Ficha Social: 79
Informante: A.A.O.
Sexo: Masculino
Idade: 15 anos
Escolaridade: 2ª série/1º grau.
Profissão: Agricultor
Localidade: Várzea Alegre
Documentador: Francisca de Sales Fernandes
Digitadora:Karla Jane dos Santos
Transcritora: Karla Jane dos Santos
Duração: 5 minutos
DOC: Qual o seu nome?
INF: A.A.O.,
DOC: Qual a data de nascimento?
INF: vinti::cinco de março de oitentai::cinco,
DOC: Qual a série que você faz?
INF: sigunda séri::,
DOC: Onde você nasceu? ((gravação interrompida)) Você mora com seus pais?
INF: moro,
DOC: Como é o nome deles?
INF: C.A.O.,
DOC: Qual a idade do seu pai?
INF: (+) sei não, ((barulho de criança))
DOC: e sua mãe?
INF: eu num sei não,
DOC: Você sempre morou no sítio?
INF: sim,
DOC: Qual o nome da sua escola?
INF: dotô Lenadro Bitu,
DOC: Que série você faz?
INF: sigunda séri::,

DOC: Você já morou com outras pessoas?
INF: não,
DOC: Você trabalha?
INF: trabalho,
DOC: Em quê?
INF: na roça,
DOC: Você tem irmãos?
INF: tÁR
DOC: Sabe o nome deles?
INF: sei,
DOC: Diga.
INF: M.’ B.,
DOC: Você sabe a idade deles?
INF: um tê::im’ ((gravação interrompida)) um têim quinze ((barulho de buzina)) e a ôta
teim doze,
DOC: Você costuma ver televisão?
INF: costumo,
DOC: Qual o programa que você mais gosta de assistir?
INF: gosto de assisti novela (+) jornal,
DOC: Que mais?
INF: desenho,
DOC: O que você acha mais interessante, a novela, o jornal ou os desenhos?
INF: jornal,
DOC: Por que o jornal?
INF: purque fala de coisa,
DOC: Quais as coisas?
INF: fala coisa de:: cabra aprendê’ fala coisa boa,
DOC: Você gosta de ouvir rádio?
INF: gosto,
DOC: Qual o programa das rádios de sua cidade que você gosta de ouvir mais?
INF: é a rádia Davi,

DOC: Qual a rádio?
INF: novo tempo,
DOC: O que traz de interessante nos noticiários, quais os tipos de informações que você
gosta de ouvir?
INF: que dá as hora’ dá (+) caba gosta de assistí muita música,
DOC: Sim, o que mais você tem a dizer?
INF: ((silêncio))
DOC: Você gosta de ir à igreja?
INF: gosto,
DOC: Qual a sua religião?
INF: religião”
DOC: Hum.
INF: rezá,
DOC: Sim, você é da religião católica, qual é a sua religião?
INF: católica,
[[
DOC: Protestante, qual?
INF: católica,
DOC: Você gosta de ler revistas?
INF: gosto,
DOC: O que você acha mais interessante também nas revistas?
INF: purquê teim nome de pessoa’ lugá,
DOC: Certo, você está gostando de ser entrevistado? Quantos anos você tem?
INF: tenho quinze,
DOC: Você se acha velho?
INF: não,
DOC: Dos eventos que você participa no seu sítio, vaquejada, o que você gosta mais?
INF: forró,
DOC: Você dança?
INF: danço,
DOC: Muito?

INF: não’ pôco mais eu sei,
DOC: Você participa também de algum esporte ou exercício físico que lhe faz bem?
INF: jogo bola’ corro muito’ (+) ando de cavalo,
DOC: Que mais? Você nada?
INF: nado, ((gravação interrompida))
DOC: Hum, hum. Mesmo sem gostar de estudar você pretende continuar?
INF: sim,
DOC: Explique-se.
INF: eu quero se formá pa algÊDFRLVD
DOC: Você tem assim na sua mente o que você quer ser futuramente?
INF: não’ ainda não,
DOC: Você já se acha velho?
INF: não,
DOC: Não?
INF: não,
DOC: Você gosta de futebol?
INF: sim,
DOC: Torce por algum time?
INF: torço,
DOC: Qual?
INF: Corintians,
DOC: Você pratica algum exercício físico?
INF: sim,
DOC: Qual?
INF: futibol’ física’ prática’ corrê’ andá de bicicleta, ((risos))
DOC: Qual a sua religião?
INF: católica,
DOC: Você está gostando de ser entrevistado?
INF: sim,
DOC: Você gosta de festas?
INF: sim,

DOC: Você gosta de ler? ((problema na gravação))
INF: sim,
DOC: O que você gosta de ler?
INF: os temas de livros queu istudo,
DOC: Leia um pouco.
INF: cidadania’ na primêra noite elês se aproximam’ e colhem uma flô’ em nosso jardim’
e é e não dizemos nada’ na segunda noite já não se escondê’ se escondem’ pisam
nas flores’ matam nosso cão e não dizemos nada’ até que um dia os mais flá/ frágei
deles entra sozinho em nossa casa’ rouba-nos a lua e conhecendo nos o nossos
medo,

