo)) para (sumprí) suprí qualqué pai de família’ 

desde que ele quêra trabalhá’ quêra lu / queira lutá por ele e pela sua família, 

DOC:  Sei, seu Vicente, conclui que o senhor é um fã incondicional da vida no sítio 

mesmo, né, seu Vicente? 

INF:  gosto, gosto e quero participá sempre desse / dessa: (+) dessa mi:nha: (+) / desse 

meu amor ao campo (+) e à minha região, 

DOC:  O.k. seu Vicente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu fico muito grato. 

Muitíssimo obrigado. 

INF:  estô a sua disposição’ não só a você como a:: (incompreensível) seus colegas, 

   

          

 

  

 

    


