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DOC: Sou Francisca de Sales Fernandes, faço pós graduação na Língua Portuguesa na
Universidade Regional do Cariri e estou aqui na comunidade Barragem,
entrevistando rapazes de catorze a vinte e cinco anos, para obter notas com a
professora Maria Elias. Boa Tarde!
INF: boa tarde,
DOC: Como é o seu nome?
INF: A.A.M.N.,
DOC: Onde você nasceu?
INF: nasci em São Bernado do Campo’ São Paulo,
DOC: Quando você veio para o interior do de Várzea Alegre?
INF: quando eu vim”
DOC: Quando você veio pra cá?
INF: eu tinha:: dois meses de idade,
DOC: Quantos anos faz que você mora aqui no sítio barragens?
INF: faz vinte três,
DOC: Faz vinte três anos! Você estuda?
INF: istudo,
DOC: O que... qual o curso que você faz?

INF: Ciências Econômicas,
DOC: Qual a Universidade?
INF: Regio/ Universidade Regional do Cariri,
DOC: Na cidade?
INF: Crato,
DOC: Qual o nome do seu pai?
INF: F.C.M.,
DOC: Qual a profissão de seu pai?
INF: agricultô,
DOC: Qual o nome da sua mãe?
INF: R.A.C.M.,
DOC: Ela trabalha?
INF: trabalha (+) ela é mestra de disciplina na escola Antão Leandro Bitu,
DOC: Aqui mesmo na comunidade?
INF: (é no/ na) comunidade de/ no Sãarol,
DOC: Faz tempo que ela trabalha nessa escola?
INF: faz uns/ faz acho que’ uns trinta ano já,
DOC: Você pretende se especializar, especializar, estudar mais, nessa que você
realmente...
INF: não’ pretendo me especializar em economia (+) fazer uma pós-graduação/.../
[[
DOC:

Economia

INF: mestrado’ e se dé certo’ dôtorado também né”

ENTREVISTA

DOC: Como é sua Universidade?
INF: eh:: a Uni/ a Universidade é::/ ela tá boa né” um nível/ ela num é::/ apesar de ser do
interior é uma ótima Univer/ é uma boa Universidade’ são/ os cursos são/ vários
cursos’ (dentro de)/ vários cursos graduantes né” e:: eh:: tem uns’ mais procurados
como infermagem’ direito’ economia’ são assim procurados pelas pelas pessoas’
mais também os outros curso agora nesse último vestibulá também eh:: eles tão’
muito bem procurado né” esses últimos cursos de letras’ história’ geografia’ na área
de de ensino’ e:: a biblioteca é uma biblioteca/ num’ tem muito/ são muitos livro’
mais’ num sei procurá alguns livros que você encontra’ mhm alguns livros e da/ na
área né” de::/ cê precisá fazê trabalho’ e:: a estrutura é uma/ tá reformada agora’ tá
uma::/ a nova reitora agora Violeta (Arrais) ela/ estrutura/ reformô a URCA’ aí tá::
a Universidade mesmo boa,
DOC: Como é que é o vestibular da Universidade Regional do Cariri URCA?
INF: eh na época que eu passei o vestibulá era de seis e seis meses né” no caso’ mais
recentemente foi mudado o istilo e:: tá:: sendo agora anual de ano em ano e:: tão
falando também que vai/ vão/ os os istilo das provas vão mudá’ não vai ser mais
objetiva’ vão ter agora duas fases’ uma fase objetiva e outra subjetiva,
DOC: Você acha que isso vai melhorar mais o conhecimento do aluno, ele vai se
preocupar em estudar mais?
INF: vai vai/ ele vai se preocupá em istudá mais porque agora vai ficar mais difícil a/ o
acesso a universidade com duas fases’ vai tê uma mais difícil e outra/ a a primera
fase talvez seja no nível do vestibulá de agora e a segunda mehmo pá selecioná
mesmo os milhores alunos,
DOC: O que você acha da educação do Brasil?
INF: eh a educação tá:: no nível regulá né” no que/ agora milhorô’ tá/ a gente vê o acesso
das crianças’ das pessoas às escolas tá:: milhó’ milhorô muito mesmo,
DOC: Você falou que a educação no Brasil tá ótima. Aqui no seu município, existe a
escola solidária?

INF: sim, na na iscola que mia mãe trabalha’ na:: iscola Antão Leandro Bitu’ ixiste a/ no
período da noite a/ um/ veio um professor para/ pá dá aula eh a pessoas que não
tiveram/ ((mugido de boi)) a pessoas com mais de de trinta anos’ a pessoas/ a
agricultores’ que não tiveram na na infância chance de de istudar de aprender a lê e a
iscrevê e hoje tão tão tendo essa chance né” lá na iscola Antão Leandro Bitu,
DOC: Aqui na sua comunidade existe assim um espaço de lazer?
INF: não’ agora no no/ agora não’ porque/ mais antigamente sim’ ixistia tD FDPSR GH
futebol’ era de/ festas no sítio’ mais agora no:: no presente não porque as pesso/ os
jovens estão mais mais poucos estão/ cabaram mais’ os os outros forum’ forum
embora atrás de melhores empregos em São Paulo aí ficaram só::/ tem/ num tem
muita assim área de lazê num ixiste não (+) sim é re/ agora’ foi construído
recentemente o açude’ açude São Vicen/ no/ na comunidade São Vicente pá
abastecimento da água no:: no município’ aí agora é uma área de lazê’ agora é”
porque realmente a gente nos domingos’ nos sábados’ nos feriados agente vai até o
açude tomá um banho e a (área) de lazê agora mhm,
DOC: Você gosta de esporte?
INF: gosto’ gosto,
DOC: Qual o time que você torce?
INF: torço o Flamengo,
DOC: Por que você torce o time Flamengo?
INF: eu:: cumecei em noventa e dois/ a/ no/ quando ele:: foi:: campião brasilero’ eu
cumecei a gostá dele e por/ é mais fiquei gostano só que:: num num é::/ hoje num tá
conseguino título e tal mais inda ho/ realmente torço o Flamengo’ gosto,
DOC: O que você acha da saída do Romário do time do flamengo?
INF: eh:: ah Roma/ o Romário foi/ é um grande jogadô mais acho que já/ a fase dele no
flamengo realmente já:: já foi ultrapassada’ melhó agora ele:: saí mesmo e que
venha outros jogadores melhores que ele,
DOC: Quando a Seleção Brasileira está jogando como você fica?
INF: eh:: muito:: muito nervoso (pri)/ é:: na época da copa e:: fico muito nervoso
porque:: é o Brasil que está jogando’ aí a/ joga::/ gosto muito aper/ gosto do/ de
futebol ai a gente fica com aquela emoção de de vê’ só que:: deu nessa última copa

agora de noventa e oito’ nesses últimos amistosos’ a seleção num vem muito bem’
acredito que deve a/ o passado em noventa e quato já/ a copa de noventa e quato já
foi um/ melhor de de/ da gente assisti’ agora num tá dando uma emoção muito
grande porque o Brasil num tá tendo/ num tá mostrando raça’ num tá mostrando
vontade de ganhar iss/ acredito que seja culpa do/ dos dire/ dirigentes de futebol
que:: num num fazem por onde o Brasil sê um/ uma grande seleção realmente a
melhor do mundo,
DOC: Você assiste televisão?
INF: sim,
DOC: Qual o programa de televisão que você gosta?
INF: eu:: gosto:: do do/ nos domingos assisti o Domingo legal na/ no SBT com Gugu’
acho muito:: muito:: divertido assim o programa’ nada curtural mais divertido né”
DOC: Você gosta de ouvir rádio?
INF: gosto,
DOC: Qual o programa de rádio que você gosta?
INF: eh:: aqui na na FM novo tempo tem o:: programa do Nonato Alves pela manhã que
eu gosto de assisti’ quando eu tenho tempo eu gosto de assisti,
DOC: Você gosta de festa?
INF: gosto’ gosto muita festa’ é dá/ em agosto tem a festa do:: mun/ do do padroero do
São Raimundo Nonato aqui’ que é/ são nove noites de muita festa’ muita:: muita
alegria’ diversão’ eh:: festa do:: Natal’ Ano Novo da/ eh:: cumé” a:: festa do do
padroe/ do:: do município eh:: o prefeito promove muito:: muito divertida’ tem
muita:: muitas festas na/ nesta época’ aí feverero tem o carnaval que é a:: festa
muito:: populá que tem na iscola’ no Sãarol nós temos a escola de samba’ eu
participo’ gosto’ gosto muito’ é uma festa muito::/ pesar de de exagerar um pouco
((ri)) na bebida’ na época do carnaval né” mais:: a gente tira muito::/ muita diversão
e:: muita alegria’ no carnaval né” e:: nas ôtas nas ôtas festas também,
DOC: Você dança?
INF: não’ eu não sei dançar’ a única na/ no eh:: no carnaval que a gente num tem mesmo
que saber dançar é a única festa que eu que eu pulo e me divirto’ agora dançar
realmente eu não danço,

DOC: Você faz parte de uma escola de samba?
INF: é a escola:: de samba:: do Unidos do:: Sãarol é a Mocidade Independente’ do Sãarol,
DOC: Quantos anos faz que tem essa escola de samba no município?
INF: faz mais de vinte anos’ já faz mais de vinte anos que:: tem a escola de samba’ agora
que eu participo tá com oito anos mais ou menos,
DOC: Só existe uma escola de samba?
INF: não’ tem:::/ são duas iscolas de samba’ é a:: Mocidade Independente do Sãarol e a
escola de samba do Unidos do Roçado de Dento,
DOC: Você sabe quantos anos essa outra tem?
INF: eh:: ela agora pare/ recentemente ela completou trin::ta:: e três anos’ parece,
DOC: Os jovens aqui do seu município parti participam dessas festas tranqüilas?
INF: não eh:: no passado’ na na na época passada’ tinha as festas as festas’ eram as festas
tranqüilas’ a gente se divertia não tinha bri::ga’ não tinha dro::gas’ mais essa agora
no no presente a gente vê’ agora a hente tá vendo uns grupinhos reunidos’ eh usando
drogas ô/ e:: brigas’ muitas brigas’ não nao vão pá se diverti’ vão para brigá e criá
muitas confusões,
DOC: Se alguém lhe oferecesse drogas você aceitaria?
INF: não não de jeito nenhum:: porque eu acre/ eu acho que a primeira vê/ se a pessoa
chegasse pra mim e oferecesse’ eu acredito que naquele momento’ se eu aceitasse’
eu nunca mais iria deixá’ realmente eu ia depender da droga’ por isso que eu não/
ao/ eh:: droga/ eu já estou tentando realmente’ faz tá com três meses que parei foi de
bebê’ eu bibia muito assim numa festa mais istou deixano’ e pra parar:: realmente
eh:: depende/ a gente mhm transforma’ a gente fica/ bebe muito e fica transformado
e passa de si’ não é a gente’ não é a pessoa’ então acredito que a droga só:: traz
prejuízo pra/ pa saúde’ pa família’ pa/ pra gente mesmo’ não aceitaria usar droga de
jeito ninhum,
DOC: Você discriminaria ou ajudaria algum drogado?
INF: não’ eu procuraria de de uma forma ajudá né” no caso’ tentá de qualquer maneira
pussível ajudá,
DOC: Nas escolas do município existe alguém que faça a divulgação aos adolescentes que
é proibido usar droga?

INF: eh eu acredito que as/ os professores na na/ os professores que que ensinam nessas
escolas devem falá’ mais:: o que/ o meio de comunicação que a gente
(incompreensível) escuta mais a fala de/ do/ da prevençã/ do de drogas’ de não usar
drogas de/ é a televisão é programas de televisão’ é programas de televisão’
programas de rádio e:: através da leituras de jornais também as vezes fazem falam
(incompreensível) os jornais também explicam como não usar’ como não se envolvê
nas drogas e como:: evitá né” no caso’ não entrar no:: mundo das drogas,
DOC: Aqui no seu município existe agente de saúde?
INF: sim:: ixiste’ elas::/ cada sítio/ as comunidades do sítio/ ixiste as as agentes de saúdes
que saem de casa em casa ixplicando as doenças’ e eh:: as crianças disnutridas e:: eh
agora no/ aqui na comunidade do sítio Boa Vista tem a a/ uma agente de saúde’ que
foi recentemente/ ela ganhou o prêmio da melhor:: agente de saúde do:: país::’ então
o que é vizinho aqui a meu sítio’ ela ela é essa essa agente de saúde que acumpanha
aqui em casa’ é quem passa aqui no meu sítio’ acompanhando as crianças das das
das/ as famílias carentes e:: foi ela né” a que/ melhor agente de saúde de/ e saiu
também no::/ na televisão’ mostraro/ mostrô os canais de televisão através da saúde’
mostraro como exemplo para:: todo nosso país’ que existe as pessoas que:: com
competência para lutá pela melhora das famílias carentes do::/ dos municípios
pobres nas comunidades carentes no/ do município,
DOC: A. como é o trabalho na época de lavoura aqui no município?
INF: é:: um trabalho duro né” que a agricultura eh ixige muito trabalho’ e um trabalho
muito pesado’ os agricultores usam eh é o meio da mão’ enxadas’ foices’ essas
coisas’ para preparem a terra para as plantações’ cumeçam um trabalho muito duro
eh na broca (trabalhador) da/ das terras’ preparando’ arrancando oh mato para
prepararem quando/ depois’ no no início de dezembro’ quando começa aradam as
terras’ os tratores fazem as terras né” e:: para o ocorrerem as plantações’ plantam’ aí
isperam janero’ para chuva’ para virem as chuvas’ para começarem a:: nascer os
arro/ o arroz’ o fejão’ o milho’ e para limparem’ aí esperando crescerem e:: se tiver
um bom inverno’ no no mês de julho’ mês de junho’ julho e agosto ocorrem as
colhetas do arroz’ do fejão’ do milho’ isto se no no/ tiver ocorrido um bom inverno
né” porque/ para que no final tenha uma boa plantação e uma boa colheita,

DOC: Você ajuda a seu pai no plantio?
INF: ajudo’ ele:: ele tem/ ele::/ quando ele planta no no/ na/ nas plantações dele (nunc)
plant/ antigamente ele plantava arroz’ mais recentemente agora ele só tá plantano::
o:: pedaço:: de um po/ de milho’ logo ele ele é agricultô mais ele também ele tem
criação de gado ele é criador de gado é pecuarist’ então eu ajudo mais na parte do::/
najudo a ele no::/ na parte do gado tratando do gado e para revenda ele:: compra’
ele:: engorda no caso’ e vende para o::/ para o abate no matadoro’ aí eu trabalho
mais na/ ajudo a ele no:: no gado,
DOC: A propriedade é dele mesmo?
INF: é dele’ dele mesmo’ a propriedade é/ foi herança né” herança do meus avós que
faleceram ele herdou as/ são as propriedades é dele mehmo’ a herança:: é de minha
mãe e dele,
DOC: Você gosta de morar aqui?
INF: gosto’ gosto muito muito de morá mehmo aqui na:: uma moradia calma’ e eu gosto’
tanto é bom para estudá como pá pá/ gosto’ gosto muito,
DOC: Que horas você sai daqui pra ir pa para o Crato?
INF: eu saio::/ eu cumeço logo a me preparar às três e meias da tarde’ porque (vou ter) a
a::/ vou começar a jantar:: (incompreensível) a sair aí vou’ saio’ agora o:: que a
gente fica assim distante da/ de onde a gente pega o ônibus’ o ônibus sai da cidade a
gente fica esperando no:: síti, cmhm ai eh quas/ ele sai da cidade cinco horas
passando no ponto onde eu espero:: eh:: cinco cinco e dez mais ou menos,
DOC: Você pretende morar na cidade?
INF: é:: eu eu morei/ fiz meu se/ istudei em Fortaleza morei na na na cidade de Fortaleza
istudano’ mais uma uma moradia muito tumultua::da muita::/ muito carro’ muita
muita gente’ e eu não gosto’ eu sô mais/ eu gosto mais de morar na na no sítio
mehmo que é mais calmo’ mais se:: preciso morarei na na cidade,
DOC: A. você faz outros cursos fora o da Universidade?
INF: eu::/ fora da Universidade não’ porque:: eu recen/ eu antigamen/ um:: período atrás
eu fiz um curso de computação aqui na cidade’ fiz o curso de datilografia mais
antigamente’ mais fora da Universidade mesmo não faço nem um curso não,
DOC: O que você acha da informática?

INF: eh:: a informática:: hoje em dia tudo:: gi gira em torno da informática né” é tudo é::
o/ recen/ o mais recentemente apareceu a internet’ mais avançada ainda’ então hoje
as pessoas tem que tá:: em dia com com a informática’ porque se você não tivé
você:: num vai participar mehmo do:: do mundo globalizado como istá hoje,
DOC: As pessoas gostam de fazer esse curso?
INF: gostam’ é porque os de casa aconselhando/ é uma precisão ter um curso né” o curso
de informática’ ter também um curso de línguas’ línguas estrangeira’ Inglês’
Ispanhol e além da:: Português que realmente hoje a gente tem que tá muito bem
preparado pro mercado de trabalho,
DOC: Você acha que a língua estrangeira nas escolas é bem aceita?
INF: eu:: na minha/ quando/ porque eu agora/ e eu deixei de estudá mais porque né” no
meu primero grau’ no sigundo’ era:: era uma::/ mais o/ a parte de ispanhol’ que eu
mesmo/ eu/ quando eu istudava aqui em Várze Alegre fazendo meu primero grau’
eu istudei acumpanhei o inglês porque não tinha/ mais eu realmente/ eu não gosto
muito de inglês não’ mais as:: pessoas/ tem muita gente que que gosta de inglês e
outras de ispanhol, na na época que eu fiz/ que eu istudei em Fortaleza eu fiz o cur/
fiz ispanhol’ eu optei por ispanhol’ porque achava que era mais fácil’ mais acessível
o aprendizado de ispanhol,
DOC: Aqui no seu município existe aulas de inglês nas escolas?
INF: existem’ é:: o/ tem o curso’ é obrigação’ é obrigatório eh:: na:: escolas de
municipio’ escola estaduais’ todas tem o curso de inglês’ todas as séris’ a partir da
quinta série tem o curso de de inglês,
DOC: Como é sua viagem para o Crato?
INF: eh:: logo é uma viage mui/ é:: cedo:: a gente cumeça’ cinco horas já cumeça a
batalha como eu já disse três e meia da tarde né” mais:: cinco horas a gente ingressa
no ônibus para para o/ dirigir até o Crato’até a Universidade’ é um ambiente muito
bom’ é um/ todos amigos’ um/ festas/ ocorre festas dentro do ônibus’ festas/ e a
amizade é muito boa também na Universidade’ eh:: todos amigos e:: muito boa
mesmo’ a viagem’ os amigos’ todos são muito bom,
DOC: Como são os professores da Universidade?

INF: eh:: o::/ no primero/ nos primeros simestre da da/ eu encontrei professores’ os
professores muito:: fra/ professores fracos’ posso dizer assim fraco né” mais agora
nesse/ tô fazen/ eu faço sexto simestre’tô cursano sexto simestre’ e agora eles tão
vino ao/ teve um concurso no/ na URCA concurso para professores e:: os
professores istão muito gabaritados’ tão/ são professores que istão de::fendendo suas
teses de mestrado’ tem:: mui/ são o nível dele/ o nível melhorô muito’ o nível dos
professores istão muito bom,
DOC: Na Universidade existe a semana dos cursos. Como foi a semana do curso de
economia?
INF: foi:: eh:: no/ agora em agosto né” no mês de agosto teve a oitava semana do::/ de
economia realizada pelo CA de economia e pelo departamento da economia, foi
mhm muito proveitosa porque ocorreram palestras né” do/ dos próprios professores’
professores que estaham terminando intão defendendo as teses de mestrado’
apresentaram suas teses aos alunos e:: ocorreram também a palestras com
professores de outras universidades como é professor Plínio que veio da Unicamp’
professores da daqui da região de Fortaleza da da Funcap’ do ve/ professores do
Juazero de outros cursos’ teve também na área cultural’ teve a apresentação do coral
na na/ da sociedade cultural do Crato no início da semana’ e teve apresentações’
apresentações de monografias de de alunos que istão terminano o:: o curso agora’
recentemente eles foram apresentar suas teses de monografia’ foi muito/ realmente/
muito proveitosa a oitava semana de economia da URCA,
DOC: Você participa da exposição agropecuária...do Crato?
INF: sim’ eu:: ape/ eh:: logo’ eu também aqui/ moro no sítio né” gosto de de lutá com
com gado’ com agricultura aí a/ muito proveitoso um evento como este a gente eh::
a assiste a ixposição de animais’ de:: animais de gado’ bovino’eh:: de suíno’ de
caprino’ de aves’ muito::/ realmente muito bom e:: também ele:: se/ essa ixposição
traz muito lucro para o:: o município que a que a/ que mostra esse/ essa ixposição’
que no caso foi nagora no Crato’ teve também ixposição de/ no Iguatu’ intão traz
lucro muito lucro’ muito/ esse evento traz muito lucro para o município (+) e::
também no caso os visitantes que vêm né” para o:: o o município’ muitos visitante
das cidades vizinha’ até de outros istados mesmo a/ para os/ para para promovere e

promovem porque são realmente/ são esses visitantes que:: promovem que:: o
evento né” no caso’ mostram:: o lucro que traz esse e/ os even/ esse evento para o
município’ eh:: e no::/ o caso do nosso município né” esse/ os administradores como
no caso do Crato’ do Iguatu’ que trazem eventos’ eles também eh procuram aqui no/
em Várze Alegre através da/ dos políticos’ prefeitos’ do eh vice-prefeitos e eles
trazem também/ procuram trazer festas na na semana’ na semana do município’
trazem festas’ promovem festas’ acho que/ acredito que para a melhora do no/ do
município de Várze Alegre’ ah ta também na na na saúde né” no/ nas melhoras que
tra/ que os os administradores istão procurando trazê’ na saúde’ na educação’ eh no
caso que eu falei atra/ eh no no atrás que foi do/ nesses/ nas escolas públicas istão
tra/ istão vino professores para insiná es/ as pessoas que não tiveram condições de
aprender:: na::/ no passado né” na sua época:: de’ criança’ intão esses::
administradores também procuram trazer na na área de lazê’ na área de educação’ eh
na área de/ na área de saúde’ melhoras cada vez mais para o atual/ melhoras para o
nosso município’ eh o atual prefeito tra/ está procurando melhó fazê uma melhora
para o nosso município através de/ na saúde eh:: saneamento’ saneamento do/ nas
ruas’ eh:: na área de de lazê construiu uma uma nova praça’ mudou a a caricatura da
praça’ intão istá uma melhora cada vez/ muito boa’ eh:: na área de lazê também’
temos o clube’ é o clube recreativo de Vaze Alegre que recebem eh:: os visitantes
dia de festa’ festa do dia do padroero’ as festas/ as grandes festas promovidas na/ no/
na/ pelo clube e muita gente’ vem’ realmente muita gente de outros municípios
participá e engrandecê cada vez mais nossas festas aqui do/ de nosso município’ tem
área de/ na::s piscinas que são procuradas no dia de dumingo pelas/ pelos
moradores’ pelas/ de nossa cidade e:: também agora’ logo no próximo sábado
haverá a festa’ a festa promovida pela FM que certamente trará:: muita gente’ muita
gente de outras cidades (incompreensível) para participarem de nossa/ dessa festa’
essa festa que eu/ que eu falei essa festa da/ festa de São Raimundo Nonato’ ela é
considerada a me/ a quarta maior festa do Estado é do do istado’eh:: do/ religiosa/ é
uma festa religiosa’ mais também é uma festa muito:: eh:: alegre né” traz muitoh
lucros para nosso município’ então ela/ por isso ela é/ muitos visitantes né” vem a/ o
noss/ nosso/ visitar o nosso município’ intão por isso que ela é considerada a ma/ a

quarta maior festa do interiô do nosso Ciará’ da eh voltano’ voltano pro lado do do
do sítio’ eh:: que existem agora istão sendo formadas as associações comunitárias
no caso’ agora tem Associação Comunitária do Sítio Boa Vista’ Associação
Comunitária do Sítio São Vicente’ Associação Comunitária do Sãarol’ que:: através
do projeto São José trazem benefícios pro/ para os agricultores’ no caso traz
tratores’ beneficiadores de arroz que:: reduzem os preços do trabalho’ intão fica
milhó o acesso dos agricultores fica/ para num num tere mais/ maiores prejuízos né”
no caso se num/ no caso não ocorrer uma seca’ se oco/ se ocorrer a seca’ esses/ no::
caso assim se oco/ se não tivesse essas associações que melhorasse o o o preço para
os (incompreensível) da agricultura eles ta/ teriam um prejuízo maior no caso’ da/
tanto na área da/ do do/ da simente que eles utilizaro’ como no no/ nos preços do
dos venenos eh:: dos dos tratores que utilizaro para fazê as terras no caso (+) eh::
essa/ essas associações’ como eu falei’ tem tratores né” no caso’ para no/ sócios’ as
pessoas que são sócias na Associação’ elas tem mais benefícios do que as não
sócias’ es/ o tratô no caso’ ele trabalha o eh reduzido a me/ eh o/ para os sócios o
preço/ eles pagam a me/ só a metade no caso’ e os outros que não são sócios
pagam’ vamo dizê uma hora de siviço do tratô’ quinze reais’ ele/ quinze reais paga
o/ os não sócio e os sete reais e cinqüenta o que é sócio’ intão reduz o preço para
essas pessoas que são sócio na/ da Associação’ também tem as beneficiadoras de
arroz que tá chegano agora no:: no sítio Sãarol’ na Associação do Sãarol istá
chegando uma máquina beneficiadora de arroz’ pá pilá o arroz’ vê se/ intão os
agricultores no/ se/ no::/ vamo dizê’se:: para pilá um saco de arroz ele gastava um
real esse::/ na Associação ele hai precisá apenas de cinqüenta centavo’ ele hai/ ele
reduz seu custo’ seu custo do do pilamento de arroz,
DOC: Há as reuniões aqui na Comunidade?
INF: existe::’ no::/ cada primero me/ primero dumingo de cada mês’ ocorre as reuniões’ o
presidente da Associação eh:: reúne todos ((passarinhos cantando)) os sócios para
explicá como istá sendo/ o que tá seno/ eh:: o que eles tão indo atrás’ que tá assim’
prometido pelo governo’ se o que vem’ o que/ o que vai deixar de vi para a
Associação,
DOC: Os associados participam?

INF: partici::pam’ esses associados/ todos ao sócios são chamados’ no caso’ todo mundo
já são/ já istão avisados mais/ cada dumingo’ primero dumingo de cada mês já/ para
vire/ eles vão’ também

tem a contribuição ê/ cada sócio dá uma piquena

contribuição de cinqüenta centavos para ajudá na::/ numa conta do banco para irem
um canto’ no dia precisá de consertá o tratô a máquina de pilamento de arroz’
precisa aí:: eles tem o dinheiro no banco para arrecadado do/ de cada sócio do cin/
dos cinqüenta centavos que cada sócio dá para conserto do/ da máquina’ do tratô no
caso, (+) eh:: essas/ nessas reuniões do/ nessas associação não só os os senhores’eh::
os:: velhos dizemos assim os sinhores agricultores’ que participam’eh:: os jovens
também’ istão muito integrados nessa/ nesta:: nesta associação porque:: eles estão
no meio de aprendizado né” apren/ aprendendo a:: a lidar com agricultura’ com
tratores’ agora recentemente fórum/ tem tem três sócios dessa associação que istão
no Crato fazeno curso eh:: de/ na/ através da IMATECE para/ do curso de motorista
do tratô e como:: funcionamento das máquinas piladoras de arroz’ eles istão eh::
eles/ são quatro finais de semana no Crato e fazendo este curso para milho/ são/ para
milhó melhoramento do:: aprendizado né” dos sócios’ da associação,
DOC: Ok! A. quero agradecer a entrevista, o tempo tomado que eu sei que você está
prestes a sair para a Universidade e muito obrigado.
INF: por nada,eu:: peço até minhas disculpas porque você me pegou assim de surpresa
né” eu::/ se tiher alguma falha na/ eu:: peço minhas desculpas’ mais fiz o pussível e
eu é que lhe agradeço porque s/.../

