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DOC: Qual o seu nome?  

INF: P.T.R.A., 

DOC: Qual a data do seu nascimento?  

INF: vinte oito de feverero de mil novecentos e sessentei um, 

DOC: Onde você nasceu? 

INF: na cidade de Crato, 

DOC: Qual a rua que você mora? 

INF: rua São Francisco, 

DOC: Sempre morou nessa rua? 

INF: não, 

DOC: Qual a rua que você morava antes? 

INF: rua Gonzaga de Melo, 

DOC: Mais qual o bairro? 

INF: no mesmo bairro’ Pinto Madêra,  

DOC: Você morou em outra cidade além do Crato? 

INF: não,  

DOC: Você gosta de morar na sua cidade? 

INF: gosto, 



DOC: Qual o nome de seus pais? 

INF: A.R.A.’ e M.A.R., 

DOC: Onde eles nasceram? 

INF: meu pai nasceu em Pernambuco,  

DOC: Qual cidade? 

INF: Serrita,  

DOC: E sua mãe? 

INF: minha mãe é do município de Crato’ nasceu no distrito de Lamêro,  

DOC: Você já morou com outras pessoas? 

INF: não, 

DOC: Você trabalha? 

INF: sim,  

DOC: Qual a sua profissão? 

INF: professô,  

DOC: Há quanto tempo? 

INF: cinco anos,  

DOC: Você se sente realizado com essa profissão?  

INF: sinto sim,  

DOC: Porquê? 

INF: purque:: a gente seno professô’ apesá de insiná’ também istá aprendeno,  

DOC: E antes, trabalhava em quê?  

INF: antes eu era auxiliá de contabilidade,  

DOC: Aqui na cidade? 

INF: sim,  

DOC: Trabalhou quanto tempo? 

INF: (+) trabalhei s:ete anos e meio,  

DOC: Por qual motivo você saiu desse trabalho? 

INF: foi demissão (+) da impresa,  

DOC: Qual era a empresa? 

INF: Auto Vale (incompreensível),  

DOC: Aqui mesmo na cidade? 



INF: na cidade de Juazêro do Norte, 

DOC: E o que levou você a escolher a atual profissão? 

INF: (+) purque aqui na região (+) a faculdade che/ antigamente a faculdade de Filosofia 

que foi a queu entrei (+) era (incompreensível) uma oportunidade’ pra magistério’ 

eu cumecei Direito’ mais num me num me senti realizado pra mu/ ((som de telefone 

tocando)) pra adivogado’ purisso eu iscolhi pra professô,  

DOC: E seu grau de escolaridade?  

INF: superiô, 

DOC: E o problema vivenciado com maior freqüência em sala de aula entre professor e 

aluno? 

INF: (incompreensível) conversas’ (incompreensível), 

DOC: Nem um outro problema?  

INF: não, 

DOC: E qual a faixa etária do alunado, onde você trabalha? 

INF: é variado’ trabalho cum criança’ aduto, 

DOC: Então você ensina no primeiro grau menor maior é segundo grau?  

INF: só: primero grau menó’ e sigundo grau, 

DOC: Qual a faixa etária mais difícil de lidar?  

INF: (+) a classe adulta,  

DOC: Por quê?  

INF: porque a gente vê muito disinteresse por parte dos alunos,  

DOC: Você já se deparou com aluno viciado, ou seja, drogado em sala de aula?  

INF: não,  

DOC: Como você poderia definir o comportamento do seu alunado?  

INF: (+) é razoável’ tem alunos bons’ tem alunos incompreensíveis, 

DOC: E quanto a aprendizagem?  

INF: aprendizagem ela é::: (+) diversificada’ há alunos interessados’ ôtros nem tantos,  

DOC: Você acha que o alunos quando sai do primeiro grau menor, ele vem totalmente 

preparado para o primeiro grau maior? Como por exemplo de quarta série para 

quinta série?  

INF: não, 



DOC: Qual a disciplina que você leciona?  

INF: matemática, 

DOC: Que dizer que esses alunos não estão preparados para ingressar numa quinta série?  

INF: não, 

DOC: E você/ qual o problema que você acha que acontece?  

INF: eu acho que: os alunos não são (+) é:: preparados (+) de acordo com que realmente 

a gente precisa quando entra no primêro grau maió (+) purque a base é fundamental’ 

sem a base há dificuldade para que o aluno possa (+) é: realizá uma boa participação 

no curriculo escolá,  

DOC: Você achaque pode ser deficiência do professor, da série anterior?  

INF: (+) não (+) porque: o professô num é::/ (+) isso vem di/ eh diretamente do aluno 

quele já sai de casa sem preparo’ a maioria do istudo dos pais de alunos de escola 

pública’ ele não são to/ eh: conhecedores de é educação’ e dificulta também ao 

aluno’ então quando os alunos chegam na escola’ já tem dificuldades na 

aprendizagem, 

DOC: Os pais sempre freqüenta a escola?  

INF: somente nas ne/ nas reuniões, ((barulho no gravador)) 

DOC: Você nunca enfrentou nenhum problema em sala de aula?  

INF: graças a Deus não,  

DOC: Já trabalhou em outra escola além dessa?  

INF: trabalhei’ trabalhei no Estado da Paraíba’ trabalhei no Dom Quintino (+) e 

atualmente’ aqui no Estado da Bahia, 

DOC: Você é casado?  

INF: sim,  

DOC: Há quanto tempo? 

INF: doze anos, 

DOC: Qual o nome da sua esposa?  

INF: M.B.C.A., 

DOC: Ela é daqui da cidade?  

INF: ela é de Pernambuco, 

DOC: Qual cidade? 



INF: (Granito), 

DOC: Quando vocês se conheceram? 

INF: na praça da Sé, ((barulho de pessoas que estão no local)) 

DOC: Tem filhos? 

INF: temos,  

DOC: Quantos? 

INF: duas, 

DOC: Qual a idade de cada uma? 

INF: onze’ e deiz anos, 

DOC: Elas já estudam? 

INF: já, 

DOC: Como é o comportamento? 

INF: bem comportadas, 

DOC: E como aluno? 

INF: também, 

DOC: Você sempre freqüenta a escola que suas filhas estudam? 

INF: todos os dias, 

DOC: Nunca recebeu nem uma reclamação?  

INF: não, 

DOC: Você acha que o aluno tendo um pai como professor influencia melhor a 

aprendizagem desse aluno? 

INF: eu acho que sim,  

DOC: Por quê? 

INF: purque::: (+) os pais tem/ teriam que cuidá do istudo dos filhos’ e com isso aí já 

seria um auxílio pra eles entã/ tan/ tanto na matéria que o pai leciona’ como também 

nas ôtras (+) também tem condições de  acrescê no istudo,  

DOC: Costuma conversar com seus filhos? 

INF: sim,  

DOC: Acompanhando o crescimento deles na educação? 

INF: sim,  

DOC: E sobre o salário do professor, o que você acha?  



INF: eh’ em termo de salário’ como é aqui no nosso país tá tudo (+) ruim’ o salário do 

professô realmente é muito/ dêxa a desejá,  

DOC: Você gosta de assistir televisão? 

INF: gosto,  

DOC: Qual o programa que mais gosta? 

INF: Jornal Nacional’ eh::: (+) às vezes (+) quando dá certo (+) na quinta fêra eu assisto 

(+) Linha Direta,  

DOC: (+) E o que você acha do programa do Ratinho? 

INF: não gosto,  

DOC: Por quê? 

INF: eh::’ num::::: num entra muito na minha (+) consciência,  

DOC: Qual a melhor emissora pra você?  

INF: tv globo,  

DOC: Por quê? 

INF: purque::: como de (incompreensível) é a:: é a antiga’ desde quando eu comecei a 

assistí tv sempre foi programa da rede Globo,  

DOC: Qual a sua religião? 

INF: católica,  

DOC: Mais freqüenta? 

INF: sim:’  

DOC: Participa das festividades da igreja? 

INF: participo,  

DOC: Você gosta de festa? 

INF: (+) é:: mais ô menos,  

DOC: E as (incompreensível) da praça, costuma ir? 

INF: costumo, 

DOC: Gosta? 

INF: gosto,  

DOC: Eu gostaria que você fizesse um paralelo entre a festa da exposição do Crato há dez 

anos atrás em hoje, mudou alguma coisa? 



INF: mudô muito’ porque a uns deiz anos atráis a gente tinha uma:: tranqüilidade (+) não 

só na exposição como em várias festas’ pois com esse movimento de dro:ga’ é::: 

violência (+) é prejudica muito todo/ em em qualqué ambiente’ principalmente em 

ambiente festivo,  

((longo período de pausa com conversa de pessoas ao fundo)) 

DOC: Agora há pouco tempo você falou sobre o país, o que você acha do Presidente? 

INF: o Prisidente’ ele é:: uma pessoa muito radiCAL (+) ele impõe muito’ nas suas 

dicisões (+) e:: afeta a nação,  

DOC: Fale um pouco mais sobra a situação do nosso pais. 

INF: eu acho que a situação do nosso país ela é crítica devido a: (+) disorganização 

política (+) como também a ambição política’ porque com essa ambição que ixiste 

em cada pessoa que faiz parte dÊD��GHWHUPLQDGD�SRVLoão política ele: (+) puxa muito 

pra si’ intão ele é incumbido quando se é/ se é eleito’ ele é incumbido de trabalhá 

PARA a nação’ pra uma comunidade’ e:: eu acredito que eles a invés trabalhá em 

benefício da comunidade’ ele trabalha mais em benefício a determinada (+) pessoas’ 

ô seja (+) o seu próprio,  

DOC: O que você acha do plano Real? 

INF: muito bom (+) se tivesse sido desde o início’ é::: (+) acompanhado com com o 

povo’ com a população’ de acordo com o qui/ a: quem determinô esse plano’ queria 

havê:: comé/ comé que se diz” economia’ se a pessoa não gastá em excesso’ e sim’ 

tivesse tido:: consciência do que quiria fazê’ e gastasse somente o necessário,  

DOC: E o que você acha do Prefeito de sua cidade? 

INF: eh nóis tivemos o:/ a minha cidade ela vem sendo (+) prejudicada a um bom tempo 

em termo de pulítica e administração municipal’ atualmente agente tinha (+) tem um 

Prefeito que istá substituindo (+) o anteriô’ era vice’ substituindo agora o anteriô 

que chegô a falicê’ nóis isperávamos que com administração (+) do: Prefeito C.B.’ a 

gente iria tê benefícios pra um/ pra cidade de Crato’ não só pra cidade como 

também pro município (+) aconteceu o a a fatalidade dele chegá a falicê’ e ficô seu 

vice-Prefeito’ que PRA MIM’ em termos (incompreensível) não é (+) um bom 

administradô,  

DOC: Se você fosse Prefeito da cidade, o que faria por ela?  



INF: TUDO,  

DOC: Tudo o quê? 

INF: tudo que fosse de bom’ de proveito que fosse de vantagem para comunidade,  

DOC: Na economia, faria o quê? 

INF: a economia é um passo que a gente deve pensá muito’ pa trabalhá com economia’ 

porque:: (+) na economia tá:: a base fundamental de todo movimento que é feito em 

Administração,  

DOC: E na Educação? 

INF: a educação era priciso sê muito (+) eh::: beneficiada’ professores’ eh::: aluno (+) 

prédio de iscola’ tudo isso pricisa sê tratado com: (+) carinho,  

DOC: E a questão da segurança da cidade? 

INF: a segurança: na cidade’ ela também é importante’ porque: agente tra/ eh:: e 

atravessa uma f:/ uma: (+)/ um tempo muito chêi de violência’ é::: essa crise que a 

gente vive’ tá: aumentando a violência fazendo com que: (+) o cidadão não possa vi/ 

andá tranqüilo (+) na sua cidade,  

DOC: Você já presenciou algum crime, alguma violência? 

              [[ 

INF:               já, 

DOC: Na sua cidade? 

INF: já’ há muito tempo’ mais (+) já presenciei,  

DOC: Você poderia citar?  

INF: ó’ o siguinte’ eu: (+) tá cum bom tempo que aconteceu isso’ e me pegô de surpresa’ 

eu ia na casa do meu avô’ no caminho’ aconteceu essa fatalidade queu num (+) num 

me sentí bem’ eu acharia (+) conviniente ficá como tá/ está mesmo’ já passô,  

DOC: Como você vê a marcha dos cem mil realizada no Brasil? 

INF: eh:: es/ esses fatos assim que ocorre na capital nacional’ é:::: (+) é:: de acordo com o 

que tá reno a situação do país’ essas pessoas que tão lá’ esse povo que 

(incompreensível) cada um tem sua (+) é:: como é que se diz” (+) tem a sua recha 

(+) e tão trabalhando / tão lutano’ pra vê se consegue um benefício maió,  

DOC: Voltando pra cidade, é a festa da padroeira da sua cidade como costuma ser 

festejada? 



INF: atualmente ela consta de: um novenário que é: comum no em festa de de católica’ 

de santo’ tem há um bom tempo agora essas caminhada pela madrugada’ em que a 

padroeira faiz visita (incompreensível) em determinada tarefa (+) como já disse’ o 

novenário’ em seguida (+) acompanhada de leilões’ bingos’ na praça em frente a 

matriz’ é:: (+) o movimento do pessoal (incompreensível) bombons’ é: batatinhas’ 

tudo’ em parte (incompreensível) e o movimento festivo’ que até:: 

(incompreensível),  

DOC: Quando é realizado a festa da padroeira?  

INF: eh:: ela inicia no dia vinte dois de agosto’ com o levantamento do pau da bandêra’ 

inclusive’ choca com o dia da/ eh:: que é dedicado ao folclore’ e tem apresentações 

folclóricas e assim sucessivamente’ ATÉ: se istende até o dia primêro de setembro 

que o dia da padroêra, ((falha na fita)) 

DOC: Você é funcionário público municipal ou estadual?  

INF: istadual,  

DOC: Fale um pouco sobre o governo do seu Estado. 

INF: o governo do Istado eu acho ele assim um governo muito: (+) de fantasia (+) é:: 

muita propaganda (+) e que a gente só pode vê isso na TELA mesmo’ e agente 

convivendo COM (+) o que ele diz’ é completamente diferente,  

DOC: E quanto ao lazer? Como é a sua vida? 

INF: a vida normal’ eh: (+) aos dois anos passei por um problema’ eu so/ sofri um 

infarto’ e com isso afetô muita coisa queu gostaria de fazê (+) eh gostarra de tumá 

uma cervejinha’ uma cachacinha (+) companhêros’ algumas companhêras também’ 

e começo/ hove um prejuízo,  

        [[ 

DOC:      (incompreensível) ((barulho no gravador)) Com o salário do 

professor, dá pra ter uma vida razoável, bom ou ótima?  

INF: dá’ dá pra gente curtí’ é primêro a responsabilidade’ aí tira um poquim’ dá pra gente 

fazê uma certa brincadêra,  

DOC: Você mora em casa própria? 

INF: sim,  

DOC: Você já conseguiu a sua casa após essa profissão?  



INF: não’ antes, 

DOC: Você ganhava melhor na profissão anterior ou como professor? 

INF: não’ atualmente é melhó,  

DOC: Se você tivesse que optar, qual profissão gostaria de exercer?  

INF: seria: veterinária,  

DOC: E por que não... 

INF: purque gosto muito de de animais’ principalmente gato’ cavalo’ e como a 

veterinária faiz parte do movimento’ daria certo,  

DOC: E porque você não conseguiu se formar em veterinária?  

INF: purque:: no período a gente (+) atravessava uma fase financêra apertada’ e esses 

curso não tem aqui na região’ teria que dislocá a uma capital’ e com isso’ dificultô,  

DOC: Seu pais não tinha condições de manter esse curso? 

INF: não,  

DOC: Você tem algum irmão? 

INF: tenho duas irmãs,  

DOC: São formadas? 

INF: uma é’ a ôtra não,  

DOC: Em quê? 

INF: ela é economista,  

DOC: Mas ela exerce a profissão? 

INF: atualmente ela tá na tranqüilidade’ casada (+) eh:: o marido’ o isposo já se aposentô’ 

(+) tão só (+) isperando o: (+) que chegue a hora do almoço’ a hora da janta’ e 

tão/.../,  

DOC: E a outra irmã?  

INF: a ôtra irmã fica na: eh mora com minha mãe’ minha mãe é viúva’ ((barulho de 

pessoas gritando)) e: ela está com minha mãe’ embora que trabalhe também,  

DOC: Qual a profissão dela? 

INF: ela trabalha como auxiliá de iscritório na Viação Pernambucana’ em Juazêro do 

Norte,  

DOC: Gosta de esporte? 

INF: gosto,  



DOC: Qual o seu esporte preferido? 

INF: futibol,  

DOC: Qual o time que você torce? 

INF: flamengo,  

DOC: Por quê? 

INF: purque::: isso já vem a muito tempo’ quase (+) me acompanha de nascimento’ e:: 

desde criança’ (+) queu conheci o flamengo e ate hoje sô flamengo’ vô morrê 

flamengo’ e se ressuscitá’ flamengo dinovo,  

DOC: O que você acha do atual técnico da seleção? 

INF: eu acho ele uma pessoa muito::: orgulhosa, naquele modo populá (+) am/ ele usa de 

uma bossalidade muito grande’ uma pessoa que (+) eu acho ele muito assim (+) pra 

mim’ num é uma pessoa que seja co/ certa pra sê técnico de seleção brasilêra não,  

DOC: O que você acha do jogador Ronaldinho? 

INF: Ronaldinho é um jogadô / bom jogadô mais (+) como todo mundo é uma pessoa de 

cabeça: (+) ainda bamba’ eu acho quele:/ as cifras na fren/ ali na frente dele ele fica 

um pôco ator/ apavorado’ ele num sabe o qué que vai dominá não’ 

(incompreensível) sentí esse problema/ no meu modo de entendê’ sintiu esse 

problema na ispaD¶� QD� PXGDQoD� GH� WLPH¶� FRPR� WDPEpP� QHVVH� PRYLPHQWR�
(incompreensível) na seleção brasilêra’ queu num sei nem que hove isso na copa do 

mundo’ se realmente ele ficô duente não’ eu acho que ali o pessual recebeu foi uma 

grana boa,  

DOC: Você considera o Ronaldinho o melhor jogador do mundo? 

INF: não’ não não considero’ purque essa colocação de jo/ melhó jogadô do mundo 

ultimamente ela vem mun/ ela dêxa muito a desejá purque: o atual melhó jogadô do 

mundo’ que é o o: Zidanne da França’ alí foi uma cobertura’ ele jogô uma partida 

contra a seleção brasilêra e teve uma oportunidade de fazê dois gol que deram prele 

fazê aí foi com aquilo alí foi o milhó do mundo,  

DOC: Você considera ele o melhor jogador do Brasil? 

INF: também não’ Ronaldinho não’ pur sinal o milhó jogadô aqui no Brasil (+) é muito 

difícil da gente dizê quem é’ puquê:: (+) no flamengo’ tem Romáro queu acho um 



bom jogadô é’ mais uma pessoa iscondida’ ele faiz (+) e sisconde’ quando ele vê 

que o negócio num tá dando certo pra ele’ ele bota a mão na perna e sai,  

DOC: E de um outro time?  

INF: num tem ôtro time pra mim não’ o meu time é o flamengo (+) meu time é o 

Flamengo’ ôtro time não me can/ me conquista’ nem a própria seleção brasilêra,  

DOC: Mas você num poderia nem apontar um outro jogador que você considera um dos 

melhores? 

INF: depois de todo muito tempo que passô (+) quando começei a é:: me entrosá com 

futibol’ o jogadô queu adimirei (+) COMO jogadô’ foi o:: o rei Pelé’ puque é de 

(incompreensível) a pessoa realmente/ que é difícil tumá o lugá daquela/ de do do 

Pelé como rei’ ele realmente tá em destaque (+) depois no próprio Framengo a gente 

teve Zico’ que (+) que é uma pessoa de distaque no time’ foi a melhó fase do 

Flamengo foi a do Zico jogano (+) tem o arqui rival Vasco da Gama queu tenho 

PAVÔ mas tinha o Roberto Dinamite queu também a/.../ ((falha na fita)) Flamengo 

Roberto Dinamite Vasco’ (+) era o auge do futibol carioca,  

 

 

 

 

 

 


