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DOC: Ficha social número um, informante MAO, idade: quarenta e cinco anos, grau de 

instrução: primeiro grau, localidade: Baixinho do boi, Brejo Santo, Ceará, 

documentadora Ana Lúcia Cavalcante Torres. Qual o seu nome? 

INF: MAO, 

DOC: Qual o seu grau de instrução? 

INF: primêro grau, 

DOC: Onde você nasceu? 

INF: no Sítio Timbaúba’ município de Mauriti, 

DOC: Qual o nome do seu pai? 

INF: E.T.S., 

DOC: Qual o nome da sua mãe? 

INF: A.A.C, 

DOC: Você trabalha? 

INF: sim, 

DOC: Qual a sua profissão? 

INF: auxiliar de serviços gerais, 

DOC: Você gosta de ler? 

INF: sim, 

DOC: Qual o tempo de leitura? 



INF: eu gosto muito de lê a bíblia’ porque a bíblia sagrada é um livro muito bom’ é  livro 

dos livros e:: porque também está nela a promessa de vida eterna’ e há uma 

necessidade no homem de lê a palavra de Deus’ porque também diz assim’ é:: está 

nela’ examinais as escritura purquê está nela a vida eterna, 

DOC: Qual a importância da religião em sua vida? 

INF: é obedecê a palavra de Deus’ purquê é muito importante na nossa vida lê a palavra 

de Deus’ aprendê nela’ purquê é a lei de Deus e nóis precisamos de sempre está 

lendo e obedecendo, 

DOC: Qual a sua visão sobre as diversas religiões que estão existindo no Brasil? 

INF: sim’ sempre existiu diversas religiões’ desdo:: início do mundo a gente vê 

observando a palavra de Deus’ de Gênesis a Apocalipse a gente observando bem’ a 

gente vai:: descobre muita coisa’ purquê as diversas religiões sempre houve’ e hoje 

existe e vai existií (+) sempre assim, 

DOC: Qual o seu estado civil? 

INF: casada, 

DOC: Você tem filhos? 

INF:  sim, 

DOC: Quantos? 

INF: seis, 

DOC: Com que idade você se casou? 

INF: com vinte anos, 

DOC: Se fosse hoje, você se casaria com essa idade? 

INF: não, 

DOC: Por quê? 

INF: é:: porque hoje as moças se casa com vinte anos não estão preparada e no passado 

é:: sempre estava pronta para é:: recebê o seu lá é:: encarando a as coisas’ hoje é 

mar difícil purque:: as pessoas não estão muito preparada para suportá as 

dificuldade que hoje existe no nosso país’ há muita cobrança tambéim no 

casamento, 

DOC: Você tem filhos adolescentes? 

INF: sim, 



DOC: De que maneira você procura educá-los? 

INF: dentro das minhas possibilidade’ eu procuro ajudá o adolescente’ eh principalmente 

uma filha que eu tenho purque hoje o mundo o mundo vive muito difícil para educá 

os filho, 

DOC: Qual o seu maior medo com relação ao futuro dos seus filhos? 

INF: é porque:: os filho hoje’ eles confunde tambéim a liberdade com a libertinage’ e a 

minha preocupação é que estão vivendo no mundo das droga’ da prostituição’ 

eticetra., 

DOC: Você demonstra ser uma pessoa bastante extrovertida. Fale-me um pouco do seu 

relacionamento com as pessoas da sua comunidade. 

INF: é muito bom convivê com pessoas (incompreensível)da  nossa comunidade’ povo 

humilde’ é um povo carente’ é um povo é:: amigo e:: hospitalêro’ e por isso eu 

agradeço a Deus por vivê nessa comunidade, 

DOC: Há quanto tempo você reside nesse local? 

INF: há cinco anos, 

DOC: Você pretende, no futuro, morar na cidade? 

INF: não, 

DOC: Por quê? 

INF: porque na cidade tudo é mais difícil (+) e:: as dificuldade na cidade é maió’ então no 

aqui nã no (+) gosto muito daqui do trabalho no sítio’ porque:: o sítio é melhó e:: a 

vi a convivência é melhó’ a tranqüilidade  é melhó e por isso eu agradeço muito a 

Deus por morá no sítio’ é:: o silêncio’  

DOC: Você se sente realizada exercendo a sua função de auxiliar escolar? 

INF: sim’ é:: me sinto muito bem no meu trabalho’ convivo com:: com as pessoas’ é:: 

professores’  a direção’ com os alunos’ é muito bom’ sempre estou pronta prá ajudá 

é:: na medida do possível é:: em meu trabalho’ é:: tẽo um relacionamento com os 

aluno é muito bom’ tambéim com os professores’ é:: me sinto muito feliz por está:: 

sempre ajudando uns aos outro e tendo uma boa comunhão com eles, 

DOC: Por que você não continua os seus estudos? 

INF: por falta de tempo, 

DOC: Você tem vontade de recuperar esse tempo fazendo o Telecurso 2000? Por quê? 



INF: não’ é:: na época foi muito difícil prá mim por falta de:: tambéim de transportes’ as 

dificuldade era maise’ e aí hoje’ é se torna mais difícil ainda’ porque:: tenho que me 

dedicar a meu trabalho dedicação a Deus primêramente’ a meus filho’ ao marido’ 

eticetra., 

DOC: Qual a sua opinião sobre a educação pública? 

INF: é’ a escola pública deixa muito a desejá’ é porque não oferece material didáticos 

para os alunos e professores e por isso a:: essa essa fica difícil para o professô 

trabalhá com oficina’ trabalhá mais e mais com os alunos’ e por isso há essa 

dificuldade eu acho essa dificuldade sempre está existindo na escola pública, 

DOC: Isso chega a preocupá-la por sua filha estar estudando na escola pública? Por quê? 

INF: sim’ porque ela não não vai está:: bem preparada para é:: para concorrê prum 

vestibulá, 

DOC: Qual é a maior felicidade de uma mãe e a maior tristeza com relação aos filhos? 

INF: sim’ a a felicidade é:: vê seu filho obtendo um um bom progresso né” crescendo’ 

estudando’ e:: sempre tirando primêro lugá isso é bom e deixa a mãe muito feliz (+) 

e triste é quando o filho é:: fica disimpregado’ vai concorrê com ôtros alunos e não 

está preparado’ e dêxa isso’ dêxa os pais é:: triste né” porque ele não está muito 

preparado para concorrê com:: ôtros alunos’ com ôtros colegas, 

DOC: Além do seu trabalho na escola, qual a outra fonte de renda da família? 

INF: é no sítio’ a gente é:: teim as frutas’ teim as galĩas e:: a renda né muito grande não’ 

é piquena’ mais é as fruta a gente traiz’ vende na fêra’ e aí vai passando, 

DOC: Quais os fatores positivos de se morar na zona urbana e os negativos? 

INF: o positivo é tê uma vida:: tranqüila é:: sem muita preocupação’ em termo de:: da 

intranqüilidade que tem na cidade’ e:: o negativo muitas vêiz é a falta de transporte’ 

porque muitas vêiz a gente não está preparada com dĩêro para chegá até a cidade’ 

para pagá é:: o transporte, 

DOC: Você falou que tem seis filhos. Todos moram na sua casa? 

INF: não, 

DOC: Por quê? 



INF: porque trêis é:: fôrimbora’ morá em São Paulo’ em busca de de trabalho’ e teim 

uma casada’ e ôto casado’ que moram nũa cidade e:: ficô apenas ũa filha 

adolescente que mora comigo, 

DOC: Você tem netos? 

INF: tẽio, 

DOC: Fale-me sobre eles. 

INF: é:: os outros neto u:: moram com os pais’ agora EU crio um  neto’ ele mora comigo’  

ele desde que nasceu ele mora comigo’ é uma criança inteligente’ gosta de estudá’ é 

obediente’ e:: deixa a a casa muito:: alegre com a presença dele e:: ele é um neto 

muito querido’ me deixa muito feliz, 

DOC: Você gosta de assistir televisão? 

INF: não, 

DOC: Por quê? 

INF: porque a televisão é um instrumento dentro do nossos lares que traiz muita muita 

coisa ruim’ primêro ensina os adolescente a desobedec /.../ aos filho a desobediência 

aos pais é:: traiz violência’ no jornal não dá prá assistí porquê passa muita coisa 

ruim pá mente das crianças e também ar novela’ qui:: só mostra prostituição’ então 

seria bom que os lares nunca existisse um um instrumento desse’ EU:: não gostaria 

de tê’ mais o meu esposo gosta muito de televisão’ gosta de jornal’ e porisso eu tẽo 

ũa aqui em casa, 

DOC: Quantos irmãos você teve? 

INF: vinti::dois, 

DOC: Foi difícil para seu pai educá-los? 

INF: foi’ porque naquela época era muito difícil’ não existia escola no sítio’ não existia 

transporte’ (+) e:: prá levá até a cidade’ as dificuldade eram mais’ então é:: nóis 

num temos assim (+) é como istudá’ vivemos vivia mais para o trabalho de roça’ e 

depois de algum tempo é:: meu pai é:: colocô quatro filho na escola’ aí conseguiro a 

fazê a oitava série, 


