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DOC: Qual o seu nome ?  

INF: é F.L.F.O., 

DOC: Qual a data do nascimento ?  

INF: é ::vinti: sete de dois de mil novecentosi: setenta, 

DOC: Qual o seu grau de instrução?  

INF: nível superiô completo,  

DOC: Você é formado em quê?  

INF: ciências econômica,  

DOC: Onde você nasceu?  

INF: é: na região dos Inhamuns’ mais precisamente numa cidade que chama Arneirós,  

DOC: Você veio novo para cá?  

INF: dezoito anos,  

DOC: Você morou em outra cidade além do Crato? 

INF: já (+) Tauá,                

DOC: Muito tempo?  

INF: sete ano,                 

DOC: Qual o nome do seu pai?  

INF: F.N.O., 

DOC: Onde ele nasceu?  

INF: em:: Arneirós,  

DOC: Qual é a idade dele?  

INF: cinqüenta anos,  

DOC: Sua mãe nasceu onde?  

INF: Aiuaba,  



DOC: Qual o nome dela?  

INF: M.L.F., 

DOC: Você já morou com outras pessoas?  

INF: sim, 

DOC: Você trabalha?  

INF:  sim, ((fala baixo)) 

DOC: Qual a sua profissão?  

INF: é:: na verdade eu tenho várias formações (+) além de tê terminado o curso de 

bacharelado em economia (+) eu sô::: operadô de microcomputadô’ programadô de 

microcomputadô’ e tem/ e sô técnico em contabilidade (+) mais atualmente eu tô: 

atuando como digitadô,  

DOC: Você é casado? ((telefone tocando))  

INF: não’ NÃO,  

INF: Você tem filhos?  

INF: não, 

DOC: Você costuma ver televisão?  

INF: sim, 

DOC: Que programas você costuma assistir?  

INF: programas (+) de variedades’ ou/ e: informativos, 

DOC: Você gosta de ouvir rádio?  

INF: sim, 

DOC: Qual horário?  

INF: geralmente: direto (+) só não dormino, 

DOC: Que programa você prefere?  

INF: de rádio”  

DOC: É. 

INF: programa de Forró, 

DOC: Você lê jornal?  

INF: sim, 

DOC: E de revistas você gosta de ler?  

INF: sim, 

DOC: Qual o tipo de revista?  

INF: revistas informativas e que::/ (+) também aquelas que estejam relacionadas a: 

informática,  

DOC: Você gosta de festas?  

INF: sim,  



DOC: E a exposição do Crato você costuma ir?  

INF: freqüentemente, 

DOC: O que você mais gosta na exposição?  

INF: é:: (+) as festas, 

DOC: Os shows no caso?  

INF: é:, 

DOC: Você gosta de vaquejada?  

INF: sim, 

DOC: E de forró?  

INF: também, 

DOC: E São João? 

INF: também, 

DOC: Você costuma dançar?  

INF: sim, 

DOC: Mas essas que disputam na rua?  

INF: não’ não, 

DOC: Você se acha velho?  

INF: não,  

DOC: E de futebol você gosta?  

INF: sim,  

DOC: Qual o seu time?  

INF: Flamengo, 

DOC: Atualmente qual o melhor jogador de futebol para você?  

INF: Rivaldo,  

DOC: Só?  

INF: só, 

DOC: Você pratica algum exercício físico?  

INF: sim, 

DOC: Qual?  

INF: eu:: pratico futebol’ handebol’ cooper,  

DOC: Você costuma ir a Igreja?  

INF: dificilmente,  

DOC: Mas faz oração em casa?  

INF: em casa,  

DOC: O que você acha atual situação política do Brasil?  



INF: (+) na verdade” os partidos parece que não tem uma identidade (+) até pouco tempo 

atrás’ o PFL porixemplo’ era um partido que: (+) era base do governo’ e agora tá: 

saindo’ tá defendendo uma política diferente’ da que o governo defende’ que é o 

salário mínimo de cem dólares (+) justamente porque tá: nas vésperas da eleição’ e ele 

qué passá uma imagem que não tá: de acordo com que o governo tá fazendo (+) sendo 

que passô:: quase quatro anos’ os dois os dois mandado do presidente Fernando 

Henrique’ sendo base (+) aliada ao presidente, 

DOC: Você é contra ou a favor do Fernando Henrique?  

INF: (+) eu acho que: (+) o que ele fez foi só a estabilização’ teria que vê mais alguma coisa 

(+) porque: estabilizá e pará não adianta’ teria que vim uma outra pessoa: que pegasse 

a estabilização pá:: fazê mais alguma coisa’ porque estabilizou a parô: (+) pronto,  

DOC: Atualmente tem havido muita violência com relação aos menores, você acha que tem 

alguma solução?  

INF: (+) a solução’ aí:: passa prum: grande número de coisa (+) porexemplo (+) pela 

programação da televisão’ pela programação de rádio (+) os filmes que passa na 

televisão’ a educação de casa’ seria: um um monte de coisa junta’ que: só uma apenas 

não iria resolvê,  

DOC: Você tem vontade de seguir carreira política?  

INF: não,  

DOC: O que que você faria se você ganhasse o prêmio da mega-sena? 

INF: (+) não mudaria o meu ritmo de vida’ colocaria no banco’ tiraria apenas o necessário’ 

deixaria passá um mês’ depois de um mês’ eu tirava apenas o rendimento (+) os juro, 

DOC: Atualmente qual o seu objetivo de vida?  

INF: é:: seguí carreira (+) se não como economista’ numa área que seja/ (+) afim: na área de 

economia’ ou contabilidade’ ou administração’ qualqué uma,  

DOC: Qual o seu maior sonho de consumo?  

INF: num tenho sonho de consumo’ não,  

DOC: Uma casa própria, um apartamento, um carro zero?  

INF: (+) não (+) num tenho não, 

DOC: Atualmente você está passando por algum problema sério na sua vida? ((risos de 

criança))  

INF: não (+) nenhum,  

DOC: E a família tá tudo bem?  

INF: sim, 

DOC: Uma mensagem que você poderia deixar; pode ser para os jovens, pode ser para toda 

humanidade, pode ser para os políticos, pode soltar o verbo.  



INF: hum: (+) seria mais: pros jovens’ que (+) estudem’ eu me lembro que na época que eu 

entrei na Urca’ o pessoal dizia que: (+) diploma (+) de uma universidade não tava 

valendo nada (+) ma:is se a situação tá ruim você com diploma’ você: se imagine sem 

o diploma (+) então estudem’ que se você estudá vocês vão conseguí sê alguma coisa,  

DOC: Você tem vontade de fazer outro curso universitário?  

INF: tenho,  

DOC: Qual?  

INF: administração (+) ou contabilidade,  

DOC: Aí no caso seria para abrir um negócio próprio que você tem vontade?  

INF: pode sê,  

DOC: Mas para trabalhar sozinho ou com mais alguém?  

INF: de começo seria: sozinho (+) se fosse crescendo aí: (+) não ía dá de conta’ que tinha 

que í vindo mais pessoas,  

DOC: Obrigado pelo sua participação, viu? 

INF: de nada,  


