Como genealogistas, conseguir as informações que queremos da maneira mais eficiente possível é
uma prioridade. Ao questionar os membros da família, precisamos ter certeza de que estamos
fazendo as perguntas certas: aquelas que farão com que nossos parentes expliquem da forma mais
clara possível sobre seu passado dentro do tempo limitado que temos para conversar com eles.
Abaixo, compilamos uma lista de boas perguntas que você pode imprimir e levar com você na
próxima vez que visitar um parente mais velho. Provavelmente, você não vai conseguir finalizar
todas em apenas uma visita, mas poderá usá-las para deslanchar conversas fascinantes e valiosas.
Detalhes da Família
Qual é seu nome completo?
Quais são os nomes completos de seus irmãos e irmãs?
Quais são os nomes completos de seus pais e avós?
Você tem o nome em comum com outra pessoa da família?
De onde eram seus pais e avós?
Você se lembra de ouvir seus avós conversando sobre suas vidas? O que eles disseram?
Você conheceu algum de seus bisavós?
Quando e onde seus pais morreram? O que você se lembra a respeito deles?
Como eles morreram? Onde eles foram hospitalizados?
Em que cemitério foram sepultados?
Onde os seus sogros moravam?
O que você lembra da morte de seus sogros?
Quem é o parente mais velho de quem você se lembra quando era criança?
Crescendo
Quando e onde você nasceu?
Onde foi sua primeira casa?
Quais são as suas primeiras lembranças de sua casa?
Em que outras casas você morou?
Você tinha um apelido quando criança? Se sim, qual era e por quê?
Você já teve um apelido quando adulto?
Você pode me contar uma história ou memória sobre seus irmãos e irmãs?
O que sua família fazia por lazer quando você era criança?
Havia tarefas que você odiava fazer quando criança?
Você se lembra de uma canção de ninar ou música favorita?
Quando vinham tempos difíceis, o que sua família comia? Havia comida suficiente?
Quais eram seus brinquedos favoritos?
Quais eram suas brincadeiras e jogos favoritos?
Você tinha um estilo de roupa ou moda que favorita?
Quando você era criança, o que queria ser quando crescer?
Quantos anos você tinha quando começou a sair à noite?
Descreva como você era quando jovem adulto.
Você pertencia a uma religião que cresceu? Você ainda pertence a essa religião ou a uma religião
diferente?
A que religião seus pais e / ou avós pertenceram?

Educação e Profissão
Em que escola você estudou e em que lugar ficava?
Como você se sentia sobre ir para a escola?
Qual era a sua matéria favorita na escola e por quê?
Qual matéria foi a mais difícil?
Quem foi seu professor favorito e por quê?
Qual é a sua memória favorita dos tempos de escola?
Como eram suas notas?
O que você vestia para ir pra escola?
Quais esportes você jogou na escola?
Existia algum clube ou local de reunião onde você gostava de passar tempo?
Você recebeu algum prêmio especial por estudos ou atividades na escola?
Quantos anos de educação você completou?
Você tem um diploma de ensino superior ou diploma técnico?
Qual foi seu primeiro emprego?
Quantos anos você tinha quando se aposentou?
Como você decidiu sua profissão?
Quais trabalhos você fez e teve ao longo dos anos?
Se você esteve no exército, quais eram seus deveres e quando e onde serviu?
Amor e Relacionamentos
Você se lembra do seu primeiro encontro?
Quando e onde você conheceu seu(s) cônjuge(s)?
Por quanto tempo vocês se conheceram antes de se casar?
Como você propôs casamento?
Quando e onde você se casou?
Descreva a cerimônia.
Quem estava presente? (Testemunhas, madrinhas, etc.)
Você teve uma lua de mel? Onde?
Você já foi casado mais de uma vez?
Como você descreveria seu cônjuge atual (ou mais recente)?
O que você mais admira nele(a)?
Por quanto tempo você é/foi casado(a)?
Se seu cônjuge não está mais vivo, quando e onde faleceu?
Que conselho você daria a um(a) filho(a) ou neto(a) no dia do casamento?
Me diga o nome de alguém que é um(a) bom(a) amigo(a) há muitos anos.
Houve alguém em sua vida que você consideraria uma alma gêmea? Quem era e por que você sente
esse vínculo especial?
Quem mudou sua vida? Criando filhos
Como você descobriu que seria pai/mãe pela primeira vez?
Quantos filhos você tem?
Quais são seus nomes e datas de nascimento e onde eles moram atualmente?
Por que você deu esses nomes a eles?
Você se lembra das coisas que seus filhos fizeram quando eram pequenos que realmente o
surpreenderam?
Qual é uma das coisas mais engraçadas que seus filhos fizeram quando eram pequenos?
Qual foi a sua maior diversão enquanto criava seus filhos?
Se você tivesse que fazer tudo de novo, o que mudaria na maneira como criou sua família?
Qual foi a parte mais desafiadora na criação dos filhos?

Você se considera um pai/mãe rigoroso(a)?
Qual foi a coisa mais gratificante em ser pai/mãe?
Algum de seus filhos quebrou alguma coisa sua?
Você teve que tratar algum de seus filhos de maneira diferente dos outros? Por quê?
Como você se sentiu quando seu filho mais velho começou a estudar?
Que conselho você daria a seus filhos e netos sobre ser pai ou mãe?
Hobbies e lazer
Quais são seus hobbies?
O que você gosta de fazer quando não está trabalhando?
Que tipos de livros você gosta de ler?
Você já tocou um instrumento musical?
Você se considera criativo?
Qual a piada mais engraçada que você já ouviu?
Que atividades você mais gostou de ter/fazer como adulto?
Qual foi a viagem mais longa que você já fez?
Qual é seu destino de férias favorito?
Que animais de estimação você teve?
A que organizações ou grupos você pertence/pertencia?
Existe algo que você sempre quis fazer, mas ainda não fez?
Experiência de Vida
Você sofreu alguma doença na infância?
Você tem alguma doença genética?
Você se exercita regularmente?
Você já teve algum mau hábito?
Você já foi vítima de um crime?
Você já sofreu algum acidente grave?
Alguém já salvou sua vida?
Você já foi hospitalizado? Por que?
Você já fez cirurgia?
O que você considera as invenções mais importantes da sua vida?
Você se lembra da primeira vez que viu um carro, uma TV ou uma geladeira?
Quão diferente era o mundo quando você era criança?
Você se lembra da sua família falando sobre política?
Como você se definiria politicamente?
Você viveu durante o tempo de alguma guerra?
Você já admirou algum presidente ou líder mundial que você viu no poder?
Como você viveu quando havia escassez de alimentos?
Quais foram as decisões mais difíceis que você já tomou?
Se você pudesse mudar alguma coisa sobre si mesmo, o que seria?
Qual é a coisa mais difícil que você já experimentou?
Qual foi a coisa mais incrível que já aconteceu com você?
Você já conheceu alguém famoso?
Você já ganhou um prêmio como adulto?
Como você se sente sobre suas principais decisões na vida, como profissão, estudos e cônjuge?

