
Ficha Social Nº 90 

Informante: J.F.S 

Idade: 30 anos 

Sexo: Masculino 

Escolarização: 1 a 4 anos  (4a série) 

Localidade: Sítio Estrela 

Profissão: Agricultor 

Documentadora: Francisca Tavares de Souza 

Transcritora: Raquel de Lima Andrade 

Digitadora: Francisca Tavares de Souza 

Duração: 20 min. 
 
DOC: Boa Tarde. Qual o seu nome, por favor? 

INF: J. F.S., 

DOC: Qual é a data do seu nascimento, J.? 

INF: quato de março de mil novicentosi sessentai:: nove, 

DOC: Qual o seu grau de instrução, até que série você estudou? 

INF: até a quarta séri,   

DOC: Onde você nasceu? 

INF: nasci:: im Barbalha,  

DOC: Você já morou em outras cidades além de Barbalha? 

INF: não,  

DOC: O nome de seu pai? 

INF: M.F.S., 

DOC: Você sabe onde ele nasceu?  

INF: meu pai nasceu no sertão,  

DOC: Sua mãe nasceu onde?  

INF: no sertão tambéim, 

DOC: O nome de sua mãe?  

INF: M.I.S., 

DOC: Você trabalha? 

INF: não’ só im casa, 



DOC: E se não trabalha, não tem profissão, não é isso? 

INF: tÁR�Qão, 

DOC: Você me disse que estudou até a 4a Série, por que não continuou? 

INF: purquê:: teve qui pará prá trabalhá, 

DOC: Na sua casa, todos estudam? 

INF: não, 

DOC: Você costuma ver televisão? 

INF: pôco, 

DOC: Do pouco que você assiste, qual programas você mais gosta? 

INF: eu gosto de assisti: mais o jornal’ que agente sabe mais in/ notícia do mundo, 

DOC: Você gosta de ouvir rádio? 

INF: gosto, 

DOC: Você gosta de ler revistas? 

INF: não, 

DOC: Jornal?  

INF:  também não, 

DOC: Você gosta de festas? 

INF: hum hum,  

DOC: Você já foi a Exposição do Crato ou a Festa de Santo Antônio, aqui mesmo em 

nossa cidade? 

INF:  já, 

DOC: Você gosta de vaquejada? 

INF: gosto, 

DOC: Você gosta de forró?  

INF: também, 

DOC: Festa de São João? 

INF: gosto tambéim, 

DOC: Você se acha velho?  

INF: nem tanto,  

DOC: Você gosta de futebol?  

INF: não, 



DOC: Você pratica algum exercício físico? 

INF: não, ((interferência)) 

DOC: Você costuma ir a igreja? 

INF: costumo, 

DOC: Ok! Bem, você com trinta e poucos anos e você disse que só trabalha em casa, você 

poderia me falar um pouco dessa atividade que você faz em casa, você faz sozinho, 

ou com seus pais que já parecem já está com uma idade bem avançada, você poderia 

me falar um pouco de seu trabalho?  

INF: bom’ eu trabalho cum verduras, 

DOC: Qual o tipo de verdura que vocês costumam plantar aqui nessa localidade, 

localidade seca, como vocês fazem pra sobreviverem dessa plantação de verdura 

aqui nessa localidade do Sítio Estrala? 

INF: bom’ a gente tem um motô’ agente trabalha só cum:: coento’ cebola’ isso mesmo,  

DOC: Você faz esse trabalho sozinho, com seus irmãos, com seu pai, me fale um pouco ? 

INF: faço cum:: meus irmão’meu pai já num pôde mais trabalhá, 

DOC: Você tem muitos irmãos? 

INF: vinti:: trêis, 

DOC: Vinte três irmãos, me fale como é que fica a divisão desse trabalho com tantos 

irmãos que você tem?  

INF: bom’ mora uma parte de meus irmão mora im São Paulo’ eu não conheço eles todo 

não, 

DOC: Você não conhece todos os seus irmãos? 

INF: não, 

DOC: Mas os que moram em casa, fazem esse trabalho junto com você, não é isso? Como 

é que vocês plantam, me fale assim um pouco dessa plantação desde o início, como, 

quando vocês começaram se se deu bem, é claro que se estão até hoje é porque o 

trabalho deu certo, me fale mais dessa atividade por favor? 

INF: bom’ meu pai’ meu pai ficô disimpregado' como agente não tinha ôtra/ uma coisa 

pra fazê’ nóis pensamos em:: fazê uma horta, 

DOC: E você pode me dizer como é que vocês começaram? 

INF: no começo agente (+) puxava água cum balde da cacimba’ né” 



DOC: E o terreno, vocês já dispunham, vocês já tinham esse terreno? 

INF: já, 

DOC: E hoje vocês ainda continuam nessa atividade puxando água, não é muito trabalho?  

INF: não’ agora a gente:: já deu pra comprá uma bomba né” 

DOC: E já fazem esse trabalho com água irrigada, não é isso? 

INF: é isso, 

DOC: E como vocês fazem para comercializar essas verduras?   

INF: a gente:: (+) colhe e leva pro mercado, 

DOC: Mercado aqui da cidade ou outras cidades vizinhas a nossa?   

INF: a cidade da gente mesmo, 

DOC: Ok! Com essa renda, que segundo você e a sua família é bastante numerosa com 

essa renda da verdura dá pra sustentar toda sua família?   

INF: bom’ a família são vinte e trêis ao todo’ mais dendi casa mermo só são (+) catôze’ 

aí meu pai aposentado’ num dá pa sustentá não mais é ÊD�DMXGD¶�Qp´ 

DOC: Ok. É da sua casa é, outros irmãos trabalham fora ou todos nesta atividade?   

INF: tão todos nessa atividade,  

DOC: Certo, Luciano, eu gostaria de saber se você está satisfeito nessa atividade que você 

faz, ou se você pretende viajar, conhecer outras cidades, é a procura de novos 

horizontes, novos trabalhos. O que é que você me diz a respeito?  

INF: bom’ eu pretendo saí: desse lugá’ purquê (+) aqui o dinhêro é difícil né” teim que:: 

saí (+) procurá ÊD�SURILVVão’ porque essa num é profissão pra gente,  

DOC: Por que o que vocês ganham não é o suficiente? 

INF: bom’ dá pa comê’ mas num é o bastante’ purque todo mundo precisa tê seu diêrR�
no bolso,  

DOC: E, já que você pretende viajar, qual cidade você gostaria de ir Juciano?   

INF: bem’ a cidade que eu pretendo í: (+) é pra São Paulo purquê lá mora quase toda a 

minha família’ né” 

DOC: Eles já sabem de sua intenção? Que um dia você pretende morar com eles?  

INF: já, 



DOC: E quais as suas expectativas de trabalho? Você acha que com o seu grau de 

escolaridade você tendo feito até a 4a série, você acha que em São Paulo, você vai 

ter facilidade de conseguir um trabalho, J.?    

INF: bom’ eu pretendo istudá mais (+) fazê alguns curso (+) e sê alguéim na vida’ tê 

algÊD�SURILVVão’ né” 

DOC: Ok! Quer dizer que você parou de estudar na 4a série mais você ainda pretende 

estudar não é isso? 

INF: com certeza, 

DOC: E você vai fazer isso no próximo ano Juciano?  

INF: vô,  

DOC: E quando mais ou menos você pretende viajar para São Paulo? 

INF: quando:: tivé pelo meno::o primêro gra/ grau completo’ e tivé uma profissão,  

DOC: Profissão, você falou que profissão você acha assim você terminando o primeiro 

grau completo você terá? Você terminando apenas o primeiro grau você acha que já 

está com um curso profissionalizante? Ou esse curso profissionalizante não terá que 

ser feito por fora, J.?  

INF: bem’ depois queu terminá o primêro grau completo (+) eu vô procurá o SENAI’ 

fazê minha matrícula pra mim:: fazê o curso de mecânica’ porque:: (+) eu já entendo 

um pouco de Mecânica’ aí eu vou continuá, 

DOC: Você pretende fazer esse curso, como você disse você já tem uma experiência e 

você pretende mais especificamente fazer um curso de Mecânica assim de 

automóvel, é que tipo de curso você pretende dentro da Mecânica fazer? 

INF: bom’ eu entendo um pôco de:: eletricidade de carro, 

DOC: Muito bom, tô vendo que com isso em São Paulo não vai ser tão difícil, você 

conseguir um trabalho não é, desde que já saia com uma profissão definida. Mas J., 

me fala sobre seus irmãos, você tem muitos, e você pretende sair, mas e quanto a 

eles, vão ficar nessa atividade de verdura, vão continuar em casa ajudando seu pai, 

que parece já ter uma idade bastante avançada?  

INF: bom’ quando eles se formá’ tivé algÊD�SURIissão’ né” vão tê qui í procurá imprego 

tambéim,   



DOC: Que pelo visto, aqui é muito difícil, eles como você também pretendem ir a São 

Paulo? 

INF: pretende, 

DOC: J., além dessa atividade de verdura, me parece que vocês também têm outras 

atividades em casa mesmo, como por exemplo: Cuidar de gado, isso traz alguma 

renda para sua família? 

INF: bom’ a gente cuida né” e quando:: im ano im ano teim o resultado’ teim um:: um 

bizerro novo’ passa dois’ trêis ano agente vendê e já é uma boa grana,   

DOC: Fora a criação de gado vocês criam outros tipos de animais e essa criação que vocês 

têm é suficiente, são muitas reses que vocês criam?  

INF: não’ não são muitas’ mais são o suficiente né” pa ajuda (+) na:: na alimentação,   

DOC: Outros tipos de animais vocês não criam por aqui? 

INF: não’ somente a vaca’ mais a gente teim só:: alguns animais’ só:: (+) dois cavalos, 

DOC: Que também ajudam vocês em que? Em que eles podem ser úteis esses cavalos? 

INF: a procurá o:: (+) pasto das vaca, 

DOC: J., agora que agente falou de trabalho, me fale um pouco das diversões que existe 

aqui nesse lugar? O que vocês fazem só trabalham, trabalham ou vocês também se 

divertem aqui?  

INF: bom’ aqui agente num teim muito (+) muitos diversões’ a única diversão que a 

gente tem é:: í puma missa’ ô um aniversário quando um amigo convida pra gente í 

e:: ô renovação’ é isso mermo só, 

DOC: Você falou em renovação, o que é uma renovação, é um tipo de missa, como é essa 

renovação que você falou? Acontece na igreja, em casa de família, como é essa 

renovação J.?  

INF: bom’ renovação acontece:: em casa de famílias’ juntas’ eles:: (+) convida todos os 

vizinhos’ parentes’ aí vão rezá (+) depois a gente (+) eles serve o café e tudo mais,    

DOC: Cafezinho com bolo não é, J.?   

INF: é, 

DOC: Isso acontece toda semana, ou quando é que acontece essas renovações? 

INF: acontecim:: ano’ im ano,  



DOC: J. e nessas renovações ainda não apareceu a pessoa certa, a namorada certa, porque 

você me disse que não é casado, você não pretende casar agora, ou só quando você 

encontrar um trabalho fixo?  

INF: bom’ eu pretendo me casá quando e::u (+) tivé minha casa (+) tivé um imprego 

fixo’ pra pudê sustentá a família, 

DOC: Isso você pretende aqui no Ceará ou em São Paulo? 

INF: pretendo em São Paulo, 

DOC: Certo, mas voltando ainda a atividade que vocês praticam em casa, como é que, vai 

ficar, a situação do seu pai ficando sozinho dessas verduras, como é que fica o 

trabalho dele ele sendo uma pessoa de idade avançada, como é que vai ficar o 

trabalho dele? Não parece duro, muito árduo, não é muito difícil esse trabalho de 

horta? Eu não entendi direito como é que funciona essa plantação, você poderia me 

explicar direitinho desde o plantio, porque eu não entendo bem, mais eu acho uma 

atividade árdua, difícil, isso é verdade? Você poderia justificar como é que isso 

acontece? Você poderia me falar do cultivo da terra, até a colheita, J.? Por favor.   

INF: bem’ no começo é um pôco difícil’ a gente teim que:: (+) cultivá beim a terra (+) 

teim que adubá’ irrigá beim’ purque:: se não fizé esse:: tipo de trabalho’ num vai tê 

colhêta neuma de verdura’ purquê a gente tem que:: (+) aguá bem’ fazê os canteiro’ 

né” e prepará beim a terra e plantá a cebola’ quando fô cum:: dois’ trêis’ meis no 

máximo a gente vai tê:: a primêra colhêta e daí pa diante’ num vai acabá mais’ 

tendo cuidado, 

DOC: Além da cebola que outros tipos de verduras vocês plantam nesse terreno?  

INF: beim’ no começo a gente (+) começô só cum coento’ como eu falei pra você’ mais 

agora agente tá plantano cebola’ cuento’ pimentão’ alface’ beterraba’ agente tá 

pretendeno também plantá batatinha,  

DOC: E essas verduras têm uma boa aceitação no mercado, Juciano ? 

INF: teim’ purque:: (+) ela não é tratada’ aguada’ qué dizê::’ num é irrigada cum água do 

ri:: que não’ num é poluída’a água da gente é tratada, 

DOC: E o pessoal aqui na cidade já tem conhecimento de verduras que são irrigadas com 

águas desse rio que segundo a população está poluída?  



INF: já’ purque a verdura (+) irrigada com água do rio’ ela tá trazendo muita doença pra 

população e a da gente não’ já é velha no comércio’ né” o povo já tem a certeza que 

não é:: irrigada cum a água do rio, 

DOC: Muito bem, então já sei que vocês tomam todos os cuidados para ofereceram 

verduras de ótima qualidade a população e é isso que eu acho que vem mantendo 

né? Por que eu sei que os  trabalhos hoje estão difíceis, mas eu queria saber se vocês 

têm outros concorrentes, se têm outras pessoas aqui pertinho ou em outras 

localidades que estão concorrendo com vocês?  

INF: beim’ teim gente que planta mais (+) não dura muito’passa um mêis’ dois méis’ 

mais não consegue levá a diante o trabalho’ a gente faiz (+) doze ano’ treze ano que 

tá com esse trabalho’ e até hoje tá levando, 

DOC: Se vocês estão com esse tempo todo é porque vocês fazem um trabalho bem feito, 

enquanto essas pessoas não passam dois meses, deve haver uma justificativa pra 

isso, deles não conseguirem o mercado. Por que isso aconteceu, J.? 

INF: purque o pessoal num/ não aceito as verdura deles’ né” purque teim (+) muito tempo 

de doença e /.../ 

DOC: O preço, você não acha também que influi no mercado, por exemplo: Vocês têm 

verduras de boa qualidade e de ótimo preço também, e os concorrentes oferecem 

essas facilidades que vocês dão a população? 

INF: (+) não,  

DOC: J., para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse de suas expectativas 

para o futuro, se você tem esperança que essa crise vai passar? 

INF: beim’ eu acho que a gente tá rivendo uma crise muito difícil’ mais eu creio que seje 

só:: uma coisa mesmo (+) eu acredito que vai’ vão tê qui:: mudá’ né” o Brasil vai tê 

qui mudá’ purquê (+) há muito disimprego (+) o o:: (+) o guverno precisa criá mais 

fábrica (+) pra havê mais um pouco de:: (+) mais emprego pesse pessoal todo (+) ou 

mesmo reabri: essas fábricas que foro fechada’ alguns anos atráis’ num ia sê o 

suficiente’ mais ia sê:: já era uma ajuda’ né”  

DOC: J., mesmo assim essas fábricas reabrindo, mesmo assim você pretende ir a São 

Paulo? 



INF: beim’ eu pretendo porque:: o dinhêro que a gente ganha aqui é salaro é um salário 

mínimo’ no máximo (+) o salário mínimo num é o bastante pra gente sobrevivê, 

DOC: E você acha que morando em uma localidade como essa você vai se adaptar com 

facilidade a Capital como São Paulo? 

INF: eu acho que sim’ purque:: (+) todos meus irmão que foro (+) sê dero beim’ né” tão 

vivendo até hoje, 

DOC: Você ainda não foi lá nem uma vez, eles têm mantido contato com vocês, fala 

alguma coisa, como você acha que é a Capital de São Paulo? 

INF: beim’ eu acho qui é uma cidade grande’ muito movimentada’ ma::is (+) eu acho que 

vai dá certo,  

DOC Ok, J., agora você poderia nos deixar uma mensagem, já que estamos tão próximos 

do natal? 

INF: beim’ eu:: desejo um feliz natal pra você (+) pra mim’ pra todo mundo que:: o ano 

dois mil seja melhó que esse que a gente tá vivendo’ com mais imprego’ mais 

trabalho pra essas pessoas que (+) estão desempregada’ né” que precisam trabalhá 

(+) e que essas pessoas consigam arranjá seu imprego aqui mesmo’ não tenha que 

sê/ (+) fazê como eu’ que eu acho que eu vô tê que saí: pra procurá emprego fora 

((vozes)) (+) e seria bom que eles arranjasse emprego aqui mesmo’ purque (+) num 

há lugá melhó do que vivê: na terra da gente’ onde a gente nasceu’ se criô’ onde a 

gente construiu a família da gente’ arranja seu próprio emprego e vive a vida aqui 

mesmo’ sem tê que saí, 

DOC: Ok. J., Muito obrigada! 

 

 

 

  

 

 

 

 


