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DOC: Seu nome?
INF: A.P.S.N.,
DOC: Qual a data do seu nascimento?
INF: sete do oito de mil novecentos e oitenta,
DOC: Qual o seu grau de instrução?
INF: oitava série,
DOC: Onde você nasceu?
INF: Vitória do Espírito Santo,
DOC: Faz quanto tempo que você mora na cidade de Juazeiro?
INF: cinco anos,
DOC: Você... fora Vitória, você morou em outro local?
INF: morei in in Alagoas’ cidade Delmiro Gouveia e: (+) só,
DOC: Qual o nome do seu pai?
INF: J.C.O.,
DOC: O nome da sua mãe?
INF: J.M.S.,
DOC: Onde o seu pai nasceu?
INF: em ( ++ ) Caririaçu,

DOC: Sua mãe?
INF: nasceu im Juazêro,
DOC: Você morou com outras pessoas além de seus pais?
INF: não,
DOC: Quantos irmãos você tem?
INF: são cinco,
DOC: Todos homens?
INF: não’ são dois homens’ três mulheres,
DOC: Você trabalha?
INF: não,
DOC: Qual a sua profissão atualmente já que você não trabalha (incompreensível)?
[[
INF:

estudante,

DOC: Você... gosta de futebol?
INF: gosto,
DOC: Qual o time que você torce?
INF: Palmeiras, ((riso))
DOC: Palmeiras?
INF: palmeiras, ((em baixo tom de voz))
DOC: Você assiste televisão?
INF: assisto,
DOC: Qual o programa que você gosta de assistir?
INF: eh:: (+) o programa evangélico ((riso)) de manhã,
DOC: Qual o canal?
INF: é na rede TV,
DOC: Você gosta de ouvir música?
INF: gosto,
DOC: Qual o horário?
INF: toda hora pra mim tá: (+) tá bom,
DOC: Qual o seu tipo de música preferida?
INF: música preferida pra mi:m (+) eh:: mais evangélica né” que eu sô evangélico agora,

DOC: Você escuta rádio?
INF: escuto,
DOC: O que você... qual o programa que você gosta de ver em rádio?
INF: é o programa da nova vida (+) (incompreensível),
[[
Você lê jornais?

DOC:
INF: leio,

DOC: Qual a parte que mais lhe... lhe atrai no jornal?
INF: esporte,
DOC: Você lê revistas?
INF: também,
DOC: Qual o tipo de revista?
INF: revista eh (+) Futebol’ Placar eh ( ++ ) eh:: Veja’ também,
DOC: Você gosta de festas?
INF: gosto,
DOC: Qual o tipo de festa que você gosta?
INF: mais festa: assi:m entre amigos’ eu eu nu:m ((latido)) sô chegado a muitas festas
de:: de banda’ essas coisas não,
DOC: Você gosta de Vaquejada?
INF: gosto,
DOC: São João?
INF: São João nem tanto né” (incompreensível),
DOC: Você pratica algum exercício físico?
INF: ale/ além do futebo:l ((riso)) não,
DOC: Você costuma ir à igreja?
INF: costumo,
DOC: P., como é o seu dia-a-dia?
INF: meu dia-a-dia ((arrastado de chinelo)) num é: num é muito corrido’ porque eu num
trabalho né” é ma:is (+) estuda:no assi:m (+) e procurano os livros né” (ficá)
estudano agora (+) e:: fico assistino televisão (+) às vezes eu saio pra pra: praticá
esporte’ mais num/ não é tão corrido assim por falta de: não está trabalhando né” se

tivesse trabalhano eh: o qui: geralmente quem trabalha assim eh: trabalha e estuda’
o tempo assi:m’ o dia-a-dia é muito corrido’ o me:u (+) é só estudano’ à noite né”
(então) correria mesmo só é: só é à noite,
DOC: Você já trabalhou alguma vez?
INF: já,
DOC: Em quê?
INF: tra/ trabalhei eh na mecâ:nica (+) mexendo cum cu:m televi/ Sandaw né” que é
VESpas’ e também trabalhei cum meu pai já’ cum vendas’ cum meus irmãos,
DOC: Você trabalhou vendendo o quê?
INF: as vendas eram mais é é de: do tipo de venda’ cama mesa e banho’ e: e: também
aquele negócio de de perfume’ trabalhava muito cum perfume’ vendendo no estado
do Piauí’ já/ no Rio Grande do Norte’ eh: no Ceará’ a aqui também né” e: Paraíba
(incompreensível),
DOC: Você gostaria de voltar a trabalhar neste ramo?
INF: não nesse ramo purque não é minha área’ purque tem que tá viajano né” você tem
que tá/ nunca a pessoa tá pa:rado num lugá por exemplo’ se eu passá seis meis aqui
no: no no Ceará’ tem que passá mais seis na Paraíba’ e e ma:is um tempo no no
Sergipe’ como eu já andei também’ e num num tem condição da pessoa estudá’ e no
meu caso que que quero estudá e terminá né” ainda falta muito muito tempo ainda’
aí num tem condições de de (+) trabalhá pra esse tipo de comércio não,
DOC: Você... Procurando um emprego. Qual o tipo de trabalho que você procuraria?
INF: trabalharia assim cu:m (+) cum mais/ cum venda interna né” venda interna que
venda externa pra mim nu:m num dá certo não’ eu já: já trabalhei cum venda
externa (como eu já disse né”)mas mehmo seno: dentro da cidade’ pra mim eu num
(num) me identifico muito cum venda externa não’ nê” apesar de eu tê trabalhado
muito já’ eu trabalhei cu:m (+) cum venda externa e:/pra mim seria melhor venda
interna’ lojas (incompreensível),
DOC: Você está terminando a oitava série este ano, com certeza irá cursar o ensino do
...ensino do segundo grau. Após concluir seu ensino médio, que é o segundo grau ,
você pretende cursar uma faculdade?

INF: pretendo/ (tÁR YRQWDGH  HX Y{ ID]ê o vestibular né” e:: estudá pra medicina’
(incompreensível) pra mim cairia bem,
DOC: Por que você escolheu a medicina?
INF: purque e:u eu gosto muito assim de mexer assim cu:m o corpo humano assim’ e: eu
tenho um certo fascínio pu:r estudá o corpo humano’ e: também acho que: seria
ótimo trabalhar (incompreensível) assim,
DOC: Qual a área que você escolheria sendo médico?
INF: eh:: (+ ) tem várias né” ((soa a campainha)) ((ar de riso)) gostaria de ser assim (2,5)
odontologia pra mim era muito bom também,
DOC: Você só pref... (incompreesível)/ só quer medicina ou teria outra profissão, caso
você não conseguisse cursar medicina, tem outra faculdade que você gostaria?
INF: hu:m trabalhar cum informática’ computação né" (incompreensível) assi:m formado
im (+) im computaçã:o’ (incompreensível) desse tipo né” ((barulho de automóvel))
DOC: Falar em computação, você tem curso de computação?
INF: te:nho’ eu fiz (+) ano pas/ ano passado’ o curso (de) (+) Windows e Word né”
(incompreensível) assim (esses curso) básico né” aí eu não fiz curso avançado não’
ma:s quando eu arrumá um emprego assi:m/ fixo assim que: (+) (de repente)/ com
condições financêra mesmo’ (incompreesível) eu vô fazê/ eu vô fazê (muito) MAis
avançado né” (+) me especializá nessa área,
DOC: Como você descreveria a sua escola hoje?
INF: bom’ a escola (+) que estudo né” o Vírgílio Távora (2,5)/ aconteceu assi:m nesse:/
nessa:/ muita coisa assim (2,5) fora do normal né” fora assim do: do: (+) do que é pá
acontecê (num) colégio (incompreesível)’ eu num sei se foi pela: coordenação da:
di/ do colégio ma:s (+) aconteceu coisa assim PRA alu:no’ pra pra pra (quem)/ os
dire/ pros professores no caso’ nu:m foi muito bom não’ ma:s espero que: ano que
vem né” (incompreesível) possa tê: um ano be:m agradável pá todo mundo né” pá
todos todos os alunos e professores,
DOC: E você gosta da escola?
INF: EU gosto purque (incompreensível) (+) e:u eu era o tipo de de: de aluno/ (aí) e:u eu
comecei a estudá era interessado né” aí: quando foi a partir da quinta série (+) aí me
desinteressei (+) aí /.../

[[
DOC:

Por quê?

INF: Purquê eu: (+) (num)/ era assi:m’ eu comecei a matá aula né” eu era piqueno aí:
começava a matá aula’ até que chegou um dia que minha mãe pegô e me deu uma
su:rra muito grande (+)/ foi até no Espírito Santo’ aí a partir daquele dia
(incompreensível) eu ainda continue:i desinteressado’ nu:m (+) num ligava pra
estudo’ ma:s quando eu entrei no Virgílio (+) aí comecei a::: (+) querer estudá’
querer (tê) assim querer alguma coisa assim (+) QUErer alguma coisa no caso né”
mas (+) quando:/ enquanto eu nu:m num estudava no Virgílio’ eu não sei se foi o
colégio’ se foi os professores’ mas (+) eu ago:ra tô bem interessado mesmo pra
estudá’ pra aprender’ pra/.../,
DOC: Falar em interesse e desinteresse, o que você acha dessa nova metodologia de se
fazer avaliação com AS e ANS?
INF: acho assim (+) eu num eu num sei se: (+) a maioria dos aluno (+) não são
interessados acha:/ acha/ acharam assi:m uma coisa boa’ purque (+) você não tem
avaliação (incompreeensível) aliás você é avaliado pur tudo que você faz né” ma:s
você não tem avaliação de de de:/ pur nota’ e: ((barulho de carro de som)) isso é
muito importante purque (de repente) o: disimpenho de um aluno que: tirô um dez e
um aluno que tirô um cinco é a mehma coisa’ isso nu:m ((barulho de carro de som))
num é interessante pro aluno que: se isforça/ NÃO que essa pessoa (do:)/ que tirô
cinco não tenha se esforçado’ só que (+) disistimula’ no meu caso’ e:u num já num
tenho mais essa: essa vontade assim de estudá co como antes’ purque (+) você (+)
istudava assim pra tirá no:tas boa’ num é num é ques/ a questão de tirar nota boa pra
mostrar pra ninguém’ é questão de você sabê que você aprendeu’ e: você num
(num) num ANS (+) ô AS’ você não sabe se (você) aprendeu (ou se)/ a questão é
você querer tirá aquele A:S’ nu:m importa a nota’ (incompreensível) o negócio é
AS’ e eu num aprendi (+) no ano passado’ (só) aprendi (+).(pelos) meus esforços’
mas (+) se fosse assi:m (+) por negócio de AS’ ANS’ eu nu:m teria aprendido muita
coisa não eu achei assi:m uma gro/ uma coisa assim que: (+) / (eu) eu num sei não
(se foi) perda de tempo quem quem quem (+) fez isso aí’ purque tá atrapalhano
quem quer estudar,

DOC: Você... se trabalhasse na área de educação, no comando, como você elaboraria esses
itens de avaliação?
INF: no caso de de de (+) de avaliação’ eu faria assim u:m um método ma:is
(incompreensível) eficaz pra pra: (+) avaliá um aluno’ no caso/ tá certo que a: a
pessoa tem que ser avaliado em (tudos) os aspectos né” mas voltaria esse sistema de
notas (incompreensível) (+) e e:: teria prova assim mais prova relâmpago’ pra testar
o: o:: (+) conhecimento do aluno’ acho que (incompreeensível) esse: esse: método
de prova relâmpago’ prova assim (+) sem ninguém saber’ é muito bom purque você
vai saber se a pessoa esteve estudano o assunto ou não’ agora: eu faria isso’ botaria
mais/ colocaria mais assi:m (+) eh: prova relâmpago e voltaria esse esse:/ notas né”
no ca:so’ e: tiraria esse: ANS (+) só isso que eu faria,
DOC: A gente mudando aqui de assunto, o que você nos diz da educação que a televisão
está mostrando através dos seus programas? A educação escolar...
INF: sobre:”
DOC: O que é que você acha?
INF: tem tem assim/ eu já ouvi falá em muito:s (+) métodos assim de: de educação (+)
pela televisão né” tem/ no caso do Ceará aqui tem o Tele Ensino né” tem o:: (++)
telecurso /.../
[[
DOC: Telecurso que vem aí né” no próximo ano,
INF: é: é interessante purque: (+) o telecurso’ ele é o seguinte’ você: (+) tem um
professor (+) pra: pra dá (instrução) (+) tem o:: o livro’ e ainda tem a televisão’
(incompreensível) se VOCÊ se interessá:’ embora seja muito corrido né” (esse
negócio de aula) você assiste todos os dias’ mais é mu:ito corrido’ e você tem que:
(+) se isforçá (bastante)’ se você se isforçá (+) e ser uma pessoa que: (+) queira
mehmo’ se você: (+) tem condição de: (+) de aprendê muita coisa’ purque o ensino
é RICO’ o ensino tem muita coisa (boa)/ (incompreensível) (às vezes você seno uma
pessoa direita) (+) eh: muito boa pra: pra: (+) quem se interessa’ AGORA pra
QUEM não se interessa nada é interessante pra: (+) pra istudá né”
DOC: E... A televisão está mostrando um programa à tarde, é a Malhação, que é uma
escola, né? O programa se passa dentro de uma escola, uma unidade escolar. O que

você acha desse programa?
INF: ele: (+)/ assim (+) ele incentiva muito assim a pesso:a: (+) a istuDÁ’ a ter
responsabilida:de (tá entendendo”) e:: (+) é o que o:/ a: acho que: tá precisano ficá
aí na televisão eh é isso é: (++) a pessoa (+) querê (+) colocá uma coisa que:/ tá
certo que ninguém vai querê um programa que seja só: (incompreensível) (falano)
sobre: sobre o assunto de: de educação’ sobre: (+) essas (coisa)’ o pessoal gosta
mais/ o pessoal gosta com certeza mais é o negócio de baixari:a’ de
(incompreensível) que nem o programa do Ratinho’ eh: tem audiência aquele
programa’ mas só que acontece que ele num edifica uma pessoa’ e: o que que tá
precisano na televisão brasileira é isso’ tem que tê muito programa bom/ pur
exemplo no caso da TV Cultura’ tem a Cultura’ tem a TV Isco:la’ (+) que: são
programas assim MA:S ninguém assiste’ quer dizer’ o pessoal tá mais assim
involvido cu:m (+) com programas que tenha baixaria’ com programas que tenha
(+) eh: muita violência (+) né” sexo’ a::: a vontade na: televisão e: é isso que eles
tão atraindo/ a televisão tá atraindo pra: pra esse lado’ quer dizer’ agora onde é que
fica a cultura do: do: do povo” (em relação a isso) e como é que (irei) viver só de/ só
de: violência’ só de: (+)/ só de sexo’ sem sem tê uma: uma coisa (+) assim
educativa’ que edifica a pessoa’ então’ é um programa bom e:/ tá precisano o (PRO)
JOvem principalmente’ purque:: (+) tem muito jovem aí fazeno (coha) que:/
(muita)/ assi:m no caso (+) burrada’ no caso tão fazendo’ e edifica’ um programa
como aquele edifica,
DOC: Então você acha que a televisão educa para a vida ou não?
INF: não’ ela edu:ca’ ago:ra (+) (o que) vai deter/ o: que vai determinar (+)
principalmente é o que a / o: o que sai da televisão (incompreensível) se a pessoa:/
quem for (+) a:costumado a:: assistir programas educativos’ purque eu tenho certeza
que: (+) Estados Unidos’ Europa’ passam também esse programa’ ma:s (+) é um
país culTUra’ (purque) um país assim/ um país europeu sã:o (+) um país de cultura’
o Brasil só num é: (+) um país de cultura purque o povo num tá acostumado a assistí
coisas que edificam né” então’ a televisão Ela é assim um meio de comunicação que
você pode aprender muita coisa e: (+) vai (lhe) edificá bastante’ agora BA:STA
você procurá (por) exemplo’ se procurá só baxaria você vai encontrar com certeza,

DOC: O que você nos fala da violência, né, que está imperando no mundo todo. A gente
vê nos jornais falados e nos jornais escritos, nas televisões, na nossa própria
comunidade, os atos de violência aberrantes. O que você nos diz da violência?
INF: o: pessoal hoje em dia’ ele:s (+) num tão mais preocupados/ eh: eh tá certo que (+)
há violência em TOdos os lugares né” (+) no caso do Brasil (++) eh:: acho que (+)
tá faltano um pessoal assi::m/ (temor à Deus assim) ah:/ o pessoal precisa (+) se
concientizá que: (+) tem Deus’ tem Deus pur ele’ ma:s o pessoal hoje em dia tá
mais preocupado cu:m (+) cum seus estudo’ sua namorada’ (cum) (+) seu emprego’
e onde é que fica Deus nesse lugar” Deus/ se Deus estivesse imperando na vida de
cada um’ num importa religião’ purque: (+) religião pra mim (pega) as pessoas’ se
Deus estivesse (incompreensível) no coração de todas as pesso:a (+) acho que não
teria tanta violência como: como: (+) TEM agora eh:: é o: o que diz a bíblia’ quem
lê a bíblia sabe que: o que tá acontece:no (+) eh: no caso a: vinda de Jesus’ mais (+)
(mesmo se é) purque é a vinda de Jesus (incompreensível) eh: não se preocupá com
a violêcia’ a violência tá muito grande’ (e:u)/ você sai na rua de TA:Rde ou de
manhã (+) e: não poder voltá’ principalmente nas grandes cidades São Paulo né” e::/
tá certo que tem cidade piquena que: (++) també:m a violência é GRA:Nde’ no caso
daqui de Juazeiro que: (++) têm bairros que: negócio de gangues’ principalmente
(+) esse negócio de gangue (incompreensível) São Francisco’ Pio XII’ ce:rto’ é
horrível’ principalmente pra: (+) pra gente que: que: (+) istu:da’ que sai à noite e:
(+) tem gente que mora longe’ que trabalha’ tá arriscano acontecer qualqué coisa’ a
violência tá muito grande (mesmo),
DOC: E a droga? O que você diz dela?
INF: a droga eu acho assi:m’ é: é: é falta de incentivo a::/ ao jovem (+) e:: qual é o
incentivo que o jovem tem pra pra: não (+) procurá a droga” que aqui no Brasil é
difícil você não encontrar’ (incompreensível) em todo lugar (incompreensível) o
pessoal vai dizê que a educação num tá (boa)’ quer dizê: em relação a:: a (+)
problemas eh: eh: (+) financeiro’ diz que num tem emprego, (o que vai istimulá) ão
a pessoa eh: eh:: de se disisperar, é:o disispero de muitas pessoas que: (+) que às
vezes nu:m nu:m num encontra empre:go’ é: problemas sentimenTAL’ é problema
(+) familiar e: não encontra assim (+) eh: um um um lugar onde você tem assi:m

(um conselho/ um aconselhamento)’ a maioria do pessoal que: que: mexe com
droga (+) pode perceber’ ela num uma família estrutuRAda’ nu:m (+) num istuda’
num tem interesse pur estudo’ (+) e:vive só grudado nu:m (+) programa
(incompreensível) programas que não edificam (++) (principalmente de) filme’ tem
muito filme que conduz a pessoa a fazer/ tal/ tal filme no caso da droga’ e: se a
pessoa não se conscien/ conscientizar no começo’ principalmente no começo’
quando for mais tarde ele nu:m num sai não (viu”) (incompreensível),
DOC: Se você fosse um governante, o que você faria para acabar com a droga e a
violência?
INF: PROibiria esse/ esses filmes que: que entram aqui no Brasil (+) de fora que: (+) fala
muito (de) (+) DRO:ga’ (de) (+) (violência) dessas coisa’ proibiri:a e colocaria
assim/ (+) tá certo que não é fácil a pessoa (di) dizê (+) principalmente (+) aqui no
Brasil’ NÃO é facil purque: é só falá né” ma:s no caso eu proibiria esses programa
assim de baixo nível que tem (+) principalmente) no rádio, tem prograMA (+) no
rádio aqui de Juazeiro que (+) que é é triste mehmo’ no caso desse programa
chamado Forroleragem’ o programa ali só: (+) só (+) (incompreensível) a hora de
derrubá culturalmente’ ali nu/ num tem nada (+) de cultura’ e:: se você começá a:
procurá (+) programas desse tipo’ você vai querer(++) (induzí) na droga’ violência’
o que eu faria e:ra (terminaria) cum esses programas (de:) baixo nível que tem (+)
programa dema:is (que) (+) (+)que num edificam nada na atividade de uma pessoa’
do cidadão’ então’ (cabe)/ terminaria cum isso e: (procuraria) tra trabalho ma:s
assim cu:m (+) educação e cum relação a emprego (certo” o imprego) tá precisando
disso’ de educação e de (incompreensível),
DOC: O que você faria para aumentar o número de empregos? E conseqüentemente acabar
com o desemprego.
INF: (de novo”) (+) faria o seguinte’ e:u (+) ((barulho de carro)) no caso da educação se a
pessoa (+) tem uma boa educação é lógico que:/ (+) logicamente ela vai ter um bom
emprego’ trataria de/ dessa parte de educação’ (eu tô) dizeno (aqui) (+) (de) novos
conceito que tem agora’ isso aí você va:i/ (+) pra/ pras pessoas que vão fazer
concurso’ no caso’ os interessados que:/ vai chegar uma hora que: eu o:u outra
pessoa vai querer fazer um concurso pra:/ prum imprego’ e se ELA NUM tivé: (+)

aprendido (++) (incompreensível) antigamente’ ela num vai fazê nada né” então’ a
educação ela precisa de que” (+) de nôvos métodos pra pra: podê (+) fazê cum que o
aluno (+) seja estimulado a estudá’ ah: (+) purque material didático tem (+) no caso’
têm (têm) professores excelentes’ agora o que falta (+) é isso’ é: é estimulá o aluno/
e acho que: a base fundamental pra você conseguí um EMPREGO’ é você tendo
uma boa educação’ (incompreensível) bom e: de qualidade,
DOC: P., você é um garoto que gosta de escrever. Como surgiu essa... Esse dom, essa sua
vontade de escrever, seu desejo de escrever?
INF: eh foi a pouco tempo isso’ e:u num/ e:u discobri que eu gostava de escrever (++)
fo:i ju (juntamente) quando eu comecei a estudá no Virgílio’ purque antes eu nu:m/
(+) Redação pra mim’ no caso’ né” (que:) é é: coisa que sai mais de você’ assim’
(incompreensível) expôr seus pensame:ntos (+) no papel’ (ali) eu estimulei/ esse
istímulo veio através quando quando comecei a estudar no Virgílio (+) e::/ a questão
de você assi:m/ (+) de: (+) querê istudá bem no caso’ você: (+) se interessano’ você/
lógico’ você vai iscrevê (+) coisa assim belíssima’ vai dependê da sua leitura’ se
você lê’ entã:o’ a pessoa que lê bastante/ você aprende a escrever e: expôr seus
pensamentos’ purque muita gente tem medo de de: (+) colocá o que tá sentino’ o
que tá passano (+) pro papel’ todo mundo tem capacidade pra isso’ todo mundo né”
agora (+) basta querer’ eu acho que que:/ o que eu fiz foi foi o seguinte’ eu fui (++)
comecei a:: a is/ iscrevê’ iscrevê’ iscrevê’ (incompreensível) foi começano a sair
naturalmente as coisas assi:m até que: (+) HOje eu tenho/ eu acho que:/ (entendeu”)
eu tenho (incompreensível) o dom de iscrevê (+) gosto muito,
DOC: Você pretende escrever algum livro futuramente?
INF: e:u já pensei i:m iscrevê um livro assim né” (+) quando terminá os estudos’
(principalmente)’ um livro assim’ que falasse assim da vida das pessoa (+) pobre’
rico’ (+) independente de cor ou não’ tenho vontade de falar assim com o respeito
de vida assi:m’ a vida de uma pessoa’ tenho vontade de escrevê um livro assi:m’
não é ensinano’ (e sim)/ e/ mas todo dia a gente tá é aprendeno (né”) (e) não
ensinano’ é vivê: e:: o que a pessoa PAssa durante o dia (+) e: (e) o que ela pode
evitá:’ todo mundo passa por isso e: (+) pode ser/ (incompreensível) passado (por
isso),

DOC: Quem foi a pessoa que fez com que você despertasse essa vontade de escrever? Que
você... lhe lhe incentivou?
INF: eu/ (+) ASSI:M’ quando eu comecei a estudá no Virgílio’ eu comecei a fazê
redação’ aí (eu)/ a redação ela ela tinha assi:m (+) sentido’ o pessoal começaram a
gostar’ principalmente os professores’ aí isso foi me estimulano cada vez mais’
acho que se a pessoa precisa de: (+) de estímulo pra: (+) continuá escreveno’ no
meu/ no meu caso’ eu escrevi:a (+) e: de repente eu tinha (êxito) naquilo naquilo
que eu tinha escrito (+) e: sempre que: (+) você consegue assi:m (+) um êxito
(num)/ no caso’ eu consegui’ escrevi até u:m/ uma redação que (+) que eu fiz sobre
o FOLclore no: no: / nesse ano né” (+) e:: istimulô muito assim a (incompreensível)
sempre ma:is’ querê sempre a: (+) a: colocá o que você tá senti:no’ o que você está
passa:no (+) o que você sa:be’ (purque) muita gente/ (tem que) colocá a (mão) no
que você sabe né” então’ foi isso que eu fiz/ e:u hoje em dia/ (foi) istímulo/ foi mais
do colégio,
DOC: Então você pretende continuar esse seu trabalho e irá escrever o seu livro. Além
desse livro da vida das pessoas, você não gostaria de publicar sua coletânea de
trabalhos que você tem em casa?
INF: vai dependê assim da da: (+) da: (+) do tempo’ acho que: (+) muita coisa que a
pessoa deve assim a:primorá’ no caso de (incompreensível) eu sempre guardo’ tudo
o que eu faço (+) sempre guardo’ e: se um dia assi:m e:u tiver a oportunidade de
escrevê um livro (+) ou vários livros’ :eu eu colocarei tudo aquilo (+) que eu fiz
durante a: (+) a mi:nha adolescência né” colocarei tudo num livro pra (+) pra pro
pessoal também (seja) estimulado a escrever’ se o Brasil tivé assim u:m pessoal que
tenha (+) tenha vontade de tê futuro’ tem vontade de aprendê’ tê: (+) assim vontade
mesmo acho que: vai pra frente’ e: (incompreensível) e:u pretendo sim fazê esse
livro né” quando eu terminá os istudo assim’ tudo mesmo’ aí eu vô/ (+) SE eu tivé
êxito’ no caso dos livros’ eu continuarei’ se: não tivé (+) fazê o que” ma:s eu acho
que foi um dom’ que Deus me deu’ escrevê,
DOC: Qual a mensagem que você daria aos jovens que têm esse dom mas ainda não
descobriram ou têm medo?
INF: eles tão eh:/ eles chegar pra uma pessoa assim/ por exemplo’ prum professor’ que

eles estão (assim) istudano né” um professor e: começasse a: (+) eh chamá um
professor assim (+) pra conversá um professor que você tenha mais intimidade’ um
professor que você (+) conheça mais ele’ que geralmente a pessoa não qué (+) expô
um trabalho assim pra uma pessoa que num conhece’ então’ tem o pessoal que é
tímido né” (incompreensível) (aí colocá)/ purque (+) tem pessoas aí que: (+) tem
MUITA coisa bonita pra: pra: pra escrevê aí:’ e tá precisano (dum)
(incompreensível) e num (+) e num faz isso pur pu:r (+) falta de estímulo e também
(+) purque é tímido’ tem medo tá entendeno” muita gente/ acho que todo mundo
tem (+) tem essa capacidade de de: (+) colocá o: seus pensamento’ as su:as crítica e
as sua dúvida né” (+) e: (+) (coisa) que eu (falei) pro jovens é que: coloque no
papel’ que/ mesmo que SEJA GUARDADO’ purque: (+) se você GUARda’ você
sempre tem aquilo ali: e pode algum dia você querer ((barulho de carro)) (ler) pra
uma pessoa,
DOC: Você concorda com aquela frase que diz: “Quem lê viaja”.
INF: concordo’ purque: (+) você quando tá leno’ você num nu:m/ (+) você (pára) o:/ seu
pensamento fica só naquilo’ você fica imaginando como seria as coisa né” (+) e
você realmente viaja’ tem muitos livros assim (mudificá) bastante’ dá pra você viajá
semsaí de casa né” como a hente nu:m nu:m pode viajá’ (então) (incompreensível)
através do livro’ tem muito livro bom que: (+) se você for lê assim’ você imagina
coisas assim (+) muito legal,
DOC: Como evangélico que você é, qual a mensagem que você nos daria, já que estamos
rumo ao ano 2000, rompendo o milênio. Qual a mensagem que você daria ao
mundo?
INF: o:: o: mundo ele: (+) ele tá (+) caminhano assi:m i:m caminhos largos’ co:m com/
como disse’ o pessoal tá indo (+) ino mais pelo MUNDO’ pelas pessoas/ pelas
coisas que tem no mundo’ (incompreensível) poderio (incompreensível) eh: (como é
que é”) prostituição’ violência’ o pessoal tá ino mais por esse ponto’ e: o que tá
levano isso/ a uma pessoa a:: a chegá até aí’ é o próprio mundo’ eh: se você fô
percebê’ têm pessoas que tá arrudiado alí que qué o seu (bem)’ se você se voltá pra
Deus’ você vai ter uma (vida) eternamente’ e: e o conselho que eu daria pra
humanidade é: (+) que entregasse a:: (+) vida a:: Jesus’ purque: (+) ele é o caminho’

assim’ o caminho ce:rto que: que você pode seguí’ e: o pessoal hoje em dia tá
(disligado) mais de Deus’ Deus (+) pras pessoas assi:m (+) é como se fosse u:m u:m
(+) instrumento’ um objetivo que: quando precisasse tava usano inquanto precisá tá
ali guardado’ quando na verdade Deus não é isso’ Deus é:/ Deus é amor’ Deus
sempre sempre tá: ao seu lado’ agora: (+) basta você procurá’ De:us’ ele ele: ele qué
dá uma vida boa pra todo mundo’ ((barulho de carro)) tem pobres’ miseráveis aí
que: (+) (se) a pessoa dizê’ oh rapaz’ tá pobre ali’ ma:s a questão num é/ Deus num
deixa um seu/ um filho seu (+) mendigá o pão não’ e: você vê muita pobreza assi:m’
às vezes você quer ajudá seno que na verdade a único/ o único refúgio’ a única
fortaleza que tem pra lhe (ali)/ pra lhe ajudá: é Deus viu” e o pessoal num tá ino pra
esse lado’ muita gente tá: (+) caminhano pra destruição da própria vida,
DOC: Um pensamento rápido.
INF: assim (+) o: caminho conduz a: a: (+) a vida eterna (e é isso),
DOC: O que você mais gostaria de dizer à sua mãe?
INF: (+) se volte pra Deus’ pra que: (incompreensível) nunca diga/.../ ((fim da fita))

