6
Referências bibliográficas

ARIÈS, P. Histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant la vie
depuis le XVIIIe siècle. Paris: Le Seuil, 1960.
BACELAR, Rute. O Lugar da Avó. Recife: Fundação Antônio dos Santos
Abranches – FASA, 2002.
BARROS, Myrian Lins de. Autoridade & Afeto, avós, filhos e netos na família
brasileira.Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987.
BAUMAN, Z. Comunidade, a busca por segurança no mundo atual. Rio de
Janeiro: Zahar, 2003.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510543/CB

BAWIN-LEGROS, Bernadette. Le Nouvel Ordre Sentimental. À quoi sert la
famille aujourd’hui?. Paris: Èditions Payot & Rivages, 2003.
BENNETT, M.J. “Intercultural Communication: A Current Perspective » IN :
BENNETT, M.J. (ed) Basics Concepts of Intercultural Communication – Selected
Readings. Yarmouth, EUA: Intercultural Press, 1998. pp 1-34
BURGUIÈRE, André et alii. Histoire de la Famille. Vol. 1: Des Mondes
Éloignés. Paris: Armand Colin, 1986.
CASEY, James. The History of the Family. Trad. De Sérgio Bath. SP: ed. Ática,
1992.
COMTE, A. “Théorie Positive de la Famille Humaine”. IN : Système de Politique
Positive ou Traité de Sociologie. Tome 2, Fontenay-aux-Roses, sans éditeur.
Critério de Classificação Econômica no Brasil IN: Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa. www.abep.org/codigosguias/ABEP_CCEB.pdf, último
acesso em 19 de maio de 2007.
CUCHE, D. A noção de cultura nas ciências sociais. Trad. Viviane Monteiro.
Bauru: EDUSC, 1999.
DAMATTA, Roberto. A Casa & a rua. Espaço, cidadania, mulher e morte no
Brasil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
––––––––––. Carnavais, Malandros e Heróis. Para uma Sociologia do Dilema
Brasileiro. 4ª ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores S.A., 1983.
DENZIN, N.K. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens.
Porto Alegre: Artmed, 2006.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio
versão 5.0. 3ª edição. Curitiba: Positivo Informática LTDA, 2004.
FONTENAY, Élisabeth. Le Silence des Bêtes. La Philosophie à l’épreuve de
l’animalité, Paris, Fayard, 1998.

107

FOUCAULT, Michel. « Des espaces autres », dans Dits et Écrits II, Paris, Quarto
Gallimard, 1984, p.1575.
FOX, Robin. Antropologie de la Parenté : une analyse de la consanguinité et de
l’alliance. Traduit de l’anglais par Simone Dreyfus et Tina Jolas. Titre Original :
Kinship and Marriage an Anthropological Perpective. Paris: Éditions Gallimard,
1972.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5ª ed. São Paulo:
Atlas, 1999.
GRIPP, Maristela dos Reis Sathler. “Imagine, não precisava...” ou rituais de
agradecimento no português do Brasil com aplicabilidade em português como
segunda língua para estrangeiros. Rio de Janeiro, 2005. 104 p. Dissertação de
Mestrado. Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
HALLIDAY, M.A.K. An Introduction to Functional Grammar (2a ed). London:
Edward Arnold, 1994.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510543/CB

HARRISON, P.A. Behaving Brazilian – a Comparison of Brazilian and North
American Social Behavior. Newbury House Publishers: Rowley-USA, 1983.
HENRIQUES, Célia Regina. Geração Canguru: O Prolongamento da Convivência
Familiar. Rio de Janeiro, 2004. 137 p. Dissertação de Mestrado. Departamento de
Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
HERPIN, N. & VERGER, D. Sont-ils devenus fous? La passion des Français pour leurs animaux
familiers, Revue Française de Sociologie, t. XXXIII, n°2 avril-juin 1992. Paris, éditions du CNRS,
p.265-286.

Institut Vanier de la famille (2000). Profil des familles canadiennes II. Ottawa,
Ontári: Disponível em http://www.vifamily.ca/about/about_fr.html último acesso
em 11 de novembro de 2007.
KALOUSTIAN, Silvio Marcoug. (Org.) Família Brasileira, A Base de Tudo. 6ª
ed. São Paulo: Cortez; Brasília, Distrito Federal: UNICEF, 2004.
KROSKRITY, P.V. “Identity” In: DURANTI, A. Key Terms in Language and
Culture. Malden, Mass: Blackwell, 2001. pp. 106-109.
LANTOLF, J.P. “Second Culture Acquisition Cognitive Considerations” IN :
HINKEL, E. (ed.) Culture in Second Language Teaching and Learning. 2ª ed.
Cambridge, UK: Cambridge UP, 2000 [1999].
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um Conceito Antropológico (18ª ed). Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.
LASCH, C. (1977) Refúgio num mundo sem coração: a família, santuário ou
instituição sitiada. São Paulo: Paz e Terra, 1991.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Les Structures Élémentaire de la Parenté. Paris:
Mouton, 1973.
MATTOS, C.L.G. de. A abordagem etnográfica na investigação científica. UERJ,
2001.

108

www.ines.org.br/paginas/revista/A%20bordag%20_etnogr_para%20Monica.htm
último acesso em 7 de novembro de 2007.
MAUSS, Marcel. Manuel d’Ethnographie, Paris, Payot, 1967, p. 63.
MINUCHIN, Salvador. Famílias: funcionamento & tratamento. Trad. De Jurema
Alcides Cunha. Porto Alegre, Artes Médicas, 1982.
PARSONS, T. Social Structure and Personality. London: The Free Press, 2002.
PARSONS, T.R. Bales. Family, socialization and interaction. Glencoe: Free
Press, 2002.
PERICCHI-EPAUD, Hélène. Ni enfants ni bêtes. IN : IACUB, Marcela &
MANIGLIER, Patrice (Dirigé par). Famille en Scènes. Bousculée, Réinventée,
Toujours Inattendue. Collection Mutations n° 220. Paris, Éditions Autrement,
2003.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510543/CB

PORTO, Cícero Bernardo; Meyer, Rosa Marina de Brito. Pessoal e oficial ao
mesmo tempo: espaços limítrofes no ambiente de trabalho na sociedade brasileira
e o ensino de português como segunda língua para estrangeiros, 2006, 111 p.
Dissertação de Mestrado. Departamento de Letras. Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.
PRADO, Danda. O que é família. Coleção Primeiros Passos.São Paulo: Abril
Cultural: Brasiliense, 1985.
Provérbios Populares Portugueses. http://proverbios.aborla.net/pf.php, último
acesso em 19 de maio de 2007.
SAMARA, Eni de Mesquita. A Família Brasileira. (coleção tudo é história; 71).
SP: Brasiliense, 1998.
SANTOS, J.L. O que é Cultura. 16ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2003.
SENNETT, R. (1974) O declínio do homem público: as tiranias da intimidade.
São Paulo: Schwarcz, 2002.
SINGER, M.R. “The Role of Culture and Perception in Communication” In:
WEAVER, G.R. (ed.) Culture, Communication and Conflict – Readings in
Intercultural Relations. Rev. 2nd Ed. Boston: Pearson Publishing, 2000. pp. 28-53
SINGLY, François de. Libres Ensemble.L’Individualisme dans la vie commune.
Paris : Nathan, 2000.
––––––––––. Sociologie de la Famille Contemporaine. Deuxième édition
réactualisée. Éditions Nathan: Paris, 1993.
SCHUTZ, Alfred. Fenomenologia, Relações Sociais IN: WAGNER, Helmut R.
Textos escolhidos. Rio, Zahar, 1979. ( em autoridade e afeto, de Barros 1987)
TORRES DOS ANJOS, Danúsia; MEYER, Rosa Marina de Brito (orientadora).
Tempo intercultural: o conceito de pontualidade na cultura brasileira e o
ensino/aprendizagem de PL2/E. Rio de Janeiro, 2007, 180p. Tese de Doutorado –
Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica.

109

WIERZBICKA, A. Cross-Cultural Pragmatic – The Semantics of Human
Interaction. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1991.
––––––––––. Semantics, culture, and cognition: universal human concepts in
culture-specific configurations. New York: Oxford University Press, 1992.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510543/CB

ZONABEND, Françoise. De la Famille : Un Regard Etnologique sur la Parenté et
la Famille. IN : BURGUIÈRE, André et alii. Histoire de la Famille. Vol. 1: Des
Mondes Éloignés. Paris: Armand Colin, 1986.

Anexo 1 – Questionário aplicado na pesquisa
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Idade ______
Estado civil ______
Bairro ______

sexo______
número de filhos ______
renda familiar ______

naturalidade ______
religião______
escolaridade ______

1. Na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Você pode marcar
mais de uma opção.
( ) pai
( ) mãe
( ) irmã (s) / irmão (s)
( ) filho (s)
( ) tio/a (s)
( ) primo/ a (s)
( ) avô/ ó (s)
( ) neto/ a (s)
( ) sobrinho/ a (s)
( ) seu/sua cônjuge
( ) padrinho (s)/ madrinha (s)
( ) afilhado /a (s)
( ) compadre (s) / comadre (s)
( ) amigo/ (a)
( ) colega de trabalho
( ) vizinho/ a (s)
( ) animal (is) de estimação
( ) todas as opções
( ) nenhuma das opções
2. Quem são os membros de sua família? Você pode marcar mais de uma opção.
( ) pai
( ) mãe
( ) irmã (s) / irmão (s)
( ) filho (s)
( ) tio/a (s)
( ) primo/ a (s)
( ) avô/ ó (s)
( ) neto/ a (s)
( ) sobrinho/ a (s)
( ) seu/sua cônjuge
( ) padrinho (s)/ madrinha (s)
( ) afilhado /a (s)
( ) compadre (s) / comadre (s)
( ) amigo/ (a)
( ) colega de trabalho
( ) vizinho/ a (s)
( ) animal (is) de estimação
( ) todas as opções
( ) nenhuma das opções
3. Os seus avós são/foram importantes para a sua educação/ formação? Qual deles? Por
quê?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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4. Você chama alguém de sua família de senhor/ senhora?
( ) sim. Quem ?............................

( ) não.

5. Tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
( ) sim. Quem?............................

( ) não.
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6. Quem você chama de tia? Você pode marcar mais de uma opção.
( ) a irmã de seu pai/ sua mãe
( ) a esposa do seu tio
( ) a mãe de seus amigos
( ) a mãe do seu namorado/ da sua namorada
( ) a sua madrasta / a namorada de seu pai
( ) as mulheres mais velhas
( ) outra (s): ...............................................
7. Quem você chama de tio? Você pode marcar mais de uma opção.
( ) o irmão de seu pai/ sua mãe
( ) o marido de sua tia
( ) o pai de seus amigos
( ) o pai do seu namorado/ da sua namorada
( ) o seu padrasto/ o namorado de sua mãe
( ) os homens mais velhos
( ) outro (s): ...............................................
8. Quem você chama de irmão/ irmã?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
9. Quem você chama de primo/a?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
10. O primo do seu primo é também seu primo?
( ) sim.

( ) não.

11. O que é meio irmão?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
12. Você apresentaria o seu meio irmão a alguém como “meio irmão”?
( ) sim
( ) não
13. O que é parente de 1º, 2º e 3º grau?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
14. O que é parente distante?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
15. O que é parente de consideração? Ele faz parte da família?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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16. Quem mora na sua casa?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
17. Morar junto cria parentesco?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
18. Colegas de quarto (roomates) se tornam parentes?
( ) sim
( ) não

(

) às vezes

19. Você mora com alguém que não seja da sua família? Se a resposta for não, pule a
pergunta 21.
( ) sim, quem? ....................................
( ) não
20. Você diria que a sua relação com essa pessoa evolui para uma relação de parentesco
ou quase parentesco?
( ) sim
( ) não
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21. Quais são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Anexo 2 – Transcrição das entrevistas
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P: pesquisadora
I: informante
Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, 13 de novembro de 2006.
P: você é carioca?
I1: hum hum... sou.
P: naturalidade?
I1: Rio de Janeiro
P: sexo?
I1: feminino.
P: você mora no Rio?
I1: hum hum.
P: quantos anos você tem?
I1: dezenove.
P: estado civil?
I1: sou solteira.
P: tem filhos?
I1: tenho não.
P: religião?
I1: sou católica.
P: seu bairro?
I1: Tanque.
P: escolaridade?
I1: estou terminado o terceiro grau, pode botar estudante de segundo grau mesmo... no ano que vem, entro na faculdade.
P: diz para mim, mais ou menos qual é a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. eu tenho esta lista, olha
só ... tem até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I1: põe então até 4000.
P: agora, você vai me responder de acordo com a sua opinião, quais são os membros de uma família tipicamente brasileira,
ok? Você vai me dizer sim ou não... pai?
I1: sim.
P: mãe?
I1: sim.
P: irmãos?
I1: sim.
P: filhos?
I1: não.
P: tios?
I1: sim.
P: primos?
I1: não.
P: avós?
I1: sim.
P: netos?
I1: não.
P: sobrinhos?
I1: não.
P: cônjuge?....marido, namorado...
I1: não.
P: padrinho, madrinha?
I1: não.
P: afilhado?
I1: não.
P: compadre, comadre?
I1: não.
P: amigo?
I1: não.
P: colega de trabalho?
I1: não.
P: vizinho?
I1: não.
P: animal de estimação?
I1: não.
P: todas as opções?
I1: não.
P: nenhuma das opções?
I1: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I1: sim.
P: mãe?
I1: sim.
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P: irmãos?
I1: sim.
P: filhos?
I1: não.
P: tios?
I1: sim.
P: primos?
I1: sim
P: avós?
I1: sim.
P: netos?
I1: não.
P: sobrinhos?
I1: sim.
P: cônjuge?....marido, namorado...
I1: não.
P: padrinho, madrinha?
I1: sim.
P: afilhado?
I1: sim.
P: compadre, comadre?
I1: não.
P: amigo?
I1: sim.
P: colega de trabalho?
I1: não.
P: vizinho?
I1: não.
P: animal de estimação?
I1: não.
P: todas as opções?
I1: não.
P: nenhuma das opções?
I1: não.
P: seus avós são ou foram importantes para a sua formação e ou educação? Qual deles e por quê?
I1: sim, as avós porque não conheci os avôs ... porque sempre quando eu precisei elas estavam lá para me dar conselhos ...
me ajudar ..
P: Você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I1: as minhas avós.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I1: sim... os parentes distantes que nem conheço e ... os que raramente vejo.
P: quem você chama de tia? Vou dizer as opções e você pode dizer sim para mais de uma opção, ok?
I1: hum hum.
P: a irmã de seu pai ou da sua mãe?
I1: hum hum.
P: a esposa do seu tio?
I1: hum hum.
P: a mãe de seus amigos?
I1: hum hum
P: a mãe de seu namorado?
I1: não porque não tenho namorado.
P: (risos) ah tá... mas se você tivesse iria chamar de tia?
I1: acho que não ... não ...deixa eu pensar... ...não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I1: meus pais são casados... não chamaria não.
P: as mulheres mais velhas em geral.?
I1: não... acho falta de educação... não gosto disso não.
P: outras opções?
I1: acho que não ... é só isso mesmo...
P: então está bom, agora me diga quem você chama de tio? irmão de seu pai?
I1: hum hum.
P: o marido de sua tia?
I1: hum hum.
P: o pai de seus amigos?
I1: amigos de infância... não os amigos recentes.
P: o pai de seu namorado?
I1: não.
P: os homens mais velhos em geral.?
I1: não...(risos) acho engraçado ... parece aquela menina da novela.
P: outras opções?
I1: não.
P: quem você chama de irmão ou irmã?
I1: ninguém... sou filha única.
P: quem você chama de primo ou prima?
I1: ninguém... chamo meus primos pelo nome deles... às vezes pelo apelido.
P: o primo do seu primo é seu primo também?
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I1: depende... se eu conheço desde pequeno, considero como primo, mas se for um primo que eu conheci recentemente, eu
considero como amigo.
P: ótimo... o que é meio irmão para você?
I1: o amigo que eu conheci desde pequena ... que eu cresci junto.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como seu meio irmão?
I1: não... falaria meu amigo... praticamente meu irmão.
P: agora, eu vou te explicar o que acontece com essa pergunta. Ela é dividida em três partes, você vai me dizer o que é para
você parente de primeiro grau, depois você vai me dizer o que é parente de segundo grau e depois de terceiro grau, tudo
bem? Vamos começar... o que é parente de primeiro grau?
I1: irmão, pai, mãe, tia, prima.
P: e de segundo grau?
I1: filha de minhas primas.
P: de terceiro?
I1: filha da filha das minhas primas.
P: o que é para você parente distante?
I1: a pessoa que você só vê uma vez no ano... no Natal.
P: e o que é parente de consideração? Ele faz parte da família?
I1: sim... aquele amigo muito presente, os amigos dos meus pais que acompanharam o meu crescimento.
P: quem mora na sua casa?
I1: eu, minha mãe, meu pai e um dos meus irmãos.
P: para você, morar junto cria parentesco? Por quê?
I1: sim, você cria afinidade ... conhece a pessoa... os defeitos dela...
P: aquelas pessoas que são colegas de quarto, elas se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I1: às vezes, tem aquela pessoa que mora com você e não tem afinidade ... mas tem os casos em que se cria afinidade.
P: você mora com alguém que não seja de sua família?
I1: não.
P: quais são as pessoas mais importantes de sua família e por quê?
I1: meu pai, minha mãe e meus irmãos... porque na verdade... minha família é muito unida...nem toda... sou muito ligada as
minhas primas... porque eles estão ligados a mim desde o início e porque tudo o que sou hoje é por causa deles, pela
influência deles...

Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, 13 de novembro de 2006.
P:você é carioca?
I2: sou.
P: naturalidade?
I2: Rio de Janeiro
P: mora no Rio?
I2: no Jardim Botânico.
P: sexo?
I2: feminino.
P: quantos anos você tem?
I2: quarenta.
P: religião?
I2: sou católica.
P: número de filhos?
I2: dois.
P: você é casada?
I2: hum hum...
P: qual é sua escolaridade?
I2: sou formada, tenho terceiro grau completo.
P: qual é aproximadamente a renda familiar de sua casa?
I2: renda? .... é ...
P: eu tenho aqui uma lista, olha só ... tem até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de
quatro mil.
I2: mais de quatro mil.
P: ok, agora eu vou fazer com você a primeira pergunta ... você tem que me responder sim ou não, ok?
I2: tá bom.
P: para você, quem são os membros da família típica brasileira? Pai?
I2: sim.
P: mãe?
I2: sim.
P: irmãos?
I2: sim.
P: filhos?
I2: sim.
P: tios?
I2: não.
P: primos?
I2: sim.
P: avós?
I2: sim.
P: neto?
I2: não.
P: sobrinho?
I2: sim.
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P: cônjuge?
I2: sim.
P: padrinhos e madrinhas?
I2: não.
P: afilhados?
I2: não.
P: compadres e comadres?
I2: não.
P: amigos?
I2: não.
P: colega de trabalho?
I2: não.
P: vizinhos?
I2: não.
P: animais de estimação?
I2: (risos) não.
P: todas as opções?
I2: não.
P: nenhuma das opções?
I2: (risos) não.
P: agora, vamos a segunda pergunta e você tem que me dizer quais são os membros de sua família, pai?
I2: sim.
P: mãe?
I2: sim.
P: irmãos?
I2: sim.
P: filhos?
I2: sim.
P: tios?
I2: não.
P: primos?
I2: sim.
P: avós?
I2: sim.
P: neto?
I2: não.
P: sobrinho?
I2: sim.
P: cônjuge?
I2: sim.
P: padrinhos e madrinhas?
I2: não.
P: afilhados?
I2: não.
P: compadres e comadres?
I2: não.
P: amigos?
I2: não.
P: colega de trabalho?
I2: não.
P: vizinhos?
I2: não.
P: animais de estimação?
I2: não.
P: todas as opções?
I2: não.
P: nenhuma das opções?
I2: não.
P: seus avós foram importantes para a sua educação ou formação?
I2: não, eu não conheci eles... quando eu nasci eles já tinham morrido.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I2: não.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I2: da família? não.... acho que não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções que eu tenho e você me diz sim ou não ... a irmã do pai ou da mãe?
I2: sim.
P: a esposa do tio?
I2: sim.
P: a mão de amigos?
I2: (risos) não, acho que só a garotada vai dizer sim nessa resposta... eu já não tenho mais idade. (risos)
P: é verdade .... a mãe de seu cônjuge?
I2: não (risos) fica até engraçado.
P: (risos) a sua madrasta? A namorada de seu pai?
I2: eu não tenho madrasta. Meus pais são casados.
P: as mulheres mais velhas?
I2: lógico que não.
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P: tem mais alguém que você chama de tia?
I2: não.
P: e quem você chama de tio? O irmão do seu pai ou da sua mãe?
I2: sim.
P: o marido de sua tia?
I2: sim.
P: o pai de seus amigos?
I2: não.
P: o pai do seu cônjuge?
I2: não.
P: homens mais velhos?
I2: não.
P: quem você chama de irmão ou irmã?
I2: só meus irmãos de sangue.
P: quem você chama de primo ou prima?
I2: ninguém, nem mesmo meus primos eu chamo assim.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I2: não.
P: o que é meio irmão para você?
I2: ninguém... irmão é irmão.
P: você apresentaria seu meio irmão como “meio irmão”?
I2: não, jamais...
P: agora, essa pergunta ela é dividida em três partes tá? Você vai me responder o que é parente de primeiro, de segundo e
de terceiro grau, ok? Então o que é de primeiro grau para você?
I2: primeiro são pais, irmãos e filhos... o de segundo marido e de terceiro sogros, cunhados, sobrinhos ... todo o resto da
família.
P: o que é parente distante?
I2: parente distante ... o que não se vê sempre ... não está perto de você. Um primo também é um parente distante porque
tem uma relação sangüínea distante, também é aquele que não se tem afinidade mas tem que conviver.
P: e o que é parente de consideração?
I2: ah... uma amiga por exemplo ... a filha da minha madrinha eu considero como parente de consideração.
P: e o parente de consideração faz parte da família?
I2: não... não faz parte não.
P: quem mora na sua casa?
I2: eu, meu marido e meus filhos.
P: morar junto cria parentesco?Por quê?
I2: porque não cria... depende se há sentimento ou não.
P: colegas de quarto se tornam parentes?
I2: não.
P: você mora com alguém que não faz parte de sua família?
I2: não.
P: quais são as pessoas mais importantes de sua família e por quê?
I2: meus filhos por dependerem de mim e por eu querer o melhor para eles.

Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, 13 de novembro de 2006.
P: você mora no rio?
I3: hum hum... moro em Realengo.
P: sexo?
I3: feminino.
P: quantos anos você tem?
I3: trinta.
P: onde você mora?
I3: Realengo.
P: naturalidade?
I3: Rio de Janeiro
P: estado civil?
I3: casada.
P: você tem filhos?
I3: tenho só um.
P: qual é a sua religião?
I3: evangélica.
P: escolaridade?
I3: segundo grau completo.
P: Vanessa, qual é aproximadamente a renda familiar de sua casa? Eu tenho aqui os valores...
I3: deixa eu ver ...
P: olha só ... tem até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I3: até quatro mil.
P: Vanessa, vou começar a fazer as perguntas ... na primeira e na segunda, você tem que me responder com sim ou não, ok?
I3: tá.
P: para você, quem são os membros da família típica brasileira? Pai?
I3: sim.
P: mãe?
I3: sim.
P: irmãos?
I3: sim.
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P: filhos?
I3: sim.
P: tios?
I3: sim.
P: primos?
I3: sim.
P: avós?
I3: sim.
P: netos?
I3: sim.
P: sobrinhos?
I3: sim.
P: cônjuges?
I3: não.
P: padrinhos e madrinhas?
I3: não.
P: afilhados?
I3: não.
P: compadres e comadres?
I3: não.
P: amigos?
I3: não.
P: colega de trabalho?
I3: não.
P: vizinhos?
I3: não.
P: animais de estimação?
I3: não.
P: todas as opções?
I3: não.
P: nenhuma das opções?
I3: não.
P: nesta pergunta, você tem que me dizer quais são os membros de sua família, pai?
I3: sim.
P: mãe?
I3: sim.
P: irmãos?
I3: não.
P: filhos?
I3: sim.
P: tios?
I3: sim.
P: primos?
I3: sim.
P: avós?
I3: sim.
P: neto?
I3: não.
P: sobrinho?
I3: não.
P: cônjuge?
I3: sim.
P: padrinhos e madrinhas?
I3: não.
P: afilhados?
I3: não.
P: compadres e comadres?
I3: não.
P: amigos?
I3: não.
P: colega de trabalho?
I3: não.
P: vizinhos?
I3: não.
P: animais de estimação?
I3: não.
P: todas as opções?
I3: não.
P: nenhuma das opções?
I3: não.
P: seus avós foram importantes para a sua educação ou formação? Por quê?
I3: não... porque fizeram parte, mas não foram tão presentes... só em datas especiais.
P: você chama alguém da sua família de senhor ou senhora?
I3: sim ... minha avó.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I3: não.
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P: quem você chama de tia? A irmã do seu pai ou da sua mãe?
I3: a irmã da minha mãe, porque minha mãe só tem uma irmã e os irmãos do meu pai eu não conheço.
P: mais ninguém? A esposa de seu tio?
I3: não tenho tio que eu conheço...
P: a mãe de amigos?
I3: não.
P: a mãe do marido?
I3: minha sogra? Não.
P: sua madrasta? A namorada do seu pai?
I3: meu pai já morreu e não teve outra mulher... meus pais eram casados quando ele morreu.
P: as mulheres mais velhas?
I3: não.
P: outras pessoas?
I3: não....não tenho o costume de chamar ninguém de tio nem de tia assim ... na rua.
P: então tá... agora você vai me dizer quem você chama de tio. O irmão do seu pai?
I3: não .... ninguém mesmo. (risos) acho até estranho falar tio.
P: quem você chama de irmão ou irmã?
I3: ninguém ... sou filha única.
P: quem você chama de primo ou primas?
I3: considero ... mas não chamo ... filhos de tia, amiga mesmo que não é prima.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I3: é .... é primo de segundo grau.
P: o que é meio irmão para você?
I3: é irmão só por parte de pai ou mãe.
P: você apresentaria seu meio irmão a alguém como seu meio irmão?
I3: acho que não.... (risos) é estranho pensar isso porque eu não tenho irmão... não apresentaria não.
P: agora, Vanessa, essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de
primeiro, de segundo e de terceiro grau, ok?
I3: hum hum... é de primeiro... são os parentes diretos, tios, avós, pai, mãe, filho. De segundo são os filhos dos primos e de
terceiro é muito distante... acho que é invenção.
P: o que é parente distante?
I3: meus tios e avós por parte de pai porque moram longe e não fazem parte do meu cotidiano.
P: o que é parente de consideração?
I3: pode ser uma amiga querida ... que cresceu junto, vizinho que às vezes pode ser mais útil, mais importante que parente.
P: Ele faz parte da família?
I3: não faz em questão de sangue e sim por parte emocional.
P: quem mora na sua casa?
I3: eu, meu filho e meu marido.
P: morar junto cria parentesco? por quê?
I3: não porque não acho que cria... depende de sangue.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I3: não.
P: você mora com alguém que não faz parte de sua família?
I3: não.
P: quais são as pessoas mais importantes de sua família e por quê?
I3: meu pai e minha mãe me criaram, me educaram e fizeram tudo por mim. Meu filho porque é a coisa mais importante
para mim, não consigo imaginar minha vida sem ele, eu fico em segundo plano.

Rio de Janeiro, Rodoviária Novo Rio, 15 de novembro de 2006.
P: você é carioca?
I4: sou.
P: naturalidade?
I4: Rio de Janeiro
P: você mora no Rio?
I4: em Santo Cristo.
P: sexo?
I4: masculino.
P: ótimo ... então vamos começar... você tem quantos anos?
I4: vinte e nove.
P: estado civil?
I4: solteiro.
P: tem filhos?
I4: não.
P: religião?
I4: sou laico.
P: escolaridade?
I4: fiz faculdade ... terceiro completo.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I4: coloca mil e duzentos porque é só o meu salário mesmo... então entra nessa de mil e um a dois mil.
P: Cleber, você vai me responder de acordo com o que você acha, quais são os membros de uma família típica brasileira...
você vai me dizer sim ou não... vamos lá ... pai?
I4: não.
P: mãe?
I4: sim.
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P: irmãos?
I4: sim.
P: filhos?
I4: sim.
P: tios?
I4: não.
P: primos?
I4: não.
P: avós?
I4: sim.
P: netos?
I4: não.
P: sobrinhos?
I4: não.
P: cônjuge?
I4: não.
P: padrinho, madrinha?
I4: não.
P: afilhado?
I4: não.
P: compadre, comadre?
I4: não.
P: amigo?
I4: não.
P: colega de trabalho?
I4: não.
P: vizinho?
I4: não.
P: animal de estimação?
I4: não.
P: todas as opções?
I4: não.
P: nenhuma das opções?
I4: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I4: não.
P: mãe?
I4: sim.
P: irmãos?
I4: sim.
P: filhos?
I4: não.
P: tios?
I4: não.
P: primos?
I4: não
P: avós?
I4: sim.
P: netos?
I4: não.
P: sobrinhos?
I4: sim.
P: cônjuge?...
I4: sim.
P: padrinho, madrinha?
I4: não.
P: afilhado?
I4: não.
P: compadre, comadre?
I4: não.
P: amigo?
I4: sim.
P: colega de trabalho?
I4: não.
P: vizinho?
I4: não.
P: animal de estimação?
I4: não.
P: todas as opções?
I4: não.
P: nenhuma das opções?
I4: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua formação e ou educação? Qual deles e por quê?
I4: não... porque não convivo com eles.
P: tem alguém de sua família que você chama de senhor ou senhora?
I4: tem ... minha mãe, meu pai e minha avó.
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P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I4: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I4: não ... ninguém não tenho esse costume, eu chamo pelo nome mesmo.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I4: ninguém também.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I4: meus irmãos e meus amigos muito íntimos.
P: quem você chama de primo e prima?
I4: um amigo muito próximo.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I4: não... porque eu não conheço ... não tenho primo nem tio porque não conheci eles.
P: o que é meio irmão?
I4: não existe isso ... para mim, ou é ou não é.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I4: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I4: tá... primeiro é mãe, pai, irmãos, primos diretos que são filhos dos irmãos da mãe e do pai e os avós. Segundo é filhos
dos primos, tios dos pais. Terceiro é netos dos primos.
P: o que é parente distante?
I4: aqueles que não moram perto de mim.
P: o que é parente de consideração?
I4: amigos muito próximos ... por exemplo ... eu tenho um amigo que chamo de primo porque somos muito próximos.
P: ele faz parte da família?
I4: não são só amigos.
P: quem mora na sua casa?
I4: eu, minha mãe, duas sobrinhas e duas irmãs.
P: morar junto cria parentesco?
I4: cria porque você passa a saber a compartilhar as coisas muito íntimas ... a dividir as contas também.
P: para você, colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I4: não .... não acho que se tornam parentes.
P: você mora com alguém que não seja da sua família?
I4: não.
P: Cleber, quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I4: minha mãe e meu sobrinho... porque mãe é um laço universal... quem te criou ... é responsável por tudo o que sou. Meu
sobrinho porque ele é muito fofo... é muito especial.

Rio de Janeiro, Rodoviária Novo Rio, 15 de novembro de 2006.
P: sexo?
I5: masculino.
P: naturalidade?
I5: Rio de Janeiro.
P: poxa ...obrigada... quantos anos você tem?
I5: trinta e cinco.
P: estado civil?
I5: sou solteiro.
P: você tem filhos?
I5: não.
P: qual é a sua religião?
I5: não tenho religião.
P: qual é o seu bairro?
I5: moro no Meier.
P: escolaridade?
I5: sou formado.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I5: eu moro sozinho então ... é só o meu salário mesmo... bota mil e quinhentos.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I5: não.
P: mãe?
I5: sim.
P: irmãos?
I5: não.
P: filhos?
I5: sim.
P: tios?
I5: não.
P: primos?
I5: não.
P: avós?
I5: não.
P: netos?
I5: não.
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P: sobrinhos?
I5: não.
P: cônjuge?
I5: não.
P: padrinho, madrinha?
I5: não.
P: afilhado?
I5: não.
P: compadre, comadre?
I5: não.
P: amigo?
I5: não.
P: colega de trabalho?
I5: não.
P: vizinho?
I5: não.
P: animal de estimação?
I5: não.
P: todas as opções?
I5: não.
P: nenhuma das opções?
I5: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I5: sim.
P: mãe?
I5: sim.
P: irmãos?
I5: sim.
P: filhos?
I5: não.
P: tios?
I5: sim.
P: primos?
I5: sim.
P: avós?
I5: sim.
P: netos?
I5: não.
P: sobrinhos?
I5: sim.
P: cônjuge?
I5: não.
P: padrinho, madrinha?
I5: não.
P: afilhado?
I5: sim.
P: compadre, comadre?
I5: não.
P: amigo?
I5: sim.
P: colega de trabalho?
I5: não.
P: vizinho?
I5: não.
P: animal de estimação?
I5: não.
P: todas as opções?
I5: não.
P: nenhuma das opções?
I5: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles e por quê?
I5: sim... porque praticamente minha avó deu suporte para minha mãe que trabalhava fora e ela cuidava da gente... dos
meus irmãos e de mim.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I5: minha mãe, minha avó, minha tia e a esposa de meu tio.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I5: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I5: sim.
P: a esposa do seu tio?
I5: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I5: não.
P: a mãe da sua namorada?
I5: sim.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
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I5: não.
P: as mulheres mais velhas?
I5: não. (risos)
P: outras mulheres?
I5: acho que não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I5: não.
P: o marido de sua tia?
I5: sim... é um hábito que eu comecei quando era criança.
P: o pai de seus amigos?
I5: não.
P: o pai de sua namorada?
I5: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I5: não.
P: os homens mais velhos?
I5: não.
P: outros homens?
I5: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I5: ninguém.
P: quem você chama de primo e prima?
I5: meus primos, eu chamo pelo nome, mas apresento como primo.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I5: é sim.
P: o que é meio irmão?
I5: eu tenho um primo que foi criado comigo que eu chamo de meio irmão.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I5: sim.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I5: o de primeiro é primos das minhas tias. De segundo é as irmãs da avó. De terceiro é primo dos primos.
P: e teus pais?
I5: pais não têm grau.
P: o que é parente distante?
I5: os primos da avó... os tios dos tios ... que eu não tenho contato, os filhos dos primos da avó.
P: o que é parente de consideração? ele faz parte da família?
I5: são os amigos que fazem parte da família que eu criei que é fora da genealogia ... que eu considero.
P: quem mora na sua casa?
I5: só eu.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I5: cria ... qualquer relação cria parentesco, grupo de trabalho porque cria cumplicidade...seja de divisão de aluguel
...mesa...porque se soma tudo.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I5: sim ... havendo afinidade sim.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I5: não... já morei com um amigo ... mas agora não.
P: você diria que a sua relação com essa pessoa evolui para uma relação de parentesco ou quase parentesco? Sim ou não?
I5: sim ... trocávamos confidências e até hoje somos assim.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I5: minha mãe, minha avó, minhas irmãs porque tem todo um histórico de luta, batalha, amizade, cumplicidade ... nós
somos uma família muito unida.

Rio de Janeiro, Rodoviária Novo Rio, 15 de novembro de 2006.
P: naturalidade?
I6: sou do Rio.
P: sexo?
I6: feminino.
P: quantos anos você tem?
I6: trinta e três.
P: estado civil?
I6: sou casada.
P: você tem quantos filhos?
I6: tenho dois.
P: qual é a sua religião?
I6: sou evangélica.
P: você mora onde?
I6: sou de Nova Iguaçu.
P: escolaridade?
I6: segundo grau completo.
P: naturalidade?
I6: Rio de Janeiro
P: quanto é mais ou menos a renda mensal juntando todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ...
tem até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I6: novecentos reais.
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P: para você, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim ou
não, ok? Pai?
I6: sim.
P: mãe?
I6: sim.
P: irmãos?
I6: sim.
P: filhos?
I6: sim.
P: tios?
I6: sim.
P: primos?
I6: sim.
P: avós?
I6: sim.
P: netos?
I6: sim.
P: sobrinhos?
I6: sim.
P: cônjuge?
I6: não.
P: padrinho, madrinha?
I6: não.
P: afilhado?
I6: não.
P: compadre, comadre?
I6: não.
P: amigo?
I6: não.
P: colega de trabalho?
I6: não.
P: vizinho?
I6: não.
P: animal de estimação?
I6: não.
P: todas as opções?
I6: não.
P: nenhuma das opções?
I6: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I6: sim.
P: mãe?
I6: sim.
P: irmãos?
I6: sim.
P: filhos?
I6: sim.
P: tios?
I6: não.
P: primos?
I6: sim.
P: avós?
I6: sim.
P: netos?
I6: não.
P: sobrinhos?
I6: sim.
P: cônjuge?
I6: sim.
P: padrinho, madrinha?
I6: não.
P: afilhado?
I6: não.
P: compadre, comadre?
I6: não.
P: amigo?
I6: não.
P: colega de trabalho?
I6: não.
P: vizinho?
I6: não.
P: animal de estimação?
I6: não.
P: todas as opções?
I6: não.
P: nenhuma das opções?
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I6: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I6: sim... minha avó por parte de mãe porque fui educada por ela... minha mãe trabalhava e os meus pais se separaram
quando eu era criança. Eu moro com ela até hoje... minha casa é do lado da dela.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I6: minha mãe... minha avó e meu pai.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I6: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I6: sim.
P: a esposa do seu tio?
I6: não.
P: a mãe de seus amigos?
I6: não.
P: a mãe do seu marido?
I6: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I6: não.
P: as mulheres mais velhas?
I6: não.
P: outras mulheres?
I6: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I6: sim.
P: o marido de sua tia?
I6: não.
P: o pai de seus amigos?
I6: não.
P: o pai do seu marido?
I6: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I6: não.
P: os homens mais velhos?
I6: não.
P: outros homens?
I6: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I6: o pessoal da igreja... mas os irmãos de sangue eu não chamo não.
P: quem você chama de primo e prima?
I6: os sobrinhos da minha mãe e do meu pai.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I6: é sim.
P: o que é meio irmão?
I6: não tem ... lá em casa, os vizinhos e colegas consideravam meio irmão os filhos só do pai, mas dentro da família não
tem esse tipo de consideração e sim irmão inteiro... de verdade.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I6: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I6: tá... o de primeiro é marido e filhos... o segundo é pai, mãe, irmãos e tios... e o de terceiro grau são os primos.
P: o que é parente distante?
I6: são as gerações distantes... por exemplo tio e primo ainda é parente mas os netos do tio eu já não considero parente.
P: o que é parente de consideração?
I6: são os enteados ... o amigo próximo que é tão próximo que a gente considera irmão. Eu tenho uma prima de
consideração que não tem um elo de sangue mas é prima.
P: ele faz parte da família?
I6: faz parte sim.
P: quem mora na sua casa?
I6: eu, meu marido e minhas duas filhas.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I6: sim porque meu marido eu não conhecia e depois que começamos a morar juntos ... acabamos criando vínculos ...
amizade... companheirismo ... a gente passa a sentir falta quando não está perto.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I6: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I6: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I6: meus filhos porque nasceram de mim... então eu tenho amor de mãe... meu marido porque escolhi para viver do meu
lado... minha mãe porque me gerou ... minha avó porque me criou.

Rio de Janeiro, Rodoviária Novo Rio, 15 de novembro de 2006.
P: você é carioca?
I7: sou.
P: sexo?
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I7: masculino.
P: mora no Rio?
I7: hum hum...
P: naturalidade?
I7: sou de Cabo Frio.
P: quantos anos você tem?
I7: vinte e sete.
P: estado civil?
I7: sou casado.
P: você tem quantos filhos?
I7: por enquanto, nenhum.
P: qual é a sua religião?
I7: sou católico.
P: qual é o seu bairro?
I7: moro no Centro de Niterói.
P: escolaridade?
I7: terceiro completo.
P: quanto é em média, a renda mensal das pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem até mil reais,
de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I7: dois mil reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I7: sim.
P: mãe?
I7: sim.
P: irmãos?
I7: sim.
P: filhos?
I7: sim.
P: tios?
I7: não.
P: primos?
I7: não.
P: avós?
I7: não.
P: netos?
I7: não.
P: sobrinhos?
I7: não.
P: cônjuge?
I7: não.
P: padrinho, madrinha?
I7: não.
P: afilhado?
I7: não.
P: compadre, comadre?
I7: não.
P: amigo?
I7: não.
P: colega de trabalho?
I7: não.
P: vizinho?
I7: não.
P: animal de estimação?
I7: não.
P: todas as opções?
I7: não.
P: nenhuma das opções?
I7: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I7: não.
P: mãe?
I7: não.
P: irmãos?
I7: não.
P: filhos?
I7: não.
P: tios?
I7: não.
P: primos?
I7: não.
P: avós?
I7: não.
P: netos?
I7: não.
P: sobrinhos?
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I7: não.
P: cônjuge?
I7: sim ... somos eu e minha mulher.
P: padrinho, madrinha?
I7: não.
P: afilhado?
I7: não.
P: compadre, comadre?
I7: não.
P: amigo?
I7: não.
P: colega de trabalho?
I7: não.
P: vizinho?
I7: não.
P: animal de estimação?
I7: não.
P: todas as opções?
I7: não.
P: nenhuma das opções?
I7: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I7: sim porque fui educado por eles ... criado com eles e com meus pais também.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I7: não... chamo todo mundo pelo nome.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I7: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I7: sim.
P: a esposa do seu tio?
I7: não.
P: a mãe de seus amigos?
I7: não.
P: a mãe da sua esposa?
I7: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I7: não.
P: as mulheres mais velhas?
I7: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I7: sim.
P: o marido de sua tia?
I7: não.
P: o pai de seus amigos?
I7: não.
P: o pai de sua esposa?
I7: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I7: não.
P: os homens mais velhos?
I7: não.
P: outros homens?
I7: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I7: meus amigos muito próximos.
P: quem você chama de primo e prima?
I7: ninguém... chamo meus primos pelo nome.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I7: é sim.
P: o que é meio irmão?
I7: não sei dizer... para mim não existe... irmão é irmão.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I7: não.
P: a próxima pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de
segundo e de terceiro grau, ok?
I7: tá... primeiro é irmão de minha mãe e meu pai.... avós... e filhos de tios, mão e pai também.. os de segundo grau são os
filhos de meus primos e os de terceiro são os filhos dos primos de segundo grau.
P: o que é parente distante?
I7: são os parentes de terceiro grau.
P: o que é parente de consideração?
I7: é uma pessoa que faz parte da minha criação e tenho contato até hoje... é uma pessoa íntima ...bem próxima.
P: ele faz parte da família?
I7: sim.
P: quem mora na sua casa?
I7: eu e minha esposa.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I7: não porque depende do tempo que vou ficar com a pessoa... fica um carinho, a lembrança mas não cria parentesco.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I7: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I7: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I7: hoje... minha esposa porque é ela a pessoa mais importante da minha vida. Meu pai e minha mãe também porque é a
raiz, eu sou o que sou por causa deles. Meus avós porque são como meus pais... me deram educação... meu irmão porque
faz parte de minha criação, infância e crescimento.

Rio de Janeiro, Rodoviária Novo Rio, 15 de novembro de 2006.
P: naturalidade?
I8: Rio de Janeiro.
P: sexo?
I8: masculino.
P: quantos anos você tem?
I8: quarenta e dois.
P: estado civil?
I8: sou solteiro.
P: quantos filhos você tem?
I8: uma filha.
P: qual é a sua religião?
I8: sou católico mas não praticante.
P: qual é o seu bairro?
I8: Copacabana.
P: escolaridade?
I8: pós-graduação.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I8: mais de cinco mil.
P: quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim ou não, ok?
Pai?
I8: não.
P: mãe?
I8: sim.
P: irmãos?
I8: não.
P: filhos?
I8: sim.
P: tios?
I8: não.
P: primos?
I8: não.
P: avós?
I8: não.
P: netos?
I8: não.
P: sobrinhos?
I8: não.
P: cônjuge?
I8: não.
P: padrinho, madrinha?
I8: não.
P: afilhado?
I8: não.
P: compadre, comadre?
I8: não.
P: amigo?
I8: não.
P: colega de trabalho?
I8: não.
P: vizinho?
I8: não.
P: animal de estimação?
I8: não.
P: todas as opções?
I8: não.
P: nenhuma das opções?
I8: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I8: não ... meu pai já é falecido.
P: mãe?
I8: sim.
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P: irmãos?
I8: não
P: filhos?
I8: não... eu não tenho contato com minha filha ... só a vi duas vezes na vida...
P: tios?
I8: não.
P: primos?
I8: não.
P: avós?
I8: não.
P: netos?
I8: não.
P: sobrinhos?
I8: não.
P: cônjuge?
I8: não.
P: padrinho, madrinha?
I8: não.
P: afilhado?
I8: não.
P: compadre, comadre?
I8: não.
P: amigo?
I8: não.
P: colega de trabalho?
I8: não.
P: vizinho?
I8: não.
P: animal de estimação?
I8: não.
P: todas as opções?
I8: não.
P: nenhuma das opções?
I8: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I8: não... não foram presentes.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I8: sim ...minha mãe e meu pai quando era vivo.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I8: (risos) não ... não tem não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I8: sim.
P: a esposa do seu tio?
I8: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I8: não.
P: a mãe de sua namorada?
I8: não. Não tenho namorada.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I8: não.
P: as mulheres mais velhas?
I8: não.
P: outras mulheres?
I8: minhas primas mais velhas.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I8: sim.
P: o marido de sua tia?
I8: sim.
P: o pai de seus amigos?
I8: não.
P: o pai de sua namorada?
I8: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I8: não.
P: os homens mais velhos?
I8: não.
P: outros homens?
I8: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I8: meus amigos bem íntimos... que são todos porque eu tenho poucos...
P: quem você chama de primo e prima?
I8: meus primos mesmo.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I8: só tem dois casos assim... sim chamo.
P: o que é meio irmão?
I8: é aquele que é só por parte de pai ou de mãe.
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P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I8: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I8: os de primeiro grau são os irmãos ... tios... primos... pai, mãe, filhos. Os de segundo grau são os agregados ... o marido
da prima, da tia ... e os de terceiro são os filhos dos primos.
P: o que é parente distante?
I8: são os parentes que tem a mesma origem mas que não se encaixam na mesma divisão da pergunta anterior.
P: o que é parente de consideração?
I8: são as pessoas que no começo do tempo foram consideradas como da família... exemplo a babá dos meus primos que
mora com minha tia até hoje e a família considera como parente.
P: ele faz parte da família?
I8: na minha família não ... mas depende das pessoas.
P: quem mora na sua casa?
I8: só eu.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I8: depende ... porque depende da relação afetiva em torno da relação.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I8: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I8: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I8: meu pai porque ele morreu recentemente e me fez pensar sobre minha família e me aproximei dela. Minha mãe porque
é o nem norte e a pessoa pela qual silýo um amor e um carinho imenso.

Rio de Janeiro, Rodoviária Novo Rio, 20 de novembro de 2006.
P: naturalidade?
I9: Rio de Janeiro.
P: sexo?
I9: feminino.
P: quantos anos você tem?
I9: trinta.
P: estado civil?
I9: solteira.
P: você tem quantos filhos?
I9: três.
P: qual é a sua religião?
I9: sou católica.
P: você mora onde?
I9: Nova Iguaçu.
P: escolaridade?
I9: segundo grau completo.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I9: deixa eu ver... lá em casa só eu estou empregada ... hum ... juntando os vales transportes e os tiquetes de refeição dá uns
seiscentos e noventa reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I9: sim.
P: mãe?
I9: sim.
P: irmãos?
I9: sim.
P: filhos?
I9: sim.
P: tios?
I9: sim.
P: primos?
I9: sim.
P: avós?
I9: sim.
P: netos?
I9: não.
P: sobrinhos?
I9: não.
P: cônjuge?
I9: sim.
P: padrinho, madrinha?
I9: não.
P: afilhado?
I9: não.
P: compadre, comadre?
I9: não.
P: amigo?
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I9: não.
P: colega de trabalho?
I9: não.
P: vizinho?
I9: não.
P: animal de estimação?
I9: não.
P: todas as opções?
I9: não.
P: nenhuma das opções?
I9: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I9: não.
P: mãe?
I9: não.
P: irmãos?
I9: não.
P: filhos?
I9: sim.
P: tios?
I9: não.
P: primos?
I9: não.
P: avós?
I9: não.
P: netos?
I9: não.
P: sobrinhos?
I9: não.
P: cônjuge?
I9: sim.
P: padrinho, madrinha?
I9: não.
P: afilhado?
I9: não.
P: compadre, comadre?
I9: não.
P: amigo?
I9: não.
P: colega de trabalho?
I9: não.
P: vizinho?
I9: não.
P: animal de estimação?
I9: não.
P: todas as opções?
I9: não.
P: nenhuma das opções?
I9: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I9: não conheci meus avós... não tive avós.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I9: chamo ... minha mãe e meu padrasto.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I9: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I9: sim.
P: a esposa do seu tio?
I9: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I9: não.
P: a mãe do seu marido?
I9: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I9: não.
P: as mulheres mais velhas?
I9: não.
P: outras mulheres?
I9: sim... tias do marido.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I9: sim.
P: o marido de sua tia?
I9: não.
P: o pai de seus amigos?
I9: não.
P: o pai do seu namorado?
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I9: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I9: não.
P: os homens mais velhos?
I9: não.
P: outros homens?
I9: sim... as tias do meu marido.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I9: os meus irmãos, os primos que foram criados juntos e amigos mais íntimos.
P: quem você chama de primo e prima?
I9: meus primos e amigos que eu apresento como primos.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I9: são.
P: o que é meio irmão?
I9: é filho só do pai ou só da mãe.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I9: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I9: os de primeiro são de sangue... irmãos, mae e tia... os de segundo são os primos da mãe e do pai... e os de terceiro são os
filhos dos primos da mãe e dos pai.
P: o que é parente distante?
I9: que mora muito distante de mim.
P: o que é parente de consideração?
I9: são aqueles que não são parentes, mas eu considero como parente... meus amigos muito próximos.
P: ele faz parte da família?
I9: faz.
P: quem mora na sua casa?
I9: eu, meu marido e minhas filhas.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I9: cria porque se acostuma com os hábitos e contudo acaba se transformando.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I9: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I9: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I9: minhas filhas e minha mãe porque são minha vida.

Rio de Janeiro, Rodoviária Novo Rio, 20 de novembro de 2006.
P: qual é a sua naturalidade?
I10: sou daqui do rio mesmo ... nasci aqui.
P: sexo?
I10: masculino.
P: quantos anos você tem?
I10: vinte e sete.
P: estado civil?
10: solteiro.
P: você tem quantos filhos?
I10: nenhum... graças a Deus. (risos)
P: qual é a sua religião?
I10: é ... eu sou evangélico mas no momento estou afastado ... mas pode botar evangélico mesmo.
P: qual é o seu bairro?
I10: Nilópolis.
P: escolaridade?
I10: estou terminado o segundo grau agora.
P: juntando a renda de todo mundo da sua casa, quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas?
I10: uns três mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I10: sim.
P: mãe?
I10: sim.
P: irmãos?
I10: sim.
P: filhos?
I10: sim.
P: tios?
I10: não.
P: primos?
I10: não.
P: avós?
I10: não.
P: netos?
I10: não.
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P: sobrinhos?
I10: não.
P: cônjuge?
I10: não.
P: padrinho, madrinha?
I10: não.
P: afilhado?
I10: não.
P: compadre, comadre?
I10: não.
P: amigo?
I10: não.
P: colega de trabalho?
I10: não.
P: vizinho?
I10: não.
P: animal de estimação?
I10: não.
P: todas as opções?
I10: não.
P: nenhuma das opções?
I10: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I10: sim.
P: mãe?
I10: não... minha mãe já morreu.
P: irmãos?
I10: sim.
P: filhos?
I10: não.
P: tios?
I10: não.
P: primos?
I10: não.
P: avós?
I10: não.
P: netos?
I10: não.
P: sobrinhos?
I10: sim... os que moram comigo.
P: cônjuge?
I10: não.
P: padrinho, madrinha?
I10: não.
P: afilhado?
I10: não.
P: compadre, comadre?
I10: não.
P: amigo?
I10: não.
P: colega de trabalho?
I10: não.
P: vizinho?
I10: não.
P: animal de estimação?
I10: não.
P: todas as opções?
I10: não.
P: nenhuma das opções?
I10: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I10: não ... não foram porque não conheci eles.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I10: deixa eu ver ... só meu pai.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I10: (risos) ... essa pergunta é engraçada ... não tem não ... na minha família todo mundo é parente.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I10: sim... do meu pai.
P: a esposa do seu tio?
I10: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I10: sim (risos) ... eu chego lá na casa dos meus amigos e falo oi tia ... (risos)
P: a mãe da sua namorada?
I10: (risos) estou sem namorada ... mas não chamo não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I10: não ... meu pai não casou de novo não.
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P: as mulheres mais velhas?
I10: sim.
P: outras mulheres?
I10: a professora do primário que mora lá perto de casa.
P: e quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I10: sim.
P: o marido de sua tia?
I10: sim.
P: o pai de seus amigos?
I10: pai de amigos não ... não chamo não.
P: o pai da sua namorada quando você está namorando?
I10: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I10: não.
P: os homens mais velhos?
I10: também não.
P: outros homens?
I10: não.
P: ok ...e quem você chama de irmão e irmã? Quem você chega assim e fala oi irmão, oi irmã ... tem alguém assim ... que
você chama dessa maneira?
I10: ninguém ... não tem sim ... eu chamo meus irmãos assim ... não é sempre ... mas eu chamo sim.
P: e de primo ...quem você chama de primo e prima .. você chega e fala assim oi primo oi prima...
I10: ah todos os meus primos eu chamo assim ... chamo mesmo.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I10: pode crer ... é sim.
P: o que é para você meio irmão?
I10: é um irmão que é filho do pai ou da mãe.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I10: não ... eu nem nunca usei essa coisa ... meio irmão ... para mim nem existe isso.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I10: tá ... os de primeiro são os filhos dos irmãos do meu pai e da minha mãe... de segundo são os primos mais afastados ...
os filhos dos primos também ...e o de terceiro são os filhos dos filhos dos primos... é isso.
P: e seu pai e sua mãe... não entram não?
I10: não ... pai e mãe estão acima de todos os graus.
P: o que é parente distante?
I10: parente distante ... ah ... são os parentes com quem a gente fica anos sem comunicação.
P: e parente de consideração?
I10: são as pessoas que participaram da minha infância ... e são praticamente ativas em todos os momentos, como
aniversários, escola e a própria vizinhança.
P: e eles fazem parte da família?
10: não faz parte da família de verdade ... mas eu considero como pertencente ... entende? Eu sei que não é mas eu gosto
como se fosse.
P: quem mora na sua casa?
I10: eu ... meu pai, minha irmã e meu sobrinho.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I10: cria se tiver respeito sim .... porque a pessoa acaba substituindo algum parente seu ... algum familiar seu.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I10: às vezes sim né? Depende muito de quem é que mora junto ...
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I10: não .. todo mundo lá de casa é da minha família.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I10: meu pai ... porque ele nunca deixou faltar nada ... sempre me deu uma boa educação, me deu bastante conselhos que
valeram a pena ...

Rio de Janeiro, Rodoviária Novo Rio, 20 de novembro de 2006.
P: naturalidade?
I11: sou do Rio mesmo.
P: sexo?
I11: feminino.
P: quantos anos você tem?
I11: tenho vinte.
P: estado civil?
I11: ainda não casei não.
P: você tem filhos?
I11: não.
P: qual é a sua religião?
I11: não tenho religião não... eu acredito em Deus, mas sem religião.
P: você mora onde?
I11: Ipanema.
P: é zona norte do Rio né?
I11: é perto do Meier ... do Norteshopping.
P: ah ... acho que sei onde é. escolaridade?
I11: segundo incompleto.
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P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa?
I11: ah ... nunca parei para pensar nisso ... acho que uns quatro mil.
P: mais de quatro ou até quatro?
I11: não... até quatro.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I11: sim.
P: mãe?
I11: sim.
P: irmãos?
I11: sim.
P: filhos?
I11: sim.
P: tios?
I11: sim.
P: primos?
I11: não.
P: avós?
I11: não.
P: netos?
I11: não.
P: sobrinhos?
I11: não.
P: cônjuge?
I11: não.
P: padrinho, madrinha?
I11: sim.
P: afilhado?
I11: sim.
P: compadre, comadre?
I11: não.
P: amigo?
I11: não.
P: colega de trabalho?
I11: não.
P: vizinho?
I11: não.
P: animal de estimação?
I11: não.
P: todas as opções?
I11: não.
P: nenhuma das opções?
I11: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I11: não... porque não mora comigo.
P: mãe?
I11: sim.
P: irmãos?
I11: sim.
P: filhos?
I11: não.
P: tios?
I11: sim.
P: primos?
I11: sim.
P: avós?
I11: não.
P: netos?
I11: não.
P: sobrinhos?
I11: sim.
P: cônjuge?
I11: não.
P: padrinho, madrinha?
I11: não.
P: afilhado?
I11: não.
P: compadre, comadre?
I11: não.
P: amigo?
I11: não.
P: colega de trabalho?
I11: não.
P: vizinho?
I11: não.
P: animal de estimação?
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I11: não.
P: todas as opções?
I11: não.
P: nenhuma das opções?
I11: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I11: muito ... minha avó mãe da minha mãe porque me ensinou muita coisa, ela que aconselhava, que apoiava ... que além
de ser avó era muito amiga. Ela me educou com minha mãe, mas eu convivia muito mais com minha avó ... ela me
ensinava o dever do colégio ...eu sinto muita falta dela ... e ainda sinto a presença dela na minha vida.
P: entendo... e você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I11: só minha mãe e minha tia ... quando minha avó era viva ... ela também.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I11: não ... ninguém.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I11: sim.
P: a esposa do seu tio?
I11: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I11: sim.
P: a mãe do seu namorado?
I11: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I11: não.
P: as mulheres mais velhas?
I11: não... porque eu acho falta de respeito isso e eu tenho bastante respeito por elas...
P: outras mulheres?
I11: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I11: sim.
P: o marido de sua tia?
I11: sim.
P: o pai de seus amigos?
I11: sim.
P: o pai do seu namorado?
I11: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I11: não.
P: os homens mais velhos?
I11: não.
P: outros homens?
I11: o meu padrinho... eu chamo ele de tio.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I11: meus irmãos e minha melhor amiga que considero minha irmã.
P: quem você chama de primo e prima?
I11: meus primos e a namorada do meu primo também chamo.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I11: claro ... é sim.
P: o que é meio irmão para você?
I11: acho que é assim ... mesmo sendo meu irmão e eu não tendo muito contato eu considero meu meio irmão porque não
tenho muito contato.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I11: sim, apresentaria sim.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I11: hum hum ... primeiro são os irmãos, pai, mãe ... de segundo são os filhos de outro parente que não seja da minha mãe...
filho do namorado da minha tia .... são os que não são filhos da minha tia, mas são filhos do marido da minha tia... os de
terceiro são as pessoas que não tenho muito contato, por exemplo primos e tios que moram fora.
P: o que é parente distante?
I11: parente distante ... é uma pessoa importante que apesar dele estar distante, às vezes não é nem porque ele queira e sim
por motivos de condições financeiras, por trabalho ... é uma pessoa que eu não tenho muito contato, mas não deixa de ser
parente.
P: o que é parente de consideração?
I11: é uma pessoa que não é meu parente mas que eu considero.
P: ele faz parte da família?
I11: faz parte sim.
P: quem mora na sua casa?
I11: eu, minhas tias, minha mãe, meus irmãos, meus primos e meus sobrinhos.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I11: sim porque a partir do momento que eu começo a conviver com essa pessoa e através dessa convivência ... eu
confiando nessa pessoa, eu crio realmente um parentesco com ela.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I11: sim, se tornam.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I11: hum hum ... a namorada do meu primo.
P: você diria que a sua relação com essa pessoa evolui para uma relação de parentesco ou quase parentesco? Sim ou não?
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I11: sim, claro.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I11: minha mãe porque é a coisa mais importante da minha vida, porque me educou... foi quem muitas vezes deixou de
fazer muita coisa para ficar comigo, me dar atenção... minha avó porque foi através dela que aprendi muita coisa.

Rio de Janeiro, Rodoviária Novo Rio, 20 de novembro de 2006.
P: qual é a sua naturalidade?
I12: sou do Rio mesmo.
P: sexo?
I12: masculino.
P: quantos anos você tem?
I12: quinze anos.
P: você é solteiro?
I12: sou.
P: tem filhos?
I12: não.
P: tem religião?
I12: sou evangélico.
P: onde você mora?
I12: Duque de Caxias.
P: escolaridade?
I12: primeiro grau ... ensino fundamental.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I12: mais ou menos mil reais... até mil mesmo.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I12: pai.
P: mãe?
I12: mãe.
P: irmãos?
I12: irmãos.
P: filhos?
I12: não.
P: tios?
I12: não.
P: primos?
I12: sim.
P: avós?
I12: sim.
P: netos?
I12: não.
P: sobrinhos?
I12: sim.
P: cônjuge?
I12: não.
P: padrinho, madrinha?
I12: sim.
P: afilhado?
I12: sim.
P: compadre, comadre?
I12: não.
P: amigo?
I12: não.
P: colega de trabalho?
I12: não.
P: vizinho?
I12: não.
P: animal de estimação?
I12: não.
P: todas as opções?
I12: não.
P: nenhuma das opções?
I12: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I12: sim.
P: mãe?
I12: sim.
P: irmãos?
I12: sim.
P: filhos?
I12: não.
P: tios?
I12: não.
P: primos?
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I12: não.
P: avós?
I12: não.
P: netos?
I12: não.
P: sobrinhos?
I12: não.
P: cônjuge?
I12: não.
P: padrinho, madrinha?
I12: não.
P: afilhado?
I12: não.
P: compadre, comadre?
I12: não.
P: amigo?
I12: não.
P: colega de trabalho?
I12: não.
P: vizinho?
I12: não.
P: animal de estimação?
I12: não.
P: todas as opções?
I12: não.
P: nenhuma das opções?
I12: não.
P: os seus avós são importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I12: são meu avô materno e minha avó por parte de pai também ... porque meu avô ajudou minha mãe a me educar ... a me
criar ... ajudou o meu desenvolvimento ... a mãe do meu pai também.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I12: chamo ... chamo minha avó ... meu pai e minha mãe.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I12: não tem não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I12: sim.
P: a esposa do seu tio?
I12: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I12: sim.
P: a mãe da sua namorada?
I12: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I12: não.
P: as mulheres mais velhas?
I12: sim.
P: outras mulheres?
I12: hum hum ... as professoras da escola.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I12: sim.
P: o marido de sua tia?
I12: sim.
P: o pai de seus amigos?
I12: sim.
P: o pai da namorada?
I12: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I12: não.
P: os homens mais velhos?
I12: não.
P: outros homens?
I12: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I12: ah ... só minha irmã mesmo.
P: quem você chama de primo e prima?
I12: meus primos ... e colegas mais íntimos que eu considero primos de consideração.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I12: é sim.
P: o que é meio irmão?
I12: é um primo que é filho da minha tia.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I12: sim, apresentaria.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I12: primeiro é sobrinho do meu pai ... de segundo o filho do meu pai e de terceiro eu não tenho.
P: o que é parente distante?
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I12: ah ... é aquele que mora em outra cidade ou em outro país.
P: o que é parente de consideração?
I12: é aquele que convive com você desde a infância...
P: ele faz parte da família?
I12: não faz parte não ... acho que não.
P: quem mora na sua casa?
I12: eu ... minha mãe, meu pai e minha irmã.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I12: acho que sim ... convivendo com alguém por muito tempo se cria comunhão ... se apega, pega uma intimidade com a
pessoa...
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I12: às vezes sim ... depende ...
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I12: não moro não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I12: minha mãe e meu pai porque são as pessoas que me criaram ... que me deram educação ... ensino ... essas coisas.
P: já acabamos ... foi rápidinho né? Muito obrigada.
I12: mas já (risos) nada....

Rio de Janeiro, Rodoviária Novo Rio, 20 de novembro de 2006.
P: você nasceu no Rio e mora no Rio?
I13: hum ... hum ... moro em Nilópolis.
P: sexo?
I13: masculino.
P: quantos anos você tem?
I13: tenho trinta e um.
P: estado civil?
I13: sou casado.
P: você tem quantos filhos?
I13: dois ... um menino e uma menina.
P: você tem religião?
I13: sou católico.
P: escolaridade?
I13: terceiro completo... comecei a pós agora.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I13: mais ou menos cinco mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I13: sim.
P: mãe?
I13: sim.
P: irmãos?
I13: sim.
P: filhos?
I13: sim.
P: tios?
I13: não.
P: primos?
I13: não.
P: avós?
I13: sim.
P: netos?
I13: não.
P: sobrinhos?
I13: não.
P: cônjuge?
I13: não.
P: padrinho, madrinha?
I13: não.
P: afilhado?
I13: não.
P: compadre, comadre?
I13: não.
P: amigo?
I13: não.
P: colega de trabalho?
I13: não.
P: vizinho?
I13: não.
P: animal de estimação?
I13: não.
P: todas as opções?
I13: não.
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P: nenhuma das opções?
I13: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I13: sim.
P: mãe?
I13: sim.
P: irmãos?
I13: sim.
P: filhos?
I13: sim.
P: tios?
I13: não.
P: primos?
I13: não.
P: avós?
I13: não.
P: netos?
I13: não.
P: sobrinhos?
I13: não.
P: cônjuge?
I13: sim... minha esposa.
P: padrinho, madrinha?
I13: não.
P: afilhado?
I13: não.
P: compadre, comadre?
I13: não.
P: amigo?
I13: não.
P: colega de trabalho?
I13: não.
P: vizinho?
I13: não.
P: animal de estimação?
I13: não.
P: todas as opções?
I13: não.
P: nenhuma das opções?
I13: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I13: foram ... os avós maternos ... porque quando meus pais se separaram ... eu fui morar com eles com doze anos ... porque
minha avós ajudou a pagar minha faculdade e quis ajudar a pagar a pós também ... ela cobrava desempenho ... me
educava...
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I13: meu pai, minha mãe e meus tios.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I13: po ... essa pergunta é difícil hein? Não .... não tem não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I13: sim.
P: a esposa do seu tio?
I13: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I13: não.
P: a mãe da esposa?
I13: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I13: não.
P: as mulheres mais velhas?
I13: não.
P: outras mulheres?
I13: as tias de minha esposa.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I13: sim.
P: o marido de sua tia?
I13: sim.
P: o pai de seus amigos?
I13: não.
P: o pai da esposa?
I13: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I13: não.
P: os homens mais velhos?
I13: não... não tem nem graça eu com a cara toda barbada ... (risos)
P: outros homens?
I13: os tios da minha esposa.
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P: quem você chama de irmão e irmã?
I13: meus irmãos ... as pessoas da ordem maçônica ... um amigo meu que eu considero como irmão.
P: quem você chama de primo e prima?
I13: todos os meus primos eu chamo assim.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I13: são...
P: o que é meio irmão?
I13: não existe isso não .... tanto sendo só de pai ou só da mãe... irmão é irmão.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I13: de jeito nenhum.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I13: para mim é tudo igual ... se tem algum parente é parente ... tem terceiro grau que é mais parente de que de primeiro.
P: o que é parente distante?
I13: parente distante é a falta de comunicação e contato por causa da distância, a falta de estar frente a frente...
P: o que é parente de consideração?
I13: são as tias de minha filha do meu primeiro relacionamento... chamo elas de irmãs e minha ex-sogra eu chamo de mãe
.... porque temos uma afeição muito grande ...
P: elas fazem parte da família?
I13: não fazem parte porque minha atual esposa não aceita muito.
P: quem mora na sua casa?
I13: eu ... minha esposa e meu filho.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I13: não ... porque posso morar junto com uma empregada por exemplo e ela não ser minha parente.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I13: não acho.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I13: não
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I13: meu pai, minha mãe, meus irmãos e meus filhos porque são tudo para mim ...representam tudo ... meus filhos
principalmente ...representam tudo.
P: muito obrigada .... você me ajudou e muito!
I13: não foi nada.... eu estou um pouco nervoso porque estou sem ver meu filho já tem muito tempo e ele está chegando de
viagem daqui a pouquinho com minha esposa ... não vejo a hora de encontrá-lo ... estou super ansioso mas espero que eu
tenha ajudado. Boa sorte na pesquisa.

Rio de Janeiro, aeroporto Tom Jobim, 4 de dezembro de 2006.
P: qual é sua idade?
I14: tenho vinte.
P: naturalidade?
I14: nasci aqui no Rio mesmo.
P: sexo?
I14: feminino.
P: estado civil?
I14: solteira e atualmente, sem namorado. (risos)
P: tem filhos?
I14: não, imagina!
P: qual é a sua religião?
I14: olha ... sou católica mas não sou dessas que freqüentam igrejas ... não sou praticante.
P: qual é o seu bairro?
I14: Jardim Carioca, na Ilha do Governador.
P: escolaridade?
I14: terceiro incompleto.
P: Bruna, quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui
... tem até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I14: ih .. (risos) ... isso eu não sei mesmo ... deixa eu ver a lista ... ah uns dois mil e quinhentos por mês ... eu acho.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I14: sim.
P: mãe?
I14: sim.
P: irmãos?
I14: sim.
P: filhos?
I14: não ... não tenho filhos...
P: mas não é da sua família ... é sobre a família típica brasileira ... entendeu? Depois vamos falar da sua ...
I14: ah tá (risos)... então entra sim... filhos.
P: tios?
I14: tios.
P: primos?
I14: hum hum...
P: avós?
I14: sim.
P: netos?
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I14: sim... tudo puxa o outro né...
P: sobrinhos?
I14: sim.
P: cônjuge?
I14: sim.
P: padrinho, madrinha?
I14: sim.
P: afilhado?
I14: sim.
P: compadre, comadre?
I14: sim.
P: amigo?
I14: sim.
P: colega de trabalho?
I14: não.
P: vizinho?
I14: não.
P: animal de estimação?
I14: sim... claro! (risos)
P: todas as opções?
I14: não.
P: nenhuma das opções?
I14: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I14: sim.
P: mãe?
I14: sim.
P: irmãos?
I14: sim... minha irmã ... só tenho uma.
P: filhos?
I14: não.
P: tios?
I14: não... não tenho meus pais são filhos únicos...
P: primos?
I14: não tenho também.
P: avós?
I14: sim.
P: netos?
I14: não.
P: sobrinhos?
I14: não.
P: cônjuge?
I14: não.
P: padrinho, madrinha?
I14: sim.
P: afilhado?
I14: sim.
P: compadre, comadre?
I14: sim.
P: amigo?
I14: sim.
P: colega de trabalho?
I14: não.
P: vizinho?
I14: não.
P: animal de estimação?
I14: sim... meu filhinho. (risos)
P: todas as opções?
I14: não.
P: nenhuma das opções?
I14: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I14: não porque eu não conheci eles .... só por parte de mãe que eu conheci meu avô mas não foi importante não.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I14: não chamo ninguém não.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I14: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I14: não, meus pais são filhos únicos.
P: que legal ....a mãe de seus amigos?
I14: sim.
P: a mãe do seu namorado?
I14: sim.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I14: meus pais são casados.
P: as mulheres mais velhas?
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I14: não.
P: outras mulheres?
I14: não.
P: o pai de seus amigos?
I14: nao.
P: o pai do seu namorado?
I14: não.
P: os homens mais velhos?
I14: não.
P: outros homens?
I14: só meu padrinho mesmo.
P: e quem você chama de irmão e irmã?
I14: só minha irmã mesmo, é ... algumas amigas e amigos também chamo também.
P: quem você chama de primo e prima?
I14: só as filhas do meu padrinho porque meu pai e minha mãe são filhos únicos... acho que só elas mesmo.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I14: se eu tivesse ele seria sim, mas não porque não tenho.
P: o que é meio irmão?
I14: é quando você tem pais separados e de um outro casamento, eles tivessem outros filhos, esse filho seria meu meio
irmão.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I14: não sei... dependendo do grau de intimidade que eu tivesse com ele...acho que sim. É sim.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I14: de primeiro é o parentesco mais próximo, meu pai e minha mãe e minha irmã, de segundo, meus avós e meus tios, se
eu tivesse. De terceiro, meus bisavós.
P: o que é parente distante?
I14: que eu não tenho contato.
P: o que é parente de consideração?
I14: parente de consideração? .... é quando a gente cria um vínculo, como eu falei ... amigos e padrinhos, mesmo que não
biológicos, mas são parentes.
P: eles fazem parte da família?
I14: fazem sim.
P: quem mora na sua casa?
I14: meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cachorro e eu.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I14: cria porque a convivência para mim cria vínculos e quando se cria convivência, se cria parentesco.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I14: não, porque se fosse amigos ... amigos que eu conheço sim, mas se for colega... não sei, acho que não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I14: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I14: meu pai, minha mãe e minha irmã. Meu pai porque ele fez o papel paterno, hum... me ensinou sobre a vida, me
incentivou e financeiramente, porque sem estudos não acho que eu ia conseguir o que tenho hoje. Minha mãe porque é uma
amiga, me ajudou com conselhos.... isso é muito importante. Minha irmã porque nem tem palavras ... ela é muito especial
para mim, temos uma grande cumplicidade.

Rio de Janeiro, aeroporto Tom Jobim, 4 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I15: sou carioca mesmo.
P: sexo?
I15: feminino.
P: quantos anos você tem?
I15: cinqüenta.
P: estado civil?
I15: sou casada.
P: você tem quantos filhos?
I15: dois;
P: qual é a sua religião?
I15: sou católica.
P: qual é o seu bairro?
I15: moro no Cocotá, na Ilha.
P: escolaridade?
I15: terceiro incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I15: uns cinco mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I15: sim.
P: mãe?
I15: sim.
P: irmãos?
I15: sim.
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P: filhos?
I15: sim.
P: tios?
I15: sim.
P: primos?
I15: sim.
P: avós?
I15: sim.
P: netos?
I15: sim.
P: sobrinhos?
I15: sim.
P: cônjuge?
I15: (risos)... sim.
P: padrinho, madrinha?
I15: não.
P: afilhado?
I15: sim... tem tanto afilhado que não é da família da gente...
P: compadre, comadre?
I15: não.
P: amigo?
I15: sim... acho que é uma coisa muito rara.
P: colega de trabalho?
I15: não.
P: vizinho?
I15: não.
P: animal de estimação?
I15: não, apesar de muita gente falar que um gato ou cachorro é um filho. (risos)
P: todas as opções?
I15: não.
P: nenhuma das opções?
I15: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I15: sim.
P: mãe?
I15: sim.
P: irmãos?
I15: sim.
P: filhos?
I15: sim.
P: tios?
I15: sim.
P: primos?
I15: sim.
P: avós?
I15: sim.
P: netos?
I15: sim.
P: sobrinhos?
I15: sim.
P: cônjuge?
I15: sim (risos) esse que é o mais importante sem ele a gente não ia ter uma família, né?
P: padrinho, madrinha?
I15: não.
P: afilhado?
I15: não.
P: compadre, comadre?
I15: não.
P: amigo?
I15: sim.
P: colega de trabalho?
I15: não.
P: vizinho?
I15: não.
P: animal de estimação?
I15: não.
P: todas as opções?
I15: não.
P: nenhuma das opções?
I15: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I15: infelizmente, não tive essa graça porque os pais de meus pais morreram antes de eu nascer.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I15: ah... isso lá em casa é fogo, a minha mãe (risos)... ela toma até a benção ... minha mãe e pessoas de idade da família e
também fora da família porque a gente que trabalha com o público, né?
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
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I15: não ... acredito que não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I15: sim.
P: a esposa do seu tio?
I15: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I15: (risos) ... isso aí é quando a gente é nova.
P: a mãe do seu marido?
I15: (risos) ... não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I15: não... mamãe ficou viúva.
P: as mulheres mais velhas?
I15: (risos) ... não.
P: outras mulheres?
I15: não.
P: e quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I15: sim.
P: o marido de sua tia?
I15: sim.
P: o pai de seus amigos?
I15: não.
P: o pai do seu marido?
I15: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I15: não, mamãe não se casou de novo.
P: os homens mais velhos?
I15: não.
P: outros homens?
I15: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I15: só meus irmãos mesmo, mas é muito raro.
P: quem você chama de primo e prima?
I15: olha... atualmente eu não tenho mais primos... todos já morreram... não chamo ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I15: não tenho mais primos então não posso considerar mais.
P: o que é meio irmão?
I15: é quando a sua mãe casa com outra pessoa tem outros filhos.... mas a minha mãe não vai ter esse problema porque já
tem 81 anos.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I15: lógico que não ... não tem nada a ver .... ou é ou não é.
P: essa pergunta é dividida em três partes... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo e
de terceiro grau, ok?
I15: bom, primeiro tem que ser de sangue né? Acho que é importante isso, seria os primos... no caso da irmã da irmã do
meu pai... da minha mãe... já de segundo, é aquele que teu primo já casou com outro aí esse já é de segundo. O de terceiro
já é primo do primo que já é do outro primo.
P: o que é parente distante?
I15: é assim, uma pessoa que mora longe... mora lá em Portugal ou é primo do primo do primo, entendeu?
P: o que é parente de consideração?
I15: tipo assim ... por exemplo é uma pessoa que vive... por exemplo a mãe de uma amiga que eu considero uma mãe... a
mãe de uma amiga. Olha, a gente é muto amiga, está sempre em contato... é ...a minha mãe morre de ciúmes dela.
P: ela faz parte da família?
I15: faz parte...
P: então, voltando para a segunda pergunta, você me respondeu que amigos não fazem parte de sua família ...
I15: sim... família mas convivência é uma coisa e fazer parte é outra... fazer parte não ... é muito querida, mas fazer parte da
família não.
P: entendi ... quem mora na sua casa?
I15: eu, meu marido e a minha filha que a outra já é casada.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I15: hoje em dia acho que cria, mas para você colocar uma pessoa dentro de casa... não é cria parentesco, cria vínculo até a
lei diz isso, colocar um homem para morar com você já tem direitos e deveres ... cria amizade.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I15: pode vir a acontecer... mas é muito difícil... é difícil criar um vínculo de família.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I15: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I15: todos têm a sua importância... mas no momento é meu marido porque está sempre nos momentos bons e ruins ... é um
amigão... me incentiva... me coloca sempre para cima.

Rio de Janeiro, aeroporto Tom Jobim, 4 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I16: sou do Rio.
P: sexo?
I16: feminino.
P: quantos anos você tem?
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I16: trinta e seis.
P: estado civil?
I16: sou solteira
P: você tem quantos filhos?
I16: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I16: sou evangélica.
P: onde você mora?
I16: em Caxias.
P: escolaridade?
I16: faculdade... é terceiro completo.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I16: po... não sei não... deixa eu ver... entre mil e dois mil reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I16: não... nem sempre né? Aliás muito pelo contrário.
P: mãe?
I16: sim.
P: irmãos?
I16: sim..
P: filhos?
I16: sim.
P: tios?
I16: sim... faz mais parte do que o pai da família típica brasileira... é o que acontece lá em casa.
P: primos?
I16: não.
P: avós?
I16: não.
P: netos?
I16: não.
P: sobrinhos?
I16: sim.
P: cônjuge?
I16: sim.
P: padrinho, madrinha?
I16: não.
P: afilhado?
I16: não.
P: compadre, comadre?
I16: não.
P: amigo?
I16: sim... faz parte mais às vezes do que a família mesmo.
P: colega de trabalho?
I16: não.
P: vizinho?
I16: não.
P: animal de estimação?
I16: sim.
P: todas as opções?
I16: não.
P: nenhuma das opções?
I16: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I16: não.
P: mãe?
I16: sim.
P: irmãos?
I16: sim.
P: filhos?
I16: não.
P: tios?
I16: sim.
P: primos?
I16: não.
P: avós?
I16: não.
P: netos?
I16: não.
P: sobrinhos?
I16: sim.
P: cônjuge?
I16: não.
P: padrinho, madrinha?
I16: não.
P: afilhado?
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I16: não.
P: compadre, comadre?
I16: não.
P: amigo?
I16: sim, apesar de não morar na minha casa... mas eu gosto deles...
P: mas família precisa morar junto?
I16: não para mim, família devia morar separada... ia se amar muito mais.
P: colega de trabalho?
I16: não.
P: vizinho?
I16: não.
P: animal de estimação?
I16: sim... os animais e amigos participam de 60% da minha família ... a gente tem muito carinho.
P: todas as opções?
I16: não.
P: nenhuma das opções?
I16: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I16: não.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I16: minha mãe.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I16: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I16: sim.
P: a esposa do seu tio?
I16: não.
P: a mãe de seus amigos?
I16: não.
P: a mãe do seu namorado?
I16: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I16: não.
P: as mulheres mais velhas?
I16: não.
P: outras mulheres?
I16: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I16: não.
P: o marido de sua tia?
I16: não.
P: o pai de seus amigos?
I16: sim... não acho legal ter um parentesco que você não tem... pais de amigos é mais carinhoso.
P: o pai do seu namorado?
I16: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I16: não.
P: os homens mais velhos?
I16: não.
P: outros homens?
I16: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I16: ninguém.
P: quem você chama de primo e prima?
I16: ninguém... me refiro como primo, mas não chamo assim.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I16: não.
P: o que é meio irmão?
I16: ninguém é meio irmão, para mim todas as pessoas para mim são irmãos.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I16: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I16: os de primeiro são as pessoas mais próximas... participam de um dia-a-dia, que conhecem a sua dificuldade e
participam das felicidades também ... e necessariamente pode não ser um parente de sangue... pode ser um amigo. Os de
segundo e de terceiro não existem para mim ... as divisões de parentesco em grau é uma coisa muito ... uma pesquisa
documental... eu nem tenho contato com a família assim... só mãe e irmãos.
P: o que é parente distante?
I16: os que eu não tenho muito contato.
P: o que é parente de consideração?
I16: os amigos.
P: eles fazem parte da família?
I16: fazem sim.
P: quem mora na sua casa?
I16: eu, minha mãe, minha irmã, minha cunhada, meu sobrinho... meu irmão que é o pai não mora lá.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I16: ah... acho que sim... cria sim porque tudo que você vai fazer você se refere a essa pessoa, vira família... não tem como
não virar...
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I16: não... porque na maioria delas... o objetivo é profissional, para estudar.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I16: minha cunhada.
P: você diria que a sua relação com essa pessoa evolui para uma relação de parentesco ou quase parentesco? Sim ou não?
I16: claro.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I16: minha mãe porque é minha mãe, minha irmã porque ... deixa eu explicar ... é como se fosse uma mãe, um pai... é um
referencial... é a minha mãe mesmo, a gente tem uma parceria mesmo... eu tenho a minha mãe mas minha irmã é a minha
mãe.

Rio de Janeiro, aeroporto Tom Jobim, 4 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I17: do rio.
P: sexo?
I17: feminino.
P: quantos anos você tem?
I17: quarenta e um.
P: estado civil?
I17: solteira.
P: você tem quantos filhos?
I17: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I17: sou católica.
P: qual é o seu bairro?
I17: Ilha.
P: escolaridade?
I17: segundo completo.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I17: mais de dois mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I17: sim.
P: mãe?
I17: sim.
P: irmãos?
I17: sim.
P: filhos?
I17: sim.
P: tios?
I17: sim.
P: primos?
I17: sim.
P: avós?
I17: sim.
P: netos?
I17: sim.
P: sobrinhos?
I17: sim.
P: cônjuge?
I17: sim.
P: padrinho, madrinha?
I17: sim.
P: afilhado?
I17: sim.
P: compadre, comadre?
I17: sim.
P: amigo?
I17: sim.
P: colega de trabalho?
I17: não.
P: vizinho?
I17: não.
P: animal de estimação?
I17: sim.
P: todas as opções?
I17: não.
P: nenhuma das opções?
I17: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
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I17: sim.
P: mãe?
I17: sim.
P: irmãos?
I17: sim.
P: filhos?
I17: não.
P: tios?
I17: sim.
P: primos?
I17: sim.
P: avós?
I17: não.
P: netos?
I17: não.
P: sobrinhos?
I17: não.
P: cônjuge?
I17: sim.
P: padrinho, madrinha?
I17: sim.
P: afilhado?
I17: sim.
P: compadre, comadre?
I17: sim.
P: amigo?
I17: sim.
P: colega de trabalho?
I17: não.
P: vizinho?
I17: não.
P: animal de estimação?
I17: sim.
P: todas as opções?
I17: não.
P: nenhuma das opções?
I17: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I17: nem cheguei a conhecer ...(risos)
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I17: meu pai e minha mãe.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I17: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I17: sim.
P: a esposa do seu tio?
I17: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I17: não.
P: a mãe do seu namorado?
I17: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I17: não.
P: as mulheres mais velhas?
I17: não.
P: outras mulheres?
I17: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I17: sim.
P: o marido de sua tia?
I17: sim.
P: o pai de seus amigos?
I17: não, mais ninguém.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I17: ninguém.
P: quem você chama de primo e prima?
I17: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I17: sim.
P: o que é meio irmão?
I17: ninguém ... não existe isso.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I17: se tivesse sim.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I17: primeiro é mãe, pai e irmãos... de segundo, tios e primos... de terceiro, filhos dos primos.
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P: o que é parente distante?
I17: primos dos meus pais (risos) ... nem sei quem é...
P: o que é parente de consideração?
I17: depende... os parentes da esposa do meu tio... assim.
P: ele faz parte da família?
I17: não faz.
P: quem mora na sua casa?
I17: meu pai, minha mãe e minha irmã.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I17: cria porque a convivência ajuda a fazer parte da família.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I17: às vezes.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
17: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I17: meu pai, minha mãe, meu namorado porque vivo todos os dias com eles né?

Rio de Janeiro, aeroporto Tom Jobim, 4 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I18: carioca.
P: sexo?
I18: feminino.
P: quantos anos você tem?
I18: vinte e quatro.
P: estado civil?
I18: solteira.
P: você tem quantos filhos?
I18: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I18: sou agnóstica.
P: qual é o seu bairro?
I18: copacabana.
P: escolaridade?
I18: terceiro incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I18: mais de doze mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I18: sim.
P: mãe?
I18: sim.
P: irmãos?
I18: sim.
P: filhos?
I18: sim.
P: tios?
I18: não.
P: primos?
I18: não.
P: avós?
I18: sim.
P: netos?
I18: sim.
P: sobrinhos?
I18: não.
P: cônjuge?
I18: sim.
P: padrinho, madrinha?
I18: não.
P: afilhado?
I18: não.
P: compadre, comadre?
I18: não.
P: amigo?
I18: não.
P: colega de trabalho?
I18: não.
P: vizinho?
I18: não.
P: animal de estimação?
I18: sim.
P: todas as opções?
I18: não.
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P: nenhuma das opções?
I18: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...
I18: só eu e minha avó.
P: tem certeza? Nenhuma das outras opções que eu te dei na primeira pergunta?
I18: absoluta.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I18: sim... minha avó paterna porque meus pais se separaram e eu era pequena e eu fiquei morando com ela... não me
adaptei em morar em outra cidade com meus pais.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I18: minha avó.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I18: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I18: sim.
P: a esposa do seu tio?
I18: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I18: sim.
P: a mãe do seu namorado?
I18: sim.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I18: não.
P: as mulheres mais velhas?
I18: não.
P: outras mulheres?
I18: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I18: sim.
P: o marido de sua tia?
I18: sim.
P: o pai de seus amigos?
I18: sim.
P: o pai do seu namorado?
I18: sim.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I18: não.
P: os homens mais velhos?
I18: não.
P: outros homens?
I18: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I18: chamo meus irmãos de mano... também considero meus amigos, mas não chamo.
P: quem você chama de primo e prima?
I18: primos mesmo.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I18: não.
P: o que é meio irmão?
I18: filho de um dos nossos pais... não dos dois... com outra pessoa.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I18: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I18: primeiro é mais próximo... por exemplo a filha da minha tia é de primeiro grau... aí ah... segundo grau... estou tentando
achar uma situação na minha família para se encaixar isso... agora por exemplo ... se meu pai tem um primo, ele é de
segundo grau para mim, é que meus pais são primos de primeiro grau (risos)... então é uma loucura... se este primo do meu
pai tem um filho aí... acho que é de terceiro.
P: o que é parente distante?
I18: hum... distante... é que tem um grau de parentesco longe.... e que mora também longe.
P: o que é parente de consideração?
I18: que a gente gosta muito ... que freqüenta muito a casa... que já está muito presente na vida da família...
P: ele faz parte da família?
I18: entra sim... nós já tivemos uma tia assim, mas faleceu... conhecia a minha avó há trinta anos...
P: quem mora na sua casa?
I18: eu e minha avó.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I18: sim... pela convivência... você conhece a pessoa... vai criando os laços né?
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I18: às vezes... nem todos ... já morei numa república com doze pessoas e não dá para ficar íntimo de doze pessoas.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I18: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I18: minha avó porque moro com ela né... quando eu preciso de alguém, eu recorro a ela porque está mais próxima de mim.
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Rio de Janeiro, aeroporto Tom Jobim, 4 de dezembro de 2006.
P: qual é a sua naturalidade?
I19: sou do Rio de Janeiro.
P: sexo?
I19: masculino.
P: quantos anos você tem?
I19: vinte e seis.
P: estado civil?
I19: sou solteiro.
P: você tem filhos?
I19: tenho não.
P: qual é a sua religião?
I19: sou evangélico, mas não praticante.
P: em qual bairro você mora?
I19: no Jardim Carioca, na Ilha mesmo.
P: escolaridade?
I19: terceiro grau incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I19: hum... deixa eu ver... até dois mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I19: sim.
P: mãe?
I19: sim.
P: irmãos?
I19: sim.
P: filhos?
I19: sim.
P: tios?
I19: não.
P: primos?
I19: não.
P: avós?
I19: sim.
P: netos?
I19: não.
P: sobrinhos?
I19: não.
P: cônjuge?
I19: sim.
P: padrinho, madrinha?
I19: não.
P: afilhado?
I19: não.
P: compadre, comadre?
I19: não.
P: amigo?
I19: sim.
P: colega de trabalho?
I19: não.
P: vizinho?
I19: não.
P: animal de estimação?
I19: não.
P: todas as opções?
I19: não.
P: nenhuma das opções?
I19: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I19: sim.
P: mãe?
I19: sim.
P: irmãos?
I19: sim.
P: filhos?
I19: não.
P: tios?
I19: não.
P: primos?
I19: não.
P: avós?
I19: não.
P: netos?
I19: não.
P: sobrinhos?
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I19: não.
P: cônjuge?
I19: não.
P: padrinho, madrinha?
I19: não.
P: afilhado?
I19: não.
P: compadre, comadre?
I19: não.
P: amigo?
I19: não.
P: colega de trabalho?
I19: não.
P: vizinho?
I19: não.
P: animal de estimação?
I19: sim.
P: todas as opções?
I19: não.
P: nenhuma das opções?
I19: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I19: foram... os maternos porque a maioria da ... no decorrer da minha vida eu vivi mais com eles ... minha mãe
trabalhando.. meu pai também... só com eles mesmo.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I19: meus avós e tios ... meu pai e minha mãe também.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I19: não po... tem não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I19: hum hum.
P: a esposa do seu tio?
I19: não.
P: a mãe de seus amigos?
I19: sim.
P: a mãe da sua namorada?
I19: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I19: não.
P: as mulheres mais velhas?
I19: sim.
P: outras mulheres?
I19: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I19: sim.
P: o marido de sua tia?
I19: não.
P: o pai de seus amigos?
I19: sim.
P: o pai da sua namorada?
I19: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I19: não.
P: os homens mais velhos?
I19: não.
P: outros homens?
I19: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I19: todos os meus amigos e minhas irmãs.
P: quem você chama de primo e prima?
I19: todos os meus primos e minhas primas.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I19: não é não.
P: o que é meio irmão?
I19: hum... nunca parei para pensar nisso... aí você me pegou... meio irmão... não vou te enganar não... po ... não tenho nada
a optar por isso ... é obrigado a optar?
P: não... se você não tem nada a dizer sobre isso, não precisa responder... você apresentaria o seu meio irmão a alguém
como meio irmão?
I19: não... acho que não... não tenho... aí fica difícil...
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I19: primeiro é primo... de segundo ...seria o filho do primo. De terceiro grau é o filho do filho do primo.
P: o que é parente distante?
I19: é aquele parente po ... que eu nunca vi (risos)... po minha mãe fala que eu tenho tios e primos lá no Sul que eu nem sei
quem é.
P: o que é parente de consideração?
I19: nunca parei para pensar nisso... bota não... não existe para mim.
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P: ele faz parte da família?
I19: não existe então não faz parte não.
P: quem mora na sua casa?
I19: eu, meu pai, minha mãe e duas irmãs.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I19: não porque parente é aquela pessoa de sangue...
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I19: olha... parente em si... eu acho que não... por isso não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I19: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I19: meu pai e minha mãe ... pela educação, amor, carinho e a compreensão... o diálogo.

Rio de Janeiro, aeroporto Tom Jobim, 4 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I20: sou do Rio.
P: sexo?
I20: feminino.
P: quantos anos você tem?
I20: dezoito.
P: estado civil?
I20: solteira.
P: você tem quantos filhos?
I20: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I20: sou católica.
P: qual é o seu bairro?
I20: sou da Freguesia, da Ilha.
P: escolaridade?
I20: segundo grau completo.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I20: uns dois mil e quinhentos reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I20: sim.
P: mãe?
I20: sim.
P: irmãos?
I20: sim.
P: filhos?
I20: sim.
P: tios?
I20: sim.
P: primos?
I20: sim.
P: avós?
I20: sim.
P: netos?
I20: sim.
P: sobrinhos?
I20: sim.
P: cônjuge?
I20: sim.
P: padrinho, madrinha?
I20: não.
P: afilhado?
I20: não.
P: compadre, comadre?
I20: não.
P: amigo?
I20: sim.
P: colega de trabalho?
I20: não.
P: vizinho?
I20: não.
P: animal de estimação?
I20: sim.
P: todas as opções?
I20: não.
P: nenhuma das opções?
I20: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I20: sim.
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P: mãe?
I20: sim.
P: irmãos?
I20: sim.
P: filhos?
I20: não.
P: tios?
I20: sim.
P: primos?
I20: sim.
P: avós?
I20: sim.
P: netos?
I20: não.
P: sobrinhos?
I20: não.
P: cônjuge?
I20: não.
P: padrinho, madrinha?
I20: não.
P: afilhado?
I20: não.
P: compadre, comadre?
I20: não.
P: amigo?
I20: sim.
P: colega de trabalho?
I20: não.
P: vizinho?
I20: não.
P: animal de estimação?
I20: sim.
P: todas as opções?
I20: não.
P: nenhuma das opções?
I20: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I20: sim, a minha avó materna que está sempre junto ... dá apoio...
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I20: não.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I20: tem... meus primos distantes, tios distantes... tem gente que eu nem conheço...
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I20: sim.
P: a esposa do seu tio?
I20: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I20: (risos) só quem é parente de verdade.
P: a mãe do seu namorado?
I20: não.
P:a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I20: não.
P: as mulheres mais velhas?
I20: não.
P: outras mulheres?
I20: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I20: sim.
P: o marido de sua tia?
I20: sim.
P: o pai de seus amigos?
I20: não.
P: o pai do seu namorado?
I20: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I20: não.
P: os homens mais velhos?
I20: não.
P: outros homens?
I20: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I20: ninguém... chamo minha irmã pelo nome.
P: quem você chama de primo e prima?
I20: ah... tem uma moça que trabalha no colégio... a gente só se chama assim... prima...
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I20: não... nem conheço ... mal tenho contato com meu primo.
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P: o que é meio irmão?
I20: para mim, é quem você considera como irmão, mas que não é da sua família.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I20: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I20: (risos)... nunca pensei sobre isso... primeiro é ... é o que ... é o que a gente fala como primo, por exemplo... filho da
minha tia... irmão, filho da minha mãe. É isso, entendeu? O de segundo grau está... eu nem sei (risos)... segundo grau? ... ah
... são os primos da minha mãe... os de terceiro ai meu Deus... (risos) são os primos dos primos da minha mãe.
P: o que é parente distante?
I20: o que a gente não tem contato... não se comunica... não tem contato mesmo...
P: o que é parente de consideração?
I20: é quem a gente tem consideração como um parente mas na verdade não é parente.
P: ele faz parte da família?
I20: faz parte ... é como se fosse um amigo especial.
P: quem mora na sua casa?
I20: meu pai, minha mãe, meu irmão, eu e minhas cachorras.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I20: não porque viver debaixo do mesmo teto não significa criar laços.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I20: às vezes... que é aquilo... você pode ter um amigo e considerar ele como um irmão.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I20: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I20: meu pai, minha mãe e minha avó. Porque meus pais me sustentam e me dão apoio para qualquer coisa que eu precise e
minha avó é porque é a pessoa da família que tirando meu pai e minha mãe é com quem eu tenho mais contato.

Rio de Janeiro, aeroporto Tom Jobim, 4 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I21: sou do Rio.
P: sexo?
I21: feminino.
P: quantos anos você tem?
I21: trinta e oito.
P: estado civil?
I21: sou solteira.
P: você tem filhos?
I21: não.
P: qual é a sua religião?
I21: sou católica.
P: qual é o seu bairro?
I21: Vila Isabel.
P: escolaridade?
I21: terceiro grau incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I21: hum... uns três mil reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I21: não.
P: mãe?
I21: sim.
P: irmãos?
I21: sim.
P: filhos?
I21: sim.
P: tios?
I21: não.
P: primos?
I21: sim.
P: avós?
I: não.
P: netos?
I21: sim.
P: sobrinhos?
I21: sim.
P: cônjuge?
I21: não.
P: padrinho, madrinha?
I21: não.
P: afilhado?
I21: sim.
P: compadre, comadre?
I21: sim.
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P: amigo?
I21: sim.
P: colega de trabalho?
I21: sim.
P: vizinho?
I21: sim.
P: animal de estimação?
I21: não.
P: todas as opções?
I21: não.
P: nenhuma das opções?
I21: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I21: sim.
P: mãe?
I21: sim.
P: irmãos?
I21: sim.
P: filhos?
I21: não.
P: tios?
I21: sim.
P: primos?
I21: sim.
P: avós?
I21: sim.
P: netos?
I21: não.
P: sobrinhos?
I21: sim.
P: cônjuge?
I21: sim.
P: padrinho, madrinha?
I21: sim.
P: afilhado?
I21: sim.
P: compadre, comadre?
I21: sim.
P: amigo?
I21: sim.
P: colega de trabalho?
I21: sim.
P: vizinho?
I21: sim.
P: animal de estimação?
I21: não.
P: todas as opções?
I21: não.
P: nenhuma das opções?
I21: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I21: sim, a minha avó materna e a paterna também porque elas tinham muitos valores e me passaram.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I21: não.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I21: não... hum... acho que não... mesmo.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I21: sim.
P: a esposa do seu tio?
I21: não.
P: a mãe de seus amigos?
I21: não.
P: a mãe do seu namorado?
I21: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I21: não.
P: as mulheres mais velhas?
I21: não.
P: outras mulheres?
I21: sim, as amigas do meu pai e da minha mãe de longa data.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe ?
I21: sim.
P: o marido de sua tia?
I21: não.
P: o pai de seus amigos?
I21: não.
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P: o pai do seu namorado?
I21: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I21: não.
P: os homens mais velhos?
I21: não.
P: outros homens?
I21: sim, os amigos do meu pai e da minha mãe de longa data.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I21: meus irmãos mesmo.
P: quem você chama de primo e prima?
I21: de primo? Ninguém....
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I21: não.
P: o que é meio irmão?
I21: quando é a metade de um pai ou da mãe e de outra pessoa, casou com outra mulher...
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I21: não é meu irmão.
P: essa pergunta é dividida em três partes... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo e
de terceiro grau, ok?
I21: de primeiro é minha família próxima, pai, mãe, irmão, tio, tia, primos e avós. De segundo, os primos dos meus
primos, tios dos tios. De terceiro, o tio do tio do tio, o avô do avô do avô.
P: o que é parente distante?
I21: (risos) sãos os de segundo e de terceiro grau.
P: o que é parente de consideração?
I21: são os amigos de pai e mãe que foram ... que fizeram parte de minha vida desde minha infância.
P: ele faz parte da família?
I21: sim.
P: quem mora na sua casa?
I21: eu e meu namorado.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I21: sim. Pelas afinidades do dia-a-dia... pode ser namorado... amiga... nada como a rotina para descobrir a afinidade ou
descobrir que não tem nenhuma.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I21: às vezes, depende da situação.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I21: sim, meu namorado.
P: você diria que a sua relação com essa pessoa evolui para uma relação de parentesco ou quase parentesco? Sim ou não?
I21: sim... espero que sim.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I21: meus pais, meus irmãos e sobrinhas porque eles são tudo para mim... meus pais são minha base e minhas sobrinhas
são a extensão de minha base.

Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, 5 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I22: sou do Rio.
P: sexo?
I22: feminino.
P: quantos anos você tem?
I22: tenho vinte e cinco.
P: estado civil?
I22: sou solteira.
P: você tem quantos filhos?
I22: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I22: sou cardecista.
P:qual é o seu bairro?
I22: soud da Freguesia, aqui em Jacarepaguá.
P: escolaridade?
I22: estou cursando a faculdade... é terceiro incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I22: mais de dois mil reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I22: sim.
P: mãe?
I22: sim.
P: irmãos?
I22: sim.
P: filhos?
I22: não.
P: tios?
I22: não.
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P: primos?
I22: não.
P: avós?
I22: não.
P: netos?
I22: não.
P: sobrinhos?
I22: não.
P: cônjuge?
I22: não.
P: padrinho, madrinha?
I22: não.
P: afilhado?
I22: não.
P: compadre, comadre?
I22: não.
P: amigo?
I22: não.
P: colega de trabalho?
I22: não.
P: vizinho?
I22: não.
P: animal de estimação?
I22: não.
P: todas as opções?
I22: não.
P: nenhuma das opções?
I22: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I22: sim.
P: mãe?
I22: sim.
P: irmãos?
I22: sim.
P: filhos?
I22: não.
P: tios?
I22: sim.
P: primos?
I22: sim.
P: avós?
I22: não.
P: netos?
I22: não.
P: sobrinhos?
I22: não.
P: cônjuge?
I22: não.
P: padrinho, madrinha?
I22: sim.
P: afilhado?
I22: não.
P: compadre, comadre?
I22: não.
P: amigo?
I22: não.
P: colega de trabalho?
I22: não.
P: vizinho?
I22: não.
P: animal de estimação?
I22: sim.
P: todas as opções?
I22: não.
P: nenhuma das opções?
I22: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I22: não foram não.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I22: de senhor e senhora... não.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I22: sim, minha madrinha.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe ?
I22: sim.
P: a esposa do seu tio?
I22: sim.
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P: a mãe de seus amigos?
I22: sim.
P: a mãe do seu namorado?
I22: sim.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I22: não porque meus pais são casados.
P: as mulheres mais velhas?
I22: sim.
P: outras mulheres?
I22: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I22: sim.
P: o marido de sua tia?
I22: sim.
P: o pai de seus amigos?
I22: sim.
P: o pai do seu namorado?
I22: sim.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I22: não.
P: os homens mais velhos?
I22: sim.
P: outros homens?
I22: sim.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I22: ninguém.
P: quem você chama de primo e prima?
I22: só meus primos mesmo.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I22: são sim.
P: o que é meio irmão?
I22: é muito amigo ou irmão pela metade... seria um irmão sim.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I22: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I22: os de primeiro, pai, mãe, irmão, primos que são filhos dos irmãos dos meus pais, os de segundo os filhos dos primos
dos meus pais e de terceiro, as pessoas que eu quase não conheço, primo do primo... qualquer um que eu não conheço ...
bem longe.
P: o que é parente distante?
I22: é quem eu não gosto.
P: o que é parente de consideração?
I22: é os primos dos meus primos que não são meus primos.
P: ele faz parte da família?
I22: não faz.
P: quem mora na sua casa?
I22: meu irmão e minha mãe.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I22: não porque acho que parentesco não é por morar junto e talvez sentimento... consideração... nem todo mundo que mora
com a gente tem consideração.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I22: às vezes.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I22: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I22: minha mãe porque ela é a pessoa que eu mais amo... meu irmão também.

Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, 5 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I23: sou carioca.
P: sexo?
I23: feminino.
P: quantos anos você tem?
I23: vinte.
P: estado civil?
I23: sou solteira.
P: você tem quantos filhos?
I23: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I23: sou católica.
P:qual é o seu bairro?
I23: sou de Campo Grande.
P: escolaridade?
I23: terceiro incompleto.
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P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I23: mais de quatro mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I23: sim.
P: mãe?
I23: sim.
P: irmãos?
I23: sim.
P: filhos?
I23: não.
P: tios?
I23: sim.
P: primos?
I23: sim.
P: avós?
I23: sim.
P: netos?
I23: sim.
P: sobrinhos?
I23: sim.
P: cônjuge?
I23: não.
P: padrinho, madrinha?
I23: não.
P: afilhado?
I23: não.
P: compadre, comadre?
I23: não.
P: amigo?
I23: não.
P: colega de trabalho?
I23: não.
P: vizinho?
I23: não.
P: animal de estimação?
I23: não.
P: todas as opções?
I23: não.
P: nenhuma das opções?
I23: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I23: sim.
P: mãe?
I23: sim.
P: irmãos?
I23: sim.
P: filhos?
I23: não.
P: tios?
I23: sim.
P: primos?
I23: sim.
P: avós?
I23: sim.
P: netos?
I23: não.
P: sobrinhos?
I23: não.
P: cônjuge?
I23: não.
P: padrinho, madrinha?
I23: não.
P: afilhado?
I23: sim.
P: compadre, comadre?
I23: não.
P: amigo?
I23: não.
P: colega de trabalho?
I23: não.
P: vizinho?
I23: não.
P: animal de estimação?
I23: não.
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P: todas as opções?
I23: não.
P: nenhuma das opções?
I23: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I23: sim, porque a minha avó materna ajudou a me criar a maior parte do tempo.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I23: não
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I23: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I23: sim.
P: a esposa do seu tio?
I23: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I23: sim.
P: a mãe do seu namorado?
I23: sim.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I23: não.
P: as mulheres mais velhas?
I23: sim.
P: outras mulheres?
I23: sim.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I23: sim.
P: o marido de sua tia?
I23: sim.
P: o pai de seus amigos?
I23: sim.
P: o pai do seu namorado?
I23: sim.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I23: não.
P: os homens mais velhos?
I23: sim.
P: outros homens?
I23: sim.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I23: ninguém. .
P: quem você chama de primo e prima?
I23: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I23: sim.
P: o que é meio irmão?
I23: a minha irmã (risos) ... porque a gente não se fala... ela é da minha família, eu a amo, mas a gente não tem aquela
relação de amigo, de família.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I23: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I23: de primeiro, primos e tios. De segundo, primos dos primos que não são meus primos... de terceiro, alguém distante.
P: o que é parente distante?
I23: alguém que não está no meu dia-a-dia que a relação afetiva não é muito boa.
P: o que é parente de consideração?
I23: os primos dos primos que não são meus primos.
P: ele faz parte da família?
I23: não faz.
P: quem mora na sua casa?
I23: minha mãe, meu pai, minha irmã, meus avós e meu cunhado.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I23: não, porque depende da relação de sentimento.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I23: às vezes.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I23: sim, meu cunhado.
P: você diria que a sua relação com essa pessoa evolui para uma relação de parentesco ou quase parentesco? Sim ou não?
I23: sim, quase.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I23: meu pai, minha mãe e minha avó quem eu mais amo, me ensinaram tudo.

Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, 5 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I24: Rio de Janeiro.
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P: sexo?
I24: feminino
P: quantos anos você tem?
I24: dezenove.
P: estado civil?
I24: solteira.
P: você tem quantos filhos?
I24: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I24: sou católica.
P:qual é o seu bairro?
I24: moro no Tanque.
P: escolaridade?
I24: terceiro incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I24: até mil reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I24: sim.
P: mãe?
I24: sim.
P: irmãos?
I24: sim.
P: filhos?
I24: sim.
P: tios?
I24: não.
P: primos?
I24: não.
P: avós?
I24: sim.
P: netos?
I24: sim.
P: sobrinhos?
I24: não.
P: cônjuge?
I24: não.
P: padrinho, madrinha?
I24: não.
P: afilhado?
I24: não.
P: compadre, comadre?
I24: não.
P: amigo?
I24: não.
P: colega de trabalho?
I24: não.
P: vizinho?
I24: não.
P: animal de estimação?
I24: sim.
P: todas as opções?
I24: não.
P: nenhuma das opções?
I24: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I24: sim... só financeiramente porque só me dá a pensão.
P: mãe?
I24: sim.
P: irmãos?
I24: não.
P: filhos?
I24: não.
P: tios?
I24: sim.
P: primos?
I24: não.
P: avós?
I24: sim.
P: netos?
I24: não.
P: sobrinhos?
I24: não.
P: cônjuge?
I24: sim.
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P: padrinho, madrinha?
I24: não.
P: afilhado?
I24: não.
P: compadre, comadre?
I24: não.
P: amigo?
I24: não.
P: colega de trabalho?
I24: não.
P: vizinho?
I24: não.
P: animal de estimação?
I24: sim.
P: todas as opções?
I24: não.
P: nenhuma das opções?
I24: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I24: sim, os maternos porque eles me ajudam a pagar a passagem para ir para a faculdade.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I24: às vezes chamo minha avó.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I24:não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I24: sim.
P: a esposa do seu tio?
I24: não.
P: a mãe de seus amigos?
I24: sim.
P: a mãe do seu namorado?
I24: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I24: não.
P: as mulheres mais velhas?
I24: não.
P: outras mulheres?
I24: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I24: sim.
P: o marido de sua tia?
I24: não.
P: o pai de seus amigos?
I24: sim.
P: o pai do seu namorado?
I24: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I24: não.
P: os homens mais velhos?
I24: não.
P: outros homens?
I24: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I24: ninguém.
P: quem você chama de primo e prima?
I24: minha prima pequena.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I24: não.
P: o que é meio irmão?
I24: é difícil responder porque não tenho esse caso... eu tenho um irmão por parte de pai que eu não convivo com ele então,
é um meio irmão.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I24: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I24: o de primeiro é primo, o de segundo é o filho do primo... e o de terceiro é o filho do filho do primo.
P: o que é parente distante?
I24: tem parente distante que mora próximo... mas que é distante... fala oi e some... tem aquele que mora longe mesmo mas
às vezes mesmo assim está perto porque liga...
P: o que é parente de consideração?
I24: meu tio é de consideração... foi criado pela minha avó mas não é filho dela.
P: ele faz parte da família?
I24: faz parte.
P: quem mora na sua casa?
I24: minha mãe e meu namorado.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I24: sim, porque meu namorado eu considero como meu parente... mora comigo já tem seis meses.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I24: às vezes.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I24: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I24: minha mãe porque é mãe né? Me ajuda... atura tudo o que eu faço que meu pai não foi tão importante assim... era
militar... viajava muito e era sempre ausente.

Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, 5 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I25: sou carioca.
P: sexo?
I25: feminino.
P: quantos anos você tem?
I25: vinte.
P: estado civil?
I25: solteira.
P: você tem quantos filhos?
I25: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I25: sou evangélica.
P: qual é o seu bairro?
I25: Taquara.
P: escolaridade?
I25: terceiro incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I25: até quatro mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I25: sim.
P: mãe?
I25: sim.
P: irmãos?
I25: sim.
P: filhos?
I25: sim.
P: tios?
I25: sim.
P: primos?
I25: sim.
P: avós?
I25: sim.
P: netos?
I25: sim.
P: sobrinhos?
I25: sim.
P: cônjuge?
I25: sim.
P: padrinho, madrinha?
I25: sim.
P: afilhado?
I25: sim.
P: compadre, comadre?
I25: sim.
P: amigo?
I25: sim.
P: colega de trabalho?
I25: não.
P: vizinho?
I25: não.
P: animal de estimação?
I25: sim.
P: todas as opções?
I25: não.
P: nenhuma das opções?
I25: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I25: sim.
P: mãe?
I25: sim.
P: irmãos?
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I25: sim.
P: filhos?
I25: não.
P: tios?
I25: sim.
P: primos?
I25: sim.
P: avós?
I25: sim.
P: netos?
I25: não.
P: sobrinhos?
I25: não.
P: cônjuge?
I25: não.
P: padrinho, madrinha?
I25: não.
P: afilhado?
I25: não.
P: compadre, comadre?
I25: não.
P: amigo?
I25: sim.
P: colega de trabalho?
I25: não.
P: vizinho?
I25: sim... porque são os pais do meu cunhado.
P: animal de estimação?
I25: sim.
P: todas as opções?
I25: não.
P: nenhuma das opções?
I25: não, mas minha madrasta também.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I25: não.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I25: minha mãe, minha avó e meu pai.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I25: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I25: sim.
P: a esposa do seu tio?
I25: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I25: não.
P: a mãe do seu namorado?
I25: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I25: não.
P: as mulheres mais velhas?
I25: não.
P: outras mulheres?
I25: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I25: sim.
P: o marido de sua tia?
I25: sim, mas com essa novela eu parei e comecei a chamar pelo nome para não pensar que estou dando mole.
P: o pai de seus amigos?
I25: não.
P: o pai do seu namorado?
I25: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I25: não.
P: os homens mais velhos?
I25: não.
P: outros homens?
I25: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I25: ninguém.
P: quem você chama de primo e prima?
I25: ninguém também.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I25: sim.
P: o que é meio irmão?
I25: é o irmão só do filho do meu pai... vamos supor.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
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I25: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I25: primeiro grau... são os primos ... de segundo, a prima da minha mãe e de terceiro, nem sei... a pessoa mais próxima...
meu cunhado e minha cunhada.
P: o que é parente distante?
I25: o pessoal que está lá no Amazonas.
P: o que é parente de consideração?
I25: meu cunhado e minha cunhada... a esposa do meu pai que me trata muito bem...
P: eles fazem parte da família?
I25: fazem sim.
P: quem mora na sua casa?
I25: minha mãe, meu padrasto, eu e meus filhos ... (risos) meus cachorros.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I25: não, porque depende do sentimento entre as pessoas.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I25: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I25: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I25: minha mãe porque eu quase não converso com ela não...sabe ... essas coisas... sexo... não gosto não é importante...
porque ela paga tudo para mim... é determinada. Meu pai porque ele é muito prestativo, muito engraçado, adora animais...
se ele pudesse pegava todos os animais da rua... é carinhoso... às vezes, ele grita com meu irmão e depois fica chorando...

Rio de Janeiro, Gávea, 5 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I26: sou do Rio.
P: sexo?
I26: masculino.
P: quantos anos você tem?
I26: dezenove.
P: estado civil?
I26: sou solteiro.
P: você tem quantos filhos?
I26: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I26: sou protestante.
P:qual é o seu bairro?
I26: sou de Realengo.
P: escolaridade?
I26: terceiro incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I26: até quinhentos.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I26: sim.
P: mãe?
I26: sim.
P: irmãos?
I26: sim.
P: filhos?
I26: sim.
P: tios?
I26: não.
P: primos?
I26: não.
P: avós?
I26: sim.
P: netos?
I26: sim.
P: sobrinhos?
I26: não.
P: cônjuge?
I26: sim.
P: padrinho, madrinha?
I26: sim.
P: afilhado?
I26: sim.
P: compadre, comadre?
I26: sim.
P: amigo?
I26: sim.
P: colega de trabalho?
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I26: sim.
P: vizinho?
I26: sim.
P: animal de estimação?
I26: sim.
P: todas as opções?
I26: não.
P: nenhuma das opções?
I26: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I26: sim.
P: mãe?
I26: sim.
P: irmãos?
I26: sim.
P: filhos?
I26: não.
P: tios?
I26: sim.
P: primos?
I26: sim.
P: avós?
I26: não.
P: netos?
I26: não.
P: sobrinhos?
I26: não.
P: cônjuge?
I26: sim.
P: padrinho, madrinha?
I26: não.
P: afilhado?
I26: não.
P: compadre, comadre?
I26: não.
P: amigo?
I26: sim.
P: colega de trabalho?
I26: sim.
P: vizinho?
I26: não.
P: animal de estimação?
I26: não.
P: todas as opções?
I26: não.
P: nenhuma das opções?
I26: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I26: não.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I26: minha mãe.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I26: sim, tios e primos porque a relação parente e família são coisas diferentes.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I26: sim.
P: a esposa do seu tio?
I26: não.
P: a mãe de seus amigos?
I26: sim.
P: a mãe da sua namorada?
I26: sim.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I26: não.
P: as mulheres mais velhas?
I26: não.
P: outras mulheres?
I26: sim, a mulher que vende salgado, eu chamo ela de tia.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I26: sim.
P: o marido de sua tia?
I26: não.
P: o pai de seus amigos?
I26: sim.
P: o pai da sua namorada?
I26: sim.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
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I26: não.
P: os homens mais velhos?
I26: não.
P: outros homens?
I26: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I26: ninguém.
P: quem você chama de primo e prima?
I26: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I26: depende... se for menina bonita... eu não considero não... (risos)
P: o que é meio irmão?
I26: eu não considero muito não... mas é o filho do meu pai que não é com a minha mãe.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I26: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I26: os de primeiro grau são os meus parentes que moram mais próximos ... irmão e primos, os de segundo são os primos
dos primos... e os de terceiro eu já não considero mais da família.
P: o que é parente distante?
I26: são meus parentes que moram em São Paulo e em Brasília.
P: o que é parente de consideração?
I26: hum... parente de consideração... sei lá, eu não tenho muitos ... ou adotado ou amigo que convive ou mora com a
família... tipo minha tia que teve uma amiga que morou um tempo com ela e ela considerava como família.
P: ele faz parte da família?
I26: não faz.
P: quem mora na sua casa?
I26: minha mãe e eu.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I26: não porque não necessariamente... eu posso morar com uma pessoa que pode não ser meu parente.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I26: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I26: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I26: minha mãe porque desde quando meus pais se separaram eu moro só com ela.

Rio de Janeiro, Gávea, 5 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I27: sou carioca.
P: sexo?
I27: masculino.
P: quantos anos você tem?
I27: dezoito.
P: estado civil?
I27: solteiro.
P: você tem filhos?
I27: não.
P: qual é a sua religião?
I27: sou católico não praticante.
P:qual é o seu bairro?
I27: moro na Barra.
P: escolaridade?
I27: terceiro incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I27: mais de quatro mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I27: sim.
P: mãe?
I27: sim.
P: irmãos?
I27: sim.
P: filhos?
I27: sim.
P: tios?
I27: sim.
P: primos?
I27: sim.
P: avós?
I27: sim.
P: netos?
I27: sim.
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P: sobrinhos?
I27: sim.
P: cônjuge?
I27: sim.
P: padrinho, madrinha?
I27: não.
P: afilhado?
I27: não.
P: compadre, comadre?
I27: não.
P: amigo?
I27: não.
P: colega de trabalho?
I27: não.
P: vizinho?
I27: não.
P: animal de estimação?
I27: sim.
P: todas as opções?
I27: não.
P: nenhuma das opções?
I27: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I27: sim.
P: mãe?
I27: sim.
P: irmãos?
I27: sim.
P: filhos?
I27: não.
P: tios?
I27: sim.
P: primos?
I27: sim.
P: avós?
I27: sim.
P: netos?
I27: não.
P: sobrinhos?
I27: sim.
P: cônjuge?
I27: não.
P: padrinho, madrinha?
I27: não.
P: afilhado?
I27: não.
P: compadre, comadre?
I27: não.
P: amigo?
I27: não.
P: colega de trabalho?
I27: não.
P: vizinho?
I27: não.
P: animal de estimação?
I27: sim.
P: todas as opções?
I27: não.
P: nenhuma das opções?
I27: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I27: não muito, mais a avó materna porque ela mora comigo, então...
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I27: não.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I27: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I27: sim.
P: a esposa do seu tio?
I27: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I27: não.
P: a mãe da sua namorada?
I27: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I27: não.
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P: as mulheres mais velhas?
I27: sim.
P: outras mulheres?
I27: sim.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I27: sim.
P: o marido de sua tia?
I27: sim.
P: o pai de seus amigos?
I27: não.
P: o pai da sua namorada?
I27: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I27: não.
P: os homens mais velhos?
I27: sim.
P: outros homens?
I27: sim.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I27: meus amigos e meu irmão.
P: quem você chama de primo e prima?
I27: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I27: não.
P: o que é meio irmão?
I27: quando é filho só do pai ou só da mãe.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I27: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo e
de terceiro grau, ok?
I27: o de primeiro são os parentes mais próximos... acho que está errado mas eu acho isso tipo primo. De segundo é o
primo da minha mãe e de terceiro não sei... nunca cheguei a pensar nesse nível...
P: o que é parente distante?
I27: no caso, seria distância física... que mora longe...
P: o que é parente de consideração?
I27: tipo... alguém que... por exemplo ... alguém que cresceu junto tipo o filho de uma amiga da minha mãe.
P: ele faz parte da família?
I27: não faz.
P: quem mora na sua casa?
I27: minha mãe, meu pai, meu irmão, minha avó, meu tio e meu cachorro.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I27: não... po... criar parentesco?... não porque família para mim já está segmentada.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I27: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I27: já morei sim...
P: você diria que a sua relação com essa pessoa evolui para uma relação de parentesco ou quase parentesco? Sim ou não?
I27: de quase parentesco sim... era um amigo.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I27: meus pais porque são meus pais... foram eles que me criaram.

Rio de Janeiro, Gávea , 5 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I28: sou do Rio mesmo.
P: sexo?
I28: masculino.
P: quantos anos você tem?
I28: tenho vinte.
P: estado civil?
I28: sou solteiro.
P: você tem filhos?
I28: não.
P: qual é a sua religião?
I28: sou protestante.
P:qual é o seu bairro?
I28: sou de Campo Grande.
P: escolaridade?
I28: terceiro incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I28: mais ou menos mil e quinhentos.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I28: sim.
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P: mãe?
I28: sim.
P: irmãos?
I28: sim.
P: filhos?
I28: sim.
P: tios?
I28: não.
P: primos?
I28: não.
P: avós?
I28: sim.
P: netos?
I28: não.
P: sobrinhos?
I28: sim.
P: cônjuge?
I28: não.
P: padrinho, madrinha?
I28: não.
P: afilhado?
I28: não.
P: compadre, comadre?
I28: não.
P: amigo?
I28: não.
P: colega de trabalho?
I28: não.
P: vizinho?
I28: não.
P: animal de estimação?
I28: sim.
P: todas as opções?
I28: não.
P: nenhuma das opções?
I28: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I28: não.
P: mãe?
I28: sim.
P: irmãos?
I28: sim.
P: filhos?
I28: não.
P: tios?
I28: não.
P: primos?
I28: não.
P: avós?
I28: não.
P: netos?
I28: não.
P: sobrinhos?
I28: não.
P: cônjuge?
I28: não.
P: padrinho, madrinha?
I28: não.
P: afilhado?
I28: não.
P: compadre, comadre?
I28: não.
P: amigo?
I28: não.
P: colega de trabalho?
I28: não.
P: vizinho?
I28: não.
P: animal de estimação?
I28: sim.
P: todas as opções?
I28: não.
P: nenhuma das opções?
I28: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I28: sim, o avó materna porque eu morava na casa dela.
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P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I28: não, odeio formalidades.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I28: meu padrasto.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I28: não.
P: a esposa do seu tio?
I28: não.
P: a mãe de seus amigos?
I28: não.
P: a mãe do seu namorado?
I28: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I28: não.
P: as mulheres mais velhas?
I28: não.
P: outras mulheres?
I28: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I28: não.
P: o marido de sua tia?
I28: não.
P: o pai de seus amigos?
I28: não.
P: o pai do seu namorado?
I28: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I28: não.
P: os homens mais velhos?
I28: não.
P: outros homens?
I28: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I28: ninguém.
P: quem você chama de primo e prima?
I28: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I28: não.
P: o que é meio irmão?
I28: mãe ou pai diferente. Só tenho irmãos pela metade... nunca inteiros.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I28: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I28: do primeiro são os parentes normais... os mais próximos... de descendência direta. Os de segundo grau não tenho a
menor idéia... tenho um monte de segundo grau mais que nunca os vi e nem sei como se dá essa diferença entre segundo e
terceiro grau... acho que essa divisão é meio américa... essa influência dos Estados Unidos... acaba influenciando
negativamente e a família está sendo desmantelada nem tanto com nos Estados Unidos.
P: o que é parente distante?
I28: alguém que mora longe (risos) ou um parente que nunca vi, alguém que esteja distante do meu círculo familiar, não faz
parte de seu círculo familiar... não vive na sua casa, isolado do seu círculo social ... que eu só ouvi dizer que existe.
P: o que é parente de consideração?
I28: alguém que não tem nenhuma herança genética e que por alguma razão é agregado ao seu círculo familiar, sendo que
esta razão pode ser principalmente afetiva... emocional e alguns casos financeira.
P: ele faz parte da família?
I28: Depende do quanto ele é considerado... (risos) se for um parente oriundo de um segundo casamento... a pessoa pode
requerer o direito dele na família como um padrasto... ou não... mas a resposta é sim, faz parte da família.
P: quem mora na sua casa?
I28: eu, minha mãe, meu padrasto e meus irmãos.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I28: só se for um parentesco de consideração... afetivo... mas mesmo assim é uma relação bem frágil... e que pode se
desfazer, o que já não acontece com a família de verdade... não adianta querer desfazer um laço genético só porque você
discordou da opinião daquela pessoa.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I28: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I28: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I28: minha mãe e meu padrasto. Minha mãe porque ... deixa eu pensar... minha mãe traz valores interessantes... às vezes é
chata, insuportável, mas me ensina muita coisa... (risos) sou obrigado a aprender também com ela... é o pilar da casa...
mantém o equilíbrio do universo da casa. Consegue ser uma figura centralizadora... com todos os poderes centralizados...
cobra... o padrasto é importante porque é o coração financeiro da casa, mais de sessenta por cento da renda... consegue
concentrar em si os valores morais e éticos em tudo... na família, na escola é como um livro de normas... às vezes é tão
legal, tenta dar atenção que chega a ser grudento.
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Rio de Janeiro, Gávea, 5 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I29: sou do Rio.
P: sexo?
I29: feminino.
P: quantos anos você tem?
I29: trinta e três.
P: estado civil?
I29: sou casada.
P: você tem quantos filhos?
I29: tenho um.
P: qual é a sua religião?
I29: sou católica.
P:qual é o seu bairro?
I29: moro no Horto.
P: escolaridade?
I29: terceiro completo.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I29: mais ou menos três mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I29: sim.
P: mãe?
I29: sim.
P: irmãos?
I29: sim.
P: filhos?
I29: sim.
P: tios?
I29: não.
P: primos?
I29: não.
P: avós?
I29: sim.
P: netos?
I29: sim.
P: sobrinhos?
I29: não.
P: cônjuge?
I29: sim.
P: padrinho, madrinha?
I29: sim.
P: afilhado?
I29: sim.
P: compadre, comadre?
I29: sim.
P: amigo?
I29: sim.
P: colega de trabalho?
I29: sim.
P: vizinho?
I29: sim.
P: animal de estimação?
I29: sim.
P: todas as opções?
I29: não.
P: nenhuma das opções?
I29: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I29: sim.
P: mãe?
I29: sim.
P: irmãos?
I29: sim.
P: filhos?
I29: sim.
P: tios?
I29: sim.
P: primos?
I29: sim.
P: avós?
I29: sim.
P: netos?
I29: não.
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P: sobrinhos?
I29: sim.
P: cônjuge?
I29: sim.
P: padrinho, madrinha?
I29: sim.
P: afilhado?
I29: sim.
P: compadre, comadre?
I29: sim.
P: amigo?
I29: sim.
P: colega de trabalho?
I29: sim.
P: vizinho?
I29: sim.
P: animal de estimação?
I29: sim.
P: todas as opções?
I29: não.
P: nenhuma das opções?
I29: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I29: sim. Minha avó materna e meu avô paterno porque participaram da minha vida, fizeram parta da minha educação
quando minha mãe não estava a minha avó estava.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I29: não.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I29: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I29: sim.
P: a esposa do seu tio?
I29: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I29: sim.
P: a mãe do seu cônjuge?
I29: sim, quando era namorada dele, agora não chamo mais.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I29: não.
P: as mulheres mais velhas?
I29: não.
P: outras mulheres?
I29: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I29: sim.
P: o marido de sua tia?
I29: sim.
P: o pai de seus amigos?
I29: sim.
P: o pai do seu namorado?
I29: sim, quando era namorada, agora não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I29: não.
P: os homens mais velhos?
I29: não.
P: outros homens?
I29: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I29: ninguém.
P: quem você chama de primo e prima?
I29: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I29: é..
P: o que é meio irmão?
I29: por parte de pai ou de mãe.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I29: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo e
de terceiro grau, ok?
I29: de primeiro é pai, mãe e irmão... a irmã do meu pai e da minha mãe... os de segundo são os filhos dos tios, de terceiro
os netos dos primos.
P: o que é parente distante?
I29: depois do terceiro grau... meu primo longe.
P: o que é parente de consideração?
I29: amigos que você gosta muito.
P: ele faz parte da família?
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I29: faz de consideração.
P: quem mora na sua casa?
I29: meu marido, eu e minha filha.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I29: sim porque é um nível de relacionamento diferente... de conviver com uma pessoa.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I29: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I29: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I29: minha filha e minha marido porque são a minha família.

Rio de Janeiro, Gávea, 5 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I30: sou carioca.
P: sexo?
I30: feminino.
P: quantos anos você tem?
I30: tenho trinta e dois.
P: estado civil?
I30: sou casada.
P: você tem filhos?
I30: tenho dois.
P: qual é a sua religião?
I30: não tenho religião.
P: qual é o seu bairro?
I30: moro no Alto da Boa Vista.
P: escolaridade?
I30: tenho o terceiro incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I30: até mil reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I30: sim.
P: mãe?
I30: sim.
P: irmãos?
I30: sim.
P: filhos?
I30: sim.
P: tios?
I30: sim.
P: primos?
I30: sim.
P: avós?
I30: sim.
P: netos?
I30: sim.
P: sobrinhos?
I30: sim.
P: cônjuge?
I30: sim.
P: padrinho, madrinha?
I30: não.
P: afilhado?
I30: não.
P: compadre, comadre?
I30: não.
P: amigo?
I30: não.
P: colega de trabalho?
I30: não.
P: vizinho?
I30: não.
P: animal de estimação?
I30: não.
P: todas as opções?
I30: não.
P: nenhuma das opções?
I30: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I30: sim.
P: mãe?
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I30: sim.
P: irmãos?
I30: sim.
P: filhos?
I30: sim.
P: tios?
I30: sim.
P: primos?
I30: sim.
P: avós?
I30: sim.
P: netos?
I30: não.
P: sobrinhos?
I30: sim.
P: cônjuge?
I30: sim.
P: padrinho, madrinha?
I30: sim.
P: afilhado?
I30: sim.
P: compadre, comadre?
I30: sim.
P: amigo?
I30: não.
P: colega de trabalho?
I30: não.
P: vizinho?
I30: não.
P: animal de estimação?
I30: não.
P: todas as opções?
I30: não.
P: nenhuma das opções?
I30: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I30: a avó materna sim porque sempre cuidou de mim, minha mãe trabalhava e praticamente era ela que olhava... cuidava
da gente.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I30: minha mãe.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I30: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I30: sim.
P: a esposa do seu tio?
I30: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I30: não.
P: a mãe do seu namorado?
I30: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I30: não.
P: as mulheres mais velhas?
I30: não.
P: outras mulheres?
I30: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I30: sim.
P: o marido de sua tia?
I30: sim.
P: o pai de seus amigos?
I30: não.
P: o pai do seu namorado?
I30: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I30: não.
P: os homens mais velhos?
I30: não.
P: outros homens?
I30: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I30: ninguém..
P: quem você chama de primo e prima?
I30: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I30: só uma prima que desde pequena aprendi a chamá-la assim.
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P: o que é meio irmão?
I30: ou é irmão ou não é para mim as pessoas falam que é por parte de mãe ou de pai mas para mim é a mesma coisa.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I30: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I30: os de primeiro grau são os parentes mais diretos, pai, mãe, irmão. Os de segundo são aqueles que são filhos do teu
primo, da sua mãe. Os de terceiro é aquele que o parentesco está mais distante... que é neto do seu primo, irmão da avó.
P: o que é parente distante?
I30: parente distante é que está mais distante de você em relação às gerações ou muito lá atrás ou muito lá na frente.
P: o que é parente de consideração?
I30: parente de consideração é por sentimento, que tem vínculo sentimental.
P: ele faz parte da família?
I30: faz parte, eu tenho uma prima filha do meu tio que tem uma irmã que não é filha do meu tio e que eu considero minha
prima.
P: quem mora na sua casa?
I30: meu marido, meus filhos e eu.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I30: acho que sim, porque quando você convive por muitos anos, cria um vínculo muito forte e passa a tratar como parente.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I30: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I30: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I30: meus filhos porque são meus filhos... eu sou mãe deles, amo aquelas coisas todas... e atualmente são eles e outra
pessoa foi minha avó materna, pela pessoa que ela era... pelo cuidado, carinho que ela tinha...

Rio de Janeiro, Gávea, 5 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I31: sou carioca.
P: sexo?
I31: feminino.
P: quantos anos você tem?
I31: tenho trinta e dois.
P: estado civil?
I31: sou solteira.
P: você tem filhos?
I31: não.
P: qual é a sua religião?
I31: não tenho religião.
P:qual é o seu bairro?
I31: moro em Copacabana.
P: escolaridade?
I31: estou no terceiro .... terceiro grau incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I31: até seiscentos reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I31: sim.
P: mãe?
I31: sim.
P: irmãos?
I31: sim.
P: filhos?
I31: sim.
P: tios?
I31: sim.
P: primos?
I31: sim.
P: avós?
I31: sim.
P: netos?
I31: sim.
P: sobrinhos?
I31: sim.
P: cônjuge?
I31: sim.
P: padrinho, madrinha?
I31: sim.
P: afilhado?
I31: sim.
P: compadre, comadre?
I31: sim.
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P: amigo?
I31: sim.
P: colega de trabalho?
I31: não.
P: vizinho?
I31: não.
P: animal de estimação?
I31: sim.
P: todas as opções?
I31: não.
P: nenhuma das opções?
I31: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I31: sim.
P: mãe?
I31: sim.
P: irmãos?
I31: sim.
P: filhos?
I31: não.
P: tios?
I31: não.
P: primos?
I31: sim.
P: avós?
I31: não.
P: netos?
I31: não.
P: sobrinhos?
I31: não.
P: cônjuge?
I31: não.
P: padrinho, madrinha?
I31: não.
P: afilhado?
I31: não.
P: compadre, comadre?
I31: não.
P: amigo?
I31: sim.
P: colega de trabalho?
I31: não.
P: vizinho?
I31: não.
P: animal de estimação?
I31: sim.
P: todas as opções?
I31: não.
P: nenhuma das opções?
I31: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I31: não.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I31: sim, meu pai.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I31: sim, meus tios.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I31: sim.
P: a esposa do seu tio?
I31: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I31: não.
P: a mãe do seu namorado?
I31: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I31: não.
P: as mulheres mais velhas?
I31: não.
P: outras mulheres?
I31: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I31: sim.
P: o marido de sua tia?
I31: sim.
P: o pai de seus amigos?
I31: não.
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P: o pai do seu namorado?
I31: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I31: não.
P: os homens mais velhos?
I31: não.
P: outros homens?
I31: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I31: meus amigos.
P: quem você chama de primo e prima?
I31: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I31: não.
P: o que é meio irmão?
I31: filho dos meus pais com outra mãe ou outro pai.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I31: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo e
de terceiro grau, ok?
I31: de primeiro grau são o pai, a mãe e os irmãos. De segundo, os avós e tios e o de terceiro já é mais... sei lá... nem
considero é parente do parente do parente.
P: o que é parente distante?
I31: alguém que está longe.
P: o que é parente de consideração?
I31: alguém muito querido.
P: ele faz parte da família?
I31: faz parte da família do coração.
P: quem mora na sua casa?
I31: eu mais cinco pessoas que dividem um apartamento de quatro quartos.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I31: não necessariamente.... depende do interesse de cada um.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I31: às vezes... depende.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I31: sim, são cinco pessoas que alugam um apartamento que se conhecem pelas circunstâncias de procurar um quarto para
alugar.
P: você diria que a sua relação com essa pessoa evolui para uma relação de parentesco ou quase parentesco? Sim ou não?
I31: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I31: minha mãe porque ela foi a pessoa mais interessada, mais dedicada a mim, se preocupou comigo, que mais me amou.

Rio de Janeiro, Gávea, 5 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I32: sou carioca.
P: sexo?
I32: masculino.
P: quantos anos você tem?
I32: tenho vinte e três.
P: estado civil?
I32: sou solteiro.
P: você tem filhos?
I32: não.
P: qual é a sua religião?
I32: não tenho religião.
P:qual é o seu bairro?
I32: moro na Gávea.
P: escolaridade?
I32: terceiro incompleto.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I32: mais ou menos seiscentos reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I32: não.
P: mãe?
I32: sim.
P: irmãos?
I32: não.
P: filhos?
I32: sim.
P: tios?
I32: sim.
P: primos?
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I32: sim.
P: avós?
I32: sim.
P: netos?
I32: não.
P: sobrinhos?
I32: não.
P: cônjuge?
I32: não.
P: padrinho, madrinha?
I32: não.
P: afilhado?
I32: não.
P: compadre, comadre?
I32: não.
P: amigo?
I32: não.
P: colega de trabalho?
I32: não.
P: vizinho?
I32: não.
P: animal de estimação?
I32: não.
P: todas as opções?
I32: não.
P: nenhuma das opções?
I32: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I32: não.
P: mãe?
I32: sim.
P: irmãos?
I32: sim.
P: filhos?
I32: não.
P: tios?
I32: sim.
P: primos?
I32: sim.
P: avós?
I32: sim.
P: netos?
I32: não.
P: sobrinhos?
I32: não.
P: cônjuge?
I32: sim.
P: padrinho, madrinha?
I32: não.
P: afilhado?
I32: não.
P: compadre, comadre?
I32: não.
P: amigo?
I32: sim.
P: colega de trabalho?
I32: não.
P: vizinho?
I32: não.
P: animal de estimação?
I32: não.
P: todas as opções?
I32: não.
P: nenhuma das opções?
I32: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I32: sim, minha avó materna porque basicamente me criou, minha mãe trabalhava.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I32: sim, meu pai.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I32: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I32: sim.
P: a esposa do seu tio?
I32: não.
P: a mãe de seus amigos?
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I32: não.
P: a mãe da sua namorada?
I32: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I32: não.
P: as mulheres mais velhas?
I32: não.
P: outras mulheres?
I32: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I32: não.
P: o marido de sua tia?
I32: sim.
P: o pai de seus amigos?
I32: não.
P: o pai da sua namorada?
I32: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I32: não.
P: os homens mais velhos?
I32: não.
P: outros homens?
I32: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I32: ninguém.
P: quem você chama de primo e prima?
I32: ninguém..
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I32: não.
P: o que é meio irmão?
I32: acho que tenho uma meia irmã mas meu pai não me diz que é filha só do meu pai.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I32: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I32: para mim é tudo parente... ou é ou não é.
P: o que é parente distante?
I32: que mora longe... seria esses graus... mas eu não tenho, espere um momento... tenho sim... tem a família do meu avô
que é de São Paulo que nunca vi.
P: o que é parente de consideração?
I32: ... amigo é mais... é família.
P: ele faz parte da família?
I32: faz parte.
P: quem mora na sua casa?
I32: eu e outros estudantes... moro numa república.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I32: não porque morar junto é só uma coisa de contingência é só... pelo menos no meu caso é...
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I32: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I32: sim, sete estudantes.
P: você diria que a sua relação com essas pessoas evolui para uma relação de parentesco ou quase parentesco? Sim ou não?
I32: sim, tende... alguns casos... facilita mas não necessariamente vai dar nisso.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I32: minha avó materna, minha mãe e minha irmã porque são elas que me criaram e a quem eu devo respeito, são as mais
próximas de mim... só isso... não no sentido de proximidade... seria o núcleo familiar.

Rio de Janeiro, Praia Vermelha , 6 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I33: sou carioca.
P: sexo?
I33: masculino.
P: quantos anos você tem?
I33: tenho vinte e seis.
P: estado civil?
I33: sou solteiro.
P: você tem quantos filhos?
I33: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I33: sou evangélico.
P:qual é o seu bairro?
I33: moro no Jabour, você conhece?
P: conheço sim, escolaridade?
I33: terceiro completo.
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P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I33: mais de quatro mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I33: sim.
P: mãe?
I33: sim.
P: irmãos?
I33: sim.
P: filhos?
I33: sim.
P: tios?
I33: sim.
P: primos?
I33: sim.
P: avós?
I33: sim.
P: netos?
I33: sim.
P: sobrinhos?
I33: sim.
P: cônjuge?
I33: sim.
P: padrinho, madrinha?
I33: não.
P: afilhado?
I33: não.
P: compadre, comadre?
I33: não.
P: amigo?
I33: não.
P: colega de trabalho?
I33: não.
P: vizinho?
I33: não.
P: animal de estimação?
I33: sim.
P: todas as opções?
I33: não.
P: nenhuma das opções?
I33: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I33: sim.
P: mãe?
I33: sim.
P: irmãos?
I33: sim.
P: filhos?
I33: não.
P: tios?
I33: não.
P: primos?
I33: não.
P: avós?
I33: não.
P: netos?
I33: não.
P: sobrinhos?
I33: sim.
P: cônjuge?
I33: não.
P: padrinho, madrinha?
I33: não.
P: afilhado?
I33: não.
P: compadre, comadre?
I33: não.
P: amigo?
I33: não.
P: colega de trabalho?
I33: não.
P: vizinho?
I33: não.
P: animal de estimação?
I33: não.
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P: todas as opções?
I33: não.
P: nenhuma das opções?
I33: não... faltou o cunhado... meus cunhados fazem parte de minha família.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I33: não fizeram não.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I33: chamo, meus pais.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I33: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I33: sim.
P: a esposa do seu tio?
I33: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I33: não.
P: a mãe da namorada?
I33: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I33: não.
P: as mulheres mais velhas?
I33: não.
P: outras mulheres?
I33: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I33: sim.
P: o marido de sua tia?
I33: sim.
P: o pai de seus amigos?
I33: não.
P: o pai da sua namorada?
I33: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I33: não.
P: os homens mais velhos?
I33: não.
P: outros homens?
I33: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I33: meus irmãos mesmo e os membros da igreja.
P: quem você chama de primo e prima?
I33: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I33: é sim.
P: o que é meio irmão?
I33: é o filho de pai ou de mãe diferente.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I33: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo e
de terceiro grau, ok?
I33: os de primeiro são meus irmãos, os de segundo são meus primos e os de terceiro são mais para trás ainda... não sei
dizer (risos)...
P: o que é parente distante?
I33: são os de terceiro grau por exemplo ou de quarto grau.
P: o que é parente de consideração?
I33: são aqueles que a gente tem afeto.
P: ele faz parte da família?
I33: faz parte sim.
P: quem mora na sua casa?
I33: meus pais e eu.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I33: sim por causa da intimidade... a gente sabe tudo um do outro.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I33: às vezes... depende da pessoa.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I33: morava... que era um primo de consideração, mas não mora mais comigo porque já casou...
P: você diria que a sua relação com essa pessoa evolui para uma relação de parentesco ou quase parentesco? Sim ou não?
I33: sim, de parentesco.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I33: meus pais e minhas irmãs porque são o meu alicerce... para resolver os problemas... resolvo tudo com eles.

Rio de Janeiro, Praia Vermelha, 6 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I34: sou do Rio de Janeiro.
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P: sexo?
I34: masculino.
P: quantos anos você tem?
I34: tenho vinte e cinco.
P: estado civil?
I34: sou solteiro.
P: você tem quantos filhos?
I34: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I34: sou testemunha de Jeová.
P: você é protestante?
I34: não, é diferente... sou testemunha de Jeová.
P:qual é o seu bairro?
I34: ih... acho que você nem nunca ouviu falar... já ouviu falar em Paracambi?
P: sim, já... é perto de Caxias, né?
I34: não... passa Caxias... é depois de Nova Iguaçu.
P: ah... e sua escolaridade?
I34: terceiro completo.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I34: mais ou menos mil e quinhentos reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I34: sim.
P: mãe?
I34: sim.
P: irmãos?
I34: sim.
P: filhos?
I34: sim.
P: tios?
I34: não.
P: primos?
I34: não.
P: avós?
I34: sim.
P: netos?
I34: sim.
P: sobrinhos?
I34: não.
P: cônjuge?
I34: sim.
P: padrinho, madrinha?
I34: não.
P: afilhado?
I34: não.
P: compadre, comadre?
I34: não.
P: amigo?
I34: não.
P: colega de trabalho?
I34: não.
P: vizinho?
I34: não.
P: animal de estimação?
I34: não.
P: todas as opções?
I34: não.
P: nenhuma das opções?
I34: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I34: sim.
P: mãe?
I34: sim.
P: irmãos?
I34: não.
P: filhos?
I34: não.
P: tios?
I34: não.
P: primos?
I34: não.
P: avós?
I34: sim.
P: netos?
I34: não.
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P: sobrinhos?
I34: não.
P: cônjuge?
I34: não.
P: padrinho, madrinha?
I34: não.
P: afilhado?
I34: não.
P: compadre, comadre?
I34: não.
P: amigo?
I34: sim.
P: colega de trabalho?
I34: não.
P: vizinho?
I34: não.
P: animal de estimação?
I34: não.
P: todas as opções?
I34: não.
P: nenhuma das opções?
I34: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I34: meus avós... não.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I34: chamo a minha mãe.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I34: tem, meus tios.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I34: sim.
P: a esposa do seu tio?
I34: não.
P: a mãe de seus amigos?
I34: não.
P: a mãe da sua namorada?
I34: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I34: não.
P: as mulheres mais velhas?
I34: não.
P: outras mulheres?
I34: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I34: sim.
P: o marido de sua tia?
I34: não.
P: o pai de seus amigos?
I34: não.
P: o pai do seu namorado?
I34: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I34: não.
P: os homens mais velhos?
I34: não.
P: outros homens?
I34: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I34: só os membros da minha igreja.
P: quem você chama de primo e prima?
I34: os filhos dos meus tios.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I34: não.
P: o que é meio irmão?
I34: são os filhos do mesmo pai ou da mesma mãe com um pai ou uma mãe diferentes.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I34: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I34: não sei definir não... os de primeiro são os irmãos... da minha mãe e de meu pai... e os pais dos meus pais, os de
segundo são os tios de meu pai e o de terceiro é o tio do meu avô.
P: o que é parente distante?
I34: sei lá... um avô do meu primo.
P: o que é parente de consideração?
I34: meu amigo... entrei em contradição...
P: então você inclui na sua família amigos, certo?
I34: isso.
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P: ele faz parte da família?
I34: de certa forma sim.
P: quem mora na sua casa?
I34: minha mãe e eu.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I34: não necessariamente... porque eu morei quatro anos com amigos meus e não criou... amigos entre aspas... colegas e
não criou vínculo.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I34: às vezes.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I34: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I34: meus pais porque foram eles que se esforçaram para que eu tivesse a educação que eu tenho hoje.

Rio de Janeiro, Praia Vermelha, 6 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I35: sou carioca.
P: sexo?
I35: masculino.
P: quantos anos você tem?
I35: tenho trinta e um.
P: estado civil?
I35: solteiro.
P: você tem quantos filhos?
I35: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I35: sou católico.
P:qual é o seu bairro?
I35: sou de Vila Isabel.
P: escolaridade?
I35: terceiro completo.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I35: mais de quatro mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I35: sim.
P: mãe?
I35: sim.
P: irmãos?
I35: sim.
P: filhos?
I35: sim.
P: tios?
I35: sim.
P: primos?
I35: sim.
P: avós?
I35: sim.
P: netos?
I35: sim.
P: sobrinhos?
I35: sim.
P: cônjuge?
I35: sim.
P: padrinho, madrinha?
I35: não.
P: afilhado?
I35: não.
P: compadre, comadre?
I35: não.
P: amigo?
I35: não.
P: colega de trabalho?
I35: não.
P: vizinho?
I35: não.
P: animal de estimação?
I35: não.
P: todas as opções?
I35: não.
P: nenhuma das opções?
I35: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
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I35: sim.
P: mãe?
I35: sim.
P: irmãos?
I35: não.
P: filhos?
I35: não.
P: tios?
I35: sim.
P: primos?
I35: sim.
P: avós?
I35: sim.
P: netos?
I35: não.
P: sobrinhos?
I35: não.
P: cônjuge?
I35: sim.
P: padrinho, madrinha?
I35: não.
P: afilhado?
I35: não.
P: compadre, comadre?
I35: não.
P: amigo?
I35: não.
P: colega de trabalho?
I35: não.
P: vizinho?
I35: não.
P: animal de estimação?
I35: não.
P: todas as opções?
I35: não.
P: nenhuma das opções?
I35: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I35: não.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I35: não.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I35: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I35: sim.
P: a esposa do seu tio?
I35: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I35: não.
P: a mãe do seu namorado?
I35: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I35: não.
P: as mulheres mais velhas?
I35: não.
P: outras mulheres?
I35: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I35: sim.
P: o marido de sua tia?
I35: sim.
P: o pai de seus amigos?
I35: não.
P: o pai do seu namorado?
I35: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I35: não.
P: os homens mais velhos?
I35: não.
P: outros homens?
I35: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I35: ninguém, sou filho único.
P: quem você chama de primo e prima?
I35: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
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I35: sim.
P: o que é meio irmão?
I35: filho do meu pai sem relação com minha mãe ou vice-versa.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I35: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I35: primeiro são os parentes diretos, os tios, os primos, de segundo grau são os filhos dos primos. De terceiro, sei lá... os
filhos dos filhos dos primos.
P: o que é parente distante?
I35: tem dupla interpretação essa pergunta, isso pode ser morar em outro estado... a distância mesmo, ou parente ... tem
parentesco distante... que uma árvore genealógica... às vezes a gente tem parente que nem conhece.
P: o que é parente de consideração?
I35: seria no caso, uma madrasta ou um padrasto.
P: ele faz parte da família?
I35: de certo modo faz sim.
P: quem mora na sua casa?
I35: eu e minha mãe.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I35: parentes não... porque cria um laço de amizade mas não de parentesco, não tem relação sangüínea.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I35: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I35: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I35: minha mãe porque foi ela que sempre me deu uma infra-estrutura para que eu me formasse... meu pai sempre ausente...
se eu cheguei até aqui, eu devo isso tudo a ela.

Rio de Janeiro, Praia Vermelha, 6 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I36: sou do Rio de Janeiro.
P: sexo?
I36: masculino.
P: quantos anos você tem?
I36: quarenta e dois.
P: estado civil?
I36: casado.
P: você tem quantos filhos?
I36: tenho dois.
P: qual é a sua religião?
I36: sou católico.
P:qual é o seu bairro?
I36: moro em Bonsucesso.
P: escolaridade?
I36: segundo completo.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I36: mais de mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I36: sim.
P: mãe?
I36: sim.
P: irmãos?
I36: sim.
P: filhos?
I36: sim.
P: tios?
I36: sim.
P: primos?
I36: sim.
P: avós?
I36: sim.
P: netos?
I36: sim.
P: sobrinhos?
I36: sim.
P: cônjuge?
I36: sim.
P: padrinho, madrinha?
I36: sim.
P: afilhado?
I36: sim.
P: compadre, comadre?
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I36: sim.
P: amigo?
I36: sim.
P: colega de trabalho?
I36: sim... passa mais tempo com a gente do que muito parente.
P: vizinho?
I36: sim.
P: animal de estimação?
I36: não.
P: todas as opções?
I36: não.
P: nenhuma das opções?
I36: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I36: sim.
P: mãe?
I36: sim.
P: irmãos?
I36: sim.
P: filhos?
I36: sim.
P: tios?
I36: sim.
P: primos?
I36: sim.
P: avós?
I36: sim.
P: netos?
I36: sim... ainda não tenho mais vou ter... daqui a pouco mesmo.
P: sobrinhos?
I36: sim.
P: cônjuge?
I36: sim.
P: padrinho, madrinha?
I36: sim.
P: afilhado?
I36: sim.
P: compadre, comadre?
I36: sim.
P: amigo?
I36: sim.
P: colega de trabalho?
I36: sim.
P: vizinho?
I36: sim.
P: animal de estimação?
I36: não.
P: todas as opções?
I36: não.
P: nenhuma das opções?
I36: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I36: mais os avós maternos porque nas férias eu convivia com eles, eu morava na cidade e ia para o interior ficar com eles.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I36: meu pai e minha mãe quando era viva.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I36: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I36: sim.
P: a esposa do seu tio?
I36: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I36: sim.
P: a mãe da sua esposa?
I36: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I36: não.
P: as mulheres mais velhas?
I36: não.
P: outras mulheres?
I36: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I36: sim.
P: o marido de sua tia?
I36: sim.
P: o pai de seus amigos?
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I36: sim.
P: o pai da sua esposa?
I36: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I36: não.
P: os homens mais velhos?
I36: não.
P: outros homens?
I36: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I36: meus irmãos.
P: quem você chama de primo e prima?
I36: não tenho primos próximos, mas quando encontro com eles eu chamo.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I36: é.
P: o que é meio irmão?
I36: um bom amigo.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I36: sim.
P: essa pergunta é dividida em três partes... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo e
de terceiro grau, ok?
I36: primeiro, irmão. Segundo, primo e terceiro amigo.
P: o que é parente distante?
I36: um parente de outra cidade que demora muito para se ver...
P: o que é parente de consideração?
I36: pessoa que foi criada próxima da família.
P: ele faz parte da família?
I36: faz.
P: quem mora na sua casa?
I36: eu, minha esposa e meus filhos.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I36: sim devido à convivência diária.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I36: sim.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I36: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I36: meu pai, minha mãe, minha esposa e meus filhos porque nos momentos bons e difíceis eles estão sempre ali, presente
para partilhar.

Rio de Janeiro, Praia Vermelha, 6 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I37: sou do Rio.
P: sexo?
I37: masculino.
P: quantos anos você tem?
I37: tenho trinta e dois.
P: estado civil?
I37: sou casado.
P: você tem quantos filhos?
I37: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I37: sou católico.
P:qual é o seu bairro?
I37: moro na Ilha.
P: escolaridade?
I37: segundo completo.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I37: mais ou menos três mil.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I37: sim.
P: mãe?
I37: sim.
P: irmãos?
I37: sim.
P: filhos?
I37: sim.
P: tios?
I37: sim.
P: primos?
I37: sim.
P: avós?
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I37: sim.
P: netos?
I37: sim.
P: sobrinhos?
I37: sim.
P: cônjuge?
I37: sim.
P: padrinho, madrinha?
I37: não.
P: afilhado?
I37: sim.
P: compadre, comadre?
I37: sim.
P: amigo?
I37: sim.
P: colega de trabalho?
I37: não.
P: vizinho?
I37: não.
P: animal de estimação?
I37: sim.
P: todas as opções?
I37: não.
P: nenhuma das opções?
I37: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I37: como assim... da minha família ou que mora comigo?
P: o que você considera como família... pai?
I37: não... não considero meu pai como da minha família.
P: mãe?
I37: sim.
P: irmãos?
I37: sim.
P: filhos?
I37: não tenho.
P: tios?
I37: sim.
P: primos?
I37: sim.
P: avós?
I37: não.
P: netos?
I37: não.
P: sobrinhos?
I37: sim.
P: cônjuge?
I37: sim.
P: padrinho, madrinha?
I37: não.
P: afilhado?
I37: sim.
P: compadre, comadre?
I37: sim.
P: amigo?
I37: sim.
P: colega de trabalho?
I37: não.
P: vizinho?
I37: não.
P: animal de estimação?
I37: sim... tenho dois lá em casa.
P: todas as opções?
I37: não.
P: nenhuma das opções?
I37: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I37: não.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I37: sim, meu padrinho que é meu tio e padrinho.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I37: minha tia e meu pai também.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I37: sim.
P: a esposa do seu tio?
I37: sim.
P: a mãe de seus amigos?
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I37: não.
P: a mãe de sua esposa?
I37: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I37: não.
P: as mulheres mais velhas?
I37: não.
P: outras mulheres?
I37: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I37: não.
P: o marido de sua tia?
I37: sim.
P: o pai de seus amigos?
I37: não.
P: o pai da sua esposa?
I37: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I37: não.
P: os homens mais velhos?
I37: não.
P: outros homens?
I37: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I37: ninguém... mas tenho um amigo que eu falo que ele é praticamente um irmão.
P: quem você chama de primo e prima?
I37: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I37: não.
P: o que é meio irmão?
I37: sem ser biologicamente... acho que sentimento... é aquele que eu tenho afinidade, assim como uns cinqüenta por cento
de afinidade.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I37: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I37: de primeiro, minha mãe, minha tia avó, o marido dela que faleceu e que eu chamava de tio, alguns primos e alguns
tios. De segundo grau, alguns primos, algumas tias... de terceiro, uma única tia.
P: o que é parente distante?
I37: aquele que eu sei que existe, mas que nunca vi nem falei.
P: o que é parente de consideração?
I37: meu amigo, uma pessoa em quem eu posso confiar.
P: ele faz parte da família?
I37: faz.
P: quem mora na sua casa?
I37: eu e minha esposa.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I37: não porque você pode estar morando junto por necessidade, sem gostar nem um pouco, mas os dois têm objetivos em
comum.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I37: às vezes.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I37: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I37: são duas pessoas, minha tia avó e minha esposa. Minha tia avó pela criação e a esposa por a gente estar vivendo
juntos.

Rio de Janeiro, Praia Vermelha, 6 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I38: do Rio.
P: sexo?
I38: masculino.
P: quantos anos você tem?
I38: tenho trinta e dois.
P: estado civil?
I38: solteiro.
P: você tem quantos filhos?
I38: um filho.
P: qual é a sua religião?
I38: sou evangélico.
P:qual é o seu bairro?
I38: Copacabana.
P: escolaridade?
I38: segundo completo.
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P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I38: uns quatrocentos Reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I38: sim.
P: mãe?
I38: sim.
P: irmãos?
I38: sim.
P: filhos?
I38: sim.
P: tios?
I38: não.
P: primos?
I38: não.
P: avós?
I38: não.
P: netos?
I38: não.
P: sobrinhos?
I38: não.
P: cônjuge?
I38: não.
P: padrinho, madrinha?
I38: não.
P: afilhado?
I38: não.
P: compadre, comadre?
I38: não.
P: amigo?
I38: não.
P: colega de trabalho?
I38: não.
P: vizinho?
I38: não.
P: animal de estimação?
I38: não.
P: todas as opções?
I38: não.
P: nenhuma das opções?
I38: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I38: sim.
P: mãe?
I38: sim.
P: irmãos?
I38: sim.
P: filhos?
I38: sim.
P: tios?
I38: não.
P: primos?
I38: não.
P: avós?
I38: não.
P: netos?
I38: não.
P: sobrinhos?
I38: não.
P: cônjuge?
I38: não.
P: padrinho, madrinha?
I38: não.
P: afilhado?
I38: não.
P: compadre, comadre?
I38: não.
P: amigo?
I38: não.
P: colega de trabalho?
I38: não.
P: vizinho?
I38: não.
P: animal de estimação?
I38: não.
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P: todas as opções?
I38: não.
P: nenhuma das opções?
I38: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I38: não porque tive pouco contato com eles.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I38: chamo... meu pai e minha mãe.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I38: não, todos eles eu considero meus parentes.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I38: sim.
P: a esposa do seu tio?
I38: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I38: não.
P: a mãe da sua namorada?
I38: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I38: não.
P: as mulheres mais velhas?
I38: não.
P: outras mulheres?
I38: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I38: sim.
P: o marido de sua tia?
I38: sim.
P: o pai de seus amigos?
I38: não.
P: o pai da sua namorada?
I38: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I38: não.
P: os homens mais velhos?
I38: não.
P: outros homens?
I38: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I38: ninguém.
P: quem você chama de primo e prima?
I38: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I38: não.
P: o que é meio irmão?
I38: é um primo que considero meu meio irmão.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I38: sim, já fiz isso várias vezes.
P: essa pergunta é dividida em três partes... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo e
de terceiro grau, ok?
I38: de primeiro, meus tios e tias, de segundo, meus primos e de terceiro os filhos dos primos.
P: o que é parente distante?
I38: os que moram fora do estado e do país.
P: o que é parente de consideração?
I38: aqueles que não são da minha família, tenho tios e tias de consideração.
P: ele faz parte da família?
I38: não.
P: quem mora na sua casa?
I38: eu moro sozinho.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I38: acho que não, porque não... porque cria amizade, não parentesco.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I38: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I38: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I38: meu pai e minha mãe porque tudo o que tenho e o que sou agradeço a eles e o que vou ter também agradeço a eles.

Rio de Janeiro, Praia Vermelha, 6 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I39: Rio de Janeiro.
P: sexo?
I39: masculino.
P: quantos anos você tem?
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I39: quarenta e dois.
P: estado civil?
I39: sou casado.
P: você tem quantos filhos?
I39: tenho três filhos.
P: qual é a sua religião?
I39: sou evangélico.
P:qual é o seu bairro?
I39: sou de Copacabana.
P: escolaridade?
I39: primeiro grau completo.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I39: até mil reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I39: sim.
P: mãe?
I39: sim.
P: irmãos?
I39: sim.
P: filhos?
I39: sim.
P: tios?
I39: sim.
P: primos?
I39: sim.
P: avós?
I39: sim.
P: netos?
I39: sim.
P: sobrinhos?
I39: sim.
P: cônjuge?
I39: sim.
P: padrinho, madrinha?
I39: não.
P: afilhado?
I39: não.
P: compadre, comadre?
I39: não.
P: amigo?
I39: não.
P: colega de trabalho?
I39: não.
P: vizinho?
I39: não.
P: animal de estimação?
I39: não.
P: todas as opções?
I39: não.
P: nenhuma das opções?
I39: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família... pai?
I39: sim.
P: mãe?
I39: sim.
P: irmãos?
I39: sim.
P: filhos?
I39: sim.
P: tios?
I39: sim.
P: primos?
I39: sim.
P: avós?
I39: sim.
P: netos?
I39: sim.
P: sobrinhos?
I39: sim.
P: cônjuge?
I39: sim.
P: padrinho, madrinha?
I39: não.
P: afilhado?
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I39: não.
P: compadre, comadre?
I39: não.
P: amigo?
I39: não.
P: colega de trabalho?
I39: não.
P: vizinho?
I39: não.
P: animal de estimação?
I39: não.
P: todas as opções?
I39: não.
P: nenhuma das opções?
I39: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I39: no meu caso, não tive não... uns morreram antes de eu nascer e outra morava no Norte.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I39: minha mãe e meu pai que agora é falecido.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I39: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I39: sim.
P: a esposa do seu tio?
I39: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I39: não.
P: a mãe da sua esposa?
I39: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I39: não.
P: as mulheres mais velhas?
I39: não.
P: outras mulheres?
I39: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I39: sim.
P: o marido de sua tia?
I39: sim.
P: o pai de seus amigos?
I39: não.
P: o pai da sua esposa?
I39: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I39: não.
P: os homens mais velhos?
I39: não.
P: outros homens?
I39: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I39: ninguém.
P: quem você chama de primo e prima?
I39: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I39: não.
P: o que é meio irmão?
I39: não tenho... não sei.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I39: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes ... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo
e de terceiro grau, ok?
I39: primeiro são meus pais. De segundo, meus primos. De terceiro filhos dos meus primos.
P: o que é parente distante?
I39: são meus tios que estão em Friburgo.
P: o que é parente de consideração?
I39: não existe na minha opinião, parente de consideração... tenho um amigo que me identifico muito mas que não é meu
parente de consideração não.
P: ele faz parte da família?
I39: não.
P: quem mora na sua casa?
I39: eu, minha esposa e minha filha.
P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I39: não, porque depende do sangue.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I39: não.
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P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I39: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I39: minha mãe, minha esposa e minha filha. Mãe porque é tudo... sofreu para nos ter, meu pai se separou e ela que me deu
formação e agüentou a barra toda. Fui criado no meio da bandidagem e minha mãe sempre se preocupando... não tenho
palavras para falar da minha mãe, até hoje ela me orienta e o que está nas suas possibilidades, ela me ajuda.

Rio de Janeiro, Praia Vermelha, 6 de dezembro de 2006.
P: naturalidade?
I40: sou carioca.
P: sexo?
I40: masculino.
P: quantos anos você tem?
I40: tenho trinta
P: estado civil?
I40: sou solteiro.
P: você tem quantos filhos?
I40: nenhum.
P: qual é a sua religião?
I40: sou católico.
P:qual é o seu bairro?
I40: moro em Ipanema.
P: escolaridade?
I40: terceiro completo.
P: quanto é mais ou menos a renda mensal de todas as pessoas que moram na sua casa. ... eu tenho uma lista, aqui ... tem
até mil reais, de mil um até dois mil, de dois mil e um até quatro mil e de mais de quatro mil.
I40: ganho seis mil reais.
P: na sua opinião, quais são os membros da típica família brasileira? Eu vou te dizer as opções e você me responde com sim
ou não, ok? Pai?
I40: sim.
P: mãe?
I40: sim.
P: irmãos?
I40: sim.
P: filhos?
I40: sim.
P: tios?
I40: não.
P: primos?
I40: não.
P: avós?
I40: sim.
P: netos?
I40: não.
P: sobrinhos?
I40: não.
P: cônjuge?
I40: não.
P: padrinho, madrinha?
I40: não.
P: afilhado?
I40: não.
P: compadre, comadre?
I40: não.
P: amigo?
I40: não.
P: colega de trabalho?
I40: não.
P: vizinho?
I40: não.
P: animal de estimação?
I40: não.
P: todas as opções?
I40: não.
P: nenhuma das opções?
I40: não.
P: agora, me diz quem são os membros de sua família...pai?
I40: sim.
P: mãe?
I40: sim.
P: irmãos?
I40: sim, meu irmão de consideração e minha irmã.
P: filhos?
I40: não.
P: tios?
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I40: não.
P: primos?
I40: não.
P: avós?
I40: não.
P: netos?
I40: não.
P: sobrinhos?
I40: não.
P: cônjuge?
I40: não.
P: padrinho, madrinha?
I40: não.
P: afilhado?
I40: não.
P: compadre, comadre?
I40: não.
P: amigo?
I40: não.
P: colega de trabalho?
I40: não.
P: vizinho?
I40: não.
P: animal de estimação?
I40: não.
P: todas as opções?
I40: não.
P: nenhuma das opções?
I40: não.
P: os seus avós foram importantes para a sua educação? Qual deles? Por quê?
I40: não porque não consegui conhecê-los... só tenho uma avó paterna.
P: você chama alguém de sua família de senhor ou senhora?
I40: não.
P: tem alguém de sua família que você não considera seu parente?
I40: não.
P: quem você chama de tia? Eu vou te dar as opções e você me responde sim ou não... a irmã de seu pai e de sua mãe?
I40: sim.
P: a esposa do seu tio?
I40: sim.
P: a mãe de seus amigos?
I40: não.
P: a mãe da sua namorada?
I40: não.
P: a sua madrasta ou a namorada de seu pai?
I40: não.
P: as mulheres mais velhas?
I40: não.
P: outras mulheres?
I40: não.
P: quem você chama de tio? o irmão de seu pai e da sua mãe?
I40: sim.
P: o marido de sua tia?
I40: sim.
P: o pai de seus amigos?
I40: não.
P: o pai da sua namorada?
I40: não.
P: o seu padrasto ou o namorado de sua mãe?
I40: não.
P: os homens mais velhos?
I40: não.
P: outros homens?
I40: não.
P: quem você chama de irmão e irmã?
I40: um amigo meu e minha irmã.
P: quem você chama de primo e prima?
I40: ninguém.
P: o primo do seu primo é também seu primo?
I40: não.
P: o que é meio irmão?
I40: é um irmão que não a família como merece, fica com a namorada... é uma pessoa individualista.
P: você apresentaria o seu meio irmão a alguém como meio irmão?
I40: não.
P: essa pergunta é dividida em três partes... você tem que me responder o que é para você parente de primeiro, de segundo e
de terceiro grau, ok?
I40: de primeiro são meu avós, de segundo os tios e tias, de terceiro primos.
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P: o que é parente distante?
I40: é o que não se interessa pelas questões da família, só liga em datas comemorativas.
P: o que é parente de consideração?
I40: é uma pessoa que não é parente sangüíneo e se torna dela.
P: ele faz parte da família?
I40: faz parte.
P: quem mora na sua casa?
I40: meu pai e minha mãe.
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P: morar junto cria parentesco? Por quê?
I40: não...porque depende da relação de sentimento com essa pessoa.
P: colegas de quarto se tornam parentes? Sim, não ou às vezes?
I40: não.
P: você mora com alguém que não seja da sua família? quem?
I40: não.
P: quem são as pessoas mais importantes de sua família? Por quê?
I40: minha mãe e meu pai porque eles são a base que me espelha e é a base de tudo.

