
Ficha Social nº 67 

Informante: J.S. 

Sexo: Masculino 

Idade: 34 anos 

Escolaridade: 8a série 

Profissão: Jardineiro 

Localidade: Vilalta – Zona Urbana 

Documentadora: Fátima Cristina de Sá Almeida 

Transcritor: Welson Gomes Pires 

Duração: 20 min 

 

DOC: Qual é seu nome? 

INF: J.S.,    

DOC: Qual a sua data de nascimento? 

INF: primêro do oito de: sessentei seis, 

DOC: Qual o seu grau de instrução? 

INF: fiz só até a oitava série, 

DOC: Você nasceu aqui? 

INF: sim, 

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

INF: não, 

DOC: O senhor já morou em alguma outra localidade alem do Crato? 

INF: não, 

DOC: Qual o nome do seu pai? 

INF: R.N.S., 

DOC: Onde ele nasceu? 

INF: no Crato, 

DOC: Qual a idade dele? 

INF: sessentei seis, 

DOC: Sua mãe nasceu onde? 

INF: no Crato,  

DOC: Qual o nome dela? 

INF:  M.V.S., 

DOC: Você já morou com outras pessoas? 

INF: sim, 

DOC: Com quem? 



INF: meus irmãos,  

DOC: Você trabalha? 

INF: sim, 

DOC: Qual a sua profissão? 

INF: jardineiro, 

DOC: Você me disse que estudou até a oitava série porque que não continuou? 

INF: por causa que:: eu tenho que trabalhá:’ aí num teve tempo de estudá, 

DOC: Você é casado? 

INF: não, 

DOC: Tem filhos? 

INF: não, 

DOC: Você costuma ver televisão? 

INF: sim, 

DOC: Que programa você costuma assistir? 

INF:  eu gosto de vê assim um/ um Domingo Legal assim (+) o Gugu, 

DOC: Só? 

INF:  só,  

DOC: Telejornal você assiste? 

INF: é as vezes eu assisto (+) agora/ assisto,  

DOC: Você gosta de ouvir rádio? 

INF: gosto sim, 

DOC: Qual horário? 

INF: sim’ horário de trabalho que eu/ tenho Walkman’ eu uso ele’ eu gosto de escutá, 

DOC: Que programa você prefere? 

INF: em jornal ou” 

DOC: No rádio.  

INF: no rádio” eu num sei/ eu boto na rádia: aí qui surgir, 

DOC: Que tipo de música? 

INF: sim/ música de agito/ agito assim’ um um forrozinho eu gosto, 

DOC: Você lê jornal? 

INF: dificilmente, 

DOC: Você gosta de ler revistas? 

INF: gosto, 

DOC: Que tipo de revistas? 

INF: é aquela Veja:’ tem a aquelas revista em quadrinho também eu gosto muito de lê,  

DOC: Você gosta de festas? 



INF: gosto, 

DOC: E a exposição do Crato você costuma ir? 

INF: custumo, 

DOC: Você gosta de vaquejada? 

INF: go:sto, 

DOC: E forró? 

INF: também, 

DOC: E o São João? 

INF: também, 

DOC: Você se acha velho? 

INF: não, 

DOC: Você gosta de futebol? 

INF: gosto, 

DOC: Você pratica algum exercício físico? 

INF: eu pratico futebol né” gosto muito de jogá futebol, 

DOC: Você costuma ir a igreja? 

INF: sim’ quando eu tenho tempo no dumingo eu vô, 

DOC: Qual o maior problema que você está enfrentando atualmente em sua vida? 

INF: atualmente (+) nenhum, 

DOC: Que beleza! Nem assim com relação a dificuldade financeira, problema de saúde, 

preocupação com alguém da família?  

INF: só uma prima minha que ela tem/ é: doente mental’ agora ela deu umas crise aí que ela 

(+) teve que:: se interná (+) mas graças a Deus que ela:: tá melhó lá, 

DOC: É você gosta de futebol você já respondeu anteriormente, com relação a isso é qual o 

melhor jogador que você acha? 

INF: é: Zico, 

DOC: Por quê? 

INF: rapaz’ joga bem’ faz uns gol bonito (+) e:: muitas coisas a mais ele/ tem uns drible 

dele quele me:: inspiro mermo nele pra: jogá futebol, 

DOC: E quanto as pessoas terem escolhido o Ronaldinho como melhor jogador do mundo 

você concorda?  

INF: na época na/ que ele foi o primêro jogadô do mundo (+) era bom né” mas agora ele tá 

passando umas crise’ num tá jogando o futebol que ele sabe’ mas ele num/ cara eu 

num sei’ joga muito futibol’ ele,  

DOC: Você gostaria de ser jogador de futebol? 

INF: gostaria, 



DOC: Por quê? 

INF: eu eu gosto né” de futebol (+) futebol é::: um dos esportes mais preferidos que eu 

gosto de  praticá’ quando eu tenho tempo, 

DOC: Só por isso? 

INF: é’ é o dinheiro também né” (+) dinheiro também aí ajuda muito’ que esses jogadô de 

futebol/ oh eu vô te dá um um exemplo aqui’ Romário (+) ganha duzentos mil reais 

POR mês’ uma pessoa dessa né” duzentos mil reais por mês é muito dinhêro’ 

Ronaldinho ganha quarenta e seis mil reais por dia só (+) quinze mil reais por noite 

quando ele vai durmí ele ganha, 

DOC: É bom demais, né? 

INF: é, 

DOC: É então quer dizer que você acha que o Ronaldinho já foi? 

INF: já foi’ é,  

DOC: Agora você falou que achava o Zico o melhor jogador, mas assim na época né, agora o 

Zico já tá afastado mas na atualidade? 

INF: é’ já tá afastado,  

DOC: Mas, na atualidade? 

INF: na atualidade quem tá jogando agora é:: (+) o Romário’ a/ as pessoas criticam muito 

ele’ mas ele ele é uma pessoa se você deixá ele fácil (+) sem marcação na área (+) ele 

faiz mermo (+) ele faiz gol mermo (+) faiz cada gol bunito também ele,  

DOC: Que que você acha da situação das crianças abandonadas? 

INF: é uma: uma coisa muito horrível né” que as crianças de hoje é o futuro de amanhã’ 

devia o Presidente cuidá mais das criança do Brasil (+) porque não tá tendo’ mas o o 

Didi até tá fazeno umas coisa muito boa né” que: esses negócios da:: eh:: como é esse 

negócio que eles fazem aí sobre a/ essas campanha pra arre/ arrecadá dinhêro pra ajudá 

as crianças né” 

DOC: Criança Esperança. 

INF: aham’ é’ podia podia essas pessoa:/ pessoa rico que que tem pudê mermo (+) pudesse 

ajudá ele né” prele num ficá tão só como ele né” (+) o presidente aí podia ajudá 

também muito ele, 

DOC: Sobre a gravidez na adolescência?  

INF: é um problema de/ né” tem ainda a família né” que tem que: tem que: botá/ tem que 

insiná’ e ixplicá (+) pra adolescentes que: isso não: é/ gravidêiz na adolescência não 

vai fazê bem pra ela’ ela vai sê mãe’ criança’ e tê um filho né” (+) um problema muito 

sério (+) (incompreensível),   

DOC: Que que você acha que a gente pode fazer para evitar? 



INF: eh: bem’ ((fica alguns segundos em silêncio)) dá conselhos ao adolescente para ele 

num num num (++) num sei nem ixplicá assim, 

DOC: Orientar. 

INF: é’ é orientá o adolescente que tá faltando isso’ a a orientação, 

DOC: Mas você acha que isso daí é partiría só de casa? 

INF: não, 

DOC: De onde? 

INF: das escola (+) de:: muito canto’ tinha tinha que tê muitas coisa pra: (+) pros 

adolescente ficá mais orientado, 

DOC: Sobre a violência no país, o que que você acha que poderia ser feito? 

INF: é uma outra coisas né” mais que: que tem MUITO POblema né” esse negócio da a 

violência’ que as pessoa mata ôta assim só pa vê a queda mesmo que: é uma coisa 

muito horrível (+) que tem que (+) tem que tê mais sigurança no Brasil’ que isso num 

tem/ tem que: o presidente dá:: fazê um umas coisa aí que tem que vem dá (+) arma 

pro Brasil pro pros policiais do Brasil purque ele anda com aquele revólve aí os 

bandidos andam com metralhadoras’ com rifle’ eles vai logo brigá com um bandido 

assim pra/ com revólve’ num tem condições, 

DOC: Mas você acha que tem algum culpado nessa história? 

INF: sim’ o presidente’ porque ele (+) era pa dá mais assistência aos aos policiais’ que eles 

são uns policiais sem arma’ aí num tem condições’ não vai/ (+) num dá pa: competí 

com ur bandido que eles tem arma pesada (+) policiais só anda cum revolvezim aí na 

cintura, 

DOC: Já que você falou em presidente, o que que você está achando do mandado do 

Fernando Henrique? 

INF: ele ele tá:: (+) ele feiz só inganá ur brasilêro (+) feiz só inganá’ porque lançô aquelas 

moedazinha né” dizendo que ia ajeitá o real’ aí quando deu fé o real caiu de valô né” 

tá embaixo né” ele num tá: bem não’ ele num tá bem na presidência não’ é bom se ele 

saísse né” 

DOC: Ótimo. Atualmente as pessoas estão correndo muito atrás pra apostar na mega sena 

que tá acumulando você fez a apostou?  

INF: apostei (+) mas eu num tive sorte não,  

DOC: E se por acaso você ganhasse o que que você faria? 

INF: é’ eu ajudarra minha família’ tem umas pessoas muito que: que necessita muito’ e 

ajudava também’ dava a meu pai (+) meus irmãos, 

DOC: O que que você mudaria assim na sua vida a primeira coisa que você compraria?  



INF: compraria/ eh:: casa eu tenho né” comprava assim uma casa pros meus irmãos queles 

num tem (+) dava mais uma assistência (+) a minha família toda’ ajudava e me 

ajudava também’ também eu comprava também um carro pra mim (+) eu gostaria de 

possuí um carro,  

DOC: É se você pudesse voltar ao tempo atrás o que que você mudaria?  

INF: o que eu mudaria” assim de acordo assim/ pra mim ô pro/.../ 

DOC: Pra você na sua vida alguma coisa que você gostaria de mudar uma coisa que você que 

aconteceu que você gostaria que não tivesse acon não não tivesse acontecido?     

INF: a morte dar minhas irmã (+) foi/ uma morreu de parto e ôta se suicidô-se,  

DOC: Foram as coisas que mais chocaram pra você?  

INF: foi,  

DOC: Voltando a falar de futebol qual o seu time ?  

INF: São Paulo,  

DOC: De coração? 

INF: de coração’ desde de pequeninin queu torço mermo’ e eu/ eu tenho maió::: fani/ sô fã 

do: Raí também’ do São Paulo’ ele joga também um bolão também, 

DOC: Você trocaria de time por algum motivo?  

INF: não’ não trocaria não’ ele pudia caí pra segunda divisão’ eu num trocaria de time,  

DOC: Mas você acompanha os jogos pela televisão?  

INF: acompanho’ acompanho (tanto faz) hôve um jogo agora no sábado contra o Gram/ 

contra o: (+) Santo’ ele deu de dois a um’ dois a um o futebol’ ô o jogo dele (+) 

sábado, 

DOC: E dos jogadores que tem no seu time qual que você acha melhor?  

INF: ele rá tá: veterano né” ele já é idoso já é avô é o Raí’ joga um bolão também’ o França 

também é o artilhêro do Campeonato Brasileiro junto com o Alex Alves do 

Corinthians’ ô’ do do Cruzeiro’ esses dois/ essas pessoas são/ jogam um bolão danado, 

DOC: Você já assistiu algum jogo deles dele ao vivo?  

INF: ao vivo não, 

DOC: Tem vontade? 

INF: ah muita, ((risos)) 

DOC: Você já viajou conheceu outros lugares?  

INF: não’ trocaria não,  

DOC: Você já viajou, já conheceu outros lugares?  

INF: assim fora assim do Brasil” 

DOC: No Brasil mesmo.  



INF: no Brasil” já’ gostei muito foi de Fortaleza (+) passei umas férias lá’ na casa dos meus 

irmãos’ gostei muito de lá,  

DOC: Você falou que gosta muito de ouvir música é quais os grupos de música predileto?  

INF: ah’ tem o Terra Samba né” tem o Tchan’ é a Companhia do Pagode (+) de agito né” 

assim essas aí’ agora de forró: tem Baby Som’ Mastruz com Leite’ Cacau com Mel’ 

Banda Líbanos’ muita banda boa, 

DOC: E música romântica?  

INF: música romântica eu gosto’ gosto muito mesmo (+) mais/ tanto eu que gosto de agito e 

forró’ as músicas romântica tem uma assim uma (+) gosto mesmo da música assim é 

de:: Leandro e Leo/ de Leonardo’ e Zezé di Camargo e Luciano’ Chitãozinho e Xororó 

também eu gosto’ tocam uma uma música muito bonita ele,  

DOC: Eh, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem pode ser pras crianças, pros 

adolescentes, pode ser pros adultos no geral, o que você quiser?  

INF: (incompreensível) é quiria deixá assim: que esses adolescentes tê mais assim:: 

maturidade’ pra os pais dos adolescentes’ dão eh mais uns conselhos a eles porque tá 

faltano isso’ que os adolescentes se perdem agora na: prostituição’ na: negócio de 

droga’ em bebida’ que os os pais não aconselharam’ tem que tá ali no pé ali’ não deixá 

ele ele liberto’ tem que tá ali o/ com com quem você vai saí meu filho” (+) quem é 

essa pessoa” onde é que ela mora” os pais dela” como é essas pessoas” tem que saber 

com quem eles convive’ com quem eles saem’ que: o problema que tá é purque eles 

num sabe com quem eles convivem’ nem com quem eles saem’ aí os problemas é: que 

ele entra na droga’ na:: nar bibidas né” é isso,  

DOC: Acaba acontecendo as coisas ruins, né?  

INF: é’ essa bebida é onde acontece muita: violência também’ negócio de bebida’ de droga 

assim’ eh eles bebem só pa:: brigá’ fazê confusão’ essas coisa (+) é onde tá/ é aí onde 

tá a predição do: adolescente,  

DOC: Pois tá, J., muito obrigado viu, pela atenção.  

INF: humhum’ precisando’ tô as ordem pra atendê,  

DOC: Obrigado. 

INF: tá, 

 

 

 


