
Entrevista-modelo 
 
Abaixo segue um modelo de entrevista, podendo servir como base para a 
construção da entrevista que aplicarão com o morador do bairro ou da cidade 
onde moram. Para tanto, se atentem aos elementos iniciais do roteiro, bem 
como às perguntas. 
O diálogo é realizado entre uma estudante de ensino superior e um feirante. 
 
A - Dados pessoais 
Nome: Sérgio Carvalho 
Idade: 52 anos              Bairro: Jardim Helena         Cidade: Piracicaba/SP 
 
B - Perguntas 
Explicado ao Sr. Sérgio que o motivo da entrevista é acadêmico, para um 
trabalho da faculdade. Me apresentei e solicitei autorização para realizar a 
entrevista, dando início a partir das perguntas abaixo: 
 
1. Você é o próprio produtor dos produtos que vende na feira?  
Resposta: Não.  
 
2. Mas de onde você compra os produtos?  
Resposta: Eu compro na CEASA. Estou revendendo por enquanto, mas pretendo 
futuramente produzir meus próprios produtos, se Deus quiser!  
 
3. E tem muita diferença entre ser um feirante-produtor e um feirante-revendedor? 
Resposta: Ah tem sim! Então, os feirantes-produtores recebem um incentivo a 
mais, o que o feirante-revendedor não tem. Sem contar que os produtos acabam 
encarecendo um pouco. 
 
4. Ah, entendi. Mas qual seria esse incentivo? 
Resposta: A prefeitura acaba não cobrando o alvará de funcionamento dos 
feirantes que produzem seus próprios produtos. 
 
5. Estou vendo aqui, a maior parte dos produtos é hortifruti. Quem são os principais 
compradores de seus produtos? 
Resposta: A maior parte são as mulheres mesmo. Mas sabe, eu tenho um sonho 
de produzir produtos orgânicos. Estou inclusive iniciando um curso de 
agroecologia que está sendo ofertado pela prefeitura.  
 
6. Tomara que dê certo para termos uma nova conversa da próxima vez. Você tem 
algum outro ponto de venda? 
Resposta: Tenho sim, no bairro Santa Judite, que é cuidado pelos meus fi. 
 
Sr. Sérgio, gostaria de agradecer pela conversa, foi de grande valia para meu estudo 
na faculdade. Muito obrigada. Até a próxima! 


