
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 
I –  Dados Gerais 
1.1 Inquérito nº: 02 
1.2 Cassete nº: 02 
1.3 Lado: A e B 
1.4 Duração: 60’ 
1.5 Data:29/07/03 
1.6 Local de inquérito: Igreja Santa Rita de Cássia 
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: Masculino 
3. Naturalidade: Fazenda Ferreirinha - Município de Goiás - GO 
4. Domicílio: Setor Rio Vermelho – Bairro João Francisco - Goiás 
5. Residência anteriores: (na seqüência) Goiânia, Goiás, Goiânia, Goiás 
6. Está em Goiás desde:  nasceu no município 
7. Formação escolar: 2ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: moto-taxista 
9. Idade: 25 anos  
10:Local de trabalho: Praça do João Francisco, Cidade de Goiás 
11. Tempo de serviço: desde os 06 anos de idade (12 anos como cabeleireiro) 
12. Outros locais de trabalho: fazendas, lanchonete, construções... 
13. Outras atividades: servente de pedreiro, lavrador, pedreiro, operador de máquina (esteira) 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico:  baixo 
16. Naturalidade do pai: Fazenda Ferreirinha – Município de Goiás - GO 
17. Naturalidade da mãe: Fazenda Cercado – Município do Faina - GO 
18. Naturalidade do cônjuge: Goiânia 
19. Ocupação do pai: lavrador 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: doméstica 
22. Nº de filhos: 02 filhos 
23. Filhos adotivos: cuida de uma menina, filha da esposa. 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 (  x ) nulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 DID – Diálogo entre informante e documentador 
  D2D – Diálogo entre dois informantes e documentador 



 
Doc. Cê tem vinte e... 
 
Inf. Vinte e cinco anos. 
 
Doc. Vinte e cinco anos é? Vai fazer vinte e seis. 
 
Inf. Vai fazer vinte e seis 2 de agosto. 
 
Doc. 2 de agosto? 
 
Inf. É… 
 
Doc. E… porque cê chama D. cê sabe porque seus pais colocaram esse nome em você? 
 
Inf. Ah! Quando a gente nasce vem aquela história danada de um cada um quer escolher um nome. 
 
Doc. É! 
 
Inf. Que aí a minha avó, um fala põe esse nome, coloca aquele otro aí a minha vó foi e falo pa coloca D., aí meu pai 

mais minha mãe foi achô que era certo e coloco né. Mais e uns tempo atrás eu era contrariado quesse nome. 
 
Doc. Cê não gosta dele não? 
 
Inf. É, era doido pra mudar o nome. 
 
Doc. Há porque? 
 
Inf. Ah... que acha o nome féi, né? Parece que, um nome diferente, quase ninguém tinha esse nome. Aí, agora já tô 

mais conformado. 
 
Doc. Mais é assim mesmo né? 
 
Inf. É. 
 
Doc. E o dia do seu nascimento, cê nasceu que horário? 
 
Inf. Ué, o horário eu não lembro não. 
Doc. De dia ou de noite? 
 
Inf. Eu acho que foi durante o dia. 
 
Doc. Ah, cê nasceu na fazenda mesmo? 
 
Inf. É foi na fazenda. 
 
Doc. Parteira que fez o (...) 
 
Inf. É, nessa época num tinha quase eu acho que nem inxistia esse negócio de i pro hospital, né. 
 
Doc. É. E também não tinha condução, num tinha... 
 
Inf. É, era as coisa mais difici né, num tinha condução. 
 
Doc. Um Hum!!! Ficava difícil de... 
 
Inf. É. 
 
Doc. De... trabalha. Aí cê foi crecendo ali na fazenda. 
 
Inf. Fui crescendo lá. De uma casa eu mudava pra otra. E estudava... 



 
Doc. Mas sempre na fazenda. 
 
Inf. É sempre numa fazenda. Aí istudava e trabaiava e estudava. Aí, trabaiava um pouco aí tomava bain muçava e ia pra 

escola, voltava ia trabaiá de novo. 
 
Doc. A escola ficava longe da sua casa? 
 
Inf. Quando cumeço istudá assim a primeira vez era mais o menos uns 800 metro... de distância, nóis morava na casa 

da minha vó podê istudá. Aí depois tinha iscola mais perto. Quando nóis foi morá na cum nosso pai lá e aí já escola 
era mais perto já ia pa iscola e voltava. 

 
Doc. É... era o caminho assim é tinha, algu..., é cê tinha medo? Num tinha? 
 
Inf. Até que num tinha medo não. Nóis sempre ia de trêis né. Mais aí tinha a turminha que vinha junto até uma certa 

distância. Aí depois separava. Mais uma veiz nóis passô medo foi de chuva. 
 
Doc. Ah é?! 
 
Inf. Uma vez deu uma chuva forte rapaz, uns istalo, aqueles relampo forte. E aí nóis saiu da aula e andô um poco e 

cumeçô. E passava dibaxo daquelas cerca de arame, né. 
Doc. É. 
 
Inf. Aí então a gente já ficava... com medo, por que o pai sempre falava, sempre falava que era muito perigoso né de 

rai. 
Doc. Hum rum!!! 
 
Inf. Aí nóis veio correndo com os material moiano. Chegava dibaxo da ceica naquela ceica pra passá nóis num pudia 

incostá nóis merguiava por baxo saia correndo hora que via eu tava por último eu fiquei pra tráis e os meus irmão 
correno na frente aí eu passa medo. Pensei: nossa agora se eu cai aqui quero nem vê. 

 
Doc. Nossa. 
 
Inf. É uma chuva de vento e um istalo, né? 
 
Doc. É. 
 
Inf. Então passô muito medo. 
 
Doc. Hum rum!!! 
 
Inf. Até teve um nesse dia teve um um colega nosso lá que foi passá na ceica lá e levô um choque que ficô um risco 

assim nos peito, ele caiu na hora. 
 
Doc. Ah! Incostô o arame, né? 
 
Inf. É incostô. Foi passá deu um istalo, né. Mais e num teve pobrema de... 
 
Doc. Então era mesmo? 
 
Inf. ... Saúde não. 
 
Doc. Era perigoso mesmo. 
 
Inf. É. Até hoje né é pirigoso, né?! 
 
Doc.: Vaca também curria atrás? 
 
Inf. É. De veiz inquando tinha vaca que curria atráis. 
 
Doc. Pois é! 



 
Doc.: E quando cê era pequeno ceis é... brincava muito, que tipo de brincadeira que ceis, que vocês faziam, com que cê 

brincava? 
 
Inf.: Ah! Eu brincava com os amigo, as amiga, né. Dessa época tinha na fazenda tinha muita gente. Aí era bão. Aí 

brincava daquela brincadeira caí no poço, era brincadeira de cirandinha, de iscondê, é... muitas brincadeira. A boa 
mesmo era de caí no poço, né? ((risos)) 

 
Doc. Por que que ela é boa? 
 
Inf. Hora que caia no poço lá aí falava é... tinha um monte.  
Caí no poço. 
É caí no poço. Aí tinha um nome de fruta lá né, iscuia uma fruta aí um era beijo, o oto era o abraço, um aperto de mão, né. 
Aí tinha (...) iscoiê a pessoa as veiz falava que era um beijo chegava na hora era um macho, né. 
 
Inf. Aí. 
 
Doc. Curria. 
 
Inf. Não pudia falá coisa boa não que talveiz era macho porque tampava o ói né, tampava o ói e, falava aí escuia um lá. 

Aí tinha... quando ia tampá o ói a gente oiava mais ou menos o rumo que tinha uma menina bonita, aí só que eis 
mudava de lugar, tampava o ói mudava de lugar. 

 
Doc. Aí não pudia saber. 
 
Inf.: Aí, num... ficava dificí né? Talveiz e saia uma menina e sentava um menino. Aí (...) falava coisa boa não, tem que, 

às veiz um aperto de mão, um abraço só pra tráis. 
 
Doc.: Já tava valendo, né? ((risos)) Mas, tinha uns que eram mais espertinhos que os outros... 
 
Inf.: É::: tinha uns que era mais ispertos... 
 
Doc.: Olhava assim pela... pela mão que tava tampando.... 
 
Inf.: É oiava no vão do dedo pa vê se via... Teve uma vez tava:: a menina... tinha saindo do curral né ? Ela levou o braço 

pra pegar na minha mão aí meu... irmão mais atrevido né ? Levo a mão rapaz ela puxo ele assim quase seis ia passá 
no vão da cerca((risos)) Eu oiei pra ele assim...Vai.. ((risos)) 

 
Doc.: Ele machucou?   
 
Inf.: Aí ele... Começo machucar...porquê ela tava chamando num era ele né? Ele foi... 
 
Doc.: Ele... Ele foi  na frente... 
 
Inf..: Ele foi na frente... aí ele passou... arrochado... Foi... ((tossiu)) 
 
Doc.: Mais né...nessas brincadeiras ceis... ceis jogavam muita bola:::?... 
 
Inf.: jogava:: Ixe brincava de bola direto... 
 
Doc.: É:::... 
 
Inf.:  até hoje eu gosto de bola mais só que num::: teun tempo e::: os amigo num sumiu  

tudo né?... 
 
Doc.: Trabalham muito...  
 
Inf.: É:: num sobra tempo e os amigo... que brincava eis foi... casando... Foi... esparramando tudo... 
 
Doc.: Mais nessas brincadeiras assim cê nunca machucou não?  
 



Inf.: Há:: vez em quando machucava né ? Assim de... Igual eu jogava bola aí... De vez  
em quando levava aí uans... Alguans pezada assim nas canela... carra... uns dois dia roxo... mais...  
   [ 
nunca quebrou não ? 
    [ 
não:: nunca quebrou não... 
    [ 
certo... 
Doc.: E:: em relação à:: a questão de namoro...cê foi crescendo lá né? 
                                                                                                             [ 
                                                                                                             É::... 
                                                                                                              [ 
                                                                                                              Aí namoro:: cê namorou bastante... Como que foi? 
 
Inf.: Há:: não foi muito não...((risos))  
                                                         [ 
                                                    porquê ? 
                                                         [ 
                                                     era muito:: diz o:: povo falava era muito devagar né? Eu tinha muita oportunidade mais 
num chegava na hora né? aí perdia... 
 
Doc.: Cê... cê era tímido? 
 
Inf.: Era... era tímido e:: pensava que tarra bão demais ai:: no fim agenta tava era muito  

mole né ? perdendo...((risos)) 
 
Doc. É:: Cê considera que as meninas eram muito exigentes 
 
Inf. Não até que não eram exigentes não... mais elas até que muitas queria assim maisi é que a gente ficava muito 

impolgado num pensava que tava... 
 
Doc. Agradando 
 
Inf.  É pensava que tava muito bão e num dava muito moral não... ai até que elas desistirum né. 
 
Doc. Hum hum. 
 
Inf. Mais sempre::: dava uns abracim aqui::: outos ali mais era... coisinha memo de criança 
 
Doc. Mais teve uma que ocê apaixonou assim... ficá sem comê... emagrecer  
 
Inf. Não... sim a gente teve maisi depois de mais vei mais num deu pra ficá sem comê não ((risos)) 
 
Doc.  Cê nunca ficou desse jeito? 
 
Inf. Não 
 
Doc. E com essa? Assim cê depois cê 
 
Inf. Ficava mei fora do ar mais... num 
 
Doc. Totalmente não... cê casou ou não? 
 
Inf. não... feiz mais... eu mais a muíe nóis só amigô...  
 
Doc. É...   
 
Inf. Não casou não 
 
Doc. Ah então cê encontrou alguém que cê... 
 



Inf. É... ai eu sempre morei na casa da minha tia... ai saia cum meu primo... ai nois conheceu... ai ele conheceu uma 
menina... ai fiquei conheceno ela tamém ai irmã dela foi e mi viu e diz que gostô de mim né... ai passado uns tempo 
fui morá lá... ai conheci ela vai ai passado mais um tempim nois começo... até pra procurá ela pra namorá ela num 
quiria... ai eu já tinha ( ) ela né... falei num vô procurá mais não... ai quando foi num dia ela chamou ai nois 
começou a namorar... foi logo nois amigô ai tá até hoje. 

 
Doc. Ai ceis vivem bem... 
 
Inf. Nois vive assim... vai levano né... qu/ela é muito nervosa e eu tamém sou né 
 
Doc. Mais tem hora que tem qui cede né? De um lado de outro. 
 
Inf. Todos dois é neivoso... então... cê repende dá uma trupicada né ((risos)) 
 
Doc. Tá certo... mais ai ceis conheceram então foi os amigo que apresentou. 
 
Inf. É foi assim::: eu conheci a irmã dela e meu primo conhecia ela ai eu passei a andá junto com es ai passei a conhecê 

ela né... ai foi começano né... foi um ano assim... já conhecia ela ai já começou o relacionamento né. Ai tá junto 
ainda. 

 
Doc. E vocês no decorrer... tem quanto tempo qui oceis tá junto? 
 
Inf. Uai a gente tem... tem uns trêis ano. 
 
Doc. Trêis ano?  
 
Inf. É... trêis ano que tem 
 
Doc. ai você teve... é... cêis tiveram filhos? 
 
Inf. É... tive... teve dois né... teve um que tá com 2 ano e meio e dia vinte e seis agora ganhou mais um...  deve tá com 

uns trêis dia de nascido. 
 
Doc.  É? 
 
Inf. É tá novinho. 
 
Doc. E como que foi... assim a primeira vez de sê pai? E como que foi o dia do nascimento do seu primeiro filho? 
 
Inf. Há ficava ansioso doido pra chegá o dia logo... pensava no nê... esse menino não nasce mais uai... tá ((risos)) ( ) 

nascê logo de uma veiz né? ai aquele... aquela maio ansiedade de vê a criança logo... e vê como qu/era... ai::: foi 
muito bão... gosta muito da... 

 
Doc. Cê que levou pro hospital... cê levou ela pro hospital? 
 
Inf. É levou a noite pro hospital... ai no outro dia uma da tarde ela ganhou o menino... ai foi crescendo agora tá cum 

dois ano e meii 
 
Doc. Nesse outro... nesse segundo cê já tava mais tranqüilo? 
 
Inf. É no segundo já tava mais tranqüilo já num teve aquela... aquela ansieda... aquele tanto de ansiedade não... mais foi 

bom também. 
 
Doc. Sei... mais aquele de fora com outra mulher cê nunca teve não? 
 
Inf. Não... teve não. 
 
Doc. Tá certo... e quando cê morava na roça... ou aqui mesmo cê participa de muitas festa ou comé que é? 
 



Inf. Uai eu sempre gostei de í im festa assim... na fazenda eu fui muito na cidade eu já fui menos, na cidade eu num 
gostei muito não... festa não... porque a gente nascido na fazenda né então... aquelas festona caipirona parece que é 
mais animado né? 

 
Doc. Festa na roça é bom né? 
 
Inf. É... aqui na cidade mais é só pulá sozinho aques trem... então num tem forrozão né? 
 
Doc. E as pessoas dançam bastante na roça... como que é a festa na roça assim? 
 
Inf. Uai… as pessoa dança demais né... e tem uns qui bebi muito tamém né. ((risos)) ai sempre naques festa de São 

João tem a fogueira... tem a reza... tem a... o forró depois ai vem aquela animação... tem veiz que parece uns doido 
tamém... briga acaba cá festa. 

 
Doc. ( ) qui ti dexô mais preocupado assim... briga ou morte  
 
Inf. É uma veiz que tava numa festa de São João ai já tinha dançado um pouco bão já... ai uns cara lá dois lá arrumô 

confusão... um parece que jogô bebida no otro... o otro falô que num ia dexá de graça.... ai  até cabô que ele foi 
esfaquiô o otro por causa disso dentro da barraca assim... eu tava junto com... tinha separado es duas veiz... 
toparam lá nus tapa lá né... ai separou ele ai o cara ficô jurano ele... ai quano foi tarde da noite eu tava do lado 
desse que... dum desse... ai o pessoal tocano sanfona lá pandero... eu cheguei pr perto tinha um pandero lá parado 
eu peguei e comecei a tocá... quando eu sai de perto do rapaz... o oto tava do lado dele eu passei o oto passo assim 
oiano torto né... ai sumiu... quando ele sumiu eu sai de perto... logo qu/eu sai de perto ele chegou já com uma faca 
assim... num foi por trás não... é já rumo a faca na barriga do oto... pur baxo do cinto achu qui furô a bexiga::: 

 
Doc. Nossa! 
 
Inf. Ai o cara saiu correno e ele correno atrás... ainda riscô as costa dele... ai o que tava correno na frente e foi... pra 

entrá na porta assim correno tinha gente na porta trombô nas pessoas... teve gente que caiu desmaiô umas quebrô os 
dente... virô aques bagunça toda... ai quando o pessoal começô a percebê o que tava acontecendo... ai o cara já tava 
im cima do cavalo já correno pa i imbora... já muntô i já saiu correno... ai o cavalo dele trombou na camionete que 
nois tava lá... o ( ) começo cai e nois levantô mei ispindurado do cavalo... saiu correno e foi embora. Ai o oto ficou 
deitado no chão lá... ( ) no cara troxe teve que i pra Goiás... ai mais num teve perigo assim de saúde não, tratou ele 
tá... 

 
Doc. Ah, num morreu não né 
 
Inf.  Não tá bem. 
 
Doc. Mais as pessoas viram isso i num separaram não? 
 
Inf. Uai quando as pessoa viu né... ai a gente tava... ai quando as pessoa percebeu já tava saino correno já, mais o cara 

já tava com a arma na mão tamém, pessoal quando viu já tava longe. Ai o cara foi bora correno... passado uns 
tempo fiquei sabeno qu/ele teve preso... mais já tinha cometido um dois crime antes desse. 

 
Doc. Já tinha um histórico né? 
 
Inf. É. Aí acho que depois foi solto acho que sumiu esse cara. 
 
Doc. Ai cê ficô muito impressionado com iss... cê tinha quantos anos quando cê viu isso? 
 
Inf. Uai eu tava cum:::... a já tinha mais ô meno uns 20. 
 
Doc. Mais cê ficô muito impressionado com isso ou não? 
 
Inf. Fiquei assim... mei quele trauma né assim impressionado né... todo ano a gente ia... quase todo ano a gente vai 

então a gente ficou mais assim com medo pensano nossa o trem tá ficano pirigoso né... 
 
Doc. Hum hum! 
 
Inf. Então a gente ficô assim maisi cum medo... ( ) graça a Deus num... num tá dano confusão mais não. 



 
Doc. Sei... e teve algum momento na sua vida qui cê... que cê já achô que ia morrê... assim enfrentá a morte... teve qui 

enfrentar a morte mesmo... e... de repente cê... cê se apegou em alguma coisa e conseguiu se livrar... tem algum 
fato? Interessante? 

 
Inf. Uai... ( ) di eu ficá assim com a ca... fica ca cabeça quente né as veiz ficava... nada tinha graça::: as veiz ficava com 

raiva de alguma coisa, tem vez assim di eu num gostá nem de mim::: pensá i sumi nu mundo... laigá tudo::: ai 
depoisi passou... a gente refrescou a cabeça né e tá tá bem. 

 
Doc. Hum hum! Cê já teve algum momento assim... de tristeza né? 
 
Inf. É já... já teve 
 
Doc. Mais hoje em dia cê num tem isso mais não? 
 
Inf. Não... igual quando minha vó faleceu meu avó tamém a gente ficou muito batido né 
 
Doc. Cê morava com eles? 
 
Inf. Não... é mais sempre tava ino na casa deles né... sempre... quase todo fim de semana a gente ia 
 
Doc. Hum hum! 
 
Inf. Sempre ia na casa dum do outro... só tá restano uma vó a mãe du meu pai... ai já tá bem decadente tamém. 
 
Doc. Sei... mais como que cê  trabalha assim cum... cum moto... nunca momento assim que cê fez uma ((risos))... dirigiu 

assim mais pirigo i chegô a gelá o corpu intero sei lá... aconteceu alguma veiz isso com você ô não? Ô pegô um 
passagero que cê ficou mei disconfiado na verdade num tinha... num tinha nada. 

 
Inf. Uai a gente tem medo di... assim o medo maió qu/eu já passei foi um dia que tava cum passageiro ia passano na rua 

a muíe di repente vai e abriu a porta do carro... quase que pega nossa perna na porta... ai nesse dia nóis gelô ficô 
bem cum medo viu... passô medo demais pegá na porta aqui tem muita gente aqui qui faiz isso... num oia se vem 
carro atráis não vai... entra sai e abre a porta num tá nem ai não... é o qui mais tem se a gente não ficá bem atento 
arranca porta dum machuca pessoa né? 

 
Doc. Hum hum! 
 
Inf. Porque aqui em Goiás pra dirigi aqui dentro é difici... tem uns qui tem qui aguardá do jeito qui chega já entra... ai 

teve uma vez qu/eu comprei uma moto... essa foi a primera qu/eu comprei... era aques grandona... ai então tava 
andano nela ai chegou na esquina já tava devagá já ia virá vei um na contramão im cima de mim... na otra mota 
grande né então ele vem... eu jogava prum lado ele ia tamém... voltava ele voltava junto entrou quela dança foi até 
batê.  

 
Doc. Bateu então? 
 
Inf. Ai bateu na minha i fiquei quinzi dia cu braço ingessado ai deu uns istrago nela lá es caiu levantô um caroço no 

meu braço começô saí sangue logo o braço ficô duro... i ai muntei na moto do oto ele que tava errado ai nóis foi pro 
hospital. Ai chegô lá tirô um raió-x lá falô qui num quebrou nem trincou não... mais dueu demais se quebra... due 
mais ta enrolado 

 
Doc. Nossa! 
 
Inf. dueu demais... suava frii... dava vontade de i no banhero... dava vontade de vomitá... e... enquanto isso esperava 

né? 
 
Doc. É... então foi difícil hein? 
 
Inf. É... otra veiz eu tava na... era pra mim trabaiá na fazenda ai no primero dia de serviço o... fii da dona da fazenda ele 

foi i bateu a camionete cum::: cum otra camionete dum leitero até eu bati a testa no pára-brisa ele... o pára-brisa 
istufô pra fora... ai sorto a testa tudo... saiu o cabelo... fiquei muitos dia tirano caco de vidro na unha.   

 



Doc. Então cê passô por momentos difíceis, hein?  
 
Inf. É tava sem o cinto que tivesse com o cinto num tinha batido né? 
 
Doc. Hum hum! 
 
Inf. Todos dois é doido corre demais... então era uma curva fechada ai... 
 
Doc. Cê tava como passageiro?  
 
Inf. É... ainda numa estradinha de fazenda né? Ai foi cum carro foi bateu de fren... quase de frente de canto a canto... 

foi forte. 
 
Doc. Sei...  
 
Inf. Parece ( ) amasso a frente quas tudo. 
 
Doc. É difícil... i... relação a sua família... na sua família ceis são quantos irmãos? 
 
Inf. É... nóis é cinco, cinco irmão dois homê e trêis muíe. 
 
Doc. Há!! 
 
Inf. Ai só tem uma irmã que tá solteira o resto tá tudo... 
 
Doc. Tudo casado? 
 
Inf. Casado... o resto é amigado 
 
Doc. Cê é o mais novo? 
 
Inf. Eu sô o mais vei dos cinco. 
 
Doc. O mais vei? 
 
Inf. É  
 
Doc. E ceis dão certo um com outro... ou tem um que sempre dá mais certo que os otros ou não?   
 
Inf. Ah tudo é... é tudo assim mei encrencado um com otro.  
 
Doc. Ah é? 
 
Inf. É num pode tá assim ficá junto muito tempo não... tem que tá mais afastado. 
 
Doc. Cê morô poco com a sua família? Com eles com seus irmãos? 
 
Inf. Não, toda vida nóis morô junto... mais é é que é tudo do sangue quente né... ((risos)), minha famia... meu pai é 

muito increncero... então e do lado da minha mãe já uma famia que fala demais... conversa muito... assim gosta de 
conversá né então... do lado do meu pai gosta de increnca... toda coisa qui faiz tem qui discontá num pode dexá 
né... então ai desde criança nóis via aquela briguinha né tudo qui fazia cum otro tinha qui discontá i até hoje num 
pode ficá andano muito junto não qui a minha mãe sempre puxá mais pro meu lado então es fica com raiva... es 
sempre ( ) 

 
Doc. ( ) 
 
Inf. É... uma vez eu passei mal quase qui eu murri por causa di misturada né... ( ) ai então desse dia pra cá ela ficô mais 

apegada comigo... e es tem raiva de mim... que eles num gosta bem de mim não. ((risos)) mais assim ( ) tirá de mim 
sempre tá tirano que tirá né. 

 
Doc. Como assim?   



 
Inf. É... ( ) assim lá... as veizi usá o meu num devolver ô tomá o que e meu e ficá por isso né. 
 
Doc. Ai cê dá o grito?! 
 
Inf.  É... ai tem que dá o grito mais...  esi parece que ( ). 
 
Doc. Mais ai cê deve ser do tipo pessoa ( ) num devo num aceito também diz respeito né... pessoas de fora... mais se ocê 

em casa ( ) e por um lado isso é bom né, por que as pessoas tem qui respeitar mesmo. 
 
Inf. É o respeito é bão e caibe im quaique lugá né ((risos)).  
 
Doc. É é verdade... e tem algum que dife... em toda família tem um que sempre diferente um poco mais diferente dos 

otros né? 
 
Inf. É. 
 
Doc. Na sua família tem alguém? Assim ou... 
 
Inf. Assim de natureza? 
 
Doc. Natureza ou que gosta de outras coisas é... é... 
 
Inf. É tem.  
 
Doc. Gasta mais do que os outros ((risos)). 
 
Inf. É tem um irmão meu já gosta de gastá mais já gosta bem de tomá uma bebida... agora eu já gasto muito mais já 

num é cum bebida as veiz é... já coisa pra comê né... as veiz é uma coisa... um som né... algum aparelho de som... e 
muito difici tomá um pouquim, mais num é viciado não. 

 
Doc. Coisa mais necessária né? 
 
Inf. Não gosto muito de tá gastando na festa tamém não. 
 
Doc. Sei... e religião? Cê de que religião? 
 
Inf. É católica...  
 
Doc. Mais freqüenta igreja? 
 
Inf. Uai... uns tempo pra trás sempre ia de vez em quando... agora tem um tempo qui assim num freqüenta... maisi a 

gente fica afim de i né fica que i... mais as veiz num sobra tempo... as veiz tá mei ocupado... ota veiz num vai di 
preguiça... ota veiz quando vai  arrumá já tá im cima do horário ai disisiti. 

 
Doc. É assim mesmo né? 
 
Inf. É. 
 
Doc. Sua mulher é mais religiosa ou não? 
 
Inf. A ela já é maisi invocada é na evangélica né. 
 
Doc. É 
 
Inf. Ai até sempre nóis já andô teno umas discombinação por causa disso... porque ela fala qu/ela que é certa... e que 
abusá de mim né então... eu num quero aceitá ai ( ) mais agora tá mais conformado sempre... 
 
Doc. Mais ela é evangélica mesmo ou... 
 



Inf. É nada... ela é tira uma di evangélica só...((risos)) que ela ia toda vez... ela freqüenta mais não... é assim 
freqüentemente direto não... é só veiz em quando sim dia di domingo qui ela vai... mais ela gostava de fumá, bebia, 
dançava... e diz que é evangélica. 
 
Doc. Mais agora ela deixou? 
 
Inf. Ela parô de fumá... mais um golim assim qu/ela achá ela bebe...((risos)) alguma festinha que tivé assim se tive jeito 
dela dança assim ela dança tamém. 
 
Doc. Cê dança ô não? 
 
Inf. Danço...  
 
Doc. Ceis dois então deve rodá o salão. 
 
Inf. É... uma vez nóis foi na reza de São João lá nesse lugar qu/eu antes essa noite lá nóis dançô bastante lá...  
 
Doc. Hum hum! 
 
Inf. Ai... eu... meu pai... viveu alguns ano com minha mãe depois separô... es brigava muito também quando a gente era 
criança ai tinha veiz que a gente passava medo tinha... corria pros mato. 
 
Doc. Por causa disso? 
 
Inf. É... ele arrumava um ( ) na perna da minha mãe furava... 
 
Doc. Nossa teve tudo isso? 
 
Inf. É... pegava água pra ela infiava nela... ( ) passou queimano já... sim... quase sapecando né... porque bebia, as veiz 
ficava com rolo com otas muíe né. 
 
Doc. Hum hum! 
 
Inf. Ai... tinha veiz qui ele saia a noite dormia fora... já teve veiz qui a minha mãe dormi  as veiz até no mato cum ele... 
ai era difici 
 
Doc. Aí ceis sempre defendiam, né? 
 
Inf. É defindia. Quando nóis cresceu ai... 
 
Doc. A sua mãe? 
 
Inf. Nóis sempre defendia ela. 
 
Doc. Ai quando nóis cresceu, nóis já tomava a arma dele, já vançava nele, já foi perdeno mais medo né, quando nóis 
tava mais adulto já. 
 
Inf. Por que qui ele agia dessa forma? 
 
Doc. É que chegava bebo im casa, e já começava procurá confusão, minha mãe num ficava calada i ispichou no caso e 
logo ele já queria... já amaçava um trem... já quebrava já ia arrumano as coisa né... ai sempre mandava ela embora até qui... 
foi mandano... mandano até que chegou um tempo que nóis ajudô ela e nóis separô ela dele. Ela queria sai mais não dava 
teno jeito... ai nóis deu uma forcinha, alugou um barracão na cidade, ai ela saiu né vivia mandano embora né... ai depois ele 
ficou atrás viu que as enrolada que ele tinha num queria nada com ele ai ele ficou atrás, mais tava aquele negócio ainda 
complicado né. 
 
Doc. Ai ela mora aqui im Goiás?  
 
Inf. Ela fica aqui mora aqui, ai depois ela vai mora lá fica uns dia lá na fazenda lá, depois vem bora de novo... ai fica 
esse negócio nem junto nem separa. 
 



Doc. Tá certo… mais isso… cê acha que isso te... quando cê fala dessas coisa cê... cê lembra com recentimento cê acha 
que isso te afetou em otra coisa em sua vida... como cê vê isso? 
 
Inf. Não até que… num tá assim bão nem ruim né por que ela sufria muito lá né... tinha que fazê  muita comida pros 
companhero na fazenda... tinha que... era tudo fugão a lenha era muito sofrido... a água era sim só no rii mais perto... ai 
então ele não dava muito valô né ai... tem hora qu/eu acho que ficô até um poco melhô assim que evita confusão a gente fica 
mais ca cabeça fresca né, porque num podia tá dexano os dois sozinho né, meu pai se bebesse num tivesse um pra tá oiano 
os doisi ai bagunçava tudo ai sempre teve veizi qui um saia o otro entrava pra fazê compania né, teve veiz que saia todo 
mundo ai ficava só os casal mais vei... ai se achasse uma bebida... bebia e ia fazê uma ( ). 
 
Doc. Sei… e seu pai cê perdeu o contato, ô sempre encontra com ele? 
 
Inf. Não sempre ele vem cá na minha casa, eu vou lá, sempre eu tô... 
 
Doc. Ele tá aonde? Na fazenda? 
 
Inf. É na fazenda, um dia desse eu fui lá perto lá... eu cheguei até na casa dele, ai de veizi em quando ele vem aqui na 
minha casa. ((tossiu)) 
 
Doc. Ele… ele casou de novo? Tem otra pessoa ou não? 
 
Inf. Ele tentou mais muitas... otras muíe mais num deu certo. Elas num queria nada sério cum ele não... só tava quereno 
o dinhero dele... ele num tinha dinheiro ai ele... 
 
Doc. ( ) 
 
Inf. É ai gasto cum o qu/ele trabai... tava trabaiano i ela saiu fora del/ele ficou chupano o dedo ((risos)) 
 
Doc. É... e... cê vei pra Goiás... como qu/era aqui im Goiás... cê começô a morá aonde... é... se exis... existe muita 
diferença de Goiás... de quando cê vei pra cá e agora... como qu/era? 
 
Inf. Tem pôca diferença... que quando minha veio morava perto do hotel vila boa ai... era um barracão alugado... ai 
depois nóis comprou um barracão livre no setor vermei... ai o que mudou foi que... asfaltô o setô vermei né... ai já melhorô 
bastante porque era chão tudo chei de poera né... ai... fez rede de esgoto mais num tá assim... funcionando ainda...ai melhorô 
poca coisa... 
 
Doc. Sei... aqui na praça João Francisco... sempre... tem quanto tempo cê... cê tá aqui... 
 
Inf. Im Goiás? 
 
Doc. Na cidade mesmo? Cê morava no município né? 
 
Inf. É... uai já tem... aqui já tem um... já... depois qu/eu vim de Goiânia já tem mais ô meno uns dois... 
 
Doc. Lá cê ficô um ano né? 
 
Inf. É... fiquei um ano daí eu voltei pra cá... fiquei aqui uns trêis... ai fui pra lá de novo fiquei mais um ano... ai vim pra 
cá em noventa... não vim im dois mil... ano dois mil... ai to aqui até hoje nóis tá im dois mil e trêis né? Já tem uns trêis ano 
qu/eu to qui... 
 
Doc. Pois é... mais cê conhece... tá mudano um poco no sentido de violência né? 
 
Inf. Tá a violência tá ficano muito pirigoso né? 
 
Doc. Cê tava falano que Goiás tá um poco violento né? 
 
Inf. É...  
 
Doc. Duns tempo pra cá...  
 
Inf. Duns temp pra cá a violência tá só aumentano né... tá ficano difici né? 



 
Doc. Por que será? 
 
Inf. O povo... num tá teno mais paz... sossego né... parece que a pessoa acha muito fácil de decidi robá ou... cometê 
crime né então tem gente di fora vai chegano pra cá, porque aqui tamém a cidade é muito fraca em questão de trabalho né 
tem muito poco trabalho... emprego é poco que tem difici pra arrumá né? 
Doc. É ai a alternativa que tem é...  
 
Inf. É... as veiz é í pra fazenda ô fazê ( ) caça um otro rumo né. 
 
Doc. No serviço que cê tá tem poca segurança né? 
 
Inf. É poca segurança um serviço muito pirigoso... onde é taxista e moto-taxi é tudo pirigoso tem qui andá mais tem dia 
que tá mais sossegado já na tá mais né... num tá podeno confiá mais. 
 
Doc. É... e parece que nesses tempo agora que teve um caso de pessoas... de moto-táxi que morreram...  
 
Inf. É... é já teve é teve um assassinato... passado algum acho que num chegô meis uns vinti dia sassinô otro né que é 
amigo nosso demais ai... Marcelo e... 
 
Doc. O primeiro cê sabe da história dele? 
 
Inf. O primeiro... ovi dizê sim que... chamô ele pra fazê uma corrida né... ai já tava... desapareceu foi procurá ele teve 
umas pessoa que achô ele já lá morto lá no... então faz uns trêis quilômetro daqui lá não dá mais... daqui lá deve dá uns deiz 
quilômetro ai assassinou ele lá, e dexô a moto num... jogada num lado capacete um do lado oto do oto cada objeto num lugá 
diferente né. 
 
Doc. Ah, então num robô? 
 
Inf. Não, num robô nada não... tava o celulá, relógio tudo lá... ai o pessoal fala que é uma rede... que foi vingança 
porque acho que uns irmão dele já tinha atirado num otro ai... e é... então o pessoal suspeita de vingança né... 
 
Doc. Hum hum! 
 
Inf. Maisi até hoje parece que num foi bem esclarecido isso nada. 
 
Doc. Sei.  
 
Inf. Ai logo depois o oto saiu é pra fazê um corrida tamém sumiu desapareceu... ai quando encontrou... o vaquero da 
fazenda encontrou já tava já até passado da hora né... 
 
Doc. Ah foi o vaquero da fazenda que encontrô ele? 
 
Inf. É foi um vaquero lá que... encontrô ele lá. 
 
Doc. Esse é o... esse é o Marcelo que cê falô? 
 
Inf. É... ai levô pra Goiânia... quando vei já tava cum mau chero, ai ( ) ficô tão deformado... a gente foi lá vê ele sabia 
qu/era ele porque a gente já conhecia ai o povo falô que senão num conhecesse num falava qu/era ele não. Ficou tão... 
 
Doc. Cê o conhecia? 
 
Inf. É eu trabaiava junto com ele. 
 
Doc. Ah no mesmo moto-taxi? 
 
Inf. É no nóis trabaiava no mesmo moto-taxi... no dia qu/ele desapareceu foi à noite ai no oto dia de manhã eu passe 
pro oto ponto né... ai mais ai a gente sentiu muito porque a trabaiava junto i ai nós fizeram uns protesto ai na rua ai teve 
muito moto-taxi ai junto foi o dia qu/ele chegô... o corpo dele de Goiânia foi aguardou ele na chegada nós foi... 
 
Doc. Todo mundo foi lá? 



 
Inf. Foi recebê lá acompanhou até no cemitério... foi triste maisi... a gente... mostrou que a gente... tinha amizade com 
ele de verdade né? 
 
Doc. É 
 
Inf. A gente ficô muito abatido... a gente acha ruim por qualque um né? 
 
 
Doc. E também assim por voceis também né qualque tá sujeito a tipo de coisa né?  
 
Inf. É… num pegá muito cum Deus num... é muito pirigoso... tem que pegá muito com Deus né i... pra evitá desse tipo 
de violência né? 
 
Doc. Hum hum! E exigi tamém da segurança né, da polícia, pra ver ( ). 
 
Inf. A polícia mexe mais com quem trabalha dexa os bandido solto... porque eles que... falô pra legaliza uma pax 
porque ai é... fica mais fácil identifica pra olha... agora como que se num tá... se num tirô licença num tá legalizado então 
pode dexá morre eles tá ganhan... eles ganha pra isso né pra oia a população, pra dá segurança então porque agora que tem 
que tirá licença... organizá... pra eles dá segurança né... é obrigação deles dá segurança de qualque forma né? 
 
Doc. Pra todo mundo... todo é ser humano e precisa de segurança né? Num é porque a pessoa num... 
 
Inf. Nóis foi pará no quartel lá e eles falaram que tinha legalizá que ficava mais fácil dentificá pra observá a pessoa que 
a gente tá carregano maisi se a gente soubesse qual qu/era o bão qual qu/era o ruim era fácil. 
 
Doc. É... e mais não é legalizado... é legalizado mais em que sentido? 
 
Inf. É diz que é... mais legalizado mais num é cumprido a lei... porque diz que... 
 
Doc. Num é reconhecido o moto-taxi? 
 
Inf. É pra num colocá placa vermelha num tem... que se fosse... a lei é assim comprá ela nova pode trabaiá com ela só 
quato ano... ai tem que sê trocada notra nova... ai tem que sê eles falaram que tem que sê pessoa bem honesta com a placa 
vermelha, tê os dado da pessoa no documento né... e... no ponto do moto-taxi aquele que cometê um erro já saia num podia 
voltá mais... ai eles falaram isso mais esse negóci tá muito desorganizado. 
 
Doc. ( ) num tem nenhum né... que siga toda esse... 
 
Inf. Num tem não...  
 
Doc. Esses critérios ai... a lei 
 
Inf. Diz que... eles falaram ai que tá legalizado ai tá arrumado lá mais falta um... umas coisa lá pra pode... organiza 
assim... tudo né pra ficá tudo im dia... acho que depende um pocô do prefeito um pocô lá num sei se é do ministério público 
num sei quem que é... só sei que falta umas coisa pra ficá legalizado... diz que é pra tê uma fiscalização... nunca teve então é 
aquela bagunça né então um aluga a moto... otros as veiz vende a moto ai otro faiz um erro cum a moto do oto... ai é aquele 
rolo né fica ruim pra alguém sê honesto né as veizi um é trabalha certo otro faiz um erro ai fica todo mundo errado né 
porque... 
 
Doc. É... fica pareceno que todos num... 
 
Inf. É pensa que todos é daquele jeito. 
 
Doc. É todo mundo daquela forma né... deve sê chato... mais existe assim entre os pontos amizade entre... 
 
Inf. Um ponto e otro? 
 
Doc. Um ponto e o outro o existe ( ) assim um faz mais corrida do que o otro ou não? 
 



Inf. É...  um ponto com o otro sempre tem assim... cumprimenta fala assim com o otro assim mais... já assim num dá 
muito moral não... tem uns ai que já mais cum zoí... cum zoí grande né ai então esi tem uns que as viezi  num gostá nem de 
dá papo dá muita conversa... já tem uns qui que mais pra ele ai as veizi enquanto tá ali trabaiano com ele ali tá tudo bão... 
depois saiu já num presta mais... tem muito isso ai   
 
Doc. Sei... mais dentro do próprio ponto capaz que tem também essas coisa né? 
 
Inf. É... sempre um quereno passá a perna no otro né? 
 
Doc. Ah! O povo faiz isso? 
 
Inf. É... umas veizi. 
 
Doc. É desonesto né? 
 
Inf. ((tossiu)) Quando é a veiz de um... ai aquele num tive bem atento o oto vai pega a corrida na frenti. 
 
Doc. Mais se por exemplo uma pessoa ligá pidi uma determinada pessoa? Ai eles chamam a pessoa ou não? 
 
Inf. É se tive preferência... ai se a pessoa tive por perto lá assim ai eles chama mais tem veiz que pode tá perto que o oto 
dá karatê ainda... ((risos)) 
 
Doc. ((risos)) fala que num tá? 
 
Inf. É fala que num tá ai... as veizi tem um que já saiu né pensa não é o oto que saiu qu/ele tá procurano... e as veizi é 
até da gente e o oto fala que não. 
 
Doc. Hum hum! 
 
Inf. Mais tem muito moto-taxi ai tem extensão né, já pra isso pra ai o primeiro tá falano o segundo tá ovino na 
extensão... ai então ocê falá que num tá... 
 
Doc. Ah tem extensão tamém? 
 
Inf. É... tem uns ai que tem ai... então já... é quando tem extensão ai já é melhó né? 
 
Doc. Hum hum! Ai dá pra sabê né? i... i... dá pra tirá um bom dinheiro? 
 
Inf. Dá nada... tá assim tem umas ocasião que fica muito::: ruim muito fraco e tem otras ocasião que dá pra levá a vida 
só pra comê mes que num tem otra coisa pra fazê né? ai então vai levano, mais que dá... já foi bão né... moto-taxi ai já... 
quando começô era bão mais hoje tem moto-taxi demais né? 
 
Doc. O período que tem mais... é... pessoas pra pegá o moto-taxi é nesse período de festa?  
 
Inf. É... 
 
Doc. De temporada... 
 
Inf. É... 
 
Doc. Fica, carnaval. 
 
Inf. É nas festa quando tem que... ai que sempre sai mais... agora nessa pecuária prefeito foi e colocô coletivo que... era 
pra ajudá um e estragô pro otro né... que colocô coletivo ai sem de graça... então já num boi bão igual era antigamente, 
antigamente dava mais gente na pecuária o movimento era maio e o coletivo era pago né... ai então agora a maioria do 
pessoal foi de coletivo né? 
 
Doc. Hum hum! 
 
Inf. Já livrô de pagá o moto-taxi... então acho que a prefeitura podia fazê uma coisa que ficasse bão pra todo mundo né? 
Doc. Ah, então esse negócio de não cobrá prejudicô voceis né? 



 
Inf. É... porque se ele é... rumasse um jeito que ficasse bão pra todo mundo né, ai ele foi ajudá um pessoal e estragô pro 
otro né? 
 
Doc. É difícil né? 
 
Inf. É... esse negócio é ( ). 
 
Doc. Agradá todo mundo, assim num dá.  
 
Inf. É... podia liberá, assim as veizi duas noite assim de entrada pra pecuária que ficava bão pra todo mundo né? 
 
Doc. Seria uma boa solução né? 
 
Inf. É… esse ano num teve nenhum dia né? Num teve nenhuma... ((tossiu))... num teve nenhuma... num teve nenhum 
dia que foi grátis foi tudo pago né... acho que ano passado teve… esse ano o povo tava tudo cá cá boca ( ) pra entrá lá de 
graça e chegô lá voltô sem graça… volto ( ) 
 
Doc. ((risos)) É eles cobraram caro né? Acho que foi cinco reais? 
 
Inf. É… é cinco num fiquei sabendo se teve dia que foi mais caro... mais acho que foi do começo ao fim acho que foi 
tudo cinco. 
 
Doc. Cê foi algum dia? 
 
Inf. Eu sempre ia todo dia sim maisi entrei lá uma veiz que tinha ( ) na portaria né? E assim trabaiano voltava… mais 
pra festa mesmo num fui não. 
 
Doc. Cê trabalha quantas horas por dia? 
 
Inf. Uai trabalha o dia todo né sempre to ficano dia e noite é… 
 
Doc. Cê tem plantão daqui? 
 
Inf. Tem, tem o plantão maisi esse plantão só depende de nóis querê... nóis já tá ficano que... na hora que o povo fala é 
de tema poque lá no ponto falô... que tirá esse plantão né...  falô ceis quisé ficá num quisé pode i pra casa... mais pelo meno 
uma veiz por semana né... a gente fica a noite pra vê se ganha mais um poco né? Mais a noite é mais pirigoso pensano bem 
é melhó i pra casa mesmo. 
 
Doc. Hum hum! Porque quase num tem nada né... de noite também. 
 
Inf. É de noite 
 
Doc. Às vezes é que surge né? 
 
Inf. Surge algun…s má elemento as veis né? 
 
Doc. Isso 
 
Inf. Às veis… parece pessoa boa… a gente num sabe 
 
Doc. U… U difícil é que ceis quase num tem… vida… pró…pria né? assim… pra você  é… aproveitá a família…  
   [ 
Inf.   É… 
   [ 
Doc.   Conhecê um pôco… se diverti… porque aí… 
 
Inf. ( ) tê um serviço assim… é estressante… muito cansativo… as veis num sobra tempo pra nada né? 
 
Doc. É…  
 



Inf.  ((tossiu)) 
 
Doc.  Porque a gente precisa dum momento assim… pra descansá também… curti… passeá né? 
 
Inf.  Isto 
 
Doc.  E quase num deve tê isso… 
 
Inf.  É… aí é direto… que tem dia que num dá nada… oto dia já dá um pôco… recupera o dia que num deu… aí vai 
levano. 
 
Doc.   Por mês assim… você sabe mais ou menos? 
 
Inf.  Não ainda num fiiz o… carculo não… té quero…  fazê o carculo né… quanto::: que dá pra tirá por mêi:::s… 
quanto que sai livre né? 
 
Doc.  Fica um pôco pro dono? 
 
Inf.  Ah… fica… sempre é::: paga… treis real da diária… né? esse aí todo ponto paga 
 
Doc.  Ah tá… é bastante né? 
 
Inf.  É…  
 [ 
Doc.  Uma corrida e meia? 
 
Inf.  É… uma corrida e meia 
 
Doc.  Que são dois reai… são dois reais né? 
 
Inf.  É dois… é uma corrida e meia  
 
Doc.  Certo  
 
Inf.  Mais todo dia pagô… ganhô ô num ganhô… ( ) aqui nóis fica pá pagá água… energia… telefone né? 
 
Doc.  É… e… assim… mundano um poquim de assunto… quando… quando cê era pequeno… assim… cê… seus pais… 
seus avós num sei… capais que contavam estórias pro cê não? 
 
Inf.  É contava argumas estória… a gente é… as veis morria de ri né? ((risos)) 
 
Doc.  É… ((risos)) que estórias que eles contavam… você podia contá uma pra gente 
 
Inf. É contava muitas histórias assim… de bicho… assim… as veis… animais selvagens… do mato aí… contava… 
que… que minha vó uma veis contô que… eu ri dimais dela… que parece que tava andano na fazenda… aí parece que vei 
uma cobra em cima da pedra… aí acho que ela buscô… parece que  um machado… foi lá té enfiô o machado na cobra… ela 
errô a machadada… a cobra acho que saiu correno atráis dela… aí ela disse que passô apertado… mais num teve perigo 
não… 
 
Doc.  Isso foi com sua vó? 
 
Inf.  É… aí ela contava caso de… meu avô contava caso de onça que:::… eu… uma veis disse que tinha um posto 
assim…na mata só… só a onça que bebia água lá né? aí então um dia… os macaco juntô tudo lá… reuniu a turma e marrô 
ela na… na árvore né? e aí foi tomá banho no poço dela lá com ela oiano ( ) ela veno tudo né? então diz que… aí falô que ia 
dá um vento forte… que::: o… os bicho mais pesado ia… se levado pelo vento… aí falô que tinha que amarrá… aí es marrô 
um cipó na cintura… e ela pensô que era… verdade… né… então ela aceitô marrá ela né? aí passaram um bicho ela pedia 
pra sortá… num… num falava que ia sortá porque ela era muito… muito má né? passava oto tamém falava a mesma 
coisa… aí… contava muita história de::: assim… do passado… historia deis… de… bicho… de animais né? meu avô ( ) 
contava muita história…  
 
Doc.  Sei… 



 
Inf.  Assim na hora… assim… num lembra muito…  
 
Doc.  ((risos)) 
 [ 
Inf.  Das histórias não… 
 
Doc.  Mais cê teve ô tem muito conta… contato assim com livro… com… sei lá… alguma revista… jornal… livro 
mesmo de história? 
 
Inf. Não isso não… nunca tive não… vejo algum jornal assim… as veis um jornal que passa na televisão… as veis… 
aí… sempre eu gosto de assisti né? 
 
Doc.  É… 
 
Inf. Aí…  
 
Doc.  Seus meninos… seu menino já estuda? 
 
Inf.  Não… ainda não 
 
Doc.  Tá novim 
  [ 
Inf.   É… dois ano e meio só… 
 
Doc.  Dois ano e meio… tá certo… cê não lembra mais otras histórias não… que… seus avós contavam… seu pai… sua 
mãe? 
 
Inf.  Uai… é… es contava muito caso assim de lobisome né? que tinha lobisome… é um bicho muito fei… falava muito 
de mula sem cabeça né? 
 
Doc.  Acreditava nesses treins  
   [ 
Inf.   É… a gente ficava acreditano né? a gente era… 
 
Doc.  Depois acaba tudo né? 
 
Inf.  É… era mai:::s criança né? a gente acreditava… ficava com medo… aí::: falava que tinha onça… a gente ficava 
com medo 
 
Doc.  Sei… e pescá? Cê já pescô muito? 
 
Inf.  Já… ( ) pescano muito… bastante… pescava as veis naques corguim pequeno… num rii maior… pegava uns 
pexim… mais era pôco…  
 
Doc.  Ham ham… mais nunca… cê sabe nadá e::: nunca teve perigo assim… de afogá? 
 
Inf.  Não… eu sempre:::… eu sei nadá mais é assim… água limpa… assim as veis… não muito forte né? eu nadava 
assim… só pra diverti… mais assim… eu num confii no meu nadado não… se fo pra mim entrá num rii assim as veis 
chei… tem muitas pessoas que entra… pode tá chei… sai do/tro lado… eu já vi muitas pessoas… tinha um marido da minha 
prima… atravessô o rii chei com ela nas costa… atravessô com… com a filha dele rece… criancinha… marrô nas costa e 
travessô o rii 
 
Doc.  Ham ham 
 
Inf.  Um dia eu vi ele travessa… tão tem muita gente corajoso né? 
 
Doc.  É… 
 



Inf.  Mais eu num confii… assim no meu nado não… pra nadá não… se fô pra mim fala/ssim vô::: eu sei nadá eu vô 
entrá não… eu… eu vô assim pra brincá… pra nadá só::: as veis num posto… numa represa… só no lugar qu/eu vejo que dá 
pra mim í qu/eu vô… onde num dá as veis eu num arrisco não… 
 
Doc.  Sei… e dentre as pessoas que/cê convive assim… cê… cê sempre teve amigos? 
 
Inf.  Teve 
 
Doc.  Muitos ou não? 
 
Inf.  É… teve uma veis… te… tev… um amigo nosso lá… té… ele é primo do meu primo… então ele… numa época 
que tava chuveno muito… ele foi travessá… tava trabaiano numa fazenda… levano um gado… pra cê travessá o rii… aí eu 
acho que o arrei do ca… do cavalo… do animal saiu com ele… e:::… aí… a água… levou ele… o cavalo saiu do/tro lado 
sozim… aí ele morreu afogado… chamaram o corpo de bobero… achô uns… dois dias ô treis depo::is… já tinha morrido 
né? afoga:::do… então… a gente… ficô::: ( ) achano ruim né? 
 
Doc.  Então já conviveu muito com a morte né? assim perto demais… 
 
Inf.  É… icha… já vi muita coisa… muita coisa feia… 
 
Doc.  Mais ô… otro caso assim que você presenciô? 
 
Inf.  Não… 
 
Doc.  Seus avós… já morreram? 
 
Inf. Já… 
 
Doc.  Cê tamém viu? 
 
Inf.   É… ela morrê? 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  Não… eu num cheguei a vê não… assim falecê mesmo assim… eu inda num cheguei vê ninguém não 
 
Doc.  Próximo não? 
 
Inf.  É… assim pertim de mim… inda nunca vi não 
 
Doc.  Mais cê já::: 
  [ 
Inf.   Mais já 
 
Doc.  Não sua família? Seus avós… cê já participô de velório… 
 
Inf.  Já… já muitas veis né… 
Doc.  É… próximo né 
 
Inf.  ( ) de amigo parente… 
 
Doc.  Mais um amigo assim… que… que foi amigo mesmo… companhero… que ceis fizeram par juntos… e conversava 
bastante… trocava idéia… teve alguém assim ô não? 
 
Inf.  Que faleceu? 
 
Doc.  Não… vivo 
 
Inf.  ((tossiu)) vivo ainda? 
 
Doc.  Hum hum 



 
Inf.  Uai… já teve vários já… gente ia assim pra festa junto… as veis… ia e voltava né? aí chegava lá… festava… 
farriava e voltava junto… era mais unido…  
 
Doc.  Qual… quem que era… qual que era o nome dele? 
 
Inf.  Uai… tinha:::… uns fii do compade do meu pai… chamava… é o Carlo… tinha o… o Zé Carlo… aí tinha… nóis 
morava tudo num… quais na mesma fazenda né?… mais era um poquim longe… mais quase na mesma fazenda… então… 
é… a diferença é que era de… do irmão e a fazenda era do/tro irmão… então tudo fazia divisa… aí… a gente ia pra festa… 
voltava… as veis ia… de domingo… ia jogá bola né? 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  E aí… foi acabano… foi:::… num foi… foi afastano dum lado… otro sumiu pro/tro… que otro casô… téqui cabô 
né? esse negóço de turminha de amigo i nim festa né?… chegava lá… as vei:::s… dançava… ô::: festava… e vinhabora… 
tinha veis que as veis aparecia arguma confusão… a gente… é… ( ) tava inturmado já::: gostava de confusão né? 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  As veis um pisava no pé… otro já… já queria i pra cima do/tro… mais é:::… coisa…  
 
Doc.  Mais briga sua mesmo assim que cê já… depois de grande cê já… já brigô alguma veis não? 
 
Inf. Uai… já teve muita assim discursão né? já teve muito bate boca assim mais… ((risos)) 
 
Doc.  Com que normalmente? 
 
Inf.  Uai… já uma veis foi com o irmão do meu cunhado… i::: nóis sempre saia junto… aí ele começo com umas 
mentira né? falá coisa qu/eu num tinha falado… aí eu num gostei… aí teve umas duas veis assim que a confusão… mais… 
cabô… aí num teve mais nada não… já teve… as veis pessoa no serviço que deda a gente… a gente fica com raiva né?  
 
Doc.  Fica…  
 
Inf.  Mais chega na pessoa fala monto de coisa lá e xinga…  
 
Doc.  Mais nunca de… de… de brigá fisicamente? 
 
Inf. Não…  
 
Doc.  Ham ham… in festa tamém não? 
 
Inf.  É… in festa tamém não 
 
Doc.  Então cê… cê mais pacífico 
    [ 
Inf.     As veis… é 
     [ 
Doc.      Cê ( )  
 
Inf.  Mais aí… tinha veis que as veis ia pra… parti pra… pros tapa memo… assim né? as veis as pessoa ia…separava 
né? entrava no mei né? 
 
Doc.  Hum hum  
 
Inf.  Mais não… tinha veis que o trem começa ficá fei ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) tá certo… é isso mesmo… e quando cê foi pra Goiânia… cê falô que ficô um ano lá depois voltô pra cá… 
depois ficô mais um ano meio né? 
 
Inf.  É…  
 



Doc.  Que qui… que qui aconteceu lá… que qui cê achô de diferença de Goiás pra Goiânia? 
 
Inf.  Ah… eu acho 
  [ 
Doc.   A gente ganha muita vivência né? 
 
Inf.  É… a gente vai pegano muita experiênça né? cada dia que passa… 
 
Doc.  É… 
 
Inf.  O que lá… a cidade é maió num tem assim… é… num tem é… muito conhecido para ficá assim falano… é… eu vi 
fulano fazeno isso… fazendo aquilo né? então é melhó pra ganhá dinhero… tem mais emprego… aí::: tem mais saída né? as 
veis a gente conhece mais pessoa… já… um lugar assim alegre mais animado… apesar qui::: é mais perigoso tamém né? 
maisi… de todo jeito é pirigoso 
 
Doc.  Cê já foi assaltado lá não? 
 
Inf.  Não… graças a Deus não? já rodei muito lá… vinha do serviço descia no centro lá de… Goiânia meia noite… 
descia lá deis e meia da noite… andava assim da distância dum ponto no/tro mais… uma veis um trombadinha tentô::: puxá 
minha cartera maisi eu percebi né? 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Mais foi só essa veis tamém… eu té qui graças a Deus… malando esse povo té qui… num… graças a Deus num 
tem assim mexido comigo não… assim pô as cara comigo não…   
 
Doc.  Ainda bem né 
 [ 
Inf.  Graças a Deus nesse po::nto 
 
Doc. É... Deus protege... mas... é... é que violento lá é bem mais né? 
 
Inf. É lá é bem mais violento... lá té sim a gente sabe mais o meno… os lugar mais perigoso né... a gente então... já 
invita mais de í naquele lugá... né 
 
Doc. Lá cê conhece bem? 
 
Inf. As hora mais perigosa num certo lugá né? 
 
Doc. É... 
 
Inf. Mais tudo é perigoso 
 
Doc. Hum hum 
 
Inf. Que… a  noite assim naques... é... naques bera de cidade é muito perigoso as veis num centro tamém já é bem de 
madrugadona já é mais perigoso tamém...  
 
Doc. Hum hum 
 
Inf. É então... 
 
Doc. Então... 
 
Inf. A gente anda assim já mais... mais atento... mais de oio aberto... que... num dá muita confiança pra qualqué um... 
 
Doc. Lá cê já... já trabalhava em moto… não? 
 
Inf. Não…  a primeira veis qui eu fui pra lá... eu fui pra... eu trabalhei numa horta... numa hortaliça lá... até eu ficava 
na... no município de Aparecida de Goiânia né? 
 



Doc. Hum hum 
 
Inf. Aí::: trabaiei lá mais de ano... um ano e uns dia um meis... aí sai de lá... aí vim embora ai passado alguns ano eu 
voltei nois foi trabaiá no Flamboian na lanchonete... aí  então eu trabaiava lá na lanchonete entrava duas i deiz da tarde i 
saia... saia vinti i duas hora... i chegava lá im casa meia no:::ite... é ia durmi quase uma hora da manhã... outo dia ia de 
novo... ( ) muito currido né? 
 
Doc. É... e cê já trabalhou assim de tê cartera assinada?  
 
Inf. É até foi esse lá im Goiânia qu/eu trabaiei de cartera assinada  
 
Doc. Na lanchonete? 
 
Inf. É... foi só lá tamém... depois eu num arrumei mais 
 
Doc. Mais seu primeiro emprego foi... foi o que... assim que cê... que todo mundo gosta de... tê o seu primeiro emprego 
ficar independente não dependê de pai e de mãe... isso é bom 
 
Inf. ( ) quando eu comecei a trabaiá assim... pra mim mesmo... assim pra mim sustentá foi... é já tava mais ou meno uns 
quinze... um quinze ano em diante... aí que eu comecei a trabaiá a comprá minhas coisa né... aí fui ficano mais vei foi… 
ficano dono do próprio nariz né... ((risos)) o povo fala... aí então… aí comecei a trabaiá comprano as coisa qui precisava… 
aí fui levano... aí o primeiro serviço era serviço de fazenda... aí depois passou... pra ( ) de hortaliça... depois máquina... 
depois ( ) de novo numa serra... depois voltou pra... foi pra lanchonete... aí trabaiei na lanchonete umas três em restaurante 
em bar... aí... 
 
Doc. Bem variado né? 
 
Inf. É bem variado ((risos))...  
 
Doc. ((risos))... mas isso é bom né? 
 
Inf. É bom a gente sabê um pouco de cada coisa… porque uma hora faz falta 
 
Doc. E viagem... cê já viajou muito? Não 
 
Inf. Não... viajá eu viajei pôco...  
 
Doc. Conhece outros estados além do de Goiás? 
 
Inf. Não... assim qu/eu conheço... que eu sai fora foi... uns tempo pra trás qu/eu tive que trabaiá fora de servente ai... foi 
uns deiz dia só em Brasília... foi só... mais sempre foi andá só qui nu... 
Doc. Na região 
 
Inf. Na região memo... no município... no município... no estado de Goiás né 
 
Doc. Hum hum 
 
Inf. Eu nunca cheguei a sair fora do estado de Goiás não 
 
Doc. Sei... o que qui nas horas vagas... cê... cê gosta de... de fazê? 
 
Inf. Quando sobra um tempim... as veizi... ouvi um som né... fazer arguma coisinha que tá precisano né... às veis um 
cano as  veis vazano né? tampá 
 
Doc. ( )  
 
Inf. É… as veis gosto muito de fuçá em rádio... aques rádio estragado tentano aprender né... é muito curioso viu 
 
Doc. E dá conta de arrumar? 
 



Inf. Sô muito curioso... oia... aques coisinha mais fácil assim eu abro eles... sempre eu... aquelas coisa mais fácil... 
muitas coisa eu consigo arrumá... as veis o fio tá solto ali... as veis uma borrachinha do toca-fita tá... já perdeu a força... 
aquilo ali sempre eu mesmo... eu mesmo troco e arrumo né? mais é… só curiosidade memo 
 
Doc. Cê descansa de serviço ne? 
 
Inf. É 
 
Doc. Cê mesmo nas horas vaga cê tá trabalhando 
 
Inf. As veis eu ficava o dia inteiro o pedaço da noite mexendo com... com rádio... a muíe até ficava grilada qui… tava 
dando atenção só pro rádio ((risos)) 
 
Doc. ((risos)) Ah é? intertia ali né? e não tinha jeito de... mais então cê... cê  trabalhá mesmo né? pelo jeito 
 [ 
Inf. É...  
 
Doc. Pelo jeito 
 
Inf. Eu trabalhei em chácara já tirava leite... cuidava dos animais 
 
Doc. E cê conseguiu comprar a moto assim... foi juntando assim até::: 
 
Inf. É até consegui 
 
Doc. Até consegui né... isso é bom do seu próprio esforço né  
 
Inf. É 
 
Doc. Do seu próprio mérito 
 
Inf. Pois é... então foi muito bom ter conversado com você... acho que cê vai me ajudar muito nesse… nesse trabalho 
 
Doc. Se Deus quisé vai dá muito certo né... ((risos)) 
 
Inf. ((risos)) 
 
Doc. Valeu muito assim eu não ti conhecia né... agora eu tenho uma pessoa mais conhecido né? 
 
Inf. É 
 
Doc. Eu vô mudá agora pra Goiânia ai... quando eu... eu... acho que eu vem sempre nos fins de semana 
 
Inf. Certo 
 
Doc. Se eu precisá de moto-taxi aqui eu... procuro vocêis...  
 
Inf. Ah! então tá... certim 
 
Doc. Pra í... porque eu vô tá sem carro né... vou levar pra lá 
 
Inf. Ah é… 
 
Doc. Então muito obrigado... viu 
 
Inf. Por nada… 
 
Doc. Até mais... valeu… muito 
 
Inf. Muito obrigado ocê tamém... precisá nois tá aí… 
 



Doc. Tá certo 
 


