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DOC: Qual o seu nome?
INF: M.I.S.,
DOC: E a sua data de nascimento?
INF: vinte do onze de sessenta e seis ((rápido)),
DOC: Qual seu grau de instrução?
INF: segundo grau completo,
DOC: Onde a senhorita nasceu?
INF: Assaré,
DOC: Veio novinha para aqui?
INF: sim,
DOC: A senhorita morou em outra cidade além do Crato?
INF: não,
DOC: Qual o nome do seu pai?
INF: J.P.G.,
DOC: Ele nasceu também em Assaré?
INF: sim,
DOC: Qual a sua idade?
INF: setenta anos,
DOC: E sua mãe, onde nasceu?

INF: Assaré,
DOC: Qual o nome dela?
INF: F.C.S.,
DOC: Você já morou com outras pessoas?
INF: sim,
DOC: Com quem?
INF: mDWLD
DOC: A senhora trabalha?
INF: sim,
DOC: Qual a sua profissão?
INF: ca:ixa,
DOC: Tem filhos?
INF: não,
DOC: Costuma ver televisão?
INF: sim,
DOC: Qual o programa preferido?
INF: Fantástico, ((barulho de página folheada))
DOC: A senhorita gosta de ouvir rádio?
INF: gostio,
DOC: Qual o horário?
INF: seis e meia da manhã , ((rápido))
DOC: Que programa de rádio prefere?
INF: normando,
DOC: Na rádio tempo?
INF: é,
DOC: A senhora lê jornal?
INF: sim,
DOC: Qual?
INF: (+) diário,
DOC: A senhorita gosta de ler revista?
INF: gostio,

DOC: Gosta de festa?
INF: gostio,
DOC: E a exposição, costuma ir?
INF: custumo,
DOC: Gosta de vaquejada?
INF: gostio, ((riso))
DOC: E de forró?
INF: também, ((riso))
DOC: E da festa de São João?
INF: gostio,
DOC: A senhorita se acha velha?
INF: não,
DOC: Gosta de futebol?
INF: não,
DOC: Pratica algum esporte?
INF: não,
DOC: Costuma ir à igreja?
INF: sim, ((barulho de página folheada))
DOC: Fale sobre seu trabalho.
INF: eh: é um espaço simples feito de momentos agradáveis’ onde eu encontro
serenidade’ equilíbrio e determinação, ((rápido)) ((página folheada))
DOC: Você acha que sua atividade contribui para o desenvolvimento do país? Por quê?
INF: sim’ porque contribui para a economia do paí:s/ (+) porque contribui para a
economia do país ((rápido)) seno: um reflexo de mDLGHQWLGDGHSURILVVLRQDO
DOC: Está contente com sua função?
INF: sim’ ((página folheada)) pois me integra no meio social plenamente, ((página
folheada))
DOC: O que mais gosta e o que menos gosta no seu trabalho?
INF: tudo que faço no meu trabalho é com muita satisfação ((rápido))’ não existe nada
que eu não goste de fazer,
DOC: Como você descreveria o seu estado de espírito no momento?

INF: ((página folheada)) no momento’ estou traqüila e de bem com mi/ com a vida,
((pessoas caminhando))
DOC: Qual foi o momento mais feliz de sua vida? E o mais triste?
INF: o momento mai:s feli:z fo:i/ eu me considero todos os dias’ pois a cada d/ (+) a cada
dia (+) vivemos e aprendemos novos conhecimentos ((rápido))’ o mais triste foi o
dia em que eu perdi meu pai,
DOC: Para você, quais as coisas boas da vida?
INF: amor’ paz’ felicidade e saúde,
DOC: Destaque a importância da comunicação em nossa vida.
INF: ((página folheada)) (+) tudo que vamo fazer temos/ (+) necessidade de diálogo,
DOC: Qual a sua opinião sobre ensino no Brasil?
INF: em algumas partes do Brasil’ existe um ensi:no de qualidade’ muito mais no geral a
carência é muito grande (+) está inferior às necessidades das pessoas,
DOC: Os meios de comunicação exercem uma influência muito grande na vida das pesoas.
Qual sua opinião sobre esse assunto?
INF: sem os meio de comunicação não existe informação (+) e através dele não (+)
mantemo informações (+) não mantemo informado,
DOC: Para você, o que é saudade?
INF: (+) uma sensação expansiva,
DOC: Qual o seu maior sonho?
INF: conquitá um es/ um espaço especial’ um cantinho cheio de amor,
DOC: Muito obrigada por a senhora ter me ajudado nesse trabalho e desculpa pela
incomodação.

