
 
Doc. O Sr. tem que idade? 
 
Inf.  Trinta 
 
Doc.  Trinta… Trinta anos? 
 
Doc.  Você nasceu onde… na? 
 
Inf.  No município… né? de  Goiás… 
 
Doc.  Em qual fazenda? 
 
Inf.  Fazenda do… Simão… finado Simão…né? Ele não existe mais…ele já é finado… hoje a gente já mora aqui… né? 

em Goiás… já tem… 25 anos né?… com cinco anos de idade a gente mudamos pra cá.  
 
Doc.  Quem mudou pra cá foi seu pai? 
 
Inf.  É foi… a gente… os irmãos… aí depois que mudamos pra cá… já tem mais um irmão que nasceu aqui. Nós somos 

oito irmãos… 
 
Doc.  Oito irmãos? 
 
Inf.  É… Sete foi nascido no município e um nasceu depois que chegou aqui… e ah… vô contá pra você a minha 

história né e do começo da minha vida. 
 
Doc. Você é qual filho? 
 
Inf.  Eu sô…eu sô… é quatro mulhé… são as mais velhas  e depois das quatros mulheres somos quatro homens… eu 

sou o mais velhos dos homens 
 
Doc.  Você é o mais velho dos homens? 
 
Inf.  Dos homens… 
 
Doc.  Você é o quinto filho então… né? 
 
Inf.  Isso… sou o quinto filho… e aí a história que começa por aí… que nóis mudamos pra cá e todo mundo muito 

pequeno… situação muito difícil… começamos a morar de aluguel né… pagar aluguel… depois com muito esforço 
conseguimo… conseguimo… um lote pra construí… nóis morava numa casinha muito pacata… muito humilde 
mesmo… devido a falta de condições né…? E meu pai lavrador… sustentava a família com dez pessoas… e dos 
BRAços… e então dependia MUIto do trabalho… de todos da família… que… que já desce conta de desenvolvê 
trabalho… principalmente da minha mãe que… minha mãe enfrentô muita… lavage de roupa… prá ajudá no 
sustento da família… 

 
Doc. Sei, mas seu pai e sua mãe ficaram na… na fazenda? 
 
Inf.  Não…vieram 
 
Doc. Ah! Vieram todo mundo? 
 
Inf.  É só que meu pai continuô trabalhando na fazenda… na zona rural… i … aí… a gente foi entendendo desse que 

foi … que havia necessidade de trabalho… aí teve minhas irmã mais veias começô a trabalhá fora… de doméstica 
né… 

 
Doc.  Humm… 
 
Inf.  Aí o poco tempo que tinha… às veis estudava né… alguns estudo… maisi a minha história é bem diferente de 

todos… que todos às vezes havia a mesma vontade de trabaiá e ajudá pussui as coisa principalmente o lar… igual 
lá em casa por exemplo assim que entendi por gente e vi a dificuldade que a gente passava a primeira coisa que fiz 
foi elevá o pensamento em Deus foi uma coisa que aprendi na minha infância mesmo… e pedi sempre a Deus que 



um dia a primeira coisa que ia fazer… o primeiro dinheiro que ganhasse era construir a casa da minha mãe, era o 
lar da gente né… então ( ) aquela dificuldade molhando chuvendo… chuvia mais dentro de casa  do que do lado de 
fora (risos) aí e aquilo foi me comovendo i me troxe mais a pensar em Deus e eu senti que através de Deus que ia 
consegui… 

 
Doc.  Você é católico? 
 
Inf. I eu só católico… sou católico… que sou batizado na igreja católica 
 
Doc.  Humm… 
 
Inf.  I… i eu sempre acreditei… prá mim não tem um Deus diferente do outro… eu … eu não tenho religião nenhuma… 

a minha religião é a única… eu não tenho diferença de religião não… pra mim existe um único Deus… é o que 
semPRE… é o que sempre me igualo… cê entendeu… é o Deus que conheci na minha infância… e vai sê o 
único… i… eu pedi pra ele e até hoje eu só tenho benção… e eu tenho só que acradecê… o que eu pedi pra ele 
hoje… até hoje… ele tem me valido… aí eu comecei a trabalhá… comecei a trabalhá como engraxate…comecei a 
vender coisas pros outros… vendia bolim de arroz… vendia salgado… mas um dia eu pensei que tinha de trabalhá 
pra mim mesmo i ganhá o meu dinheiro 

 
Doc.  Cê sempre teve um objetivo na vida né… 
 
Inf.  Sempre tive e portanto que a infância minha foi muito pôca  
 
Doc. Se quase… 
 
Inf.  Aí eu não tive… praticamente eu não tive infância… então eu já era uma pessoa mais elevada… já com sistema de 

adulto e… que ( ) 
 
Inf.  Que eu saía pra rua… prá venDÊ as coisa… SEMPRE tive muita responsabilidade com minhas coisas… aí eu saía 

pra rua… pra vendê… então aí que trazia a história de infância… né… no caso… eu não adimitia… às veize… 
abuso ou gozação… é que trazia o caso deu brigá na rua… 

 
Doc. E isso já aconteceu? 
 
Inf.  Ixi… 
 
Doc.  Você engraXAva? 
 
Inf.  Engraxava… mais eu não era de brincá com ninguém… era de brigá mesmo… se curtisse com minha cara… tinha 

briga mesmo… na certa 
 
Doc.  Você não aceitava? 
 
Inf.  Não aceitava… brigava mes e defendia também… as veiz tinha os conhecido… os colegas… às veis eu podia ser 

encrenqueiro… mais eu não aceitava as pessoa bate em mim… sempre tava brigando…tava defendendo… sempre 
… i… brigava mesmo… punha pa quebrá mesmo… já chegou o ponto deu pensá assim… que eu poderia sê um 
mal elemento 

 
Doc. ((risos)) 
 
Inf.  Na… assim depois de adulto… devido a influênça  que tinha de brigão 
 
Doc.  Sei  
 
Inf.  E as pessoa também incentiva… as pessoa incentiva a gente a brigá… por que os/oto gostava de vê o mal feito… 

gostava de vê brigano… aí punha ( ) tudo e as veiz ia lá em casa buscá eu pra i brigá… as veis tinha um jogo… 
futebol… i eu num… nunca joguei futebol e eu ia lá pra brigá 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Alguém abusava de alguém… es mandava me buscá… vai lá… 



 
Doc.  Por que você já tinha a… a… 
 
Inf.  Por que já era brigão mesmo… i eu brigava mesmo… punha prá arrebentá mesmo… 
 
Doc.  Mas o caso ainda… quando você era engraxate… que se chateô muito… que… que… resultou em briga … 
 
Inf.  É que resultô em briga foi assim… eu engraxava  e tinha um primo que ele é considerado irmão também… foi 

criado… que além de nóis se oito… oito irmão… aí devido a falta de uma tia minha… e um tii responsável que eu 
tinha né… que minha tia é irmã do meu pai… e essa tia minha…que… é a minha tia irmã do meu pai e meu tii que 
é pai dos dois era irmão da minha mãe… e muito irresponsável também… sumiu deixô as criança prá tráis e minha 
família… além de toda dificuldade pá criá oito… adotô mais um casal né… que é registrado como filhos como 
irmãos também 

 
Doc.  Sei 
 
Inf.  Agora nóis é deiz… aí cinco homem e cinco mulhé… aí eu saía pra vendê… e aí… tem esse primo meu… que é 

primo irmão… ele… devido ele te probrema de deficiência de visão… ele é vesgo né…  
 
Doc.  Hummhum…… 
 
Inf.   I…Aí sempre achava alguém pá pegá no pé dele prá curti com ele devido ele… se vesgo e  sê  meia língua… sabe? 
 
Doc.  O que é meia língua no caso? 
 
Inf.  Meia língua é… é… não desenvolve… né? 
 
Doc.  Não fala direito  
 
Inf.  Não fala direito… fala embaraçado 
 
Doc.  Humhum… 
 
Inf.  I aí… um dia… um certo dia… a gente tava na praça do coreto e eu engraxano e ele também… eu levava ele prá 

aprendê também… desenvovê também com as pessoa 
 
Doc.  Sei 
 
Inf.  Aí tinha um rapaz que vendia empada… esse também era brigão… ele tinha… hoje ele… ele trabaia na mesma 

área minha mais a realidade que ele não é um bom elemento ((risos)) 
 
Doc. ((risos)) 
 
Inf.   Ele num… num deu a vorta por cima não… acho que faltou um pôco de Deus na cabeça dele ((risos)) 
 
Doc.  Na cabeça dele  
 
Inf.  Na vida dele né… i hoje eu converso com ele incentivo no trabalho dele que é na mesma área minha… explico prá 

ele como que as coisas que a gente fais pra se dá bem como é que a gente tem que fazer 
Doc.  Sua área… é cê corta cabelo né… 
 
Inf.  É eu sô cabelerero… aí… ele pegô e curtino com meu primo e ele ficô… i ele tinha fama de brigão tamém e às veis 

eu num queria brigá com ele que eu só brigava assim… às veis eu procurava invitá…brigava mesmo na última 
hora… né… no começo daquela… né daquela… etapa que tive naquela jornada de trabaiá… de ganhá dinheiro… 
aí ele continuô insutando meu primo… eu pedia prá ele… num fais isso não… taveno como ele é… então num vai 
ficá legal… você ficá fazendo isso com ele né… você acaba ( ) até a gente que né…  

 
Doc.  Humm 
 
Inf.  Que tá por perto… que… isso que ele tava fazeno num era nada engraçado… e não adiantô…ele continuô 
 



Doc.  Insultano? 
 
Inf.  Insultano… aí eu parti pra cima dele… pedi pra ele… e ele pegô e partiu pra cima de mim tamém e eu dei um 

gorpe nele e derrubei ele e ele caiu… por cima do braço e quebrou… 
 
Doc.  Quebrou o braço 
 
Inf.  Quebrô o dedo da mão 
 
Doc. Nossa… 
 
Inf.   Aí eu fiquei chateado devido aquela situação 
    [ 
Doc.  Ficou desesperado  
 
Inf.   Não eu num… queria era acabá de…  
 
Doc.  De quebrá  
 
Inf.  De quebrá o resto…((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Mai::: acontece que… né… foi melhó…po/que… so que tamém… ele acabô:::… né… ele nunca mais feis isso 

né… i eu acabei quebrei as empada dele tudo… a vasilha de empada… 
 
Doc.  Depois de quebrado 
    [ 
Inf.  Depois de quebrá o dedo ainda dei mais umas pancada nele ainda… ((risos)) 
 
Doc.  Mais aí o que que feis… é… é… ele ficô lá:::? 
 
Inf.  Ele ficô lá i eu saí fora… i peguei o primo irmão meu…e a gente saímo… fomo embora… i daí tamém acabô… i:: 

ele sempre via a gente i… as veis ele… fugia… cê entendeu…  
 
Doc.  Respeitava… ((risos)) 
 
Inf.  É::: i mesmo depois de… depois da gente de idade tamém… já… eu já assim meu trabalho… e aí um dia eu mais 

ele conversano ele me perguntô se eu alembrava… que eu tinha quebrado o dedo dele…e até ele me mostrô o dedo 
torno… 

 
Doc. Hoje vocês são amigos então? 
 
Inf.  É::: eu fico ( ) por/xemplo pra ele… por ele tá trabaiano na minha área e por ele não ser um bom elemento…as veis 

num… né… faltava… uma palavra amiga né… aí:: eu conversei com ele… falei… não eu alembro sim e pegô falô 
( ) não vai tê jeito deu esquecê não… que meu dedo… ((risos)) nunca consertô não  

 
Doc.   É mais outras pessoas cuidaram dele quando… quando ele quebrô o dedo? 
 
Inf.  A::: eu não sei  
 
Doc.  Ou ele é muito… 
 
Inf.  Ah mais era o di menos né… um dedo né… e foi lá na praça do coreto… ficava bem próximo ao hospital… 

DIcerto ele procurô o hospital 
 
Doc.  Mais ninguém… família dele procurô você? 
 
Inf.  Não…não procurô… todo mundo sabia né… que ele era…Ele era terrível tamém 
 
 



Doc.  Sei… 
 
Inf. É::: i aí igual tô te falano… continuano a história… é::: depois que eu fui engraxate… eu ganhava meu dinheiro… 

ajudava no sustento em casa… as veis eu chegava em casa minha mãe tava preocupada chegava fora de hora… 
levava o dinheirim…falava tava aqui… tá/qui o dinhERO prá ajudá no sustenTO… por que lá em casa sempre foi 
assim né…hoje graças a Deus a gente tamo bem… meus irmãos tão todo muito bem… mais sempre que apareceu 
alguém precisano de ajuda… principalmente criança que aparecia precisando de ajuda… desamparada… às veis 
por devido tamém ter situação fraca… sempre meus pais acolheu… e sempre a gente… a gente ajudô…a gente 
criava… já aconteceu várias vezes de criança abandonada… meus pais acolhê… i depois que tava grande… os pais 
vinha e levava… maisi aí nóis continuamo só nóis mesmo… né… os irmão … e começamo a trabalhá…ç todo 
mundo trabalhando… de acordo com que foi crescendo foi todo mundo trabalhando e eu logo cum… 

 
Doc. Todo mundo ajudava? 
 
Inf.  É::: ajudava todo mundo sempre ajudô…menos os dois últimos né… que es era bem pequeno… um já nasceu 

depois que a gente mudamos prá cá…  
 
Doc. Humhum 
 
Inf.  Aí:::… quando eu fisso uma idade mais ou menos du:::s… du:::s nove a dez anos… isso eu já tinha frequetado… já 

tinha tentado estudar algumas veis… mais devido já tê… aprendido a ganhá um dinheirim…já… já… ajudava… 
então o estudo não me convencia… de que era melhó eu tê estudado… eu sempre optei mais por… pela vontade 
que era ganhá dinhero… i::: consegui né… às veis calçá… por que a realidade que a situação da gente era tão 
fraca… c/o::: meu pai… ele nunca teve condições pá calçá a gente… pá visti a gente… a gente vistia de ajuda das 
pessoas… às veis no lugar que minhas irmãs trabalhava… eu mesmo nunca calcei um calçado fechado que era meu 
sonho era calçá uma botina na época… né… i::: ele não tinha condições como que alimentava dez boca… onze 
com a dele… né… que dizer a gente era deis irmãos né… com a dele era doze…  

 
Doc.   Humhum  
 
Inf.  I::: aí nóis vem viveno situação difícil… foi logo aconteceu… aconteceu meu pai sofreu um acidente… a gente 

tudo criança… i como que fais… um istei da casa vai e cai 
 
Doc.  Acidente de que? 
 
Inf.  De carro… ele sofreu um acidente… e o que aconteceu… nois vamo todo mundo trabalha MESmo e minha mãe 

adoeceu de tanto trabalha…de tanto lavá rôpa 
 
Doc.  Mais ele fico:::… 
 
Inf.  Aí:: ele foi se hospitalizou… foi pá Goiânia… fez tratamento a gente tinha só notícia de que ele não voltava vivo… 

i::: aquele tanto de irmão… as veis com dificuldade… faltando as coisas pá comê em casa… foi muita das veis que 
minha dexô de comê… às veis ela não é bem de saúde por/isso… ela dexava de comê… pa num vê os filho passá 
vontade de comê… cê entendeu… ela tirava da boca dela e punha na boca dos filho… aí::: graças a Deus ele 
voltô…o dia que ele chegô em casa era noite… quando ele entrô na porta… a gente inda morava naquela casinha 
pacata né… numa casa de taba… pedaço de adobe… pedaço de taba… um dia que ele… entrô dentro de casa… 
que a gente não tinha esperança dele volta com vida … ele chegô lá em casa andando… nois não reconhecemo 
ele… o rosto super inchado… sabe… e aí::: 

 
Doc.  Mas ele tava andado? 
           [ 
Inf. Tava andando… inda tava muito inchado ainda… aí::: a gente pegamo í::: né… não conhecemo aí depois que 

minha mãe viu que era ele aí foi aquela festa a gente fizemo… aí vai meu pai recu… recuperar do acidente… foi 
muito tempo… prá ele recuperar… foi logo tamém… né…logo com passá do tempo… todo mundo já né… eu já 
engraxava… o oto irmão meu tamém já tamém… já ia comigo… irmão legítimo… mais novo que eu… i::: a gente 
contava muito com a ajuda das pessoas… as pessoa ajudava muito a gente… aí::: eu comecei… aí meu pai foi 
trabalhá… e eu comecei a i com ele… por que meu pai toda vida foi muito rígido… ele nunca foi de muita 
conversa… só por que ele discubria que eu num tava quereno estudá… i que eu brigava tamém… aí::: ele pegava e 
falava você não qué estudá… então você vai prá roça comigo… você vai trabalhá… você vai aprendê a 
trabalhá…pra vê se dá alguma coisa que presta… i::: eu ia trabalhá… e chegava lá… i a pôca idade… a pôca força 
não permitia que trabalhava em serviço… igual a os homens… serviço pesado 



 
Doc.  Que é puxado esse serviço? 
 
Inf.  Puxado… i eu tinha era nove… dez anos… por aí… aí eu ia pra cuzinhá pra ele… aprendi a cuzinhá… foi uma 

coisa assim… foi uma cultura de família… devido a necessidade… a mãe vai lavá roupa… meu pai vai prá 
fazenda… fica só os irmãos… fica os mais novo… os mais véi sai pra… trabalhá tamém né… às veis minha irmãs 
trabalhava de doméstica… aí::: vei a necessidade… mesmo a gente que era homem… i::: aprendê tamém a 
cozinhá… aí eu já fui prá roça mais meu pai… então sê vai conzinhá pra nóis lá… i eu ia… eu ia conzinhá pra es 
lá… as veis tinha veis que ele  tava com sete companhêro no serviço… pegava empreita né… de passo pá roçá… i 
as veis ele tava até com quatorze companhêro… e tinha que conzinhá pra todos… e levá no serviço… as veis eu 
num dava conta de levá… ele vinha prá ajudá a levá as malmita… por que eu era muito pequeno… muito fraco… e 
aí::: eu fui aprendeno aí eu já ia levava as malmita e já levava o arroz tamém… aí ficava lá… levava… pessoa 
almoçava… e eu já ficava roçano até da hora de voltá pá fazê a merenda… e foi assim… foi levano assim…já 
comecei a desenvolvê bem o trabalho braçal com pôca idade i não deixano de vê as dificuldade que a gente tinha 
em casa… dinhêro do meu pai não sobrava… inclusive as última veis que eu trabalhei com ele eu vivi um exempro 
que eu nunca vô esquecê… eu era um garoto né… e a gente fica nessa fase de garoto… a gente fica irado… às veis 
a gente aprende as coisa ruim tamém… eu xigava muito… i::: meu pai não xingava  

 
Doc.  Não  
 
Inf.  Não… i::: eu… aquela fase de PRIguiça que cê pega dos onze ano aos doze  
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Naquela priguiça MEMO de matá 
 
Doc.  ( ) 
 
Inf.  I… ele pegava e comprava uma foice pra mim… i mim dava a foice do jeito que comprava lá na loja… não… não 

avasava né… que es fala é avasá… é amolá a foice até chegá o ponto dela pegá corte 
 
 
Doc.  Ah… Avasá é… é… 
    [ 
Inf.     É amolá até chegá o ponto de pegá corte… do jeito que ele comprava lá na loja… ele mim 

entregava ela e falava você vai… avasá essa foice…você vai aprendê mo… amolá ela… que se você aprendê 
amolá ela… você vai aprendê a trabalhá… que se você aprendê a trabalhá sem amolá… e o dia que você num tivé 
alguém prá amolá… você num vai prestá de serviço ((risos)) inclusive… 

             [ 
Doc.  ((risos)) ele ensinava tudo né…? 
 
Inf.  É… inclusive alguém assim… as veis tinha um amigo ou vizim ( ) com meu pai… falava…uai como você vai 

ensinar seu fii a trabaiá desse jeito… coitado… cê tá é judiano dele… como que ele vai aprendê trabaiá c/uma 
ferramenta que num tem corte? Trabalhá é bão mais com ferramenta boa… i::: ele falava… não ele vai aprendê… 
ora que era aprendê ela vai ficá boa… i aí eu continuava… e as vezes… aquela fase de preguiça eu pegava e 
enfiava a foice entremei a… duas árve assim e quebrava ela… pá num trabalhá… 

 
Doc.  Quebrava a foice? 
 
Inf.  Quebrava pá num trabalhá… com priguiça ((risos))… toda vida tamém né… inda era um pôco criança inda   
 
Doc.  É… na verdade não era preguiça… ( )  
 
Inf.  É::: num tinha força tamém i::: aí ele pegava i… 
 
Doc.  Às vezes muito pesado também 
 
Inf.  I ele ficava preocupado… falava/ssim… mais já tem MESES que tô trabalhano com minha foice… num mêis já 

comprei quatro foice prá ocê ((risos)) mas eu num sabia o que que eu fazia… a arte que eu fazia 
 
Doc.  Mas cê quebrava o cabo dela? 



 
Inf.  Não… quebrava a foice mesmo… eu intortava ela até ela ( ) aí um dia ele pegô uma otra foice pió ainda… uma 

velha mesmo que não tinha corte de forma alguma… ela tava na pura ferruge… você vai trabalhá com essa aqui… 
p/ocê não quebrá mais porque eu não vou mais comprá foice pra você que daqui um pouco o dinheiro da empreita 
vai tudo nas foice que tô comprano… ((risos)) 

 
Doc.  ( ) 
Inf.  É… aí pegô i::: me deu essa foice… e eu tô lá com essa foice eu batia ela no ramo assim… no mato pra cortá o 

mato lapiava meu rosto por que num cortava né… 
 
Doc.  É muito… 
 
Inf.  E ali eu chorava de rarva… e XINgava…e ele pegô e mim pegô… foi um exemplo que ele mim deu sabe… ele 

mim pegô no fraga… eu tava xingando… ele pegô e sentô… falou senta aqui… até que eu num queria que cê 
sentasse não eu queria era mandá  o cabo dessa foice… na suas custela… p/ocê nunca mais fazê isso que cê tá 
fazendo… eu só vô te explicá uma coisa… eu nunca precisei xingá pra sustentá ocês… ocês são muitos… ocê sabe 
e além de vocês as veiz a gente inda pode ajudá alguém com o pouco cá gente tem… e você já mim viu xingando 
alguma veis… pá mim consegui dinheiro prá comprá as coisa p/ocês comê… ele falou assim… pois/é então é desse 
jeito que vô te expricá o seguinte… se precisásse xingá… se xingá resolvessse … ninguém de vocês num ia tá no 
sol… trabalhano nem mesmo eu ia tá no sol trabalhano… eu ia arrumá uma sombra be:::m grande… nois ia sentá 
todos nóis debaxo da sombra i nóis ia ficá xingano… nóis ia xingá porque ia resolvê o pobrema nois num ia pricisá 
trabaiá i nem ia pricisá deu enfrentá boca de cobra… num ia pricisá enfrentá marimbondo nem sol e nem chuva… 
nóis só ia xingá… porque nóis ia ganhá dinhêro xingano e as veis ganhava as coisa prá comê xingano… pra 
VESTI… num pricisava da gente… trabalhá… i a próxima vez q/eu te vê XINgano… que eu vê cê xingando 
dinovo eu vô quebrá o cabo dessa foice na sua custela ((risos)) 

 
Doc.  E isso ficô na sua cabeça? 
 
Inf.  Acabô… eu NUN-CA mais xinguei… foi uma coisa que eu nunca esqueci… hoje eu já tô com trinta anos deve tê 

acontecido com meus doze… e eu nunca esqueci… i::: hoje por exemplo… hoje eu já servi de exemplo… que ele 
já tá velho… que já anda nervoso… e um dia desse ele ainda tava xingano… e eu percebi que ele tava xingano… e 
eu falei… um dia eu ainda vô… alembrá ele do que ele passô pra mim… e um dia a gente em vem vino lá de 
casa… que hoje a gente tem um … um sítio tamém… a gente já tem… a gente trabalhava pr/os otro…hoje a gente 
já tem o nosso sítio… tudo através da benção de Deus né… com muito esforço… 

 
Doc. (  ) 
 
Inf.  Trabalho… e hoje um dia a gente vem lá de casa do sítio… hoje já fui… já truxe ele já hoje já… já mudou… já 

revertiu bem a história… hoje eu já em vem do NOSSO sítio… já em vem do NOSSO carro… e tudo com foi com 
esforço da gente… e ele em vem contrariado… xingano… que ele…ele mais minha mãe sempe foi um pé de 
briga… todos dois é né… tem um ditado dois bicudo não se beija… mais todos dois né… sempre nervoso… i toda 
vida sempre discutiram mais nunca separaram tamém… 

 
Doc.  Eles estão vivos até hoje? 
 
Inf.  Até hoje…graças a Deus… até hoje são vivos… e aí::: ele em vem… xingano e aí ele pronunciô um… um nome 

né… de rachá/ruera… né… aí eu peguei… a gente ia passando bem perto da fazenda… na onde ele tinha me dado 
uma lição… na minha infância que tinha doze anos… bem perto da fazenda… BEM de frente a fazenda… eu 
peguei e falei pra ele… falei pra ele… o senhor alembra o DIA que o senhor me deu uma lição ali ó… debaixo da 
árve bem naquela baixada… ele ficô calado… peguei falei pra ele… porque que é que o senhor tá xingano… o 
exempo que o senhor me deu não foi esse… e o senhor acha que hoje o senhor xingá vai resolvê alguma coisa… eu 
acho que ( ) da idade do senhor tamém num acalha bem…acho que o senhor devia de pensar bem antes di dirigi a 
palavra… por que até hoje eu faço uso da palavra e uso do exemplo que o senhor mim passô… i eu vô pedi o 
senhor um favor… quando o senhor tiver junto comigo… por favor o senhor não xinga… ele desceu lágrima no 
olho… e nunca mais vi ele xingano…  

 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  I::: eu não tinha esquecido… e eu passei prá ele i::: mostrei pra ele que eu não tinha esquecido que foi um exemplo 

que ele mim deu… isso já aconteceu hoje já… depois que tenho minha profissão… que tenho minha vida… sem 
depender dele… pelo contrário… hoje o que eles precisa eu tô pronto prá…  



 
Doc.  Pra ajudá… 
 
Inf.   Prá retribuí o que ele passô né… hoje eu posso fazê tudo pra ele  graças a Deus… né… através do…né… de uma 

força que eu pedi… que eu sempre pedi pra Deus mais eu passei MUIta dificuldade pra chegá até aqui… sem… 
sem necessidade de… de malandrage… sem necessidade de droga de mal exemplo de tê que pegá as coisa 
dos/otro… que isso é uma coisa que a gente aprendeu mesmo dentro de casa… o que é da gente é da gente… as 
veis eu poderia tê aprendido até a fumá i ele… devido a gente mexê com roça… toca roça… limpá roça de arroiz… 
ele fazia cigarro i… fazia um pra mim tamém… falava não acende aí… sopra porque tem muito mosquito eu falava 
pra ele não… eu num quero não  

 
Doc.  Aí cê nunca aprendeu? 
 
Inf.  Não… não… nunca… nunca aprendi… eu num tenho vício nenhum… graças a Deus… nenhum vício… o vício 

que eu tenho acho que todos que eu… eu queria que todos tivessem é trabalhar… ser honesto né… i:::  e as veis 
que… igual eu que não tenho religião definida… eu… eu acredito muito em Deus… demais da conta… eu acredito 
muito em Deus… eu até tive numa loja ontem… eu cheguei lá e procurei as funcionária lá… até fiiz uma 
brincadeira com elas… eu cheguei lá e procurei pra elas… você tem sobretudo… que é aquelas rôpa que a gente 
usa por cima né… dessas normalmente… só caubói que usa… por cima da rôpa normal… 

 
Doc.  Não sabia não ((risos)) 
 
Inf.  I perguntei pra ela você tem sobretudo… não eu acho que não tem sobretudo… eu falei engraçado lá em casa tem 

sobretudo por todas as bandas… e aonde eu vô tem sobretudo ela falou… que que é isso que cê tá falando eu falei 
tô falando de Deus… que é sobretudo… aí falou a:::: cê tamém tá é brincano ((risos)) 

 
Doc.  ( ) ((risos)) 
 
Inf.  falei não… num tô brincano tô falano sério… aí:::… aí::: voltando lá::: atrás na minha infância… eu vô levano… 

assim… a gente vai levano a vida com dificuldade… eu comecei a trabalhá fora pr/as pessoas né… pra pessoas 
estranhas… 

 
Doc. Mais aí depois você foi pra onde? 
 
Inf.  É::: eu voltei tentei estudá outras vezes… não … não estudei… eu achava difícil as veis ficava faltando as coisa em 

casa… e eu ficá por conta do estudo e meu pai prá sustentá nóis sem trabalhá por que eu ficava era de engraxate 
né… e esse dinherim num dava… e aí eu comecei a trabalha pr/otros  aí meu pai tamém foi perdendo o domínio foi 
perdendo assim… aquela insistênça pela escola né… por que ele percebia que o dinhêro que a gente ganhava já 
ajudava né… aí a gente já calçava…já comprei o meu primeiro calçado… foi quondo engraxava ainda… 

 
Doc.  Você comprô sapato fechado? 
 
Inf.  Eu comprei… comprei  o primeiro calçado fechado… 
 
Doc.  ( ) 
 
Inf.  Na época… na época…era assim eu já num tinha uma influência mais butina porque eu achava bonito o quichute e 

aí eu fui lá e::: tinha butina… mais só que eu interessei mais no quichute e era um calçado mais caro né… 
 
Doc.  Eu tava conversando com umas pessoas diz que o quichute aqui em Goiás teve uma época que… quem tivesse com 

quichute tava… tava bem. 
         [ 
Inf.         quem tem quichute (  ) e a conga  tamém tinha 

aquelas conga baxinha… o pessoal usava muito né… na moda na época 
 
Doc. Mais aí cê realizou seu sonho? 
 
Inf.  Aí eu comprei o quichute a prestação… cê vê que eu era bem criança… eu engraxava… o::: dono da loja confiô 

ni/mim  desde daí que começo a mudança na minha vida fui::: percebeno confiança que as pessoa tem na gente o 
quanto é importante aí::: eu comprei… esse quichute aí::: todo dia ele mim deu um prazo ele falô… não eu vô dá 
um prazo pra você  aí você tráis pra mim aqui o:::  ( ) logo cê trais e aí todo dia eu trabalha e dividia o dinherim que 



eu ganhava mandava um poquim pra ele… eu paguei bem antes do prazo… e terminei de pagá o quichute e aí eu 
fui tomano uma dependência já trabalhava… já ganhava um dinhêro aí comecei a trabalhá pr/outro… já ia pra 
fazenda… já sabia um pouco… já tinha as mão calejada… já sabia já trabalhá… já tinha aprendido amolá 
ferramenta… 

 
Doc. Já tinha mais ou menos que idade? 
 
Inf.  Já tinha um… uns doze anos já tava quase nos treza né…? 
 
Doc.  Humhumm 
 
Inf.  aí::: eu trabalhava de roça pasto… ia roça pasto… pessoal já… já procurava… as veize mesmo empretero… ou 

fazendero dono de fazenda já mim procurava pra mim trabalhá aí quando fiz quinze anos treze anos… eu sempre 
com aquele pensamento que eu via a dificuldade… via as veze minha mãe colocava os filho tudo em cima de uma 
cama onde não molhava e ela passava a noite em pé… vendo a exorrada descê dentro de casa… 

 
Doc.  Nossa… 
 
Inf.  Porque molhava MESmo e aí::: eu sempre pedia a Deus… eu via ela pedi a Deus… pela gente por todos nós pra 

que tirasse a gente daquele sofrimento… que a gente havia passado que a gente tava passando… um dia eu falei pra 
ela… falei… o dia… o dia que eu que eu arrumá um trabalho… eu vô crescê… eu vô arrumá um trabalho… e vô 
consegui uma casa pra senhora… foi o primeiro trabalho que eu arrumei assim.… que eu ganhei um dinheiro 
melhó e eu já tinha treze anos… foi esse… eu fui pro garimpo 

 
Doc.  Garimpo? 
 
Inf.  Serviço SUPER pesado… só porque ieu fui pra conzinhá porque es sabia que eu era bom pra conzinhá sabe… e eu 

fui prá conzinhá…  
 
Doc.  Cê tava conzinhando no garimpo… 
 
Inf.  É eu fui pra conzinhá aí eu… eu fiquei trinta dias conzinhando… e nesses trinta dias o meu esforço falou mais 

alto… que além deu trabalhá na cozinha que eu conzinhava pra cinco pessoas seis comigo… i eu trabalhava na 
cata… dentro… no garimpo… no serviço pesado… aí eu trabalhava… aí devido o esforço meu… eu já fazia… 
serviço pesado já como os outros companheiro lá do serviço… os/otro garimpero fazia… i:: acabô daí que o patrão 
acabô se convencendo que tinha alguém lá… dentro do trabalho… alguns garimpero que era mais um que/eu no 
serviço… com trinta dia ele fez proposta pro rapaz que trabalhava no garimpo mesmo… na cata…  

 
Doc.  Ganhava menos pra conzinhá? 
 
Inf.  era menos… num era porcentage… aí ganhava por mês… e na cata no garimpo mesmo… no serviço pesado… era 

porcentage… e aí foi tão abençoado aquele trabalho que::: com trinta dia ele fez proposta pro rapaz se ele queria 
passar pra cozinha… ou se ele queria ir embora porque eu ia continuar na cata… no garimpo né…  

 
Doc.  Mas cê mostrô habilidade? 
 
Inf.  É::: força de vontade né… 
 
Doc. Humhum 
 
Inf.  Aí:: a necessidade tamém… que eu sempre trazia Deus… sempre…  eu truxe Deus muito próximo de mim… eu 

sempre senti a presença de Deus e aí:: o rapaz falou assim não eu vô pra cozinha se não der certo… eu vô…eu 
procuro otro trabalho… e eu fui pra cata trabalhá… eu fui i::: com muito esforço dependia de muita força por qu/é 
um serviço pesado… tinha que carregá motor né… i:::  não era fácil… as vezes devido a pôca força e a necessidade 
que a gente tinha… eu insistia em trabalhá mesmo não aquentando… eu tinha apenas treze anos eu era muito 
franzino… muito pequeno i::: aí eu sentia vontade de chorá… devido o esforço muito grande e não tá dando conta 
sabe… as veis eu chorava caladim  mesmo assim… as veis alguém percebia que eu tava chorando… as ve… tem 
algumas pessoa que a gente até deve favô devido enTENDÊ que a gente queria chegá em algum lugar e num tê 
força sabe…  chorava caladim … ali a lágrima descia no olho… ia lá na garganta… i eu continuava num desistia 
não… as veis tinha que fazê muita força… mesmo que uma pessoa adulta fazia… eu fazia tamém…  

 



Doc. Sei… mas você chorava por que é:::… 
 
Inf.  Chorava porque era difícil…e eu tinha que FAZÊ eu precisava de ganhá dinhêro… e eu fui continuei… aí eu fui 

acostumando com o trabalho… i:: mesmo pôca idade todo mundo admirava falava mais não tem como… como 
que::: um garoto desse… trabalha num serviço desse/qui… cê vai REBENTÁ meu fii… algumas pessoa de idade 
falava… meu fii cê pára… que cê vai reBENTÁ… isso/qui num é pr/ocê não… e eu num ligava não… eu trazia 
Deus junto comigo assim…sempre eu truxe i::: é um motivo muito grande pra mim nunca dexá de pensá… em 
Deus… i eu sempre pensei muito forte nele… i::: acreditava que eu ia consegui… e que era através dali que eu ia 
tirá a gente da dificuldade… e aí a gente começamo a pegar oro… logo que eu entrei já começamo a pegá oro… na 
primêra quinzena que trabalhei tocô… tocô quarenta grama de oro pra mim… 

 
Doc.  Aí cê fica é:::… ( ) 
 [ 
Inf.  É::: vale a pena… aí todo mundo mim deu os parabéns… todo mundo né… nossa… me dava consei…cê num gasta 

esse oro atoa não… falei… não eu já sei o que vô fazê… uns dava umas idéia… não cê faiz uma popança… 
outros… não cê emprestá a juro…  

Doc.  Eram muitos… 
 
Inf.  É::: um vidrim de aparex… desse assim… praticamente cheii… o vidro de aparex desse normal 
 
Doc.  Humhum 
 
Inf. Aí::: eu peguei i::: primeira coisa que eu fiz primeira coisa que eu fiz eu cheguei aqui em Goiás… eu fui no… na 

loja de  material de construção… comprei os material… 
 
Doc.  Pra construir? 
 
Inf.  Prá construí… pra alcançá o meu objetivo… qu/era tirá minha mãe daquele… daquele sufoco e aí meu pai tamém 

já trabalhava já no garimpo já sabe…  
 
Doc.  O garimpo era aqui mesmo? 
 
Inf.  Era aqui mesmo… no rio vermelho né… e aí eu vô te falá uma coisa … eu continuei trabalhano no garimpo… 

peguei mais oro… i nóis construimo a casa … e pra num falá que eu fiis a casa sozinho… meu pai já trabalhava 
tamém… ele ajudô com a madera e as telha… o resto eu fiz… funcionário né… os pedreiro… servente tudo… os 
materiais… o resto tudim… a casa ficô ótima… aí… e eu continuei trabalhano no garimpo… só que aí as vezes 
num pegava mais oro mais… já foi ficando difícil… só porque eu sempe tive consciência que aquele trabalho que 
eu fazia num era meu trabalho… devido… providicial a natureza i eu via aquilo ali… as veiz furava buraco e 
encontrava restos de outras pessoa que já tinha cavucado no mesmo lugar… i ( ) poluição… devastando a beira do 
rio… as margem do rio… as veis desviava os rio do lugar… e aquilo ali mim duia o coração… e eu pedia pra Deus 
todo momento… falava o meu Senhor me ajuda… esse não é meu trabalho… eu não QUERO fazer isso… eu via e 
enxergava que aquilo ali::: eu era compretamente contra i mais num esquecia tamém que aquilo ali que tirô a gente 
da dificuldade… da maió dificuldade que era o teto que a gente num tinha né… e aí:::… eu continuei insistino mais 
sempre pegano com Deus que abençoasse que um dia eu ia encontrá otra  coisa pra mim fazê que que…  fosse bom 
pra todo mundo… que eu não fizesse mal pra ninguém… que eu não fizesse mal pra natureza… que eu não fizesse 
mal pra ninguém MESMO… que eu queria uma profissão que… que fosse BOM assim… pra mim… quanto pr/as 
otra pessoa… pro meu ambiente… pra natureza mesmo… mais eu continuei insistino no trabalho…  aí::: num 
pegava mais oro… e já tava aquele bafafá de fechá o garimpo e eu nunca manifestei… contra o fechamento do 
garimpo… eu sempre fui a favor… as veis eu num falava nada que eu tava com a maioria do contra né… mais eu 
ficava na minha… mais eu… eu sempre falano com Deus que eu ia consegui uma coisa diferente pra mim ganhá 
dinhero e eu sonhava um dia tê né… a minha vida mesmo… depença própria… aí::: aCABÔ… fechô o garimpo… 
i::: eu vi muita área devastada… muitos poluição… muita coisa estragada mesmo… eu chegava a pensar que o rio 
não ia recumperar mais… mais eu acho que pra natureza… pra Deus não tem nada impossível não  

Doc.  Humhum 
 
Inf.  E aí::: eu comecei a trabalhá BRAçal dinovo né… não voltei a estudá eu voltei a trabalhá braçal dinovo… aí::: eu 

já tava mais grande… eu já tinha uns quatorze ano… devido a responsabilidade que eu tinha… eu já comecei a 
arrumá umas namoradinha né…  

 
Doc.  ((risos)) 
 



Inf.  Tinha esforço… e as veise comentava muito né… as pessoa comentava  a respeito da pessoa da gente e aí já 
comecei a envolvê com namorada… já comecei a trabalhava pr/os outro… ia roça pasto… pegava empreita… aí 
quem era empretero era eu… eu já pegava e já punha… os peão pra trabalhá pra mim… mesmo… inda criança 
ainda… porque eu com quatorze anos era muito pequeno… quatorze quinze anos ainda era muito pequeno… muito 
franzino ainda… num tinha tamanho de homem não… aí eu já punha as pessoa pra trabalhá pra mim e as veise 
quando num dava assim pra tocá o serviço eu ia trabalhá pr/os outro… alguns empretero… eu já cheguei a ir até 
pro bacia do Amazona… no Xingu já fui roçá mato lá já…  

 
 
Doc. ( )  
 
Inf.  Devido a procura  de melhora né… roçá mato… enfrentá a febre amarela lá… a gente mesmo fomo sete pessoas… 

daqui… inclusive foi meu irmão mais novo do que eu… eu levei ele… a minha mãe NÃO aceitava a gente ia… eu 
tive que menti pra ela que a gente ia pra perto aí pra perto de Mozarlândia né… e a gente fomo pra Bacia do 
Amazona… levamo UMA SEMANA na estrada… 

 
Doc.  Pra chegá lá? 
 
Inf. Pra chegá lá… 
 
Doc.  Vocês passaram pelo rio? 
 
Inf.   É a gente passamos pelo rio Araguaia e fomo… aí era pra gente ficá noventa dias lá… a gente viemos com setenta 

e cinco dias… porque cinco dos que foram com nois pegaram febre amarela… aí meu irmão inda ficô pra trais… 
eu tive que vim pra trazê os otros…  

 
Doc.  Mais isso foi indicação de algumas pessoas? 
 
Inf.  Foi… foi influência assim né… prá ganhá dinhero né… i todo mundo e cabô daí que era só ilusão… e hoje eu falo 

pra quoqué um… voceis não sai da cidade de voceis pra ir passá melhora em outro lugar… ouvi voz de tercero 
assim… porque as pessoas conversa muito… aqui a gente combinamo um preço i lá era outro… se a gente tivesse 
trabalhano aqui era melhor era melhor do que tivesse ido… mas tudo serviu de experiência né… 

 
Doc.  Conheceu o mundo né… 
 
Inf.  Conheceu i::: exempro tamém né… a gente já começá a não acreditá nas pessoas… sabê em quem a gente acredita 

em quem a gente deve acreditá… a gente já começá a separar as pessoa bem que de modo diferente pra mim não há 
ninguém diferente de ninguém… pra mim tanto fais rico quanto pobre… pra mim todos eu tenho como irmão como 
ser humano e não tenho diferença… hoje eu alcanço uma meta de popularidade bem grande… devido isso… pra 
mim… eu faço questão de tratar principalmente bem as pessoas que necessita mesmo de amizade… são pessoas 
deficiente… são pessoas pobres… são pessoas humilde… eu faço questão de tratar com humildade tamém e com 
carinho porque eu sei que são pessoas que necessita… então… eu resolvi conhecê um outro tipo de garimpo depois 
já de adulto… e com esse mei de tempo eu já tinha infruência pra trabalhá com cabelo… eu saí… eu cheguei a 
comprá um barracão… um lote… com muito esforço… com muito trabalho… eu já deveria tá com dezesseis ano… 
dezesseis pra dezessete anos… já namorava… deixei a namorada um dia… dexei chorando… ((risos)) 

 
Doc. ((risos))Pra ir em outro lugar? 
 
Inf.  Pra ir conhecê um garimpo… que chama garimpo de… de tunho… garimpo de muitos eles falam… aí eu vendi… 

eu arrisquei…joguei tudo… investi nesse… nessa jornada na nova jornada que ia conhecê… aí sai de casa… vendi 
o barracão… vendi tudo… peguei o dinhero e puis no bolso e falei pra minha mãe… ó mãe só sei que eu tô saindo 
agora não sei o dia de voltar não… 

 
Doc.  Você morava com ela? 
 
Inf.  Com ela né… e aí a gente já tinha melhorado muito… tinha a casa né… os móveis e eu lembro até hoje o primeiro 

sofá que a gente tinha… eu fui e comprei pra minha mãe… aí nesse dia que eu comprei o sofá eu resolvi tomá 
umas cachaça pela primeira veis ((risos)) passei muito mal… minha mãe chorô muito… pediu que num queria vê o 
fii dela daquele jeito… e pra ela ela num queria jamais vê o fii que ela mais queria daquele jeito… ela queria todo 
mundo muito bem… mais o esforço assim… naquela… né… ela num queria mal pra ninguém… o esforço que a 
gente tinha né… era incomparável né…  



 
Doc.  Ela reconhecia né…? 
 
Inf.  Reconhecia… i::: eu tamém jurei que daquele momento ali que vi minha mãe… chorando ali… e não ia 

mais…chegá naquela situação em casa… eu posso até tê chegado… mai/na casa da minha mãe não ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) ( ) lá não né? 
 
Inf.  Hoje eu já têm um pensamento bem diferente… eu acho que pra::: gente vivê bem… pra gente diverti em tudo cê 

num precisa de bebida… hoje eu já penso assim… qui::: você não precisa… uma que eu nunca fui viciado… 
bebida nunca mim tirô a responsabilidade… mais a bibida nunca teve uma boa aparença né? 

 
Doc.  É 
 
Inf.  Aí::: eu fui coNHECÊ esse garimpo lá i eu fui… i eu fiço o possível pra inconomizá o dinhêro que tava com 

ele…fui de ônibus até um pedaço… um outro pedaço eu fui… tentei i de carona i eu fui… cheguei até o garimpo 
i::: eu cheguei lá numa cidade bem próxima do garimpo… chaMA Crichá… chama Crichá Velho… tem o Crichá 
Beirim… que uma cidade q/eu fui de ônibus até lá… e do Crichá Beirim até o Crichá Velho eu fui de carona 

 
Doc.  ( )  
 
Inf.  Economizano né… porque eu num sabia o q/eu ia vê pra frente… qual era a necessidade que eu ia passá se ia sê 

bom ou se ia sê rui  
Doc.  Sei  
 
Inf.  Aí::: eu fui… chegô lá… pra onde q/eu vô… se eu fô pr/um hotel… 
 
Doc.  Gasta… 
 
Inf. Primêro caso que vai acontecê… que eles vão pensar que eu tenho dinhero…pode causá uma mal infruença né… 

assim pra gente… pra riba da gente né… pode… alguém pode tê uma mal intenção com a gente… mas eu já era 
assim… já esperto… já::: conhecia mulhé bem… falei vô… vô procurá uma zona… uma casa de mulhé… então 
hoje eu acho qui::: por isso… isso já foi muita experiença que eu tive… hoje a razão d/eu num diferenciá 
ninguém… de ninguém… nem mesmo a mulhé da vida… nem mesmo um homossexual nem mesmo um pobre ou 
um preto… nem mesmo espécie nenhuma… 

 
Doc.  Você já viveu muito… 
 
Inf.  Né… humilde…eu acho que a escola do mundo que eu tive foi a melhor coisa q/eu tive… as veis hoje… hoje eu 

agradeço muito a Deus porque… a necessidade que eu sinto da… da leitura mesmo… é pôca porque o mundo me 
ensinô muita coisa… só porque do que o mundo me ensinô eu tirei as melhores página… os melhores exempro eu 
tirei da escola do mundo… cê entendeu… 

 
Doc.  Você aprendeu muito né… 
 
Inf.  O mundo me ensinô… foi coisas boas… hoje eu trago coisas boas… e eu sempre truxe coisas boas no meu 

coração… mais eu nunca esqueci que Deus tinha que me ajudá… e foi o que ele fez… me ajudô muito… i::: eu fui 
e procurei essa casa de mulhé lá de uma zona… eu cheguei lá expriquei a situação pra dona… do ambiente… foi 
um dos lugar que eu fui MAIS bem recebido… fui MUITO bem tratado 

 
Doc.  Ah… cê pediu pra ( ) 
 
Inf.  É eu pedi pra ela e procurei serviço lá… que era o lugar que os garimpero freqüentava lá… eu expriquei a situação 

pra ela… falei que eu tava indo em busca de trabaio que eu precisava de um lugar pra ficá e expriquei a situação… 
ela mim deu comida… me deu… me arrumô lá… um quarto pra dormir… e ela falou assim… ó nóis vamo arrumá 
um serviço pra você… ela viu qui::: a minha intenção era as melhor… ela viu que eu num era um mal elemento… 
que ali tamém era pessoa vivida que havia por ali… i oiá que o ambiente lá havia mulheres até do exterior… 
devido a fama do garimpo… dinhero né… tinha do Chile… tinha de toda banda… tinha mulhé do exterior lá… que 
fazia programa lá né… que ganhava dinhero lá… que vivia daquilo… 

 
Doc.  Isso em Crichá? 



 
Inf.  Em Crichá… 
 
Doc.  Crichá Velho? 
 
Inf.  É::: hoje inda existe o garimpo lá… existe um garimpo grande lá que chama Serra Grande… i::: existe o garimpo 

da lavra que hoje acho que num funciona mais… acho que já tá praticamente desativado… i::: i a minha história 
continuô ali sabe… i::: ela falô ó tem um garimpero aí… ele é sistemático demais da CONTA e ele tá precisando 
de um funcionário… tá precisano de pessoas pra trabalhá lá… você já trabalhô… falei não… primera veiz q/eu tô 
vino… i eu nunca nem vi 

 
Doc.  Mas cê já tinha trabalhado? 
 
Inf.  Já tinha trabalho num outro garimpo né… o garimpo de chupadera… qu/es fala… de céu aberto… esse é de 

túnel… você desce como se tivesse descendo dentro de uma cisterna…i lá você entra pra dentro do túnel… dentro 
do túnel… e lá que você retira… que você extrai o material pra moê no munho pra extraí o metal né… o oro… aí 
ela pegô i falô assim… ele deva vim aqui hoje… ele vem aqui todos os dias… ele gostava do bafafá lá né… da 
muiezada né… i::: i eu fiquei aguardando por ali… as veis a gente ficava mei  sem graça tudo… sabe…  

 
Doc.  Cê tinha quantos anos? 
 
Inf.  Eu já deveria tá com uns dezeSSEte anos i eu já tinha infruênça… eu já tinha infruênça de cortá cabelo 
 
Doc.  Sozinho? 
 
Inf.  Sozinho… Deus e eu… e aí::: eu peguei e já levei a praia… levei o pente e a tesoura pra cortá cabelo e chegô lá… 

i:: que qui cê fais… além… que qui cê fazia lá… falei… não eu… eu corto cabelo… assim eu tô… eu tô aprendeno 
agora… eu já corto… corto muito cabelo… i::: só porque eu aind/anum… ainda num é o suficiente pra mim assumi 
uma profissão 

 
Doc.  Você aprendeu… sozinho? 
 
Inf.  É isso já foi infruênça…né… entendeu… isso era o que eu pedia pra Deus pra que mim ajudava i:::  eu… num 

imaginava nunca que eu ia profissionalizá cortano cabelo… 
 
Doc.  Sei 
 
Inf.  Aí::: já apareceu alguém lá pra cortá cabelo… ó tem alguém ali que qué que cê corta… já apareceu umas mulhé 

lá… qué que cê corta cabelo delas… e eu fui… fui cortano cabelo… foi apareceno ( ) pessoas foi gostano…i eu fui 
cortano… lá nessa zona lá ((risos)) i::: parecia home lá… não cê podia cortá o meu tamém… i eu fui cortano… e 
aí::: foi pra noite… a noite me deram comida… mim deu janta e::: ali alguma das pessoas que eu cortei cabelo mim 
deram uma cojeta… falei já melhorô né… 

 
Doc.  Sei 
 
Inf.  Mim deram janta… 
    [  
Doc.     Isso foi o segundo dia 
 
Inf.  O primERO dia… no primero dia… tinha chegado lá de manhã… eu tinha posado em Crichás i::: incrusive em 

Crichás eu posei numa zona lá… e aí::: eu acabei fazendo amizade com as mulheres lá… tinha alguém por lá na 
cidade que era daqui da cidade de Goiáis… es comentaram lá…i eu já conhecia tamém… que eu já conhecia bem 
já…já conhecia um pôco de gente… i no oto dia que eu seguia viage… eu levei dois dia pra chegá até… o 
garimpo… aí eu cheguei lá no oto dia de manhã né… aí eu passei o dia lá nessa zona…aí a noite… até a noite… aí 
falou… cê aguarda cê pode i ficano aí… cê num preocupa não… me trataram super bem 

 
Doc.  Mais as mulheres não ficaram… encantadinhas não? 
 
Inf.  É::: não… as mulhé assim sempre né… elogiavam né… devido assim… já tinha aparença… já com aparença de 

artista… uma coisa assim…  
 



 
Doc.  Você parece o Leonardo ( )  
 
Inf.  Aí:::  as veis encantava ca cor do olho… cabelo né… e assim devido a gente sê saído tamém… as veis chei de 

piada… conta… fala muita bestera… aí::: eu fisso amizade fácil com elas lá… só porque eu num misturava as 
coisa… i aquilo ali Deus falava alto a todo momento  no meu coração assim… que chegava a ponto deu emocioná 
de tá viveno… de tá conseguino alguma coisa… e aí quando foi a noite… eu jantei… tomei banho… tô por ali::: e 
aquelas mulheradas bebeno e tudo… as veis até tinha hora que dava vontade de gastá um pouco do dinhero 
((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Umas mulhé muito bonita né… 
 
Doc.  Pra ( ) né 
 
Inf.  É::: i aí eu vô te falá uma coisa… eu cheguei até envolvê com uma estrangera… do exterior… mais foi depois… 

foi bem depois… ai::: a noite esse rapais que tava precisano de funcionário chegô… chegô todo::: esparolado 
assim… um cara assim tipo assim mei sistemático… mais parece que um pôco sem educação tamém sabe… e eu já 
falei ó meu Deus é agora qu/eu vô enfrentá a fera… vô contá a situação p/esse caboco… a hora que ele chego a 
dona do ambiente lá… foi e mim chamô…falô Zé Carlo é aquele ali ó… vô conversá com ele pra você…ela foi e 
chamô ele… conversô com ele… e ele chegô onde eu tava… e bateu a mão no meu ombro… pegô e falô pra 
mim… ocê tá caçano serviço ou cê tá caçano dinhêro… falei não se eu arrumá um serviço… o resto nóis ajeita 
depois… que se tivé serviço as veis nóis tem oro… as veis nóis tem dinhero… primero eu quero o serviço… quero 
o serviço e um lugar pra mim ficá…e eu quero um lugar pra comê… ele pegô e mim falô assim ó cê já trabalhô no 
garimpo… falei não… cê conhece… falei não… falei eu quero conhecê… e eu quero trabalhá… ele falô assim é 
desse jeito q/eu tô precisano… eu quero um caboco que qué trabalhá porque lá nois num tá teno oro não… falei 
num tem pobrema… mais a minha intenção era a seguinte… mesmo num teno oro eu trabalhava ali por uns 
tempo… i conhecia outras pessoas né… e através dali eu poderia consegui trabalho melhor… ele falô assim então 
vamo… só que eu tenho uma coisa pra te falá… você vai tê que alugá algum lugar pr/ocê ficá… porque lá dentro 
da minha casa eu num aceito garimpero não… não aceito ninguém… lá é só eu e minha famia… falei não… mais 
cê arruma comida pra mim… não fome cê num vai passar não… nem que nóis compra fiado… falei não então tá 
bão… tem o serviço então vamo embora… e eu fui… chegô lá eu nunca tinha visto… é uma caixa assim… é tipo 
uma boca de uma caixa mesmo e ocê… e tem um… um guicho… tipo essa… o assari mesmo… a corda de descê 
dentro de cisterna… cê amarra nas perna né… tem… o assento assim… cê assenta e desce… cheguei lá ele falô cê 
qué descê primero… falei não eu quero vê alguém descê primero pra mim podê descê… aí tinha um rapaiz lá… 
até… é… rapais assim… ele já era bem mais velho que eu assim… ele era mais novo… mais ele aparentava mais 
velho… porque devido o garimpo… aquele serviço escravizado… a maioria sofria com envelhecimento precoce 
sabe… por causa do serviço escravizado mesmo… aí ele foi e chamô esse rapais… ele falô Caçu… desce aqui pro 
rapais vê… e ele foi i::: sento lá nu… nu… era tipo um laço assim… que cê entra dentro dele… ai você segura no 
cabo e desce… e é tocado a::: força da energia né… o motor elétrico… ele foi sentô e desceu… aí ele desceu… 
subiu… cê tem coragem… falei tem… QUARENta e cinco metro pra dentro do chão… e aí::: eu fui sentei lá e 
desci… aí es mim ensinaram que aí cê dava dois toque no cabo… tinha uma marreta no cabo… ( ) cabo de aço… 
cê batia… cê dava um toque es ajeitava… cê dava oto toque es subia você… e eu fui e desci… isso já era quase a 
noite… foi no mesmo dia… e não cheguei a posá nessa zona… no mesmo dia e eu fui… e desci lá nessa caxa… aí 
eu desci lá dentro da caxa… um pôco tremo… nervoso… eu nunca tinha descido nem dentro duma cisterna… eu 
fui desci… foi bem… na hora de subi… que ele deu o arranco nu… nu guicho… eu fiquei nervoso e 
descontrolei… e subi batendo na caixa… era de madera dum lado e do outro o calçamento… no/ra qu/eu chequei lá 
em riba o coro dos meus ombro tinha saído quase tudo… cê começô a machucá uai… não eu vô expricá pra ocê 
direitim é assim… que cê tem que fazê… e mim ensinô direitim… não mais num tem nada não… e os ombro tudo 
esfolado… porque vem pegano na madera né… dum lado e do outro… aí eu fui… falei não eu vô aprendê… num 
si preocupa não que isso aqui é o de menos… e aí já a noite sem lugar pra ficá… aí eu falei não se ocêis num 
importá eu vô ficá por/aqui mesmo no serviço… i::: em volta do… do  serviço assim… costuma fazê um… um 
rancho assim de palha por riba… assim só do buraco mesmo onde cê desce… pra num ficá pegano muito sol… e 
na época inda tava fazeno um pôco de frii e eu com a mala né… com… com as coberta… e eu peguei i::: arrumei 
um lugar pra dormi lá… dentro de uma moita de capim… aí eu dormi lá dentro dessa moita ( ) sabe… fisso… 
arrumei o lugar direitim… puis o cochão e tinha uma moita de capim eu::: dormi dentro dessa moita… aí eu fui 
trabalhando com es… e foi tomano confiança em mim… aí::: i eu continuava dormindo lá dentro dessa moita de 
capim lá… aí eu peguei passei a conhecê otas pessoa… e bem nesse garimpo loco…conheci um rapaiz lá… fui vê 
ele era marido de uma prima minha e tinha uma prima minha nesse garimpo… mais lá tinha uns treis mil habitante 
nesse garimpo…  



 
Doc. Nossa…  
 
Inf.  E eu conhecia… eu pegava água numa cisterna lá… e essa cisterna era na casa dessa PRIMA minha e eu não 

sabia… aí ese ficaram sabeno qu/eu tava lá… aí ele falô a::: então o rapais que eu vejo pegano água na cisterna é 
ele… me procuraram lá e passei a dormi na casa dessa prima minha… já melhorô né… 

 
Doc.  ( )  
 
Inf.  É::: e aí eu acho que o patrão já ficô assim… mei enciumado ele falô não Zé Carlo… cê vai durmi lá em casa… cê 

vai durmi lá em CASA  
 
Doc.  Mais ele tinha falado que num aceitava… 
          [ 
Inf.              É num aceitava… ele já tomô confiança em mim… ele já viu que podia confiá e 

aquilo ali num esqueno de trazê sempre o pensamento firme em… em Deus… i lá na casa dessa prima minha eu já 
comecei a cortá cabelo… e es começo a incentivá… MONta o salão pr/ocê trabaiá rapais… sai desse serviço 
aqui… i::: esse serviço que cê tá trabalhano é o mais pirigoso… é o serviço mais VÉI que tem aqui… direto morre 
gente lá… lá morria gente todo dia… todo dia morria gente… morria gente eletrocutado… morria que pedra caia 
em riba… morria gente que detonava bomba num dava tempo de saí lá debaixo… que detona as rocha cum 
bomba… aí::: ele pegô i::: eu trabalhava… entrava no serviço as seis hora da manhã… trabalhava o dia todo… uma 
noite toda… e saía no OTRO dia seis hora… aí eu tinha um dia todo e uma noite toda de folga 

 
Doc.  ( ) 
 
Inf.  Ë aí::: nesse período meu… eu ia SAÍA do serviço na seis horas da manhã… cortava cabelo o dia todo… num toco 

lá fora assim… de baixo de umas moita de banana e fui praticano e eu num deixava de i nessa zona aonde tinha 
essas mulhé… e eu ia lá mais num GASTAVA… eu sempre economizano pra que um dia eu pudesse melhorá as 
coisas… e eu ia lá cortava o cabelo das mulherada lá já… e eu chegava lá eu já era de casa… i::: aí essa mulher 
dona da zona lá tinha um… não é q/eu num sei se ainda tem…tinha dois… SUbrinhos em São Paulo que era 
cabelerero… ela falava pra mim… insistia comigo… não se ocê quisé i eu vô arrumá com es pra você i prá São 
Paulo… eu não quis i… eu num queria dexá minha família… eu falava a::: ficava indeciso… penSA direito… ela 
mim falava sabe… pensa DIreito…vai cê bom pra ocê… es são os MELHOres em São Paulo… es eram gêmeos… 
eu num sei se é esses gêmeos aí não q/eu num cheguei a conhecê… aí::: eu num quis i… aí eu continuei por ali 
trabalhano… aí eu fui:::… aí eu ficava na casa do patrão… e era aquela maió confiança… cheguei a namorá uma 
filha dele tamém… porque ele num dexava de graça né… ((risos)) aí falô essa era muito… e eu cheguei a 
namorá… e pra ele num tinha coisa melhó não… eu era uma pessoa nota deis… era uma pessoa da confiança 
dele… ele viajava e dexava TUdo na minha responsabilidade… chegamo até pegá um orim… foi logo pegamo 
oro… ele falô nóis tava precisano MESmo d/ocê aqui porque nóis tava brefado… aí começamo a pegá o oro… aí 
nóis continuamo… aí logo brefô tamém eu güentei as mão com ele lá… güentei as ponta devido ele tê me acudido 
na hora q/eu precisava e eu reconheci né… passei a conhecê todo mundo praticamente lá… muito popular… aí eu 
güentei a mão com ele lá trabalhano sem pegá oro… um dia ele mesmo falô pra mim… falô ó Zé Carlo fais o 
seguinte… o trem num dá dano mesmo e ocê ta precisano de dinhero… se você quisé arrumá otro serviço você 
pode arrumá… i::: o dia que nóis tivé pegano um orinho aqui eu vô lá e busco cê pra trais… que aqui ta fraco… 
tem otras pessoas precisano trabalhá tamém… as veis es num teje precisano de dinhero tanto quanto você… aí::: eu 
peguei e falei pra ele falei é… é… o jeito… mais só porque… ele falô SÓ PORQUE aí você pode continuá ficano 
aqui em casa… cê pode continuá i durmino aqui… aí::: eu fui comentei com o marido da minha prima… como tava 
a situação… ele falô não então cê vem trabalhá pra mim… ele tamém tinha ganhado um ( ) aí::: mim dispensei lá 
do sogrão que era o patrão mermo 

 
Doc.  É… 
 
Inf.  Dispensei lá… a::: a hospedage dele lá… fazia a refeição lá… aí::: fui pra casa dessa prima minha… chegava lá… 

cheguei lá pra eles a melhorá coisa que tinha era eu lá com eles… me tratava muito bem de confiança tamém… i 
continuei trabalhano com ele… pegava um orim pôco… só porque eu já num trabalhava mais em baixo mais já saí 
do serviço arriscado… trabalhava do lado de fora moeno… mais era cansativo… era moeno… pegava enchia a pá 
colocava no munho e moinha… i::: é… aquela… aquele serviço consecutivo ali… era durante das seis as seis do 
otro dia… aí eu chegava o ponto de DURmi assim de chega deliRAVA no cabo da pá moeno… ia lá voltava 
moía… enchia a pá de novo colocava no munho… aquele… aquela freqüência ali dia e noite… chegava o ponto de 
delirá de cochilá mesmo no cabo da pá… aí::: eu ganhei um dierim lá… e nisso eu já tava bem… já tinha 
aperfeçoado bem meu trabalho…  



 
Doc.  Cortando cabelo? 
 
Inf.  Cortando cabelo… e um dia::: eu olhei pra mim mesmo i::: todo mundo incentivava… i eu falei assim Deus mim 

pois a profissão certinha q/eu sempre pedi pra ele… i eu num vô fazê mal pra ninguém… pelo contrário vô cuidá 
da beleza das pessoa… vô fazê com que elas sinta melhor… i eu peguei e vim embora pra Goiás… vim pr/aquele 
mesmo lar aonde um dia eu dexei minha mãe chorano… dexei a namorada chorano… hoje é a mãe do meu filho 
né… pesar deu ter sido… 

 
Doc. Lá? 
 
Inf.  AQUI em Goiás né… q/eu dexei ela chorano aqui…a de lá já era a otra né… eu tinha a ota lá e tinha ((risos)) uma 

lá e a ota aqui em Goiás ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Sem contá as ota do trabalho que… da… do… lugar que mim receberam pela primeira veis né… 
 
Doc.  Humhum ((risos)) 
 
Inf.  ((risos)) e por aí em vem cresceno a fama  né… de… 
 
 
Doc.  De cara de pau? 
 
Inf.  De cara de pau né… essa cara de pau que Deus me deu ((risos)) aí::: eu cheguei em casa… minha mãe agradeceu 

demais a Deus… o meu filho num vai volTÁ mais… ele vai ficá aqui… aí eu conheci um pessoal lá vizim… 
inclusive o pessoal era até… tinha até pôco tempo que tava morano lá vizim… i::: pessoal bem sucedido de 
situação q/eu devo muito favor pra eles… hoje es tão em Mato Grosso… Adecil Toledo né… ele pegô i::: tinha 
uma mercearia lá… mim… mim fez proposta pra trabalha com ele na mercearia… falei então quer dizê que tá 
melhorano né…  

 
Doc.  É  
 
Inf.  Eu já num tô mais… e eu fui trabalhei com ele lá… eu tinha um dinherim… ele queria melhorá o negócio né… ele 

pegô e mim chamô pra sê sócio… 
 
Doc.  Da mercearia? 
 
Inf.  É… e eu fui fiz uma sociedade com ele… e continuei cortano cabelo… só que a sociedade tamém num deu certo 

nada… porque devido vendê tudo fiado cê qué o melhor pros/oto… cê num qué vê ninguém passando falta das 
coisa… 

 
Doc.  É… 
 
Inf.  Eu fui investi no meu trabalho que foi cortá cabelo… e ele foi e mim cedeu uma área dele lá pra mim construí… e 

aí eu já mesmo construí com minhas próprias mão… num paguei pedrero… num paguei nada…  
 
Doc.  Que é onde você tá agora? 
 
Inf.  É::: onde eu trabalhava lá no Aeroporto 
 
Doc.  Há::: tá 
 
Inf.  Lá embaixo em construí… i::: foi lá que eu comecei… e hoje tem doze anos… melhorei graças a Deus né… depois 

disso eu mais a mãe do meu filho terminamos… eu tenho o meu filho hoje né… que num tem nada mais somo bons 
amigos e a mulherada continua né… tem umas cinco ou seis aí… ((risos))) 

 
Doc.  Ao mesmo tempo ((risos)) 
 
Inf.  Ao mesmo tempo… mais esas entende… e ai a gente vai indo desse jeito aí… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


