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DOC: Qual o seu nome completo?
INF: J.N.S.,
DOC: Qual o seu grau de instrução?
INF: tecêro grau,
DOC: Qual a sua profissão?
INF: engenhêro civil,
DOC: Por que você optou por essa profissão?
INF: é (+) o fato da gente escolher a a profissão’ na verdade’ veio a parti do momento
que:: ao cursá a:: a fase inicial’ o primêro grau’ agente passô a tê uma AFINIDADE
maió cum a disciplina matemática’ cum os conhecimentos de física’ ô seja’ voltado
mais pra parte de cálculo e:: ao resolvê cursá o tecêro grau’ acreditei e:: (+) posso
dizê’ que fiz a opção correta’ escolhi uma profissão que tivesse envolvido a parte de
matemática’ a parte de cálculo’ e Engenharia Civil (+) veio a:: complemenTAR
esse interesse meu’ ẽĩm desenvolvê (+) a minha profissão,
DOC: Mesmo trabalhando na cidade, você continua morando na zona rural. Por quê?
INF: na verdade’ desde a minha infância (+) é:: eu sô filho de:: de agricultores’ meus pais
sempre moraram na zona rural’ é:: no período que eu iniciei a minha fase estudantil
é:: convivi todo tempo cum cum a vida de campo’ cum a agricultura’ e apesá da
gente:: terminá o primero grau como eu terminei o primêro grau aqui em Brejo

Santo’ fui cursá o sigundo grau ẽĩm Fortaleza’ mais sempre que agente vĩa de
férias’ u:: a área de campo sempre foi aquele local de repôso maió’ eu continuei
acreditando que depois de um dia de trabalho’ você retorná para o campo’ eu
acredito que é... ũa::: vamos dizê um repôso mais gratificante’ você teria um
descanso’ um descanso melhó’ assim sendo (+) depois de formado’ hoje’ vindo a:::
a exercê a profissão de Engenhêro Civil e também’ hoje’ exerço a profissão de
Professô’ também...sô inclusive concursado pelo estado e o fato da gente morá
próximo a cidade a (+) seis quilômetros de distância’ cum acesso excelente através
da BR centoi:: dezesseis’ então’ eu acredito que tô utilizando’ (+) vamo dizê assim’
juntando o útil ao agradável’ tô morando num ambiente ideal’ tranqüilo’ onde
agente após um dia de trabalho tẽĩm um descanso ma (+) tẽĩm um conforto melhor’
tẽĩm um descanso maió e sem a menó dificuldade do deslocamento para realizá’
digamos assim’ para o exercício da profissão’ para o trabalho,
DOC: Há quanto tempo você reside nessa localidade?
INF: é:: há mais de vinte anos que agente’ reside ẽĩm localidade fixa’ é:: quando eu
comecei cursá o sigundo gra:: é:: o sigundo grau’ os meus pais já haviam se
deslocado a morar na zona rural’ é:: desse período para cá (+) é:: teve os três de:: de
curso do sigundo grau’ depois vieram mais cinco anos de faculdade’ é:: oito anos’
hoje eu já tô cum treze anos de formado’ já estamo cum vinte e um vinte e um anos
que agente mora na zona rural ẽĩm localidade fixa,
DOC: Como ela se chama?
INF: é::: é conhecido como Sítio Lagoa do Mato’ mais (+) é:: até pela:: pela necessidade
de de alguma expansão’ é do período que agente exercia a função de vereadô’ que
eu também já fui vereadô aqui em Brejo Santo’ nós conseguimos’ aprová um
projeto é::: para viabilizá a ida do telefone até aquelas comunidades’ certo’ então’
hoje é conhecido como Distrito Industrial Lagoa do Mato,
DOC: Qual a fonte de renda dos moradores dessa localidade?
INF: é:: a comunidade da Lagoa do Mato’ hoje’ ela tem’ além de uma posição geográfica
muito boa’ é cortada pela BR centoi:: dezesseis que liga a cidade de Brejo Santo (+)
é:: tambẽĩm somos detentores de uma área de terra fértil’ onde a maioria das
famílias que ali reside’ tẽĩm como sobrevivência principal a agricultura,

DOC: Por que você tornou-se Professor de Física, uma vez que a profissão de Engenheiro
Civil o retorno financeiro é mais satisfatório que o de Professor?
INF: na verdade’ agente’ vamo dizê assim’ ao ao passá a fase de estudante’ agente diz a
fase de estudante como se deixa de sê aquele estudante profissional’ a partí do
momento que você passa a exercê uma profissão’ nós sempre procuramos encontrá
algo que nos complementa e::’ sempre eu gostei de estudá’ na verdade’ o fato de
você terminá um tercero grau’ não qué dizê que você pare de estudá’ e:: essa afeição
que eu tive’ e essa afinidade por sempre estudá’ eu acreditei que veio complementá
a partí do instante que resolvi dá aula’ tambẽĩm’ então’ há mais de dez anos que
agente exerce a profissão de Professô’ tambẽĩm’ e eu diria que:: como’ satisfeito
que sou cum a profissão’ como profissional da área de Engenharia Civil’ eu acredito
que se exercesse somente (+) a função de Engenheiro Civil ficava me faltando um
complemento’ e:: (+) dá aula’ hoje pra mim’ é ũa satisfação pessoal’ é um momento
gratificante que a gente sente’ ao tê oportunidade de conversá cum a juventude’ de
tá em contato cum (+) cum as pessoas que almejam um futuro melhó’ e eu me sinto
complementado’ sẽĩm a sala de aula’ me faltaria um pedaço na minha vida’ e essa
complementação pessoal’ eu tenho quando estou ẽĩm sala de aula’ tendo a
oportunidade de viabilizá para o jovem de hoje’ a oportunidade que eu tive ontẽĩm,
DOC: Como Professor, qual a sua opinião sobre a educação pública?
INF: nós sabemos que (+) a nossa sociedade é:: analisando a nível de Brasil’ a nível
nacional’ é constituída em sua MAIORIA (+) por famílias (+) de baixa renda’ e::
(+) num país’ uma nação’ que pretende tê um desenvolvimento sustentável’ uma
nação que pretende (+) atingí um desenvolvimento’ capaz de atendê as necessidades
da sociedade que a compõe’ (+) formada por famílias carentes’ por famílias de
baixa renda’ não se (+) não se poderia’ imaginá pô hipótese alguma’ que se consiga
atingí um nível de formação’ um nível de graduação melhó’ um nível de
desenvolvimento’ se num houvesse um investimento’ (+) na educação pública,
DOC: Qual seria na sua visão uma escola de qualidade?
INF: pra gente fazê uma avaliação’ sobre a escola de qualidade (+) analisando a escola
pública’ é:: vamo dizê assim’ seria uma’ uma avaliação muito ampla’ (+) porque na
verdade nós precisamos (+) colocá’ em pauta’ as necessidades e a realidade de cada:

sociedade’ a realidade de cada estado’ e:: o estudo feito’ vamos dizê assim’ de
maneira ampla’ daria pra gente dizê que a escola de qualidade’ era aquela que
viabilizasse (+) ao (+) estudante’ atendê as suas necessidades básicas’ não só (+) de
promovê uma conscientização política (+) onde ele pudesse’ fazer uma escolha’
mais verdadeira e mais consciente do que ele deseja (+) para o seu futuro’ como
também’ viabilizá o desenvolvimento’ de uma profissão’ pois como sabemos (+)
nẽĩm todos (+) irão chegá (+) ao tercêro grau (+) nẽĩm todos irÃO sê professores’
nẽĩm doutores’ nẽĩm odontólogos’ nẽĩm engenheiros’ mais (+) ẽĩm uma sociedade
completa’ precisa-se tambẽĩm do profissional’ do profissional de qualidade’ daquele
que vai desde do engraxate ao encanadô” ao comerciante” ao vendedô” (+) ou seja’
a nossa escola deveria viabilizá’ alẽĩm da conscientização política’ uma
profissionalização verdadeira’ e:: acima de tudo’ para que isso funcione bẽĩm’ a
administração pública deveria’ dá condições verdadeiras’ para que esse jovem’ a
partir do momento’ que saí da sua escola’ que pará de estudá’ que ele tenha
condições de desenvolvê sua profissão’ aí sim’ agente poderia dizê que teríamos
uma escola de qualidade,
DOC: Qual a diferença para você da juventude da sua época com relação a juventude de
hoje referente aos estudos?
INF: nós sabemos que (+) o cidadão’ o jovem’ onde ele vai à escola’ o seu maió objetivo
se chama (+) conseguí no futuro um melhó padrão de vida’ e esse melhó padrão de
vida (+) ele passa’ vamos dizê assim’ sê sê deslumbrado cum mais ênfase (+)
quando existe na verda... quando existe verdadeiramente a expectativa de surgí essa
oportunidade para ele’ então’ a visão do jovem de ontẽĩm’ comparando cum a de
hoje’ acredito que naquela época’ nós tínhamos uma expectativa de vida melhó’ nós
acreditávamos mais que o nosso anseio’ nosso objetivo seria atingido’ porẽĩm’ cum
o passá dos anos’ agente vê e encontra às ruas (+) cum engenheiro’cum profissional
do tecêro grau (+) formado’ professô e desempregado’ havendo a necessidade de::
de aventuRÁ’ outra manera de sobrevivência e muitas vezes a sua aventura’ o seu
momento’ o seu estilo’ a sua opção de sobrevivência’ não é aquela opção que foi
feita durante os seus estudos’ então’ o aumento do:: do desemprego’ (+) as
dificuldades econômicas porq (incompreensível) por que passa o país’ faz cum que

a expectativa e a esperança do estudante de hoje não tenha mais a mesma visão’ isso
destimula’ o nosso aluno’ isso faz cum que’ o nosso rendimento (+) é:: ẽĩm sala de
aula’ (+) o rendimento do aluno ẽĩm sala de aula’ passe a sê cada vez mais pió e isso
eu atribuo’ principalmente’ é:: ao desastre financeiro’ porque tá passando a nação
brasileira,
DOC: Pelas informações obtidas, constata-se que a política sempre esteve presente no seu
dia-a-dia. Qual a importância da política-social para o cidadão?
INF: (+) acreditamos que:: para que a gente possa:: sonhá’ (+) porque sem o sonho acaba
a expectativa de vida do cidadão’ pra que a gente possa tê um sonho melhó’ e::u (+)
gostaria que todo cidadão fosse político’ não é sê político somente (+) aquele que
exerce a função’ que exerce um cargo público’ mas que agente aprendesse a
questioná fato por fato’ elemento por elemento’ ou seja’ passássemos a a questioná
de perto’ a administração pública’ porque nós sabemos que (+) o político praticante’
aquele que exerce um cargo público’ eu vejo como (+) responsável por muitas das
falhas (+) e das dificuldades’ responsável por muitas das dificuldades que passamos
hoje’ (+) e agente pergunta:: somente o político é responsável” e aí viria (+) a
principal resposta’ não é somente o político que é responsável’ mais responsável
ainda é aquele cidadão que elege o mau político’ e como a gente sabe’ você só vota
mal’ você (+) só não consegue escolhê um bom representante para você’ porque
muitas vezes você FOGE’ do seu principal compromisso’ que é fazê cum que a
política faça parte da sua vida’ fazê cum que você entenda que um político
administra’ mais o cidadão político é quem elege’ e o cidadão POLITIZADO é
quem elege bẽĩm’ a política social’ (+) falando cum outras palavras’ a política
responsável pela melhoria verdadeira do padrão de vida do cidadão’ o que a gente
não pode dizê que o cidadão vive bẽĩm” se não tivé segurança’ que o cidadão vive
bẽĩm” sẽĩm não pode educar os seus filhos’ que o cidadão viva bẽĩm” se ele não
estivé desempregado’ que o cidadão vive bem se ele não tivé uma assistência social’
uma política social’ uma saúde... condizente cum as suas necessidades’ e nós vimos
e vemos cum o passar dos anos’ o surgimento cada vez mais de políticos
profissionais’ qual o político profissional que eu quero dizê” é aquele político que a
sua profissão é vivê as custas dos cofres públicos’ é aquele político que a sua

profissão é vivê de barganha em barganha” de benefício em benefício” esquecendo
de produzí verdadeiramente para o país’ e essa política social brasileira’ hoje’
agente vê através da administração federal atual... o fenômeno que é a falta da
energia’ o racionamento da energia’ e isso’ nós sabemos que... na verdade a nossa
estrutura’ a nossa realidade’ condição do nosso país’ não era para passarmos as
necessidades que passamos hoje’ porém’ cum essa política desastrosa onde o
objetivo maió era a privatização’ onde objetivo maió era vendê o nosso patrimônio
nacional’ hoje tivemos desviados investimentos necessários e hoje estamos aí
passando’ e esperamos não chegá a uma calamidade’ porque essa falta da
assistência’ essa falta da energia elétrica’ ela atinge os cidadão em todas as
categorias’ desde o desenvolvimento industrial desde... há...vamos dizê o bem-estar
social que é você não pode mais usufruí de alguns benefícios pelo fato de não podê
consumí a energia elétrica’ então’ são esses elementos básicos que fazem e espero
que faça cum que a sociedade reflita um pouco mais e entenda que não é apenas um
pequeno grupo que tem o podê verdadeiro de administrá bẽĩm’ mas’ sim’ a
sociedade unida que pode pensá melhó e pensá correto’ e a política-social brasileira
para... a maioria dos brasileiros que são as famílias mais carentes e mais humildes’
desempregadas e de baixa renda’ a assistência social está muito deficitária e não é
porque falta de pontencial do nosso país’ é por falta de responsabilidade dos
políticos brasileiros que realizam a política do nosso país’ que o nosso cidadão
merece,

