
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 
I –  Dados Gerais 
1.1 Inquérito nº: 09 
1.2 Cassete nº: 09 
1.3 Lado: A e B 
1.4 Duração: 60’ 
1.5 Data: 28/07/03 
1.6 Local de inquérito: casa da informante 
1.7 Tipo de inquérito1:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.8 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.9 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
2. Sexo: feminino 
3. Naturalidade: Minas Gerais 
4. Domicílio: Travessa Santa Rita – Bairro João Francisco – cidade de Goiás 
5. Residência anteriores: Pontalina – MG, São Luís dos Montes Belos – GO, Goiás –GO. 
6. Está em Goiás desde:  13 anos de idade 
7. Formação escolar: não alfabetizada 
8. Profissão: doméstica e lavradora 
9. Idade: 65 anos  
10:Local de trabalho: no próprio lar 
11. Tempo de serviço: dos 13 anos aos 64 anos de idade. 
12. Outros locais de trabalho: fazendas 
13. Outras atividades: lavradora, boiadeira, faz telhas e tinta de anil. 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico:  baixo 
16. Naturalidade do pai: Patos de Minas - MG 
17. Naturalidade da mãe: São Paulo -SP 
18. Naturalidade do cônjuge: Morrinhos - GO 
19. Ocupação do pai: gerente de fazenda, carreiro e lavrador 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: lavrador 
22. Nº de filhos: 14 filhos 
23. Filhos adotivos:  
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 
 
 
 
Inf.: - Porquê: : ... “num” é eu que sou Toró... é: : ... o povo do meu marido que (samos)... 
Toró... então... mas o povo achava que eu  era a filha do “véi” Toró... porque meu sogro 
mim carinhava muito... então... me chama por toró... 

                                                 
1 DID – Diálogo entre informante e documentador 
  D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador 



Doc.: - Sei...  
Inf.: porque “eis” achô que eu era filha dele...  
Doc.: - mas... Toró tem algum significado...? Ou não...?  
Inf.: ah...é porque o... meu sogro nasceu, era muito goldo... aí a “vó”  dele “chegô”... lá... 
é... ê meu torózinho! e ele “ficô” “cum” esse “pelido” de Toró por conta disso... 
Doc.: ah... tá... 
Inf.: foi a... “vó” dele pois esse “pelido” nele... de Toró... e esse “pelido” de Toró “ficô” foi 
(ni mi)... a família dele... quais ninguém “cunhêce” a família dele por Toró... “cunhêce” por 
Toró só eu... que sou nora... porquê ele mi carinhava muito... 
Doc.: - anrham...  
Inf.: - porque nessa época... a gente tinha um... dom com os mais velho... a gente 
considerava o sogro como pai... sogra como mãe... sentia o maió carinho com “eis”...  
Doc.: - Sei...  
Inf.: sabe... então... foi pegado toró (ni mi)... quê hoje a gente num vê essas criança mais... 
de hoje em dia... fazê esses “carim”... nesse tempo tinha muito “carim”...  
Doc.: - é... é bem diferente o tempo antes e agora... 
Inf.: - o tempo é muito... deferençou de mais da conta... 
Doc.: - Sei... 
Inf.: - eu imcabulo léo... é... é... esse negócio de “carim”... parece que o “carim” “cabô”... 
respeito cabô... “quele” amor que a gente tinha profundo... cabô...  
Doc.: - anrram... 
Inf.: - hoje (num xisti) mais... hoje só vê violência...  
Doc.: - Principal em Goiás agora... tá tão diferente né...? antigamente era bem mais calmo 
mesmo...  
M.Toró: - Goiás era uma cidade... boa... muita boa... antes era muito boa... sossego: ... o 
povo era sossegado... tudo... maise: :... nôtos ponto não...  
Doc.: - anrram... 
Inf.: - depois que... que (ente) ... cunheceu a igreja... “cê” vê que naquela época... 
Doc.: - há... “cê” faz parte da da: :... da igreja também... 
Inf.: - faço parte da igreja... graças a Deus... porque quando eu vim...saí da roça que vim pra 
Goiás... parece coisa que eu era outra mulher... que é... tinha outra mulher dentro de mim... 
que eu nem num conhecia ela... 
Doc.: - Sei... 
Inf.: - Depois que e mudei pra Goiás... eu participei da igreja qui eu vi aonde que tá os 
erro...  eu virei outra mulher...  
Doc.: - anrram... 
Inf.: - porque aí eu empanei com o bispo... Dom Tomáz... ele teve aqui na minha casa... 
“fazeno” visita... me “ixplicô” muitas coisa... que aquele jeito “deu” viver não era aqui... 
não jeito duma mulher viver  
Doc.: - anrram... 
Inf.: - “tão” eu mudei muito... aprendi “vivê” (cas) comunidade... aprendi vivê”(sim) 
dedicano o amô... é: :... aprendi “respeitá” o batizado... o curso de casamento... catequese... 
“nóis” num ti...num tinha isso em Goiás... depois que o Dom Tomáz veio... que levantou 
esses ponto todo e a gente aprendeu... e foi uma coisa muito feliz que eu tive na minha 
vida... 
Doc.: - isso é bom né...?  
Inf.: aí aprendi té... praticá pros meu fío... as coisa que deve e que num deve...  



Doc.: - sei...  
Inf.: o amor tá é aí... é um pelos outro... e a gente tem que cumeçá esse amor em casa...  
Doc.: - é... porque se não não tem jeito... né...? se não começar da gente num... num espalha 
né...? ((riu))  
Inf.: - é uai... porque se cê vai fazê uma cirurgia... no olho... às vezes cê tá cum musquito... 
maior no seu olho do que no outro... e cume que cê vai tirá um musquito no olhos...? do 
“zói” do outro...? “seno” que no seu tá muito grande...?  
Doc.: - é: :... 
Inf.: então a gente tem que (priticá) em casa... 
Doc.: - anrham... e... e... como que é ((confuso)) a história do seu nascimento... como é que 
foi o dia do seu nascimento...?  
Inf.: ...é: :... eu nasci na roça...  
Doc.: - ah na ro... foi por parteira...?  
Inf.: - foi com parteira... minha vó que foi minha parteira...  
Doc.: - ah... tá... 
Inf.: - a mãe de meu pai que me “pegô”... aí nóis vêi de lá de fó... lá de de... São Lui... lá 
de... Minas pra cá... nóis foi aqui pra baxo de Mato – Grosso... pra esse mundo abaxo aqui...  
Doc.: - Sei... 
Inf.: - aí chegô lá...  
Doc.: - cê morava em Pontalina né...? que ocê folou... 
Inf.: - é... em Pontalina... nasceu lá... que... era rancho... de pau-a-pique... então esses... 
“tampô” assim de “fôia” ... pra minha mãe num pegá vento... aí eu nasci... aí o meu pai 
desceu... nóis descemo com mudança pra Iporá...  
Doc.: - mas aí cês já tinha completado um ano de idade...? não...?  
Inf.: - tava com vinte dias quando nóis desceu... minha mãe desceu de resguardo...  
Doc.: - Sei... 
Inf.: nóis desceu pra baxo... meu pai pegou uma fazenda aqui pra gerentiar... 
Doc.: - aqui... no Estado de Goiás... 
Inf.: - é... no Estado de Goiás... ali... eis fala co... cachoeira de (massa)... hoje chama 
Paraúna... 
Doc.: - ah... tá... 
Inf.: - aí... lá... eu fui criada lá... mas nóis foi criado foi no azeite... nóis foi criado foi... foi 
cum mentrasto, arruda... num cunhicia médico não... nóis foi criado tudo na roça desse 
jeito...  
Doc.: - sei... 
Inf.: - minha mãe cuía mamona, fazia azeite pra criar os filho... iluminá “tamém”... num 
tinha energia... era::...lumiada nóis tudo era cum azeite...  
Doc.: - sei... 
Inf.: - era sete dia lumiano cum azeite... não pudia...  
Doc.: - depois do nascimento...?  
Inf.: - depois do nascimento...  
Doc.: - porquê isso...?  
Inf.: - Porque o povo antigamente tinha uma cerimonha com sete dia... a criança que na... 
que na... assim... ele tem que sê lumiado cum azeite, sete dia... não pode apagar aquela 
luz... à noite... então eu fui criada foi na roça... foi desse jeito... 
Doc.: - interessante né...? hoje em dia já não existe isso mais...  



Inf.: - num existe isso mais uai... se menino ficá na frente de hospital... sai cum ele doido no 
carro aí tomano vente caiqué maneira... e antigamente num podia... quando nóis desceu... 
minha mãe desceu de resguardo... de mim... eu vim muito bem empacotada... pra num vê... 
o calor do dia... assim... a poeira...ficava muito bem arrumadim... e de noite tinha que 
acendê a... nesse tempo falava candeia... 
 Doc.: - ah... sei... 
Inf.: - num era vela... num era... 
Doc.: - ...era candeia que... que não acendia com querosene... mas era com azeite de 
mamona... 
Inf.: - com azeite... de mamona... ela fazia de algodão... fazia e acendia... 
Doc.: - sei... 
Inf.: - tão meu pai agasaiava e punha a lamp... as candeia lá pra lumiá... aí meu foi gerentiá 
essa fazenda... e lá nóis fomo criado... 
Doc.: - e ocês fico lá muito tempo...? nessa fazenda...?  
Inf.: - meu pai mudava muito... porque meu pai era bão pra gerentiá uma fazenda... 
Doc.: - sei... 
Inf.: - então... muita gente propunha até comprá ele... mema coisa de tá comprano um boi... 
que ele era bão pra gerentiá... e eu ((sêqui)) nóis mudava era de carro de boi... entordava o 
carro... e nóis mudava... no carro de boi... meu pai tinha dois carro... de boi... um era dele e 
o outro do meu avô... esses carro que vivia transano freto... 
Doc.: - sei... 
Inf.: aí nóis mudemo... daquele lugar... eu saí de lá  tava com sete ano...       
Doc.: - sete anos...?  
Inf.: - aí vim pa...pra outra fazenda... dentro de São Luís de Monte Belo... lá minha mãe 
doeceu e morreu...  
Doc.: aí cê foi pra outra fazenda perto de São Luís...?  
Inf.: - aí foi pra outra fazenda perto de São Luís... aí fui criada com a minha  vó ... aí minha 
vó ((tin)) eu vou morá nôtra fazenda... eu fui lá pra casa da minha “vó”... aí nosso serviço lá 
na fazenda era aguá horta... 
Doc.: - cês já tava com quantos anos...?  
Inf.: hã...?  
 Doc.: - cê já tava com quantos anos...?  
Inf.: - sete... 
Doc.: - sete anos...?  
Inf.: - sete ano... nosso ((servi))... menino de sete ano... o quê que ele fazia...!? era aguá 
uma horta... era oiá galinha, lavá... pô água ni chiquêro... era rancá “minduim”... panhá 
mamona... 
Doc.: - cê já fazia isso tudo...?  
Inf.: - já ((faz)) tudo isso... ((ago))... agora... eu... isso qu’ iu me incabulo... nessa época... 
menino de sete ano, oito ano pegava... guiá boi... meus irmão ia guiá boi... eu aprendi... eu 
tamém aguiei boi...  
Doc.: - sei... 
Inf.: - falava ((tu))... e contava os bizerro no curral... se fartasse um bezerro... gritava era 
cuns menino... “ menino qual bezerro tá fartano?”...  nóis tinha que dá conta... o povo 
esquivava nóis mesmo... era castigado nesse ponto... mas nóis tinha nossa liberdade... dava 
dia domingo... nóis ia fazê nossos quituti, brincá... brincá de cavalo de pau... essas coisêra... 
mas dava a hora... 



Doc.: - as brincadeiras mais freqüentes na sua infância... quando cê era pequena eram 
essas...?  
Inf.: - era... era brincá de fazê... quituti , brincá de fazê bonequinha... é... fazê casinha... era 
correr... mas dava hora de arrumar o terrero... 
Doc.: - cê machucou alguma vez...?  
Inf.: - graças a Deus não... mas meu irmão machucô... 
Doc.: - é... cê nunca quebrou nada...?  
Inf.: - graças a Deus... nóis curria, nóis subia no pau, nóis... nóis num tinha nada... nóis 
brincava cum bezerro, nóis marcava bezerro... bezerro berrava lá e nóis... com a maiô farra 
com a bezerrada no curral... ninguém nunca machucava... 
Doc.: - e seu irmão... cê falou... machucou...?  
Inf.: - meu irmão machucô... meu irmão machucô porque subiu no pé de goiaba... pra 
pegá... jogá goiaba com... cá... aquele bicho cumé que chama...? bicudo... anta... quê... meu 
avô criava uma anta... e era só subi nos pé de goiaba, nos pé de amora... que ela vinha pra 
nóis jogá comida pra ela... e ele subiu lá... e ele foi ri dela... e num sei cumé que foi lá... que 
aí... quebrô o braço... só tamém... que aconteceu... essa época era bão viu... hoje eu vejo 
menino aí na rua... adulto já... brincano... num qué estudá... num qué trabaiá... moça de 
quinze, dezesseis ano, num sabe fazê um café, num sabe fazê um cumê... e nóis tudo fazia 
isso tudo óh... nóis massava requeijão... nóis brincava... de de... matava frango... nóis sabia 
fazê... eu incabulo cuns trem desse... nóis que lavava nossa roupa... nóis ia lá pro “cóigo”... 
batia roupa lá nas pedra... passava bastante sabão... e batia e a roupa ficava limPINHA... 
Doc.: - sei... e briga...?  cê já infrentou alguma briga...? assim... na infância, ou... adulta 
já...?  
Inf.: - não, não... graças a Deus não... nóis era muito unido, graças a Deus... 
Doc.: - cês brincava mais com os meninos da... seus irmãos... ou... com a vizinhança...?  
Inf.: - não, não... com todas criança né... que as fazenda era grande... tinha muita... menino 
lá nas fazenda... nóis juntava todo mundo assim... os domingo pra brincá... 
Doc.: - sei... 
Inf.: - era uma panelada de cumê que tinha que fazê... e nóis cumia e brincava... era 
controlado uma vez era na casa dum outra vez era na casa dôtro... aquelas coisa... 
Doc.: - trocava né...?  
Inf.: - trocava... era bom demais... e fechava os bizerro... “óh, agora cês vai brincá é no 
curral nosso... os bizerro lá... tem uns bizerro bravo... vai pra lá... vamo juntá nóis lá...” nóis 
ia pra lá mansá esses bizerro... e mas... era uma farra viu... era a mió farra que tinha... hoje 
as criança num sabe brincá mais uai... é ((brincan)) bringano... num tem união nem dentro 
de casa... nessa época num podia... se nóis brigasse meu pai batia ni nóis... num podia brigá 
nem... eis fazia nóis abraçá, beijá... o’cês tem que sabê que ocês é irmão... cês tem que sabê 
que ocês é coléga...” 
Leó: - cê já apanhou muito dos seus pais? não...?  
Inf.: - não... do meu pai eu nunca tomei um tapa...  
Doc.: - Não... ? 
Inf.: - Não...  
Doc.: - qual que era mais bravo...? sua mãe ou seu pai...? ((risos))  
Inf.: - minha mãe era mais “braba” mas eu era... ela morreu eu tava pequena... com sete 
ano... ela deu uns tapa nimim... eu apanhei mais foi de madrasta... 
Doc.: - aé... cês teve madrasta...?  



Inf.: - meu pai ficô viúvo... casou a segunda vez né...? apanhei muito foi de madastra... mas 
meu pai nunca me deu um tapa... graças a Deus não...  
Doc.: - que bom né...? então cês sofreu né...?  
Inf.: - “iichi”... depois eu casei com doze ano... 
Doc.: - cê ficou lá em São Luís, depois lá cê conheceu... alguém...?  
Inf.: - é... aí aí  meu sogro... 
Doc.: - como é que foi essa história do...?  
Inf.: - ...do casamento...?  
Doc.: - do casamento...?  
Inf.: - ê Léo... se ocê subé como é que foi a história....? cê ri... 
Doc.: - (risos)  
Inf.: - meu sogro... fazia muito fumo... então ele saía, punha os cargueiro de fumo... saía 
vendeno...nas fazenda... chegô lá em casa... e meu... meu pai esperô ele... ele entrô pra 
dentro e ele pono sintido... e minha madrasta era custurera... ela só invuivia cum a máquina 
dela... e quem tomava conta da cunzinha era ieu... e meu sogro ficô reparano aquilo... d’eu 
zelá da cunzinha, fazê cumida, pô na mesa, corrê atrás da criação, cunversá com os irmão, 
mandano minino tomá banho... mandano minino pintiá cabelo... meu sogro viu aquilo... e 
chegô na casa dele falô assim... “cê sabe que eu cunhici uma... uma minina... que eu 
desejava ela entrá na minha famía” ...  
Doc.: - ele falou...?  
Inf.: - falô... falô pr’esse povo lá... e lá na... aí um tio meu foi lá... que é... tio do meu pai... 
aí ele falô pro meu tio... aí meu foi e respondeu pra ele “uai, é “fáci” Toró...se quisé eu falo 
cum ela... falo cum ((Antô...)) cum Quirino... pra você...” aí meu tio cunversô com meu 
pai... aí ele falô assim ((nã...)) eis era três irmão sortêro... o Antônio muito sanhado  pulô na 
frente... ah... “é ieu, é ieu, ieu...” e... guiô o casamento... cum três mês... nóis casemo...    
Doc.: - cê tinha doze anos...?  
Inf.: - doze ano...  
Doc.: - nossa...! novinha hem...?  
Inf.: - novinha... quando foi... casei no dia dezoito de mai... quando no dia ((cinc...)) vinte e 
sete de junho... eu criei uma minina... que é a Joana...  
Doc.: - com doze anos...?  
Inf.: - com treze ano... já tinha feito treze ano...  
Doc.: - já tinha... feito...?  
Inf.: - é... tinha feito treze ano... foi a Joana... 
Doc.: - mas...mas isso lamenta...? 
Inf.: - criei na roça... lá em São Luís... na roça ... ranchim de beira chão... no mei do 
cafezal... 
Doc.: - nossa...! 
Inf.: - ninguém sabia quem que era médico... a muié que foi fazê meu parto... eu nunca 
tinha visto ela na minha vida... cunhici ela na hora do meu parto... aí eu criei, quando a 
minina fez seis mês... nóis mudemo qui pra Goiás... aqui pro carretão... aí que eu criei as 
fiarada... sete fío eu criei aqui no carretão... tudo na roça... nunca cunheceu médico... nunca 
nunca nunca nunca nunca... tomei um comprimido... pra gravizez nem parto nem nada de 
médico...  
Doc.: - sei...  
Inf.: - aí mudei pra Campo Alegre... criei os ôtro lá... somano quatorze...  
Doc.: - nossa...! 



Inf.: - nunca cunhici médico... criei “fío” geme dois homi  
Doc.: - gêmeos é...?  
Inf.: - é... tudo na roça, no azeite... do jeito que meu pai criô nóis eu criei meus “fío”... 
minha mãe criô os “fío” dela tudo na roça, tudo no azeite, eu tamém falei... eu tamém criá a 
mema coisa... graças a Deus nunca abortei um fío... nunca que um fío meu morresse... cum 
nascimento... tudo cri... criô...    
Doc.: - sei... todos os quartorze... 
Inf.: - morreu quatro...é... morreu quatro mais dispois de grande... no parto num nasceu cum 
problema ninhum...  
Doc.: - então hoje cê tem dez filhos...?  
Inf.: - tem dez “fío”... tem quatro falecido mas morreu dispois de grande... 
Doc.: - sei... 
Inf.: - agora hoje muié inhante de casá tem que ir ((junto)) cum médico...? é aquele 
problema lascado só gastano dinhêro, só gastano dinhêro...? áh... isso pra mim é vaidade...   
Doc.: - ((risos))  
Inf.: - é ilusão... 
Doc.: - sei... 
Inf.: - porque o mió médico nosso é Deus... Deus num põe ninguém no mundo confiado em 
ninguém... põe confiado nele mesmo... depende dele sabê vivê... de confiá...  
Doc.: - aí cê... cê teve esses quatorze filhos... é... cê ficou casada... muito tempo...? é...  
Inf.: - vinte e cinco ano...  
Doc.: - vinte e cinco anos...?  
Inf.: - vinte e cinco ano... criei quatorze fío ... eu tem fío que é... um mais véi que ôtro nove 
mês... dez mês... um ano... um ano e um mês... só assim... eu criei muito miúdo...  
Doc.: - ah... e seu marido...?   
Inf.: - trabaiava na roça né...? pôno as coisa dentro de casa... eu judano... eu capinava, 
judava tamém... punha minino lá debaxo da... na moita debaxo... na roça e puxava enxada 
tamém... quebrava mio... prantava... tudo...  
Doc.: - sei... ma... mas depois ele ele... morreu... quê que... 
Inf.: - aí ele... nóis separô... mudemo pra Goiás... cabô com tudo... que tinha... foi o maiô 
peripécia danada... de mudá pra cá... aí chegô qui ... ele caiu na ((vadi))... na vadiação... e 
eu lavano rôpa pro zôto pra cabá de criá os minino... aí ele foi embora... depois ele ficô 
muito tempo fora... aí quando ele doeceu... aí mandô me chamá pra mim zelá dele... 
Doc.: - aí cê já tinha tinha separado...?  
Inf.: - tinha separado... tava cum... dez ano... nóis tinha separado... aí... ele... lutô, lutô, 
lutô... num deu nada certo pra ele... quando foi na doença ele teve derrame... ele ficõ cum 
derrame quatro ano... mas  eu ajudano a zelá dele...ele morreu no meus braço... 
Doc.: - foi...?  
Inf.: - foi... rependeu, pidiu muito perdão... aí meus minino juntô ni mim... falou... “–mãe... 
perdoa o pai “(( é,ah...))  
Doc.: - e ele já tinha que idade...?  
Inf.: - ele...?  
Doc.: - quando morreu...?  
Inf.: - tava cum sessenta e oito... 
Doc.: - sessenta e oito...?  
Inf.: - é... aí eu perdoei ele... fiquei zelano dele...  



Doc.: - na verdade ocê nunca separou dele né...? porquê cê... na última hora você que tava 
junto... 
Inf.: - junto... 
Doc.: - olhou... 
Inf.: - oiei... eu num dexava meus minino fazê má criação pra ele... porque o erro é 
humano... pra isso existe perdão... falava meus minino ”é seu sangue... cês é tanto de (( fi 
))... irmão tudo de um pai só... eu num quero que ocês briga... eu num quero que ocês 
matrata ele... que ele que é o pai... seja ele o que for... ele é seu pai...” tão meus minino 
bedeceu muito eu...  
Doc.: - cê sofreu então um pouco né...?  
Inf.: - nossa...! eu sofri de mais da conta... minha casa caiu inrriba de mim treis vez... aqui 
em Goiás...  
Doc.: - ah é... e você sozinha com os meninos...?  
Inf.: - e eu sozinha com os minino... eu ((dorm)) quando vinha chuva eu dormia nos 
alpendre dosôtro  com os minino... hora que o dia começava... às quatro e meia, cinco hora, 
eu chamava os minino e vinha pra cá pro lote... ficá de baxo do pé de manga... até eu fazê a 
casa de novo...  
Doc.: - sei... 
Inf.: - eu...ah... o ((po)) branco lá da Prefeitura, o Zé Grael, esse povo me ajudô muito... 
Doc.: - hunrum... 
Inf.: - ...me deu muito apoio... mas MAAAIS mesmo foi  Monsenhor Pedro e Dom 
Tomáz... esses dois foi celente (( pra viu ))... 
Doc.: - aí depois que seu marido morreu, cê nunca mais é...quis casar não...  
Inf.: - Não... ah... fique muito chatiada cá quelas coisa que gente passa né Léo...? nunca 
mais... vivo suzinha só com as cumunidade...  
Doc.: - Sei... 
Inf.: - que nem eu tava falando pro cê... eu gradeço muito o Monsenhor Pedro... Deus já 
levô ele... mas Deus que há de abençoá ele... Dom Tomáz... frei Marcos... que me deu 
muito apoio... má de mim se num fosse a igreja... que eu sufri de mai da conta...  
Doc.: - cê tinha que idade...? quando ele morreu...?  
Inf.: - eu...? uai... tá com sete ano que ele morreu...  
Doc.: - ah... só sete anos...?  
Inf.: -  só sete anos... que ele morreu... aí  peguei eis me... Monsenhor Pedro chegô aqui eu 
tava cum a casa caída... meus trem quebrô tudo, cabô tudo... meus minino... eu machuquei 
demais a cabeça... fui pro hospital... aí eis infaxô minha cabeça... aí o Monsenhor vêi cá me 
deu muito conselho... aí... que meu marido era muita levado... ((ele tav)) me tocô do lote 
daqui...  
Doc.: - é levado em que sentido...?  
Inf.: - safado demai na rua... gastava demai na rua... ele era um pôco meio priguiçoso... só 
era malandro...  
Doc.: - ((Risos))  
Inf.: - Mas mesmo assim a gente virou esse tempo todo... que... 
Doc.: - cê gostava dele...? quando cês casaram... 
Inf.: - é porque... pensava que a mulher tem que tulerá muita coisa... porque o home pode 
ser que jeito que fô que ele pinta e borda... o defeito na muié... então por isso que gente... 
quetava... de cunsertá a vida né...? e também tanto “fío” também... tudo era “fío” dele... a 
gente ficava cum remorso nesse negóci... nesse ponto aí... aí... eu... fiz adrobo... machava 



nu... pé... lavava rôpa pro sôtro pra tratá dos minino... fazeno adrobo...aí fisso a casa... o 
barracão... e Monsenhor Pedro teve aqui e falou “sim”: - olha... ocê vai fazê seu barracão 
aqui e fica tranquila... num sai não... num disispera não... porque... eu cheguei num ponto 
de disisperá mesmo... de... porque cê sabe que criá esse tanto de filho... lavano rôpa pro 
sôtro cum casa caída inrriba... só no relente... num é fáci prunha muié...    
Doc.: - não 
Inf.: - que todo mundo fala pra mim... “dona Maria... má... ocê guentô uma!... nóis tudo 
admirava ocê, viu...?” hoje graça a Deus gradeço muito Monsenhor Pedro e Dom Tomáz 
Barduino... ter me insinado eu andá nas cumunidade... que foi isso que foi minha salve 
guarda... minha... e dos meu fío ... que se eu disisperasse... Léo... eu tinha murrido... e meus 
fio tava tudo nu mundo... tudo de menore... por isso que eu falo pra vocês... a gente criô 
filho, a gente tem que assumí... não dexá pru conta do sôtro... a gente tem que entrá numa 
cumunida::de... a gente tem que bedecê conse::ho... a gente tem que tê mais amô... a gente 
tem que tê mais respeito...  
Doc.: - nenhum deles mora com você não...?  
Inf.: - não... casô tudo...  
Doc.: - áh... 
Inf.: - graças a Deus tá tudo casado...  
Doc.: - aí mora em to... em outros lugares...?  
Inf.: - é... dois mora em Araguapaiz... outro mora no Faina... tem quatro que mora aqui... 
ôtros mora lá em Goiânia... tem uma que mora na... na... na... na... pra lá de de Goiânia...  
Doc.: - sei... 
Inf.: - isquici o nome da fazenda que ele mora... tá tudo isparramado... e tô aí... tem a 
consciência em pens.. assim ó...” será que foi eu...? SE-RÁ QUE FOI EU? Meu Deus...? 
que passei por tudo isso...? pra hoje eu tô aqui...? graças a Deus, meus fío tudo casado...?” 
eu percuro Deus... “será que fui eu que guentei tudo aquilo...?” durmi no alpendre do sôtro 
cum dez “fío”...? ricuía aqui debaxo do pé de manga...? cunzinhava no pau de serrage 
porque num tinha um mirreis pra comprá um pau de lenha...? que o que eu fazia... era só 
pra comprá o que cumé...? num tinha nem jeito deu cunzinhá uma comida... então eu 
buscava serrage... e furava uma latra... e fazia cumida na serrage... fogo na serrage... não 
tinha cumo... eu passei por tudo isso...   
Doc.: - difícil né...?  
Inf.: - é difíço, Léo... é difíço... hoje eu vejo as pessoa falá quarqué coisa... falá que vai 
bebê veneno... fica disisperado... num pode sê assim... num pode... tem que tê fé in Deus e 
lutá... lutá pro seus “fío” ... insiná ((responsabilidade)) pro seus fío... sê filrme...  
Doc.: - é... 
Inf.: - porque eu nasci na roça... criei na roça... só sei sirviço de roça... eu num sei sirviço da 
cidade... ni cumércio eu num sei trabaiá de nada... na roça me joga tudo que eu dô conta... 
eu tiro leite, eu... eu eu... eu bato pasto... eu sei plantá roça, eu sei coiê... eu sei muê cana, 
eu sei fazê farinha, eu sei fazê teia, eu sei fazê tudo... mais é lá na roça... aqui na cidade 
não... e fui passá pu um((pedaço)) difíci foi aqui na cidade... porque se eu tivesse lá na 
roça... eu num tinha passado o que eu passei... que lá... minha vida era ôtra... por onde queu 
falo, quem tem seus fío põe pra estudá... num dexa perdê tempo não... e insina a trabaiá... 
de cada coisa insina um pôco... porque o dia que num dé... ôtra coisa dá...  
Doc.: - é... 
Inf.: - e... e num ficá esperano pro sôtro tamém não... a pessoa é o que qué ser...   



Doc.: - aí quando ocê intregrou com o pessoal da igreja... cê foi pro acampamento? Como é 
que é...? essa ((história))   
Inf.: - Leó... o seguinte foi esse... depois disso tudo dessa... dessas tragédia tuda inrriba de 
mim... eu cumpanhano a igreja... aí eu fui entrá nas cumunidade foi tirano... fazeno 
barracão pro sôtro... eu saía aí nessas fazenda... pidino madera branca, pra fazê caibro, 
insinano o povo fazê adrobo, fazê casa de adrobo... foi assim que eu entrei nas 
cumunidade... fazeno esse trabalho e fazê união nas rua... Natal... essas coisa... ixplicano... 
aí dispois de tudo isso a gente viu que num tava dando resurtado... porque chegava no fim 
do mês a pessoa tinha que pagá água, tinha que pagá armazém, tinha que pagá nergia, tinha 
tanta coisa... e a pe... e o povo tava desempregado, que Goiás é ruim de serviço... então eu 
tava na mesma situação... e a gente resorveu entrá na reforma-ágraria da terra...  
Doc.: - áh... 
Inf.: - eu... sentei, pensei e falei... “Dom Tomáz... mas essa luta nossa... fica um pôco mei 
isquisito porque ninguém tem dinhêro pa... pa mantê casa...?” fío tá passano fome... e tive 
((vegon)) mexe com a terra... aí contei minha história... na terra... porque se tivesse lá na 
terra eu num tinha sufrido  tanto que tinha sufri...  que eu sufri uai... então eu...o padre Lino 
falô assim: Maria cê acha que nóis... tem... que levá um pôco a terra...?  falei... tem que levá 
u povo pa terra... porque lá em casa o Antôem meu... que é meu marido... vêi cum as 
ferramenta lá da roça e socô de baxo das cama... tudo moladinha debaxo das cama... e 
ferramenta debaxo das cama tá... e ele num sabe trabaiá na cidade... nóis tamo sofreno... e 
assim é muitos que eu tô vêno aqui uai... aí nóis tinha parti pra terra... cum esse vorosso 
danado de terra...  
Doc.: - onde que foi...  
Inf.: - nóis...? eu... em primeiro lugá foi... a Estiva e o Mosquito... aí já num... eu eu eu... 
prantava lá mai num tirei meu nome não... porque eu garrei pensá nus minino piquininim... 
ficá... doente... ficá lá no acampamento... era mais difíco pra mim... as coisa muito difíco 
lá... eu só... só dano apoio po povo... aí quando foi lá do... pu Mosqui... Estiva, Mosquito... 
Doc.: - cês ficou algum tempo acampado né...?  
Inf.: - eu fiquei muito tempo acampado...  
Doc.: - e isso assim é... que dificuldade que enfrenta lá na...  
Inf. : - ((é vera que...)) ...Noss’enhora... que dificuldade que enfrenta...? é passá 
fome...passá nueza... passá puliça... fri::p...  
Doc.: - Polícia já foi lá...?  
Inf.: - Nossa...! é puliça, é jagunço... tudo nóis tinha que infrentá... e eu era na frente viu... 
eu infrentava memo... pruquê queu queu queu tinha corage...? Pruquê de quarqué manera a 
morte tava aí mesmo... 
Doc.: - Teve algum momento assim que ocê achou que... cê enfrentou a morte mesmo...? 
é... cê encontrou um perigo muito grande e achou que ia morrê naquele momento...?  
Inf.: - eu enfrentei... muita das vez...  
Doc.: - é...?  
Inf.: - Ó... pelo Musquito, pelo Oropa, pelo Rancho Grande, pelo São Carlo...  
Doc.: - conta um fato assim  que ocê achô mais perigoso.... assim que cê achô que... foi 
mais difícil... 
Inf.: - O fato mais pirigoso... é a hora da dispejo... porque ali cê tem que, tem que... tê 
dom... cê tem que marrá o... currião na cintura mesmo... procê infretá puliça, infrentá 
jagunço... essa hora... que eis vai tudo sarmado... e agente num tem armamento ninhum... 
único armamento cê tem... é... é língua... é... é... é a cabeça... sabê cunversá com elis... e a 



gente óia assim nu cara tá todo se armado... tudo ((lussusi)) tudo reforçado... essa hora é 
dura... e eis te meaçano de todo jeito...  
Doc.: - sente um medo assim... mas tem que enfretá né...?  
Inf.: - mais tinha que infrentá... com mesmo pesar do cê ((mar))... nem que ocê morra 
naquela hora... mais ocê tem que infrentá... e... eu já andei no carro de de... aqui na frente ni 
carro de jagunço... tudo eu já passei... teve um... lá... lá na fazenda São Carlos... teve um dia 
queu entrei nu mei deis tudo e gritei cum eis tudo... porque... a irmã foi levá pão prus 
minino... e eis quiria pegá a irmã... e eu infrentei eis... falei: cês me mata aqui agora...! mais 
num põe a mão nela não...  
Doc.: - é a irmã, freira... né...?  
Inf.: - ãh...? é... é Zenaide...  
Doc.: - áh... Zenaide...?  
Inf.: - é... falei... nela cês num põe a mão não... pruquê ela simplismente tá tá tá... apoiano 
as criançinha que tá... passano fome... nela cês num toca não... toca ni mi... nessa hora me 
corriteu tudo, paricia que eu num tava nu chão não... parece queu tava suspensa no ar...   
Doc.: - Nossa... 
Inf.: - meu cabelo da cabeça parece qui ripiô tudo, levantô tudo depoi queu tava suspenso... 
falei cês toca ni mi... aí eis impurrô eu sim... falô e se nóis te matá...? falei, morro cum 
prazê... eu morro cum prazê, que morro na... no meus direito... num tô morreno nã... não 
por malandrage... que quem pricisa da terra é nóis aqui... num é a irmã Zenaide não... nessa 
hora é duro...    
Doc.: - Aí ele calô...?  
Inf.: - aí eis calô... eis oiava num a ôtro assim calado...  
Doc.: - num fizeram nada...?  
Inf.: - nada... mandô vortá né... vorte... pó vortá... mais depois nóis vamo lá... falei... pode 
ir... nóis tamo lá... mai na irmã cês num põe a mão não... meu cabelo ripiô tudo... meu côipo 
ia... parece que ia... fiquei pensano até... não minino... o trem é pirigoso viu...?  
Doc.: - num é fácil não né...?  
Inf.: - e nessa época num tinha ninguém... num tinha partido ninhum pra defendê a gente... 
que era só Dom Tumáz... primêro lugá Deus e o anjo de guarda... Dom Tumáz só... mai 
nóis infrentemo... e cum essa reforma agrária que eu melhorei minha situação... é que eu 
pude tratá mais da minha saúde... é que Dom Tomáz mandô pra Ceres uma duas vez... tratô 
do Antõe, meu marido... tratô de mim... nóis passava de idade... eu... dano morragia...cu 
essa fiarada pa tratá, lavano rôpa pru sôto... aí Dom Tumáz me levô pra Ceres, tratemo... aí 
que eu tive essa força... pra entrá mais e dá apoi pru sôtro... pruquê... Doc..... é o siguinte... 
ocê sofreno... ocê sabe da dor do ôtro...  
Doc.: - é...  
Inf.: - se ocê num sofrê... cê num sabe contá da dor do ôtro... cê num sinti ela de jeito 
ninhum... agora se ocê sofrê... cê sabe quê que ôtro tá passano... aí é aonde cê dá valor 
na...no próximo... se ocê tivé cum... 
Doc.: - só sabe que o outro passa fome sem a gente passá né...?  
Inf.: - pois intão... se ocê cumê uma banana cê qué que ele come tamém... se amá Deus 
cumo seu Pai... cê tem que fazê isso... e essa hora que cê vê o próximo que tá sofreno... 
depois que tê uma casa boa, um carro... ocê num qué sabê só do coitado não... de jeito 
ninhum... cê ainda xinga de priguiçoso...  é pruquê ele é priguiçoso, ele é vagabundo... mai 
num sabe que é o guverno que tiro o direito dos coitado vivê... num sabe que a pessoa num 
tem alertação... ele é pobre de ispríto... a pessoa tem que tê ispríto forte... pa lutá... mas 



direit... direito nóis tudo tem de vivê... num é só um nem dois não... nóis tudo tem o direito 
de vivê... que Deus é pra todos num é pa um só não...   
Doc.: - é isso mesmo... (risos) 
Inf.: - é aí... 
Doc.: - e... medo assim... cê já... é... tem medo de alguma coisa ou num tem... ou quando cê 
era pequena... que medo cê já... 
Inf.: - Léo... quando eu era pequena... eu ia muito na cabeça do povo sabe... era boba 
demais... eu achava que ixistia lubisome... eu achava que tinha somberação... hoje saiu tudo 
da minha cabeça... hoje eu ando sozinha... num tenho medo... de sombração.... nem de 
nada... eu tem medo é é... é do próximo...  
Doc.: - é que cê viveu muito né...?  
Inf.: - é do próximo que tem medo... vivi muito... aprindi muito... hoje abre a porta... a 
pessoa bate na sua porta... pensano que um amigo que tá bateno... é um imaginal... entra pra 
te invadi... disso que eu tem medo... mas õtras coisa num tem medo não... eu cum todos 
trabai que eu passei cum cum essas reforma agrária... se fô pra mim  infrentá eu infrento 
denovo... pra mim é mole... porque cê tá rindicano seus direito... ocê tá invadino... nada do 
sôtro... essa terra (( vale uma )) passá pra cima dela uai... é lá que nóis sabe trabaiá... 
então... minha vida foi essa...  
Doc.: - e... é...quanto a seus filhos?... quantos... quantos homens... quantas mulheres... quer 
ficar mais com você...  
Inf.: - eu tenho oito “fío” home... e seis “fía” muié... Deus levou um... dois casal... eu fiquei 
cum seis home e quatro muié... contano meus “fío” tudo que é mais garrado cumigo... é o 
Jardire... 
Doc.: - ele mora aqui em Goiás...?  
Inf.: - mora aqui em Goiás... é... o dia que ele num parece aqui, eu posso í lá vê... que ele 
foi pra fazenda... ou tá rumano ôtras coisa... mas todo dia ele vem cá me vê... osôtro num... 
gosta de mim... tudo... mai num é garrado cumigo gual ele não...  
Doc.: - sei... e como que foi a morte desses meninos...?  
Inf.: - do... do... do minino que morreu...?  
Doc. – é... 
Inf.: - foi desinteria... é um... dois...    
Doc.: - cês já morava aqui em Goiás...?  
Inf.: - não... morava na fazenda... 
Doc.: - na fazenda...?  
Inf.: - é... porque a gente trabaiava na roça...  
Doc.: - sei... eis tinham quantos anos...?  
Inf.: - um tava cum dois ano... ôtro tava cum um ano e seis mês... ôtro tava cum oito mês... 
eis morreu um pôco de sarampo...  
Doc.: - naquela época dava muito né...? 
Inf.: - muito sarampo... eis morreu foi cum sarampo... deu... num... ele morreu... passô uns 
dia deu no ôtro... morreu tamém...  
Doc.: - foi muito próximo...?  
Inf.: - foi... foi longe não... nessa época dava muita sarampo e cocôluxa... tosse cocôluxa... e 
varicela... essas coisa dava demais no povo... hoje num tem isso mais né...? cabô... mai 
nessa época dava demais da conta...  
Doc.: - humrrum...  



Inf.: - a gente trabaiava muito na roça “sim”... e... dava só remedêra de casa... um pensava 
que mordida de mosquito, pensava que era lergia dôtras coisa... num pensava que pudia sê 
o sarampo... e quando nóis discubriu que era sarampo tava  passando da hora...   
Doc.: - ah... 
Inf.: - isso foi a... morte “deis” todos quatro foi desse jeito...  
Doc.: - foi desse jeito... 
Inf.: - foi...  
Doc.: - e vocês guentá isso tudo foi... 
Inf.: - hã... 
Doc.: - ... foi dolorido pra você infrentá isso tudo...?  
Inf.: - nossa senhora... tem hora que eu percuro eu mesmo... será que foi eu que passei por 
aquilo...? será que foi eu meu Deus...? que guentei tudo isso...? por que hoje... eu vejo o 
povo de hoje... sabão... compra no mazém... é Ki Boa... é tudo... água dentro de casa... 
nessa época num tinha nada disso... tudo era is... buscado era no corgo... o sabão gente faz 
fazia era im casa... a gente tinha que fazê aquilo tudo ainda oiá os “fío” ainda... tinha hor... 
que ficava chorano... cê tinha que laigá ele chorano pegá um baide e í buscá uma água na 
carrêra... tinha hor... que tinha que laigá ele chorano e í caçá um remédio na horta... hoje 
não... hoje tudo é favoráve... a gente tem que dá mais carim prus “fío”... nessa época a 
gente num tinha tempo...  
Doc.: - sei... 
Inf.: - tão isso que paxôna muito a gente hoje im dia é isso...   
Doc.: - aí quando cê morava na roça... geralmente tem muita cobra... muita onça... cê nunca 
teve nenhum...?  
Inf.: - Léo... quando a gente morava na roça qui pra baxo do... aqui perto do Seu Luís... aqui 
perto do... carretão aí... tinha muita onça e lobo...  
Doc.: - ah é...?  
Inf.: - então... a gente pra ingoidá pôico... criá pôico sim Quiexada... a gente tinha que 
cendê um fogo... porquê a onça tem medo de fogo... aí gente cindia um fogo prelas fastá... 
até o dia manhecê... de noite é...  
Doc.: - Pra ela não pegá os porcos...?  
Inf.: - é prela num pegá os cria... os porco... vaca parida cê que fexá... quando tava na hora 
de pari cê que fexá ela... que si não a onça cumia o bizerro e queri... machucava té a vaca... 
tudo isso gente passô... a gente levantava de noite ouvia barui de rato quela coisêra na 
casa... gente oiava era cobra... que tava correno irriba dos rato... a gente tinha que corrê pru 
terrero... e pô pano pra queimá e e... quelas coisa toda...   
Doc.: - mas cê num... 
Inf.: - lacraia... caía quelas lacraiona... quelas coisa feia... que ferra a gente qué iguali 
cobra... sôpião... a gente tinha tá faxinano queles trem tudo...  
Doc.: - sei... 
Inf.: - tão... hoje o povo anda numa vida maravilha...  
Doc.: - Mas cê... mas cê nunca foi ofendida de cobra não...?  
Inf.: - graça a Deus não... gra... nem eu, nem meus irmão... que meu pai também binzia 
cobra... 
Doc.: - áh é...?  
Inf.: - ele binzia as cobra, ele punha um... prevelégio... ele falava sim... gente num pricisa tê 
medo não... ela... ela tem... pravelejada... num pode dexá... aí nóis... cabava o medo... num 
pode é brincá cum eisa... dexa eisa imbora... aí ficava tranquilo... 



Doc.: - cê num aprendeu não...? essas coisas que seus pais ensinavam... 
Inf.: - não... meu pai num gostava de insiná pra ninguém...  
Doc.: - Não...?  
Inf.: - não... ele num insinava de jeito ninhum...  
Doc.: - é ruim que morre né...? num...  
Inf.: - morre, caba tudo... é... cabô quele negóço de novena sim... rezá pas aima... sumana 
santa... rezá pa sim... ((pafinticome))... muitas coisa cabô... já pensô... quanto tempo dava 
lagata ni roça... dava... inseto ni roça... as pessoa binzia... hoje num tem isso mais... hoje é 
custa tu... tanto de remédio... e... onde que passa ((ustimiti)) pra gente tá fazeno mal até pra 
nóis...   
Doc.: - ahnram...  
Inf.: - que esse negóço de remédio...batê remédio ni ni ni... ni nas planta... e a gente vai e 
come aquela fruta... pronto... e é onde que povo tá tudo duente... 
Doc.: - (riso)... e quando cê... cê mudou pra pra... pra cá... cê já... já mudou aqu.. aqui pro 
João Francisco...? diretamente ou morô em outro lugar...?    
Inf.: - porque... eu mudei pro Goiás aqui pru joão Franciscu... 
Doc.: - nesse lugar mesmo... aqui...?  
Inf.: - nesse qui... qui nessa casa...  
Doc.: - e como que era...? aqui era pôca... eram pôcas casas... que tinha...  
Inf.: - num tinha casa quais nada...  
Doc.: - não...? 
Inf.: - não... aqui tudo era mato... eu catava lenha aqui...  
Doc.: - áh é...?  
Inf.: - eu catava lenha pra fazê cumida... aqui pra toda banda... aí qui foi do Tião... foi 
chegano povo... hoje tô nu centro...  
Doc.: - certo... 
Inf.: - e eu num sai daqui... todo mundo tem... já vendeu... já comprô de novo...  mas eu 
sempre... é eu e Bastião Pião... o Emorje... sempre aqui... só nóis treis... mas o sôtro tudo já 
é... com...comprado...  
Doc.: - mudô né...?  
Inf.: - mudô... 
Doc.: - saiu...? 
Inf.: - saiu...   
Doc.: - hoje tem muita coisa aqui perto né...?  
Inf.: - num tinha mazém qui... aqui num tinha é... hostali São pêdo... num tinha Brasili 
Caiado... num tinha Santa Rita... num tinha Bom Pastô... ali no Bom Pastô eu busquei lenha 
de mai ali...  
Doc.: - áh é...? Perto do hospital...?  
Inf.: - no hospital... nóis dicia pra pidí lenha ali... essa federal í... num tinha essa federal í 
era uma... 
Doc.: - a lenha era pra fazê a...  
Inf.: - ...cumida.... 
Doc.: - a cumida...? 
Inf.: - é... 
Doc.: - cê nem usava... fogão à gás não...?  
Inf.: - não... cunzinhava só fugão caipira... aqui pru lado da Bagage aqui nóis catava lenha 
aqui... nóis tirava muita madêra aqui... pra fazê barraco... hoje tá tudo... tomado... aqui tinha 



o Asilo... era um triêro pra nóis í lá pru Asilo...  nesse xistia Asilo... nóis pegava era o 
triêro... num tinha rua, num tinha casa, num tinha nada...  
Doc.: - ahnram... 
Inf.: - graça a Deus eu tô í até hoje...  
Doc.: - (risos) mas isso é bom né...?  
Inf.: - é... criei os “fío” tudo aqui... casô tudo aqui... tudo imbora e eu fiquei...  
Doc.: - (risos)  
Inf.: - o tronco tá í... (gargalhada)  
Doc.: -  ((oncário)) né...  
Inf.: - é...eis vai,  é vai, é vai... depois eis vem tudo pra cá...  o ponto deis é qui...  
Doc.: - isso é bom né... e cê tem muitos netos...? agora...?   
Inf.: - tem... vinte e... quatro neto...  
Doc.: - vinte e quatro....?  
Inf.: - vinte e quatro neto e oito bisneto...   
Doc.: - nossa...! 
Inf.: - e tá na ve... oito... nove... onti eu ricibi... recado que eu já tinha recibido um bisneto...  
Doc.: - sério...?  
Inf.: - é...  
Doc.: - bom, hem...?  
Inf.: - que vai trazê pra mim vê... é... abroba nunca dexa de lastrá né...? (risos)  
Doc.: - (risos) tá certo... e... uma história assim é... acho que é sempre bom... os pais da 
gente, os avós sempre contam história é... história mesmo né... de de... que a gente ouve... 
antigamente.... cê num tem uma pra contar pra gente aí não...?  
Inf.: - ê... 
Doc.: - cê escutava da sua avó, do seu avô... num sei quem contava pra você né... 
Inf.: - quando nóis morava na roça... os home... argum tempo... tinha um negócio no tempo 
de frí, cendê fogo ni terrero pa cantá né...? xistia as cachorrada tudo nu terrero pá... pá onça 
num atacá... e eis ficava lá... e o quê que eis falava...? eis falava sim que... ia vim o tempo 
da reforma – agrária...que nóis num ai cunhecê... que ele num cunhicia... se brincá nem 
nossos fío num ia cunhecê... mas us neto... ia cunhecê... a miséra vinha demais... mas ai 
ataca... mas ia durá pôco também... a forma – gráia ia durá pôco...  
Doc.: - eles falavam...?  
Inf.: - eles falava... ingraçado que ê ê num... eis num tinha leitura, num tinha bibra... e eis 
divinhava toda coisa... é... é... esse mundo nosso tá pra distruí tudo... a chuva vai fartá... 
hum vai tê chuva mais num tem... o sole vai abaxá...    
Doc.: - eis falavam isso...?  
Inf.: - falava... e vai vim a reforma – agráia... as pessoa num vai mandá no que é dele... num 
é igual nóis aqui, que nóis manda e dismanda... não... vai vim uma época  que eis num vai 
trabalhá... não pra eis...  
Doc.: - quem que falava mais isso...?  
Inf.: -  meu pai, meu avô... meus tío, aqueis povo que mudava pra lá né... que eis falava im 
dore... tudo falava isso... que inda... ia tê uma época que num ia chuvê... como chuvia 
antigamente... antigamente chuvia o... chuvia nas água levantava quelas bôia de mina 
d’água, toda banda, mei do pasto... cum... queis boião d’água... chuvia três mêis sem pará... 
os tudo emborolava tudo... mai... eis falava isso... que ia... ia cabá... cabô... eis falava sim 
ó... vai vim uma época que fío num bedeçe pai... nem pai bedeçe fío... vai virá uma 
“tribuzana” ... e tá veno mesmo... essa históra meu pai contava, meus tío contava, meu 



avô... e tá aí... esse farturão que nóis tem caba..., vai cabá... vai vim uma época de de... de 
vendê um prato de ouro troco de um prato de bóia...  
Doc.: - (risos)  
Inf.: - eu ficava incabulada cum aquilo... e tá aí... eu espero que o Lula vença e pode arrumá 
arguma coisa... mais e... e a nossa floresta...? comé que vai ficá com essa ((ví)) tá 
dismatano...? porque nessa época dirrubava era de machado... se dirrubava um pau hoje... 
este ano... cê tocava a roça... ocê largava ali... eis brotava e virava floresta travez... ali 
nascia os broto, nascia mais ainda... hoje num... ranca as raiz tudo num tem onde brotá, é 
onde tá faltano a chuva, é onde tá faltano a água...  
Doc.: - e num tem as matas né...?  
Inf.: - num tem as mata... até os passarim tá passano fome... que caba... cê vê, os passarim 
num tem mais fruta na na floresta preis cumê... eis tá atacano...  
Doc.: - sei... 
Inf.: - tem ho... que eu fico pensano no que meu pai falava mais meu avô... a devução hoje 
cabô... povo fazia... ia longe... pa í numa reza, pa í numa missa... hoje tá ino... o povo passa 
pru cima... num qué nem sabê... nessa época eis ia... eis falava tudo isso... tudo vai acabá...  
Doc.: - é sério né...?  
Inf.: - coisa num é... de brincá não...  
Doc.: - e e... cê já fez viaje assim pra longe... daqui de Goiás... depois que cê... 
Inf.: - não... as viaje que eu tem feito é nas romaria da terra...  
Doc.: - só na romaria...?  
Inf.: - é... eu nunca saí de Goiás assim pa ficá longe não...  
Doc.: - era aonde assim... a... romaria já já teve em que lugares...?  
Inf.: - aqui na na... no São Luís... já teve em Goiânia, já teve em Taberaí, já teve lá na... lá, 
lá da... ((“tich”)) lá de Ceras... tudo já teve... já fui nelas tudim... já teve qui em Goiás... 
todas ela eu vô...  
Doc.: - sei...  
Inf.: - este ano num deu pra mim í não...  
Doc.: - esse ano parece que foi em Mineiros né...?  
M.Toró: - foi... é longe demais...aí eu falei po...rapaz queu num ia... por causa eu tava 
doente né...? áh... num guento essa viaje longe desse jeito cum esse soli, essa puêra... num 
guento não... 
Doc.: -  (risos)  
Inf.: - ...cês vai cum Deus...  
Doc.: - sei... tá certo... e e... e em relação é é... ocê que tá aqui em Goiás mais tempo... aqui 
tá ficando um pouco violento né...? hã antes que cê... como cê tá aqui mais tempo é... tava... 
diferente...? assim... ou tinha muito assassinato do jeito que tá teno...  
Inf.: - não, léo... tinha não... ne nessa nóis ((num)) qui... ocê pudia durmi até com a porta 
aberta... não tinha... tinha muita violênca... era lá pras fazenda... acerto sim de de terras, 
acerto de de de coêta... as vez era patrão com us pião...   
Doc.: - matava os pião... 
Inf.: - é... no ano de acertá, o ano serviço, as vez tinha violênça... mai aqui na rua num tinha 
não... e agora cê tá... marrado... fechado e e... aí o portal invadino... e aqui in Goiás num 
tinha isso... mai pruquê que tá conteceno isso...? é pu fato que falei cum você... é farta de 
insiná os fío que tem ducação dus fío... tê mais amô, tê mais inducação, mais repeito... o 
povo hoje tá tudo sorto sem serviço... ninguém trabaia... uai... sei quê que tá conteceno 
não... eu sei que esse trem tá feio... pruquê Goiás tá cheio de violênça... eu acho que é farta 



de serviço... síviço que parece os os candidato num sabe trabaiá... qué vivê só de 
malandrage... é porque o pai criô na malandrage... pois culpa os pai... quê si induca os fío, 
insina reponsabidade... de cada coisa insina um pôco... faz eis tê respansabidade, levantá 
cedo, vai pra escola... chega da escola vai fazê seu dever...vai vendê um picolé... vai... 
ganhá seus trocadim... as pessoa num tinha malandro não... eu só cuipo isso... e Goiás tá 
infetado...  
Doc.: - é... e tem... tá vindo muita gente de fora também né...?   
Inf.: - é... o povo tá cuipano muito o negóço do FICA ... o FICA já... em Goiás passô a sê 
Patrimõe... né e... o FICA tá trazeno muito... maginal pra cá...  
Doc.: - cê acha então que o fica num tá... sendo bom...? pra Goiás...?  
Inf.: -  FICA num seno muito bão pra nóis não... o FICA num tá seno bom... o a... Patrimõe 
Histórico também num tá seno bom... porque vem muita gente estranho... manda e 
dismanda... eu penso que vai sê isso... um pôco também é responsabidade dos pais... que 
num induca fío... farta de serviço é dimais... dimais mais dimais mesmo... que cada um 
tivesse trabalhano sinti cansêra tinha sintido... o povo hoje num tem sintido pa serviço... tão 
vai copiá é moda...  
Doc.: - tá certo... cê acha que o povo assim... eles valorizam mais... é, a gente pode sim... 
observá... vai duas partes principais aqui em Goiás né... o Centro Histórico lá e o João 
Francisco... cê acha que eles valorizam mais o Centro...? e deixa, esquece um pouco 
daqui... você acha que tá... tá igual...?  
Inf.: - eis valoriza mais o Centro lá... esquece muito do João Francisco...  
Doc.: - Mais porque que cê acha isso...?  
Inf.: - é pruquê lá o prefeito manda arrumá tudo, tudo é rumadim, João Francisco parece 
que tá dêxado as rua, tá dêxado, parece que ninguérm tá atendeno aqui... e... a... a... a... 
sigurança é menas aqui no João Francisco... lá tem mais sigurança... eu acho sim... queu 
vejo... né...? 
Doc.: - e é aonde que acontece mais coisa aqui... 
Inf.: - contece mais coisa aqui... purque a sigurança é pôca... fica isquicido... e lá im baxo 
cê num vê... que lá im baxo é... quais num tem nada... é mais aqui óh... setor aqui... 
Doc.: - e naquela época era assim... na nas fazendas... aqui na cidade também... quais as 
formas de divertimento, que tinha... fazia muita festa...? é... como que era?   
Inf.: - lá pra fazenda eis invurvia muita cum a festa junina...   
Doc.: - áh! Festa junina...?  
Inf.: - é... era bom dimais... era... o povo fazia... tinha quela infança  
Doc.: - cê fez algum tipo de festa...? na sua casa...?  
Inf.: - nóis fazia festa de Santo Antoim... 
Doc.: - (Risos)  
Inf.: - é... 
Doc.: - áh...  
Inf.: - aí meu pai fazia de São João...  
Doc.: - e dava muita gente...? a vizinhança...?  
Inf.: - juntava gente de maaaiiisss da conta... era um farturão... fulia era de mais... de os 
Treis Reis...  
Doc.: - cês faziam fulia também...?  
Inf.: - fazia... era quele povão... quela nimação... povo parece qui... num tinha briga... era 
quelas barraca tudo animado... num tinha briga parece que é... quan... bibia menos... quai 
ninguém num bibia “alco”...  



Doc.: - áh...   
Inf.: - eis bibia era pôco... 
Doc.: - era mais pra religião mesmo... 
Inf.: - é... era mais pra religião... hoje cê vai o povo vai... só pá cumê e bebê... aí ó... eu 
acho isso... .... .... rapaz bunito mai bunito mesmo... quiria com o casamento... aí... mai os 
pais num dexava as moça saí pá... namorá, pá cunhecê ninguém não... aí... os dois véi saiu 
tocano uns pôico... vai, vai, vai, vai... áh, eu tenho uma fia pra casá e eu priciso casá ela, 
num sei cumé queu faço... aí o ôto responde... eu tamém... eu tenho um fío pá casá... aí 
controlô os dois, casá os fío dêse... aí fôro... aí rumaro os casamento sem êse cunhecê um a 
ôtro!... cunhicia não... aí vai casa os dois... um homi muito bunito, uma mula arriada, quele 
trem chiqui memo... aí quando foi dia do casamento... foi pá igreja casá... a aí ele quiria 
cunhecê a noiva... toda vistida bunita... chegô lá no pé do padre quele oiô assim... lô... mai 
num é pussive que é essa qui que eu vô ca... ((riso))... feia!... 
Doc.: - era feia demais...?  
Inf.: - era feia... mai... o cabelo tudo insaranhanhado... ((quidinhado)) nariz burrachado... a 
boca muito grande... a oreia gamelada... fõ assim... meu Deus!...  
Doc.: - (Gargalhadas) 
Inf.: - (Gargalhadas) – ele oiô sim as perninha tudo torta... a mão tudo... is...tragada... 
tudo... fô sim:... meu Deus du céu... e casá tinha qui tê tinha que tê a casa... pá levá e... cabô 
de casá foi lá pertinho... e ele dissi qui num oiava nela de jeito ninhum... aí quando no hora 
de vim imbora... o pai dela jogô ela na garupa... junto cum ele... chegô lá na casa dele, pois 
ela lá... teve que pagá um sermão pra ele lá... prele tomá conta dela, que a responsabidade 
era grande... num sei o quê, num sei o quê, num sei o quê... ela ficô... lá... quele foi lá, ele 
disarriô a mula... foi lá pegô a pinhola mai deu uma... pegô ela de pinhola...  
Doc.: - bateu na noiva...? 
Inf.: - bateu na... (risos)... cê vai sumi daqui agora (risos)... e ele pegô essa mula e rapô... aí 
Santo Antoim disse qui era piquininim... disse que muito levado... qui sô... foi lá na casa 
dela... chegô lá nu co... aí é... lá in vinha do cóigo... cum pote d’água na cabeça e cum uma 
cabaça d’água na mão... chorano... tudo lapiada... aí Santo Antoim falô nela... falô sim óh... 
uia purquê cê tá chorano? Cê num casô agora, tá chorano...? ela falô sim... cê num sabe que 
me aconteceu... quê... conta pra mim... conta, conta, conta... aí dis que ela garrô chorá, num 
quiria contá dis que ele passô a rastera... santo Antoim passô a rastera nela dirrubô ela, 
dirrubô o pote, quebrô tudo... gora cê vai me contá... (risos) aí foi a...contô pra ela... contô 
pra ele... pra Santo Antoim né...? aí Santo Antoim pulô nela sim ó... bunitinha, bunitinha, 
bunitinha, bunitinha... passava mão nu coipo dela sim... mais que deu uma muié bunita... 
humm...  
Doc.: - transformou...? 
Inf.: - (gargalhada) e correu lá no pote e... juntô os caco de pote, inmendô tudo, inmendô a 
cuia... a cabaça... encheu d’água... vai... quando chegô lá... disse qui a casa dela... disse qui 
muié aciada de mai da conta... os trem tudo arrumadim... e Santo Antoim pegô e iscondeu 
atrais do rancho lá... pono sintido... que qui ia contecê... que ele in vem, in vem, in vem... 
pirguntô...: uai... cadê fulano?... e a muié... uai, sô eu... não, eu tô falano é a muié queu 
casei cum ela on... ontem... sô eu... não, num é ocê não... ele andô, andô, andô, andô...eu 
quero a muié queu casei cum ela... já cum a pinhola na mão pá batê nela, sabe... aí Santo 
Antoim pulô no mei... ela mesmo, ela mesmo... aí ela contô a históra de Santo Antoim... aí 
o homi virô devoto de Santo Antoim, mais qui num quiria largá Santo antoim de jeeito 
ninhum!... aí quando Santo Antoim... falô... não cê vai durmi... aí o ((male)) foi durmi... 



Santo Antoim ó... correu... foi imbora... dis que foi o primêro milagre que Santo Antoim fez 
foi esse...  
Doc.: - áh é?...  
Inf.: - mai que foi um casamento... cumecô mal... depois foi quela fiarada bunita, tudo 
trabaiadô... de vez in quando Santo Antoim paricia lá... de vez in quando paricia lá... a a... 
hora de levantá o mastro Santo Antoim tava ali cantano... redó do mastro... que foi a coisa 
mais mara... maravilha que foi... quando cê casá cum uma muié feia e Santo Antoim num 
pulá nela heim Léo?... (gargalhada) 
Doc.: - (gargalhada)... quem contava essa história pro cê? 
Inf.: - minha vó... 
Doc.: - sua avó? 
Inf.: - é...  
Doc.: - aí... ela fazia reza de Santo Antônio também?... não?... 
Inf.: - fazia... esse meu povo tudo era devoto... era São João, Santo Antoim, São Pêdo, 
Santa Luzia... é... Divino Pai Eterno... meu pai puxava a... e tinha carro de boi, ele puxava 
((tempo)) que vai a Trindade... 
Doc.: - sei... 
Inf.: - posano ni chuva de mundo... ele vinha pra cá semana interinha, mês intêro na 
estrada... mandano carro de boi... pá vim pá festa...  
Doc.: - sei... e porque que cê resolveu fazê festa de Santo Antônio...? Na sua casa...?  
Inf.: - porquê eu parei...?  
Doc.: - não, porque que cê resolveu fazê...?  
Inf.: - é porquê... meu sôgo fazia né?... passô pu meu marido... que chama Antôni...aí ele 
fazia... 
Doc.: - áh tá... 
Inf.: - aí ele morreu... falô... na hora que ele morresse num era pá fazê mais... num fisso 
mais... 
Doc.: - aí cê num fez mais...?  
Inf.: - não... que não... até Santo Antoim é pá fazê ((durante di minuto de véu))... hora queu 
morrê num pricisa de fazê não... e parei...  
Doc.: - sei... 
Inf.: - aroga eu faço do Divino...  
Doc.: - festa do Divino...? novena...? comé que é...? 
Inf.: - eu faço é... novena... os nove dia lá na São Carlo... a bandêra gira...  
Doc.: - sei... 
Inf.: - ... festão viu...  
Doc.: - fulia cê num participa não...? 
Inf.: - põe... põe a fulia... tamém... 
Doc.: - fulia também... fulia de Reis...?  
Inf.: - Divino...  
Doc.: - áh! Do Divino...? 
Inf.: - é... é... dos mais nimado...  
Doc.: - tem muita fartura né...? também...?  
Inf.: - iiii... não, mas tem fartura viu... nossa!... mais as mesa fica cheia... queis panelão lá 
que... povo come, come, come... fica tudo... ((mai não mandá))... 
Doc.: - aí acha bom né...? 



Inf.: - ê... mais é bunito viu... cê a fila de gente pono cumida queisa... come!... e cumê tá 
aí...  
Doc.: - sei...  
Inf.: - e eis inda grita... viva a Toró!... viva a Tó...! (riso) 
Doc.: - ( riso)... e quando cê trabalhava na roça, sim... como que era a... é... cês plantavam? 
tinha a época do ano plantá cada coisa... como que era o preparo da terra...? como que cês 
fazia?...  
Inf.: - Léo... pá prepará terra era... esse mês nóis tava preparano...  
Doc.: - cê tem uma...  
Inf.: - Júlio!...  
Doc.: - ... uma fazen... uma fazenda...agora?... 
Inf.: - Não... 
Doc.: - tem não?... 
Inf.: - tem não... juno, julho...a gente tava preparano a roça... agosto... preparano roça... que 
((de dia))...  
Doc.: - que jeito que cê prepara?... 
Inf.: - uai... cê tem que oiá o terreno... aí cê vai cum a foisse... roça o mato... derruba com o 
machado... pá num pô mata pará manual... é é... o mió roça é... é de tôco... que roça de 
arado não é boa... purque o vento ranca muito...  
Doc.: - áh... 
Inf.: - ...é fraco pá soli... e a roço de toco num é... purque ali a raiz conseiva a terra 
molhada... aí cê queima quela roça, aí... quando é, é, é... dia oito de setembro antigamente 
era oito de setembro... tinha a chuva... ali cê já tinha plantado muita qualidade de semente... 
que tem semente que cê não pode plantá ela dipois que truveija...  
Doc.: - áh é?... porquê?... 
Inf.: - ((que nem a))... quê num dá que presta, quando é... que nem a cabaça... a cabaça é 
plantada no mês de agosto... cê planta a cabaça, cê planta semente de algodão... cê planta 
a... é... melancia... melão... essa semente assim, gente planta ela no mês de agosto... inhante 
de truveijá... que mês de setembro sempre dá chuva... dá truvão... agora dispois que 
istruveija, dipois  que chove... aí cê vai plantá milho, arroz... 
Doc.: - sei... 
Inf.: - essa semente sem colhê queu tava falano... dá certo de dá certo de chuvê inhante de 
truvéijá... purque sim num dá bróca... cê num vê cabaça...  
Doc.: - mas nem, nem... 
Inf.: - ...ela cresce... 
Doc.: - ... nem chove só truveija... então num... 
Inf.: - depois que chove, que truveijô... aí cê pranta eisa, mais eisa dá muita broca... esa fica 
queis  biz... corózim  fura esa tudim... e se ocê prantá esa nessa época... 
Doc.: - mas só de truveijá ou tem que chovê também?...  
Inf.: - hã?...  
Doc.: - só de troveijá já fica assim?...  
Inf.: - só de truveijá fica assim... 
Doc.: - áh...  
Inf.: - inhante da truvuada tem que prantá esa... semente...  
Doc.: - isso toda vez acontece?... se deixá pra plantá depois?... no trovão...  
Inf.: - toda vez contece... e se ocê prantá, pode sê na terra mai ruim que fô, se ocê prantá 
inhante de truveijá, inhante de chuvê... que ela dá... 



Doc.: - da melhor qualidade?... 
Inf.: - da mió qualidade...  
Doc.: - interessante né?... 
Inf.: - é... principalmente algodão... algodão é danado pá dá queis bichim... na ponta... ali se 
ocê prantá a semente inhante do truvão... num dá queis bichim... o milho... se ocê prantá 
milho no pó... eis num dá queis corozim na ponta... eis num caruncha muito nu paiou...  
Doc.: - engraçado né?... num... (risos) 
Inf.: - pessoa tem que sabê mexê cum a terra... agora prantá ni qualqué lunha... num pode...   
Doc.: - na lua também não?... tem ((prantá)) 
Inf.: - tem a lua certa de prantá... tem, tem... uma pranta... que ocê fais... cê tem que fazê ela 
na minguante... ôtra cê tem que fazÊ ela na crescente... cê tem oiá a lunha... é força da 
crescente, é na força da nova... hã...? 
Doc.: - quem que ensina isso?... pra vocês?...  
Inf.: - uai.... é... os antigo... povo antigo que cuidava... prendeu com o tempo memo a gente 
aprende...  
Doc.: - hanram... tem muita sabedoria né?... 
Inf.: - tem muita sabiduria... 
Doc.: - só de olhá o tempo já sabe se vai chuvê...  
Inf.: - sabe se vai chuvê...  
Doc.: - ou se não vai... 
Inf.: - é... hoje é, o povo cuida muito é na ponta da caneta... nessa época não... nessa época 
o povo muito era cum tempo... 
Doc.: - observano né?...  
Inf.: - observano as coisa... é igual os passarinhos... a natureza tá lá a...vivi com natureza 
mesmo... que nem o... o Joãozinho de barro... o Joãozinho de barro ele faz a casinha dele na 
seca... e pruquê que ele sabe o lado que o vento vem?... ele faz contrário...  
Doc.: - é na seca mas é de ba... é de barro né?...   
Inf.: - de barro...  
Doc.: - a... o barro às vezes precisava tá molhado né?... pra eles fazê... 
Inf.: - então... ese ese  vai lá na bera do coigo... tira o barro na bera do coigo...  
Doc.: - áh...  
M.Toró: - e vem e fais a casinha... e ((cumpri))... cumé que ese sabe que que... o vento se 
vem daí ô se vem daqui?... ese vai tudo o contrário o vento... pu vento num entrá dento da 
casinha...    
Doc.: - ele é... (riso)... esperto né?...  
M.Toró: - esperto...  
Doc.: - tudo isso... 
M.Toró: - é igual o povo antigamente né?... aprendeu por si própi... o povo istudava o 
tempo... hoje o povo num istuda mais... que nem máquina ((ró))... quem que num tá sabeno 
que essa máquina arano terra... tá cabano cum a natureza?... o mantimento num vem que 
presta?... prantá fora da hora, tá veno que num presta... 
 
 


