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DOC:  O meu nome é Raimunda de Sousa Figueiredo e estou aqui para conversarmos 

um pouco. Gostaria de saber alguma coisa de sua vida. Será que era possível? 

INF: é sim, 

DOC: Como é mesmo o seu nome? 

INF: F.C.N.,  

DOC: Em que dia, mês e ano você nasceu? 

INF: vinte e um de setembro de mil novicentos sessenta e três, 

DOC: Já faz tempo que você mora aqui? 

INF: faz oito anos, 

DOC: Já morou em outra cidade além do Crato? 

INF: não’ sempre morei no Crato, 

DOC: Já morou com outras pessoas além dos seus pais? 

INF: não’ sempre morei com meus pais’ até: (+) o casamento,  

DOC: Como se chama seu pai? 

INF: J.L.N., 

DOC: Ele ainda está vivo? 

INF: está sim, 

DOC: Você sabe da idade dele? 

INF: cinqüenta e oito anos, 

DOC: Como é o nome da sua mãe? 



INF: M.P.N., 

DOC: Você sabe da idade dela? 

INF: no momento nu istô lembrado, 

DOC: Você sabe onde ela nasceu? 

INF: sítio Sào Jusé município de Cratu,  

DOC: Conversando com você outro dia você me disse que trabalhava, o que é que você 

faz? 

INF: eu trabalho im posto de combustíveis, 

DOC: Gosta do trabalho que faz? 

INF: gosto sim’ é tanto que: já tá cum dizessete anos que eu trabalho nessa profissão, 

DOC: Você me disse também outro dia que tinha parado de estudar na 7ª série. Por que 

não continuou? 

INF: eu: não continuei purque (+) u trabalho que eu consigui (+) na épuca que é esse 

mesmo que inda istô até hoje (+) é: (+) não me deu condição pra que eu 

continuasse istudano, 

DOC: Você tem filhos? 

INF: tÁR�TXDWUR� 
DOC: E o nome deles? 

INF: U.’ C.’ C. e C, 

DOC: Você costuma ver televisão? 

INF: custumo, 

DOC: Que tipo de programa você assiste? 

INF: eu assisto fantástico’ globo reporte’ é:: globo rural’ e mais alguns programas, 

DOC: E de rádio você gosta? 

INF: eu gosto sempre de ouvi u: jornal da Princesa’ pela manhã, 

DOC: E se tratando de revistas, livros e jornais qual é o seu tipo preferido de leitura? 

INF: im jornais eu dô sempre uma oiada i: (+) eu gosto sempre de lê algumas vezes 

alguns livros (+) e algumas revistas, 

DOC: Gosta de festas? 

INF: gosto sim, 

DOC: Qual o seu tipo de festa preferido? 

INF: festa dançante’ é: anivesários’ algumas festas religiosas, 

DOC: Sempre que você vai a uma festa sua família vai junto? 



INF: vai sim’ dependeno da festa’ seno festa que termine muito tarde vamo só: o 

casal, 

DOC: Falando um pouquinho da exposição do Crato, o que você diz da exposição do 

Crato, você gosta? Você costuma ir participar? 

INF: custumo’ a isposição do Crato é uma festa maravilhosa’ é uma festa tradicional’ 

isso reuni gente de toda a região (+) i: acho muito bunita’ eu admiro muito’ é 

uma festa linda, 

DOC: Gosta de futebol? 

INF: gosto, 

DOC: Qual é o seu time preferido? 

INF: Flamengo, 

DOC: Cante pra mim uma estrofe do hino do Flamengo 

INF: uma vez Flamengo’ sempre Flamengo, 

DOC: Você já se acha velho? 

INF: não’ eu me acho muito novo ainda, 

DOC: Gosta de ir a igreja? 

INF: as vezes’ eu sô um pôco acomodado, 

DOC: Como é que você vê a religião de hoje? 

INF: a reuligi’ religião de hoje é: (+) tá muito dividida cum vários tipo de religiões 

né” tem a ca/ muita gente saindo da da religião católica pra ôtas’ né” mais os 

padre istão fazeno tudo pra puxá os jovens pa: pa igreja, 

DOC: Qual é a comparação que você faz é dos jovens de hoje, para os jovens de 

antigamente? 

INF: antigamente os jovis eram mais respeitadô’ temia mais os pais’ os de hoje (+) 

quando completa quinze anos já acha que é:: pode fazê tudo’ já acha que é dono 

do seu nariz, 

DOC: Eh fiquei feliz com suas respostas e gostaria de saber se era possível voltar outro 

dia  para continuarmos a nossa conversa. 

INF:  é pussível sim’ istô as órdi, 

DOC: O meu muito obrigado. 

INF: de nada, 

 

 

 



ENTREVISTA 

 

DOC: Qual o seu nome? 

INF:  F.C.N., 

DOC:  Onde você mora? 

INF:  rua dotô Raimundo Siebra’ número quarenta e três’ conjunto padre Cícero, 

DOC: Você já morou em outro lugar? 

INF: já, 

DOC: Onde e quando você nasceu? 

INF: morei no Sítio Oiteru’ e nasci: (+) no dia vinte e um de setembro de sessenta e 

três, 

DOC: Qual o nome dos seus pais? 

INF: J.L.N. e M.P.N., 

DOC: Eles ainda estão vivos? 

INF: só o meu pai, 

DOC: Você é casado? 

INF: sim, 

DOC: Como é o nome da esposa? 

INF: M.H.M.N., 

DOC: Quanto tempo vocês estão casados? 

INF: catoze ano, 

DOC: Tem filhos? 

INF: tÁR� 
DOC: Quantos? 

INF: quatro, 

DOC: E a idade deles? 

INF: o mais véio tem treze anos’ a si/ a sigunda doze anos (+) e duas gemias com 

nove anos, 

DOC: Até que série você estudou? 

INF: sétima séri, 

DOC: Gostaria de estudar mais? 

INF: gostaria’ e vô istudá, 

DOC: Em sua casa todos estudam ou já estudaram? 

INF: alguns ainda estudam, 



DOC: Tem escola perto de onde você mora? 

INF: tem, 

DOC: Como você vê a escola de hoje? 

INF: a iscola de hoje (+) istá sendo mais fácil do que a de antigamente, 

DOC: Fale um pouquinho sobre o que você entende da importância da escola nos dias 

de hoje. 

INF: a importância da iscola nuh dia de hoje é que até (+) o imprego mais (+) humilde 

que seja preciso de tê istudo’ até um varredô de rua tem que tê istudo, 

DOC: E antes, no que a escola era melhor? 

INF: bem’ antes (+) era mais fácil imprego’ não ixigia muito istudo pra alguns 

imprego e hoje (+) todo imprego ixige que tÁD�LVWXGR� 
DOC: O que você considera como fator que atrapalha continuar os estudos? 

INF: eu desisti de istudá (+) é: purque precisava trabalhá’ intão o imprego que eu 

consigui não dava condição pra mim istudá (+) istudava/ trabalhava até tarde da 

noite intão (+) não tD�FRPR�LVWXGi� 
DOC: Fale um pouco como anda a educação na sua comunidade. 

INF: a educação na mD� FRPXQLGDGH� ���� Qão é (+) ainda uma educação (+) muito 

elevada’ ainda precisa de mais (+) é:: como se diz (+) de mais’ de mais (+) união 

na comunidade (+) e solidariedade, 

DOC: Qual é a sua profissão? 

INF: eu sô: supervisô, 

DOC: Hoje em dia você trabalha na sua profissão? 

INF: trabalho, 

DOC: Tem sido difícil arranjar emprego? 

INF: tem sim, 

DOC: Para sua profissão é preciso algum estudo? 

INF: é’ só que devido o tempo que eu tÁR�QHVVD�iUHD�GH�WUDEDOKR�����p��IRL�PDLV�IiFLO�
eu trabaiá nessa profissão devido o conhecimento’ né” 

DOC: Quanto mais ou menos você ganha por mês nessa profissão? 

INF: na faixa de trezentos e cinqüenta reais, 

DOC: Tem gente que ganha mais? 

INF: na impresa que eu trabalho”  

DOC: Sim? 

INF: não, 



DOC: Quais as profissões de todos de sua casa? 

INF: na mD�UHVLGência” 

DOC: Sim? 

INF: eu trabalho nessa profissão’ como eu falei antes e mD�LVSRVD�p�SURIHVVRUD� 
DOC: O pessoal de sua casa anda satisfeito com a profissão que escolheu? 

INF: anda, 

DOC: E você está satisfeito com a profissão que escolheu? 

INF: istô’ mais pretendo (+) consegui coisa milhó, 

DOC: Se pudesse mudar, que outra profissão teria? 

INF: eu puderia iscolhê (+) é::/ eu admiro muito a: parte de (+) informática’ né” 

DOC: Você acha que hoje é mais fácil escolher uma profissão? 

INF: hoje sim, 

DOC: Por quê? 

INF: porque: se dedicá o istudo (+) e então/ durante esse esse período até até terminá 

o istudo tem várias áreas pra pessoa isculhê, 

DOC: Você participa de algum grupo social tipo casais com Cristo e asssociação 

comunitária? 

INF: participo sim (+) do incontro de casais com Cristo, 

DOC: Freqüenta clubes recreativos?  

INF: já freqüentei’ mah agora tô mais (+) afastado, 

DOC: Gosta do lugar onde você mora? 

INF: gosto, 

DOC: Em que sua rua poderia melhorar? 

INF: bom’ puderia (+) milhorá mais é: a (+) a união do pessoal que mora na rua é: (+) 

sê mais mais solidário’ ajuda uns aos outros (+) isso é que seria bom,  

DOC: E sua casa? O que pode ser feito para ela se tornar uma casa mais confortável? 

INF: bem’ pra: (+) o meu padrão de vida eu acho que a mD� Mi� LVWi�ERD¶�PDLV� ����D�
gente sempre qué mais um poco, 

DOC: Você costuma ver televisão? 

INF: custumo, 

DOC: Quais os programas que você mais gosta? 

INF: eu gosto mais do fantástico, 

DOC: Por quê? 

INF: purque é onde sai as nutícia mais (+) sérias’ né” 



DOC: E rádio? O que gosta de ouvir? 

INF: rádio’ eu gosto de oví música, 

DOC: Gosta de ler revistas, jornais, livros? 

INF: não’ eu num sô muito de lê não’ mais jornais eu (+) sempre olho algumas 

nutícias, 

DOC: Quais as festas que você mais gosta? 

INF: gosto de festa dançante’ gosto de festa de paróquia, 

DOC: Sua família vai junto? 

INF: vai sim, 

DOC: Das últimas notícias que você ouviu no rádio ou na televisão quais as que você 

considera boas e quais as ruins? 

INF: as boas são pôcas’ as ruins foram (+) quelas inundações em São Paulo’ aquelas 

famílias desabrigadas’ perdeno todos os móvi’ perdeno tudo, 

DOC: O que você acha do plano real? 

INF: o plano real é bom, 

DOC: Ele trouxe algum melhoramento pra você? 

INF: trôxe pra mim e pra: o povo em geral’ né” porque antes (+) pobre não pudia 

compra uma televisão’ não pudia compra uma geladêra e depois do plano real 

facilitô mais,   

DOC: De acordo com sua opinião, o que poderá ser feito para melhorar a vida de todos 

no Brasil? 

INF: diminuí o disimprego e acabá com a violência, 

DOC: E na sua cidade? 

INF: a mesma coisa’ continua (+) com a violência, 

DOC: Estou feliz por ter tido a oportunidade de entrevistar você e o meu muito 

obrigado. 

INF: dinada’ isto as órdi, 

DOC: Esta foi a entrevista número três. 

 

 

 

 


