
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 
I –  Dados Gerais 
1.1 Inquérito nº: 05 
1.2 Cassete nº: 05 
1.3 Lado: A e B 
1.4 Duração: 60’ 
1.5 Data: 29/07/03 
1.6 Local de inquérito: casa do informante 
1.7 Tipo de inquérito:              ( 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: Cidade de Goiás - GO 
4. Domicílio: Rua Altino Lobo - Bairro João Francisco - Goiás 
5. Residência anteriores: Goiás 
6. Está em Goiás desde:  os 0 anos de idade 
7. Formação escolar: 4ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: pedreiro 
9. Idade: 36 anos  
10:Local de trabalho: empreita 
11. Tempo de serviço: dos 07 aos 36 anos de idade 
12. Outros locais de trabalho: fazendas, Itaberaí 
13. Outras atividades: lavrador 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico: baixo 
16. Naturalidade do pai: Minas Gerais - MG 
17. Naturalidade da mãe: Goiás - GO 
18. Naturalidade do cônjuge: Goiás - GO 
19. Ocupação do pai: lavrador 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: manicure, doméstica 
22. Nº de filhos: 02 filhos  
23. Filhos adotivos: - 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 
 
 
 
 
 
 
 
Doc.  Porque você tem esse nome? Pra começá 
 



Inf. Ah… pra começá esse nome eu jé nem num gosto dele 
 
Doc.  Porque? 
 
Inf.  Porque esse aí já vem um nome que sempre eu falo pra minha esposa… é porque esse 

aí já vem UM nome qu/eu num gostei dele que sempre eu falo pra minha esposa… 
s/eu pudesse mudá já tinha mudado… por que cê vê tem tendênça do meu PAI… por 
que pra começá… ota já num vô longe… i… meu pai mesmo eu num cheguei a 
conhecê… i sempre minha mãe… sempre pegava no meu pé falava que cê tem a cara 
do seu pai… ZÉ Ranofo… qu/era o nome do meu pai… e o pai mesmo qu/eu conheci 
foi o Atomiran… que Deus a tenha… qui… esse foi meu pai verdadero porque foi ele 
qui como se diz… até hoje eu tenho minha vida tem minha família… foi através dele 
foi tudo foi ele que mim deu… então… esse pai foi meu pai verdadero… esse Zé 
Ranofo pra mim num é meu pai… qui s/ele fosse meu pai ele tinha mim dado alguma 
coisa… s/eu tem essa casa qui hoje graças a ele i a Deus… porque… iss/aqui TUdo é 
dinhero dele… qui si num fosse ele tamém minha mãe num tinha comprado essa casa 
pra mim 

 
Doc.  Esse Atomiran é o segu:::ndo marido da sua mãe? 
 
Inf.  É… é meu padrasto e meu pai verdadero que Deus a tenha… qui tu:::do que tenho 

hoje… igual eu tinha casa no aroporto igual a minha esposa contô pra você… lá qui 
nóis tinha lá qui nóis moramo MUIto tempo im barraco de lona o qu/eu possui lá 
tamém foi o qu/eu construí barracão lá foi atravéis dele e eu tenho essa casa aqui 
atravéis dele também… tudo foi atraveis dele mai… esse Zé RANOfo que fala que 
diis qui é meu pai… esse eu num falo qu/é meu pai… pai meu mesmo qu/eu como se 
diis… qu/eu:::… tem fé memo… é esse qui Deus levô… 

 
Doc.  Cê conheceu seu pai? 
 
Inf.  Não… não conheci… quando a minha mãe chegô largá dele foi quando ela entrô no 

consórcio qu/ela começô a trabaiá no consórço eu tava com dois pra treis ano… foi 
quando ela conheceu Atomiram… qu/é meu padrasto… enTÃO esse qu/eu falo qu/é 
meu pai…que foi meu pai… i mesmo s/ele aparecesse aqui hoje falasse qui ia mim dá 
alguma coisa… eu falava/ssim cê num é meu pai… num é meu pai… meu pai foi 
aquele que mim criô… qui mim deu vida e saúde… mim deu de tudo apesá qu/ele já 
aprontô… qu/ele já bateu na minha mãe… qui tá minha esposa qui tá de prova… 
qu/ele já bateu DEMAis da conta na minha mãe tamém… foi um… um padrasto mei 
carrasco… que agora ele já mim deu uma taca uma veis tamém… foi uma veis tamém 
qu/ele mim deu uma taca que judiô dimais… mais tamém foi uma veis só… mais eu 
num tem MÁgua nenhuma dele… i eu direto ando sonhano com ele… i eu tem muita 
vontade assim… de vê ele di novo… pessoalmente porque eu num… num tem como 
eu… 

 
Doc.  Ele ainda é vivo? 
 
Inf.  Não… falecido 



 
Doc.  Falecido? 
 
Inf. É falecido… infelizmente foi o que mim deu vida e saúde sô… eu tem essa casa qui 

hoje foi através dele… que minha mãe tá::: pensionista… se ela comprô essa casa foi 
através dele 

 
Doc.  É… 
 
Inf. O que ela ganhô… ela tá ganhano esse dinherim ela tá recebeno dinherim até graças a 

Deus razoável através DEle então… nóis temo essa casinha traveis DEle… eu num 
tem NAda nem um milímetro de cramá dele a única coisa qu/eu tem de cramá dele… 
qu/eu já cramei tamém na época quando ele era vivo tamém… foi duma veis qu/ele 
batia na minha mãe… i da veis qu/ele mim deu uma taca… que foi um COro tamém 
pra dexá saudade… ele mim sangrô eu todim… pegô eu na época deu minino ainda 
tamém 

 
Doc.  Que qui cê tinha feito? 
 
Inf. NAda… simplesmente eu tava brincano junto com um… meu irmãozim qu/é o filho 

legítimo dele… nóis tava brincano foi na véspera de natal… que sempre tinha festa no 
consórço aí ele ganhô… um meu… meu irmão ganhô uma bolinha… i nóis tava 
brincano… aí o minino pega chuta a bola e mim acuzô… qui eu tinha CHUTAdo a 
bola no arame… furô a bola e ele nesse tempo… tinha quele tal de ( ) de João 
Francisco em frente o consórço… aí minha pegô e falô… Josmazim vai lá chamá seu 
pai pá vim almoça… e ele tava lá tomano seus gole dele lá e eu já fui assim tremeno… 
qu/eu sabia com/é qu/ele era… que quando ele chegava bêbado ele pegava minha mãe 
e batia né?… dava uma taca nela… e eu fui lá tremeno de medo corri fui lá no João 
Francisco falei papai mamãe tá chamano pa í amoça ele falô peraí só um poquim… aí 
tá ele tomô seu útimo gole dele lá i eu vim tremeno… aí chegô lá meu irmão falô 
papai Mazim furô a minha bola… aí ele pegô entr… pois eu pra dento lá no quarto… 
um quarto tipo esse aqui assim… entrô pra dentro do quarto… TRANcô a porta e pegô 
aquele fiu daques fiu antigo… daques peão anTIGO… que aquele que tira o cabo… 
puxô lá pra dentro… trancô eu lá dentro… trancô a porta i::: taca… i minha mãe 
tentano abri a porta… até o sargento Jorge lá… nessa época inda era vivo… qu/ele foi 
falecido agora pôco tempo… que foi matado lá em Goiânia… aí::: ele mim sangrô 
todi:::m… i minha mãe pegô i falô qui ia da parte… o… o… quer dizer… minha mãe 
não o sargento Jorge… falô que ia da parte que ia entregá ele… minha mãe pegô e falô 
não dexa hora qu/ele sará… aí depois nóis conversa… aí cabô que ficô nisso i tudo i 
tal… nunca mais tamém ele tritô a mão… aí ficô essa ( ) toda vida sempre ele feis as 
coisa pra mim… foi a única veis qu/ele mim bateu… com vontade… sempre ele mim 
dava puxão de oreia… dava um consei pra mim… i foi até a vida dele… até depois 
deu casado… depois qu/eu casei com minha esposa sempre ele mim dava consei 
tamém… i… foi levano essa vida… aonde qu/eu vô… vô levano essa vidinha hoje eu 
tenho o qu/eu tenho aqui tamém é atraveis dele qué dizê primeiramente atravéis de 
Deus né? que se num fosse Deus nóis tinha o que a gente tem né? que a gente tem 
sempre… mesmo em primero lugar é Deus né? aí ele faleceu infelizmente… aí passô a 



pensão pra… pra minha mãe aí minha mãe… aí minha mãe foi e ajeitô igual a 
Ironildes falô pra você… passô essa casinha aqui ela pegô dinherim e comprô essa 
casinha i nóis tamo como se diis levano essa vidinha… Graças a Deus é o que nóis 
tamo TEno aqui atraveis dele… agora se eu falar a verdade pa você… no tempo deu 
criança o qu/eu já passei tamém nossa Deus 

 
Doc.  Quando cê era criança… cê começô a trabaiá muito cedo né? 
 
Inf.  Eu comecei a trabaiá eu tava com idade de ci:::nco a seis ano… que sempre eu ainda 

falo pro meus minino… eu com cinco a seis ano… minha mãe ela mexia com 
hortinha… mexia com esses treizim é::: por exempro forrim i hoje eu judava ela… eu 
pegava i saia pa rua… vendeno as coisinha pra ela… aí… só que num é igual as 
criança de hoje né? que hoje… se cê vai vendê uma coisinha pra sua mãe… pro seu 
pai o que fô… com qualqué otro… cê qué tirá seu dinherim… o dinherim tudo qu/eu 
pegava…  

 
Doc.  Entregava pra sua mãe? 
 
Inf. Entregava pra minha mãe… eu engraxava… igual eu engraxei mui:::tos anos… ali 

naquele… naquela rodoviára velha… ali baxo ali… igual na época iantes da carioca 
ali… todo dinherim meu… nóis morava aqui na redenção… todo dinherim meu 
chegava intregava pra minha mãe… s/ela quisesse mim entregá um centavim que seja 
aí qu/eu pegava num comprava uma coisa pra mim…  

 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Era essa vida qu/eu levava… ela mexia com a horta… eu saía nesse Goiás… i era 

rapidim eu lembro como se fosse uma… hoje… uma travessa assim punha… aquelas 
cove… ela punha os mói… eu saía vendia minhas cove tudim… chegava im casa mãe 
eu já vendim tudim entregava o dinhero pra ela põe mais cove pra mim… saía dinovo 
vendia TUdim… quintal quando eu pegava um quintal pra limpá aqui nesse setor aqui 
mesmo eu enjoei de limpá quintal aqui… era limpano esses quintal aqui de fora a 
fora… tudo… saía doido pra ganhá dinhero… mais cê acha qu/eu ficava com dinhero? 

 
Doc.  Cê passava tudo 
 
Inf.  Eu num pegava um centavo intregava tudo pra minha mãe… mais só que o dia… igual 

teve muitas veis debaxo de chuva na véspera de natal… eu alembro como se fosse 
hoje tamém uma véspera de natal… eu engraxava… tava lá na rodoviára… fiquei 
até… quase uma hora da manhã… uma véspera de natal do dia vinte e quatro pro dia 
vinte e cinco… no dia mesmo de natal… aí eu tô lá engraxano… engraxano… toidim 
pra ganhá um dinherim pra chegá em casa entregá o dinhero pra minha mãe… minha 
mãe ficô doidinha da cabeça… chego em casa… num tinha meu pai lá… aí e minha 
mãe sem dinhero num tinha NADA praticamente pra comê dentro de casa… i minha 
mãe conzinhano lá::: no quintal numa trempinha… i naquele tempo… natal naquele 
tempo era inverno né? hoje num dá inverno mais né? naquele tempo dava inverno… i 
minha mãe cumziano aquela papa lá no quintal… aí peguei cheguei falei mãe qui tá o 



dinherim aqui ó… entreguei o dinherim pra ela… tinha comprado uma bonequinha pra 
minha irmã… eu passei na lo:::ja que naquele tempo tamém… nas loja sempre tinha as 
bonequinha né? aí eu peguei comprei uma bonequinha pra… pra minha irmã…  

 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Que a… a Neusimar… cê conhece ela… aí eu levei a bunequinha pra ela i entreguei o 

restante do dinhero pra mãe… falei mãe tá qui o dinhero… i eu comprei uma 
bonequinha pra Neusimá… eu che…eu chamava ela de Dondoca… nessa época… 
quando num era Dondoca era maninha… truxe aqui tá o dinhero aqui… i tá lá quela 
tristeza lá… né? e CHUva que Deus mandava… cheguei em casa… peguei… e… 
graxa pra tudo quanto é lado… que naquele tempo tinha quela:::… quela tinta… pra 
engra… é pra tingi butina né? sapato né?… aí eu tava tudo lambrecado falei mãe… i a 
minha mãe preocupada… “mais e o Mazim até uma hora dessa…” falei “mãe tava 
ganhano meu dinherim…” aí passei o dinhero pra minha mãe… ( ) falei cadê papai… 
ah seu pai tá no mundo até agora num apareceu… dia vinte e quatro pro dia vinte e 
cinco… falei qui tá o dinhero mãe… entreguei o dinhero tudo pra ela lá… aí nóis 
comemo qu/ela tinha feito quela papi:::nha lá… foi um natal que nóis passamo… aí 
quando foi n/oto dia eu VORto dinovo falei mãe eu vô engraxá… a caxa de engraxá cê 
sabe quem pagô? Foi eu… eu comecei foi assim… falei mãe… eu tô… eu queria 
vendê um picolé pra vê se eu compro uma caxa de engraxate i ela falô não eu dô 
conta… eu peguei falei não eu vô vendê picolé… aí qu/ele seu Rosa… pai do Adalto.  

 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Foi o primero… qu/eu trabalhei pra ele… aí eu fui lá pa:::… pra mim vê se eu pegava 

o carrim de picolé né? aí pegô falô não sua mãe tem que vim cá… aí minha mãe foi lá 
pegô atorizô tudo… direitim… foi o primero… aí minha mãe foi que tinha aque:::le eu 
num sei se ocê alembra ali na… na… na Bolivá tinha uMA:::… uma marcinaria… aí 
minha mãe foi lá comigo… qu/eu falei que queria fazê uma caxa de engraxate qu/eu 
tava doido pra engraxá… ela pegô e falô não cê pode mandá fazê a caxa de engraxá 
mais cê que vai pagá… EU paguei minha ca… minha caxinha de engraxate… aí foi 
onde qu/eu fui ganhano dinhero… eu paguei minha caxa de engraxate onde qu/eu fui 
levano minha vida assim ó… i toda vida assim ó… o dinherim meu e sempre 
repono… eu paguei minha caxa de engraxate paguei::: tudo até::: com/é que fala 
aquele biquim… ah que põe na caxa de engraxate eu esqueço o nome daquele trem 
que a gente amonta que… que… ah… esqueço o nome daquele trem lá… qu/eu 
amontei lá na rodoviara… aí quando foi um belo dia tá com esses trem lá na rodoviara 
lá i o Zé Araújo era o dono do… do… do Boteco Montes Claro nessa época lá na 
rodoviara debaixo… aí minha mãe inventô mais meu pai inventô di í pa pescaria eu 
dexei minha caxa de engraxate robaro minha caxa de engraxate… robô tudo… tudo… 
tudo meu… aí foi oto sacrifiço… aí falei ah seja o que Deus quisé eu vô… consegui 
ota… e fui lutano fui pegano quintal pra limpá… mexeno… mandei fazê ota caxa de 
engraxate… aí sempre mexeno mexeno… i::: agora… agora nóis tá nessa vida hoje… 
qué dizê num digo que num dePENdo da minha mãe  num dependo da minha sogra 
num dependo eu dependo de todo mundo… que a gente tem que dependê de uma 
pessoa… agora eu fico dependeno de veis em quando que a gente hora que a gente tá 



no sufoco a gente depende duma pessoa então eu vô levano a vida assim… ieu… no 
tempo deu criança… quando minha mãe separô do meu pai aí meu pai como se diz Zé 
Ranofo pegô e mim catô… levô eu e mim dexô com um casal… i eu té pôco tempo 
depois deu casado eu inda mostrei pra minha esposa… eu tinha sinal nas minha pôpa 
tinha sinal nas perna esse casal que meu pai dexô com eles lá… largava eu largado 
assim no terrero… mei de galinha mei de porco… eu era chei de firida carrapato pra 
tudo quanto é lado… achava no meu corpo…  

 
Doc.  Eles dexava você jogado? 
 
Inf.  Dexava… meu pai mim entregô pesse casal… e um casal lá que tinha oto fii lá… só 

qu/es largava a gente lá… largô lá eu num sei como é que é assim minha mãe conta… 
i até pôco tempo eu tinha cicatriis di… di carrapato no meu corpo dexava eu jogado lá 
no…no terrero… aí minha mãe foi lutano… lutano… lutano com muito custo ela 
consegui arrecardá eu pra trais… foi onde nóis vei pará aqui nesse Goiáis… é onde eu 
tô até hoje i:::… igual por exempro nessa carioca aonde é o carioca agora né? que 
aquela carioca ali eu conheci… eu ainda era fioite… na época qu/eu engraxava… já 
passei muita raiva tamém na minha mãe… sobre esse négoço qu/eu saía pra engraxá 
tamém… pegava largava minha caxa de engraxate… i lá pro fundo da carioca onde é o 
carioca né? que antigamente num era carioca ia pra lá… ia lá toma baim as veis quase 
morri lá tamém qua/do desse negoço… minha mãe tamém quase mim matô de taca 
tamém por causa disso 

 
Doc.  Que qui foi? 
 
Inf.  Uai porque eu fui aprontá uai… i deu uma tempestade boa i eu peguei e fugi né? 

larguei a caxa de engraxate fui lá pa… pa turminha de… dos coleguinha… atravessei 
fui lá po… que lá era oto nome antigamente num era carioca não… aí nóis ia pra lá pra 
í tomá baim… i lá esquicia… aí minha mãe chegô lá na rodoviara procurano por 
mim… cadê eu i eu lá pra bera do rii… só… como se diz tomano baim i::: tomano 
sorvete e o dinherim qu/eu peguei esse dia lá eu gastei tudim junto com os colega e 
sorvete por conta… i cadê eu sem nenhum centavo mais… sem almoço sem janta já 
era::: quase sete hora da noite já… num tinha comido nada i gastano o dinherim com 
os coleguinha… foi onde eu aprontei lá e minha mãe chegô braba e ho… hora qu/eu 
cheguei lá na rodoviara… i… i… ficô lá nesse agora ota coisa qu/eu tem pra contá 
esse eu fico… fico sem jeito de falá  

 
Doc.  Por que? 
 
Inf.  Ah… sobre meu pai… uma coisa doída qu/eu falá a verdade pr/ocê… é direto eu falo 

pra minha muié… é uma coisa ruim 
 
Doc.  Que ele fazia? 
 
Inf.  Não…  
 
Doc.  Qual pai o… o… 



 
Inf.  Meu padrasto…  
 
Doc.  É… 
 
Inf.  É uma coisa assim qu/eu fico sem jeito de falá… sempre eu falo pra ela… ela pega e 

fala esque:::ce esse trem mais… eu fico guardando é uma coisa que num tem como eu 
ficá falano…  

 
Doc.  Que que era? Ele batia na sua mãe? 
 
Inf.  Não… bati… é igual eu falei pra você qu/ele batia… batê ele batia dimais da conta na 

minha mãe… que Deus a tenha…  
 
Doc.  Se cê num quisé falá num tem problema… quando cê engraxava lá na… na 

carioca… lá na rodoviária… as pessoas faziam de besta que qui… elas… como que 
era? 

 
Inf.  I… já engra 
  [ 
Doc.   Já enfrentô briga? 
 
Inf.  Já… já enfrentei dimais da conta que incrusive uma veis um caboco chegô lá eu 

engraxei o sapato pra ele… aí eu tô lá… eu fui engraxano pra ele quando é fé… 
minino é bicho besta né? eu engraxano lá tudo lubrifiquei o sapatim do… do bandido 
lá aí na hora de pagá… aí eu fui a mão pa trais assim que aí engraxava sempre 
punha… hoje cê quase num vê engraxate eu peguei puis a mão pa trais ele pegô 
empurrô minha caxa de engraxate pa trais imprensô meu dedo… imprensô aí eu 
peguei falei pra ele vamo acertá… ah num vô te pagá não muleque… aí eu garrei 
chorá i ele tá lá impressano meu dedo imprensano num vô te pagá não… falei ô tá 
machucano meu dedo…  

 
Doc.  E ele? 
 
Inf.  Aí ele pegô e falô ah cê é um vagabundo rapais… cê toma vergonha na sua cara falei 

não tô fazeno meu serviço… aí eu peguei levantei um ( ) CHORAno não só daquele 
tanto falei não cê qué sabê duma coisa aí eu corri na… no policial peguei falei ó aqui o 
caboco feis com meu dedo aqui ó… ingraxei fiis o serviço pra ele lá… mim judiô mim 
machucô… meu dedo e ele diis que num vai mim pagá… inda mim ameaçô aí ele 
pegô falô vamo lá… foi lá… chegô no caboco falô pra ele falô mais com/é essa 
história aí… cê num vai pagá o minino não ele tá fazeno o serviço dele… ah ele tá é 
com servengonhice… peguei falei não ói qui que cê feis com meus dedo aqui ó… tava 
o sinal aqui ó… nos dedo assim ó inda mostrei pra ele ó que cê feis com meus dedo 
aqui ó eu tô trabaiano eu tô::: quereno ganhá meu dinherim pra levá pra minha casa… 
aí policial pegô falô cê vai pagá ele ô cê qué í pra cadeia… aí ele já tirô a ogema pra 
ele… falei não vô pagá esse muleque… aí o policial pegô falô muleque não rapai cê 
respeita… eu alembro como se fosse hoje… falô cê respeita o menino… ele tá 



ganhano o dinherim dele tá trabaiano proque precisa… e ele tava tomano uns golim 
é… é nessa época tamém até o Miton de Soza… o Mito Soza mexia com buteco aqui 
em cima aqui… capais que cê num era nem nascido nessa época ô cê era fiotim ainda 
num sei… aí ele pegô e falô cê respeita o minino… s/ele tá trabaiano ele tá quereno é 
ganhá o dinherim dele… aí ele foi tirô o dinhero inda vei com uma boa jogô o dinhero 
no chão aí o soldado pegô falô não cê pega o dinhero intrega na mão dele qu/ele num é 
moleque não s/ele feis o serviço seu… ingraxô seu sapato então cê pega e passa o 
dinhero pra ele entrega na mão dele e eu fiquei lá qu/eu tava assim ó tremeno fala 
como que a gente num fica com medo? 

 
Doc.  É 
 
Inf.  MINIno um cara mais manso… já ( ) inda tava bebeno ainda aí eu peguei e falei ó fazê 

o quê dexá por conta do policial aí eu peguei e falei ( ) falei pro policial falei ó ele vai 
atrais de mim… ele pegô e falô não pode í tranqüilo qu/eu vô ficá de oio nele… se ele 
fô atrais d/ocê eu vô levá ele pra cadeia agora mesmo… aí eu peguei o quê tamém fui 
pra casa tamém só oiano pra trais nessa época a gente morava aqui na redenção ainda 
né? ia só oiano pra trais ora que chega em casa tamém entreguei o dinhero pra minha 
mãe fiquei quetim dento de casa tamém… aí depois disso eu vi ele uma veis ele só deu 
umas oiada pra mim eu falei esse caboco vai mim pegá mais graças a Deus ele num 
mexeu comigo não mai qu/eu já ralei na minha vida tamém já ralei…  

 
Doc.  Cê vendeu picolé…  
 
Inf.  Já vendi picolé DI:::mais da conta mesmo… até ali pro seu Rosa eu já vendi picolé… i 

eu já mexi com tudo aqui… a única coisa qu/eu num fiis aqui nesse Goiáis aqui foi só 
robá… robá e matá  

 
Doc. Tá certo 
 
Inf.  Agora o que é de serviço graças a Deus tudo eu já mexi… e esse Goiáis aqui eu mexo 

de ponta a ponta até na carioca ali eu conheço de ponta a ponta… mais só que aqui em 
Goiáis num tem um pingo de vaLÔ cê trabalha trabalha rala rala cê num tem valô…  

 
Doc.  É muito pôco né? nos traba… nos trabalhos qui você encontra  
 
Inf. TEM hora que cê ganha até bastante  tem muita gente que dá um pingüim de valô 

n/ocê… mais ao mesmo temo cê já num qué… cê já num qué dá valor 
 
Doc.  É complicado né? 
 
Inf. Agora uma coisa qu/eu falá a verdade qu/eu queria qu/esse Goiáis vortasse do tempo 

qu/eu era criança eu queria… que nesse tempo qu/eu era criança esse Goiáis era bem 
mais melhor 

 
Doc.  Porque que qui tinha? 
 



Inf. Ah aqui em Goiáis era muito melhor cê tinha mais liberdade tinha mais 
tranqüilidade… agora hoje cê sai aqui pur exempro igual na época qu/eu engraxava 
mesmo… saía tinha os atrito do… como cê diz dos engraxate ô dos vendedô de 
picolé… mais cê tinha mais tranqüilidade… agora hoje pra começá hoje cê num vê um 
engraxate é difici cê vê um engraxate é difici cê vê um engraxate  

 
Doc.  Cabô né? num vê mais ((risos)) 
 
Inf.  Eu sempre ainda falo  pra minha muié se fosse no meu tempo hoje eu tava quereno 

engraxá engraxate hoje fais falta… se fosse naquele tempim qu/eu engraxava… nossa 
eu enjoava de ganhá dinhero com engraxate… i naquele tempo chuvia de engraxate… 
ficava disputano eu tinha fregueis qu/eles tal de Orlei… qu/ele fii da… da Dona Maria 
Mesquita… Orlei não Orlando  

 
Doc.  Acho qu/eu num conheço não? 
 
Inf. Tem uma lojinha… é… até mexia com uma lojinha lá embaxo lá na… na quase em 

frente a pernambucana ali ó… Orlano… eu era freguei dele qué dizê ele era fregueis 
meu né? qu/eu engraxava ele que até a turma ficava com injeva de mim qu/eu tinha 
frequisia co/um ingraxá lá com aquela turma ali embaxo ali… o dia qu/eu ficava sem í 
lá no Orlano lá ele ficava brabo comigo… ele num engraxava com mais ninguém… 
agora hoje… dá o que fazê pra você arrumá um engraxate…  

 
Doc.  Agora num tem mais  
 
Inf. Quando cê acha engraxate aí… é::: falá como se diis milagre de Deus… i via tanto 

minino a toa… a única coisa que cê vê aí agora é violênça… minino fumano maconha 
minino fumano… droga… é::: qu/ela porcariada  

 
Doc.  Cê tem ainda seus amigos da infância que engraxavam com você? 
 
Inf. Só tem um… ele mora até aqui em cima… ele tá mexendo com um barzim incrusive 

hoje ele é corretor só um só… i nóis dois era como si dis atrito tamém sobre esse 
negoço e hoje nóis conversa sobre esse negoço ele pega e fala que isso é coisa do 
passado só esse qu/eu alembro… os osto qu/era do nosso tempo sumiu só tem esse 
ali… agora tirano essa turma cabô tudo… qué dizê se mora aqui em Goiáis eu num 
sei… mais no tempo nosso de engraxate memo é só esse rapaizim  i nóis sempre… 
esse dia memo inda tava comentano com ela tava falano pra minha esposa… óia pra 
vê com/é qu/é as coisa né? no tempo da gente muleque ficava BRIGAno pa ingraxá 
hoje a gente fica doido procurano um engraxate 

 
Doc.  Num tem né? 
 
Inf. Num tem… ((risos)) 
 
Doc.  E os meninos será que tão fazendo o que? Tão mais e vendendo picolé né? 
 



Inf. Pra falá a verdade pra você nem essas criança agora como tá o mais caçula meu aí… 
cê falá pra ele vendê um picolé é mesma coisa de xingá ele… num qué sabê fazê isso 

 
Doc.  Mais si bem que a infância tem de sê aproveitada estudando né? 
 
Inf. É estudano… mais quando tá estudano tudo bem… mais igual eu na minha época aí… 

igual a época da nossa infância nóis estudava… nóis trabalhava e tinha tempo pra 
tudo… agora hoje mal estuda… ainda tá brigano tá achano que tá fazeno demais…  

 
Doc.  É… isso é verdade 
 
Inf.  Que igual esse caçula meu aqui ó ele chega aqui em casa… vem da escola… qu/ele 

estuda na parte da ta… da tarde… ele chega taca os livro pra lá já vai pra brincadera 
a… a muié fala passa uma vassora na casa… ele já começa a discuti… já acha rui fala 
vai pegá um caderno pra estudá… já briga… i nossa época não na nossa época num 
tinha tempo pra isso é a quando chegava da escola já pegava uma caxa de engraxate… 
então ia pegá um carrim de picolé pra vendê… ô então pegava um quintal pra limpá e 
sempre tinha tempo pra estudá… agora hoje não as criança de hoje é diferente mais eu 
num vô contra… como se diz vai avançano tudo vai mudano né? 

 
Doc.  Ham ham… 
 
Inf. Então a gente num pode í contra… ao memo tempo num pode í contra mais ao memo 

tempo eu já acho rui é por causa disso que minino chega em casa num qué sabê di fazê 
nada num qué sabê di… istudá num quê sabê de pegá um serviço num sabê di fazê 
nada 

 
Doc.  É 
 
Inf.  Maisi… ah eu sei lá como eu falo 
 
Doc.  E brincadera de sua infância num era só trabalho não né? 
 
Inf.  I::: brincadera de infânça era bão dimais da conta… a brincadera de infânça 

principalmente aqui nessa rua… aqui… dava uma hora dessa… uma hora dessa nóis 
tava brincano aquela turma é igual hoje eu tava comentano com minha sogra… 
chegava na rua uma pessoa di idade… hoje… hoje num tem isso… que chega uma 
pessoa de idade pra ficá brincano com uma criança hoje es fala ah::: VÉI no mei de 
brincadera… é crítica… na época nossa/qui juntava qu/esa muié de idade… ô senhor 
de idade que seja que fosse  brincava junto com nóis brincava de quemada brincava de 
bete aquelas brincadera muito mais gostosa né ingual eu tava cunversano mais cedo 
cum meu sogro mais minha sogra, antes tinha brincadeira tão gostosa agora hoje cê vai 
brincá cum uma criança Ah mais um vei desse? Brincá junto cum a gente? Ua isso é 
um... a um vei dessa idade ficá no mei da gente aqui? Nóis é só criança... ficá vei no 
mei de criança?  

 
Doc. Eles num aceitam né? 



 
Inf. Num aceita... eu tava comentano mais cedo mais meu sogro mais minha sogra... hora 

qu/eu tive lá... Doc. ((risos)) 
 
Inf. Nóis juntava aquela turma de mulequi aqui... minino, minina... ai juntava os vei as 

veia...vei assim... vei assim... modo de falá né? Já de idade já... e juntava com nóis pra 
brincá né...brincava de bete brincava de escondê brincava de... aquele como que fala... 
é...  Oh meu Deus do céu... AH AMARELINHA... i tinha aquele otro tamém... 
aquele... aquele negócio que põe na mão esqueço o nome daquele trem... comé que é ( 
)? 

 
Inf.2 Vai e volta. 
 
Inf. VAI E VOLTA... nóis brincava as muíe... tudo de idade lá juntava cum nóis lá pra 

brincá junto cum nóis... agora cê vê uma criança de hoje fazê isso? 
 
Doc. Cê já machucô alguém quando era criança nessas brincadera? 
 
Inf. Já... já... uma vez eu machuquei mais tamém... eu machuquei... aqui na rua tinha uma 

menina... e eu gostava demais de istilingui... mais cum esse istilingui memo eu tomei 
uma taca... mais foi daques boa... ai eu brincano e essa menina o nome dela é até 
Creia... eu alembro como se fosse hoje... ai eu brincano tal tal... subino aquela rua 4 
aqui e ela morava sabe onde é o bar? Onde era o bar da Dona Tita ali?  

 
Doc. Tita? 
 
Inf. Tita... ( ) 
 
Doc. Hum hum! 
 
Inf. É um poco pra cima ali qu/ela morava... ai né eu tinha muita amizade com ela... com 

os irmão dela ai nóis brincava ( ) e/u lá na esquina lá de cima lá e/u com o estilingui lá 
eu pequei e mirei o istilingui top e foi bem na testa dela...foi uma só... e/u fiz brincano 
num foi por maldade... oh dia qu/eu tomei taca tamém... mais foi uma surra mais foi 
daquela... 

 
Doc. Nossa! ((risos)) 
 
Inf. Foi daquelas gostosa... mais eu num fui cum maldade era brincano... que sempre a 

gente... tinha uma... ela num gostava que chamava ela de Créia Colagi. 
 
Doc. É... Como? 
 
Inf. Créia Colagi. 
 
Doc. Créia Colagi? 
 



Inf. Créia Colagi ( ) palitó... era o apelido que nóis pois nela... e Créia Colagi ( ) palitó cê 
num sabe o que que é? 

 
Doc.  O que que é isso? 
 
Inf. Tremi dibaxo da cama cum homi. 
 
Doc. Ah é? 
 
Inf.  É… mais nóis era CRIANça tudo inocente nóis pois esse apilido nela por causa 

disso... ( ) inocente... mais criança cê já viu né? 
 
Doc. É… inocente desse jeito hein? ((risos)) 
 
Inf.  Não… mais a gente que invento esse apilido pra ela... ela era uma criança tamém ela é 

da minha idade... eu num sei se ainda é viva hoje... mais eu acredito que seja... ai 
inventamo esse apilido pra ela... mai é um apelido cê vê... de mal gosto tamém mais só 
que a gente brincava né eu peguei e cai nessa ( )  

 
Doc.  ( )  
 
Inf.  Dorme na cama com um home só… COrre… 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Eu alembro como se fosse hoje… procura o Zezim 
 
Doc.  ( )  
 
Inf. É nóis criamo… procura o Zé Cocó qu/ele sabe te falá… Zé Cocó cê sabe né? 
 
Doc.  Quem que é Zé Cocó? 
 
Inf. Ah… o irmão do Marico… fii do do do… do Bastião… Bastião Qua… Bastião 

Camisa 
 
Doc.  Ah tá… sei sei sei 
 
Inf.  Procura pra ele… qu/ele sabe te contá qu/ele é do nosso tempo  aqui ó na rua ali ó 
 
Doc.  Ham ham 
 
Inf. Aí nóis pusemo esse apelido nela… aí nóis ficamo qu/esse negóço… ( ) aí foi qu/esse 

dia um belo dia eu TAva bem na esquina i ela começo miexê comigo… i eu com 
estilingue… sem mai nem meno i eu tapi e foi bem na testa da minina… minino 

 
Doc.  Saiu sangue::: 



 
Inf.  Não nem num saiu… pur pôco a minina num morre… Rá::: hora que minha mãe 

descobriu esse trem… eu inda tentei escondê mais que qui adianta cê escondê… ora 
qu/eu cheguei em casa minha mim pegô com esse estilingue… i ó… aí o estilingui 
rebenTÔ ela foi i pegô um cinturão i ó… foi surra… 

 
Doc.  Sua mãe batia i seu pai tamém? 
 
Inf. Não… aí depois dessa taca… depois da taca do meu pai mim deu… qu/eu ti falei 

nunca mais ele mim pegô não aí sempre quem pegava eu di taca memo ora qu/eu 
aprontava era minha mãe… mais porque era miricido né? porque dessa veis que meu 
pai mim bateu ele be… ele mim bateu como si diis né? sem MOTIvo né? foi por causa 
de uma bola… mais isso aí foi uma coisa qui::: ele errô aí nunca mais ele mecheu 
comigo… sempre dava um puxão de oreia e tudo mai nesse dia qu/eu aprontei com 
essa minina tamém aí foi minha mãe… aí ela mim pegô mim bateu mim bateu qui::: 
eu passei foi muitos dia sem í pra rua  

 
Doc.  Sei 
 
Inf. Mai taca dimais cê sabe com/é qui é né? hora que cê sai tá pronto pra fazê as bagunça 

dinovo mais só que bagunça desse jeito nunca mais i pois eu lá pa pedi perdão::: pra 
mãe dela:::… pedi perdão pra e:::la fui lá… 

 
Doc.  ( )  
 
Inf. Ah mais claro… eu que nem cê… nesse setor aqui eu praticamente… isso aqui na 

época aqui era só mato…  
 
Doc.  No João Francisco? 
 
Inf. Aqui nesse setozim nosso aqui nosso aqui ó… qui era só mato… nesse lugarzim que 

onde… onde eu tô morano aqui agora aqui era só mato… cê via aqui só cerrado… di 
lá di cima nóis via u::: u rii vermei…  

 
Doc.  Dava pra vê então? 
 
Inf. Dava pra vê… principamente quando dava inchente… lá di cima nóis via o rii ali ó… 

aqui cê num via casa nenhuma não aqui num tinha casa::: não… foi criano casa mais 
aos poco… só tinha uma casa aqui onde tem esse sobradim aqui… em frente aqui inda 
tinha uma casa qui… inda tinha até um…caboco qu/era mei boboiado… ele morava 
aí… i sempre passava a::: fulia de… de… reis aí eu alembro quando eu era criança… 
sempre passava essa fulia… essa fulia de reis passava/qui i saia cantano a canturia deis 
e subia/qui ó pra cima… era pôca casa que tinha aqui… subia pra lá né? aqui o resto 
era só essa casa/qui e o resto era só::: mato 

 
Doc.  Sei… 
 



Inf. Aí foi só mudificano 
 
Doc.  Crescendo né? foi só mudando 
    [ 
Inf.    Cresceno… aonde tá hoje esse mundaréu de casa aí… ele vai sa… só 

modificano… i cada veis mais só vai criano mais casa… 
 
Doc.  Cê tava falano que vendia::: que engraxava… vendia picolé depois cê passô a… a 

trabalhá de pedrero? 
 
Inf. Servente 
 
Doc. Servente? Aí cê… cê… 
          [ 
Inf.          Eu comecei a trabaiá de servente eu tava com deis pra onze ano 
 
Doc.  Aí cê aprendeu com alguém? 
 
Inf. Aí di…di servente eu peguei falei… o primero serviço qu/eu fiis foi lá pra minha 

mãe… que foi até eu mais meu cunhado qu/é o Gean… eu tava trabaiano de servente 
aí minha mãe pegô tava cum serviço lá ela pegô e falô tô qu/esse serviço pra fazê aqui 
eu falei então eu faço pra senhora foi o primero serviço di primero… foi onde eu 
comecei… aí eu comecei a fazê esse serviço pra ela daí em diante o povo foi vendo 
meu serviço e foi agradano… aí eu fui começando a pegá serviço… rapais aparecia::: 
viu meu serviço lá apareceu serviço o primero serviço foi pra baxo de casa… é um eu 
num sei sesse caboco inda é vivo… eli::: chamô eu… ele viu meu serviço lá qu/eu fiis 
pra minha mãe… pegô e falô vamo fazê o serviço lá em casa gostei dimais do seu 
serviço… fui lá pra fazê o serviço dele depois foi o::: sargento… sargento é… com/é o 
nome dele Divino? Divino não é::: XaVIER chamô pra fazê o serviço dele lá tamém aí 
foi aumentano… foi apareceno i eu tava trabaiano na época di servente memo… aí foi 
mudificano a pôco foi aumentano o serviço é onde eu tô na profissão de pedrero 
hoje… foi atravéis do primero do serviço da minha mãe… aí::: tá onde eu tô hoje 
tamém… 

 
Doc.  Isso é bom né? 
 
Inf. TrabaiANO de predrero… mais só qu/eu falá a verdade  quando eu trabaiava… 

quando eu comecei a trabaiá de servente ( )  ainda eu falava pros meus colega falei 
sabe... Oh profissão qui eu num quero aprendê. Mais num dianta cê fala cê fala sim 
que cê num que mexê cum aquilo qui parece qui... Deus joga ocê naquele camim 
quando cê fala que ocê num que ele... 

 
Doc. Cê vai? 
 
Inf. Cê VAI naquilo... se ocê fala assim ó... eu num quero entrá numa computação... ai 

Deus vai e jogá ocê pra ti prová que ocê... que ocê num é mais que Deus... ninguém é 
mais que Deus... Deus fala termino no aqui pra você é aquilo... num adianta... e eu 



sempre falava pros meus colega... esse serviço é a pió coisa do mundo isso é uma 
coisa qu/eu NUNCA quero mexê ond/eu to i ó o a profissão...  adianto eu fala qu/eu 
nunca quero com isso? A única profissão qu/eu tenho agora é  essa. Adianto fala qu/eu 
não quero mexê com isso? 

 
Doc. É... cê sabe fazê é isso né? Cê tá nesse trabalho. 
 
Inf. Mais Deus determinô aquilo pra mim. Determinô aquilo e/u num sei fazê otra coisa a 

num se isso. 
 
Doc.  Mais hoje cê já gosta? 
 
Inf. La pra te fala verdade eu não gosto... não gosto dessa profissão... trabalho porque é a 

única coisa qu/eu sei fazê... é a única coisa... tirano de bração... 
 
Doc. Sei. 
 
Inf. É o pedrero... é o qu/eu sei fazê... vô levano a vida... faço o qu/eu posso pras pessoa... 

se po exemplo se chega muita gente aqui im casa e fala to pricisano de um encanador, 
encanadô tamém eu mexo, encanação… ( ) encanamento ali... vô lá faço encanamento 
pa pessoa, igual esse dia tamém cê vê Deus ajuda a gente com tantas coisa qu/eu tava 
como se diz... liso e lapidado aqui im casa sem dinhero ninhum... sai... falei vô andá 
tem nada pra fazê encontrei cum colega meu ele pegô e falô, to cuma casa lá pro cê 
arrumá lá que tá vazano... tá vazano tá dano maio vazamento... falei pra ele to atoa 
memo... vamo lá vê si eu ganho pelo meno uns dois, trêis real dele... ai fui lá ajeitei lá 
ranquei as teia tudo lá... hora qu/eu cabei de fazê o serviço pra ele lá ele pega e me dá 
deiz real... eu achei qu/eu ia ganhá uns dois, trêis real... pega e me dá deiz real. 

 
Doc. Uai, bão demais. 
 
Inf. Peguei e falei uai... mais... que ai ele falo quanto cê vai cobrá? Peguei e falei não cê 

me dá só um cafezim ai pra mim tá ótimo... ai ele falo... pode se cum bolo? Falei pode 
se com bolo tamém tem problema não. 

 
Doc. ((risos)) 
 
Inf. Ai ele pega i tira do bolso... e me dá deiz real... falei mais isso ai é mais que um café é 

mais que um bolo uai... ( ) eu tava veno qu/eu ia ganhá uns trêis, dois real oia a 
diferença onde foi né? 

 
Doc. É. 
 
Inf. Já passô de dois, trêis real... já passô pra deiz real. 
 
Doc. Deis real tá bão né? 
 
Inf. Se todo serviço qu/eu pegasse fosse desse jeito eu tava tranqüilo... 



 
Doc. Que bom né? e... além disso cê... cê tem... cê teve medo de alguma coisa quando cê era 

criança? Depois de adulto? 
 
Inf. Medo? Não. Eu tem é sonho. 
 
Doc. Cê sonha muito? 
 
Inf. Sonho 
 
Doc. Com que? 
 
Inf. Sonho pesadelo demais da conta memo... principalmente depois que meu pai morreu 

eu sempre tem sonho e pesadelo do meu pai. 
 
Doc. Mais ai cê acorda assustado? 
 
Inf. Acordo... agora que deu uma paradinha ( ) minha esposa memo... qu/ela memo me 

acordava assim... qu/eu começava a ter aqueles pesadelo aques sonho... ques sonho 
besta sim... ai eu acordava cum ela me cutucano pra mim levantá... isso ai eu sempre 
tive... mais medo... medo medo memo fala verdade... qu/eu lembro não. 

 
Doc. Tem não? 
 
Inf. Não. Graças a Deus 
 
Doc. ( ) Graças a Deus mesmo. 
 
Inf. Mais pesadelo eu tem demais. 
 
Doc. Constantemente? 
 
Inf. Cosntantemente. Isso é o qu/eu mais tem. 
 
Doc. Mais cê já tentô olhá o que que isso? 
 
Inf. Ah, da veiz qu/eu tive no médico, das veiz qu/eu fiquei praticamente surdo, das veiz 

que o cabelo meu caia tudo... o médico falo pra mim que o probrema meu era stresso... 
eu fiquei praticamente careca acho que a Cara acho qu/ela lembra disso qu/eu fiquei 
carequinha cabelo meu tava caino tudo. 

 
Doc. Porque? 
 
Inf. O médico falô qu/era probrema de stresso. 
 
Doc. Stress... 
 



Inf. E agora tá voltano otra infecção no meu ovido. 
 
Doc. Hã 
 
Inf. Porque teve uma época qu/eu fiquei surdim... foi nessa época qu/eu tava caino o 

cabelo... fiQUEI SURDO qu/eu num iscutava nada... cê podia falá comigo assim... cê 
tivesse falano aqui comigo aqui... cê podia tá falano aqui pertim cê tinha que GRITÁ 
alto pro cê… pra mim iscutá o que qui ocê tá falano, e agora tá nessa dor de ovido de 
novo. 

 
Doc. Tem de olhá né? 
 
Inf. A única coisa tirano disso, e eu tem muita coisa pra falá tamém, num gosto nem de 

falá, porque se fô pra mim ficá la im casa falá verdade pro cê, tanta coisa ruim. 
 
Doc. Mais ( ) é boa tamém né? 
 
Inf. Bão... tem muita coisa boa... sempre a Anita fala pra mim fala irmãozinho cê fica 

guardano essas coisa pra você. Não adianta. Mais tem... mais tem muita coisa que num 
tem como ocê falá, ó eu desde criança... isso aqui ó... cicatriz aqui ó... eu desde criança 
já levei foi um coice na cara qu/eu fiquei disacordado... fiquei quase uma semana 
disacordado eu tava cum... 

 
Doc. Essa cicatriz é de coice? 
 
Inf. É coice dum burro... que meu... como se diz... qu/era meu pai el/era amansador de 

burro... ai nóis morava na fazenda e nesse curral tinha esse burro e eu gostava... que 
dizê minha mãe fala pra mim qu/eu num alembro qu/eu tava cum dois para trêis ano... 
criancinha... ai eu gostava brincá cavalim de pau… ai eu entrei dibaxo desse burro e 
burro brabo... ai foi onde qu/ele me deu esse coice qu/eu fiquei disacordado quase 
quatro dia... e nessa época lá... e pra levá eu pra... pra pro médico eu... a distância lá 
era quase daqui lá im Goiânia... pra levá pro hospital... da fazenda té na cidade ai foi 
no animal... ai diz que foi dipindurado... assim minha mãe conta né... qu/eu num 
alembro né qu/eu era criancinha né... dois pra trêis ano num alembra das coisa né? 

 
Doc. É 
 
Inf. Maisi a única coisa qu/eu tem de lembrança que minha mãe fala qu/eu tem de 

lembrança é isso aqui ó... essa cicatriz. 
 
Doc. E essa no braço?  
 
Inf. Essa no braço foi quando… ah essa aqui foi uma veiz qu/eu cortei foi no... no vidro do 

do fogão... essa ai eu já tava bem véi... já tava casado... foi um probrema que teve lá 
em casa lá e eu como se diz tinha tomado um gole peguei caí... 

 
Doc. Machucô? 



 
Inf. E bati o braço... foi bem no vidro do... do fogão 
 
Doc. Do fogão 
 
Inf. Do fogão ( ) ai pegô cortô... isso aqui sangrô qui... na época lá era só no contra piso... 

virô quela sanguera lá... 
 
Doc. Nossa!  
 
Inf.  Ai foi té minha muíe que levô pro hospital só sei que depois parece que teve oito 

ponto... oito ô nove ponto num sei que deu nesse braço… agora esse/qui foi no tempo 
d/eu minino… nóis morava lá inhumas… isso aqui eu QUEbrei e ficô só côro… tôro 
aqui ó 

 
Doc.  Quebrô o braço? 
 
Inf. Quebrei… toRÔ aqui ficô só no côro… aí eu fiquei segurano… eu tava com oi:::to pra 

nove ano aí eu saí segurano a mão assim ó 
 
Doc.  Mais que qui foi… que cê tava fazen… 
         [ 
Inf.         Ah na época lá… nóis tava…era véspra de natal… aí nóis 

tava brincano lá no quintal lá sempre eu tinha mania de subi no teiado lá… pra pegá os 
brinquedo pros minino e os minino gostava DIMAis de vê eu em cima do telhado i 
quela teia ternite… aí jogava… aí ota ora aí… dexava caí sem querê tamém… em 
cima do telhado lá área que tinha… aí eu e tinha um pé de urucum aí eu subia nesse pé 
de urucum e subia pá subi lá em cima do telhado… aí ês pede esse dia e eu fui subi… 
pisei bem na ponta da… da… da telha e tinha quele::: aquela muretinha da gente 
entrá… num qu/eu pisei eu caí e bati o braço sabe? caí… já bati o braço e caí c/as 
costa no… no chão i foi hora que bateu bem em cima assim aí eu levantei assim mei… 
disacordado num senti dor nenhuma… aí hora qu/eu levantei num senti esse braço 
num senti essa mãe… hora qu/eu dei uma olhada assim pra minha mão… tava lá só os 
osso estufado i só aqui na ponta do côro aqui ó… aí foi hora qu/eu comecei a gritá… 
aí eu segurei minha mão assim e lá na porta di casa… 

 
Doc.  Mais num tava sentindo dor? 
 
Inf. Não num tava sentindo não… quando é quebrado assim a gente num sente dor 

nenhuma né? 
 
Doc.  Tanta ( )  
 
Inf. Não mais mesmo assim eu num senti não… aí minha mãe nessa época nóis tava de 

prano pra i pra Uruaçu qui todo ano ela pranejava pra gente í pra Uruaçu… final de 
ano né? aí ela tinha ido numa vizinha distancia como daqui lá no Gegê pra mais 
longe… cuturêra… aí tinha uma vizinha qui era amiga DEMAis dela lá amiga nossa lá 



né? aí eu cheguei lá na porta lá tinha um… uma… um cochete eu peguei i corri gritano 
e chorano e segurano a mão assim ó que a mão tava partido s/eu sortasse a mão tinha 
ido embora… aí saí gritano socorro socorrro socorro i segurano a mão cheguei lá eu só 
vim só qui na… na hora qu/eu cheguei na fêra só sei qu/eu fiquei treis meis no hospital 

 
Doc.  Nossa 
 
Inf. Por causa desse braço… muita gente lá nessa época lá achô qu/eu ia ficá sem essa mão 

qui aqui partiu memo tudim aqui ó… ficô dependurado só no corim assim ó… só num 
apartô memo qu/eu segurei  

 
Doc.  Ham ham… mais aí cê teve socorro na hora? 
 
Inf. Socorro logo? deu o que fazê pra arrumá socorro… aí minha mãe corre daqui… até 

que vai atrais dela tamém corre daqui corre dali mais graças a Deus tô aí qu/essa 
mão… mais di veis em quando quando eu FORço ela dimais tamém ela incha…  

 
Doc.  E pior que você mexe com trabalho pesado hein? Deve… 
Inf. Quando eu trabaio pesado… agora esses dia eu tava roçano pasto fui inventá de roçá 

pasto isso qui inchô que virô quele mundo  
 
Doc.  I dá problema? 
 
Inf. Dá… mais graças a Deus inda tá… tá bão 
 
Doc.  Hum hum 
 
Inf. I nóis já passei dificudade… mais eu num tem muito que cramá não… num pode nem 

cramá que tem gente BEM pió que a gente 
 
Doc.  É… 
 
Inf. Porque::: a minha vida como si diis… graças a Deus ah é mais graça… 
 
Doc.  Uma coisa boa assim… que num é só tristeza né? 
 
Inf. É… não 
 
Doc.  Festa de aniversá:::rio? Já feis 
     [ 
Inf.     De aniversário falá a verdade já feis uma tamém que feis uma 

surpresa foi té minha esposa mais o pessoal da igreja lá feis lá pra mim lá gostei 
dimais… mais tem veis que a gente passa uns dia tamém que a gente fica mei 
descabriado mais isso aí tamém um pôco é relaxo da gente… mais eu num posso 
cramá não que… a a minha vida… ela é boa mais ao mesmo tempo ela já é::: 
maravilhosa que um pôco eu que num dô valô… que s/eu subesse dá valô di verdade 
tamém acho que seria melhor 



 
Doc.  vocês vivem bem? Você e a sua esposa? 
 
Inf. ó eu falá a verdade pra você di veis em quando a gente tem um atrito… que a vida de 

casal sempre tem um atrito maisi… tirano disso graças a Deus vai bem… gosto dimais 
dela… i pelo qu/ela fala tamém eu acho qu/ela gosta dimais di mim… agora a gente 
vai bem…  

 
Doc.  Tem quantos anos já? 
 
Inf. Vai fazê dezessete ano  
 
Doc.  Dezessete? Bastante tempo né? 
 
Inf. Dois dia né? ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Acho que graças a Deus… a gente sempre dá… uma discussãozinha aqui ota da li 

maisi::: sempre vira que vorta né? tá di boa né? Graças a Deus 
 
Doc.  Sei… 
 
Inf. Qu/eu::: s/eu recramá dela eu tô errado… e s/ela recramá di mim tamém ela é errada… 

mais ao memo tempo ela tanto fais ambas parte é porque::: s/eu falá alguma coisa dela 
qu/eu sô errado porque ela fais dimais da conta pra mim… i o qu/eu posso fazê pra ela 
eu tamém faço  

 
Doc.  Sei 
 
Inf. Então veve nessa pais graças a Deus eu::: num tem como nem um nem oto recramá 

não eu acho que não… veis em quando nóis tem nossas a… atrito 
 
Doc.  É normal né? 
 
Inf. Mais dizê qu/eu num gosto dela qu/eu gosto eu gosto… que s/eu casei eu casei 

porqu/eu gosto. 
 
Doc. Isso é bom né? 
 
Inf. Se falá assim... Ah ceis dois separá... só si ela quisé da minha parte é mei dificí... 
 
Doc. Hum hum! 
 
Inf. Eu num separo não... ai si ela falá assim vamo separá? Ai separa 
 
Doc. ((risos))  



 
Inf. Só qu/ela num guenta ficá longe de mim tamém 
 
Doc. ((risos)) Pois é. 
 
Inf. Mais graças a Deus tirano esses atrito assim... nóis vamo levano nossa vida. É a vida 

qui nóis vai levano e... como se diz ( ). É que a gente vai levano. 
 
Doc. Certo. E seus irmão cê brigava muito com eles ou era... 
 
Inf. Não... pra começa eu e mais meus irmão falá verdade pra você... 
 
Doc. Ceis são quantos? 
 
Inf. Nóis somos quatos... são dois preto e dois branco. 
 
Doc. A é? 
 
Inf. É porque... do meu pai... como se diz do pai verdadero é eu mais a minha irmão né... 

nossa irmã... ai do Finado Camilo é a Tatiane e o Fernando, os dois mais clarim. 
 
Doc. Sei. 
 
Inf. Nóis somo quatro... é... 
 
Doc. Como qu/era ceis viverum os quatro... 
 
Inf. Tudo::: em paz. 
 
Doc. Durante um tempo juntos? 
 
Inf. Com o segundo? Depois que a minha mãe arrumou ( ) foi que rumô os dois né? Que é 

o Fernando mais a Tatiane que é os dois caçula... e sempre eu qu/era o... o cabeça de 
casa pra zelá deles... eu que ficava cuidano deles... pô eles pra dormi... tinha hora pra 
dá baim... trocá flalda... sempre era eu... 

 
Doc. Cê que cuidava? 
 
Inf. É que é eu que sô o mais vei de casa né...então sempre eu que cuidava... tinha hora que 

a gente tava brincano igual a época que a gente morava aqui... ( ) es mais que o 
Fernando que é o mais vei como se diz tudo... finado Miron que é meu padrasto... na 
época del/entrava bem bão brincano minha mãe pegava Mazim... ai niná Fernando põe 
ele pra dormi... era eu que tinha que pô pra dormi... a ota caçula como se diz qu/eu 
gosto demais dela que é o meu dodói... que é minha paixão eu que tinha que pô ela pra 
dormi... a Neuzimar memo na época dela quando ela era minininha a diferença nossa, 
minha mais dela é só dois ano, num chega a dois ano direito... e eu que tinha que tá 
nanano ela tudo era eu... eu que tinha que pega os fiotim tudo e... 



 
Doc. E cuidá? 
 
Inf. É... mais graças a Deus... agora depois de vei qui começo o atrito... depois de vei que 

começô a confusão. 
 
Doc. E porque? 
 
Inf. AmBIÇÃO... Fernando é ambicionero, Alecimá nem se fala... a única que num tem 

ambição é só a Tatiana... que é essa qu/eu gosto demais dela. 
 
Doc. Ambição em que sentido? 
 
Inf. AMBIÇÃO em tudo. Igual quando minha mãe comprô essa casa aqui virô uma 

ambição que... só Deus sabe como... qualqué coisinha é ambição, se ocê compra 
alguma coisa boa aqui pra dentro da sua casa o zoí é grande... pricisa deu falá mais 
nada...  

 
Doc. ((risos)) 
 
Inf. Os zoí grande cê já sabe. 
 
Doc. É custoso né? 
 
Inf. É uma coisa qu/eu num tem... certo eu vô lá na casa da minha irmã quando ela morava 

aqui a Neuzimar cê alembra... ela tinha de tudo lá dentro na casa dela... inclusive essa 
mesa ali foi dela... essa mesa que tá ali... ai eu peguei e falei to afim de comprá uma 
mesa ela pegô e falô tô doida pra dispô dessa mesa... ai eu falei num tô podendo 
comprá não... não cê leva essa mesa cê vai pagano a prestação pra mim... não 
Neuzimar mais eu tô apertado... não cê LEVA essa mesa... ( ) essa mesa ai... comprei 
dela... mais na hora qu/ela viu uma coisa de diferente lá dentro de casa lá... ai 
começava cus zoí grande... falei gente::: meu Deus pra que isso?  

 
Doc. É num precisa né? ( ) vai reconquistano.  
 
Inf. Uai... uai quando a minha mãe comprô essa casa aqui logo ela cascô um jeito di í lá 

pra Uruaçu... pra que? Pra atazaná a cabeça da minha mãe... ela falô uai mais... 
comprô uma casa pro Mazim... que é meu apelido né... comprô uma casa pro Mazim 
pra mim num comprô nada... ô a ambição... o marido dela trabalha tem um emprego 
bão né que é de computaçao... agora eu trabalho de pedrero né... lá de veiz em quando 
qu/eu pego um servicim...  e ela correu pra lá... minha mãe num tá aguentano qu/ela 
fica lá só as custa da minha mãe... comeno lá direto. 

 
Doc. Ela mora lá então? 
 
Inf. Ela tá lá em Uruaçu tamém. 
 



Doc. E os otros tão onde? 
 
Inf. O Fernando tá lá em Goiânia, e a Tatiane agora mudô agora ela tá lá im... ô meu Deus 

isquici... ela tá lá im Barra do Garça... Alagarça... agora tá im Jataí... 
 
Doc. Ah! 
 
Inf. Lá onde tá a sogra dela. 
 
Doc. Todos são casados? 
 
Inf. Tudo casado... agora Tatiane é a única que num tem ambição que é a qu/eu mais 

gosto... ai só o sofá aqui ó... quando o meu pai faleceu se a Tatiane num falasse pra 
num carregá esse sofá aqui ô ela num trouxesse pra mim eu num tinha esse sofá aqui 
não. Meus irmão tinha catado tudo a única coisa boa pra mim foi esse sofá aqui. Assim 
memo foi porque a Tatiane pegô e tirô e levô pra mim que senão num tinha ficado 
quele sofá... porque as ambição foi demais né... eu peguei e falei pra ela... Tatiane 
larga de mão disso qu/eu num quero nada... é um trem qu/eu num gosto eu num gosto 
de ambição eu quero o que é meu... ai ela pegô e falô... não se mais os menino pegô 
tudo ocê num tem direito? Eu peguei e falei não eu tem direito... mais eu tem direito 
do que é meu. O deles eles se vira... eu num quero nada... ela pegô e não cê vai levá 
esse sofá... só qu/esse daqui eu mandei reformá né que na época el/era outra cor... eu 
peguei e mandei reformá ele depois. 

 
Doc. Ficô legal né? 
 

Inf. A ÚNICA coisa que sobrô pra mim... a ambição... agora eu penso assim ó se Deus o 
livre minha mãe falece de hoje pra manhã o que que vai virá? Eu sempre inda falo pra 
minha esposa, falo ó hora que Deus o livre minha mãe falece eu quero é disTÂNCIA dos 
meus irmão... eu num quero nada nada... se sobra uma coisinha pra mim eles quisé i 
trouxe tudo bem... mais se Deus o livre minha mãe falece tamém essa casa aqui ( ) os 
ambicionero né Cimá, Fernando eles vai vim todos os dois intrego tudo eu quero o que é 
meu... eu num quero nada do zoto. 

 
Doc. ( ) a documentação da casa no seu nome? 
 
Inf. Tá no nome da minha mãe. 
 
Doc. A tá no nome dela? 
 
Inf. Colocamo tudo no nome dela... ela tava im plano colocá no meu nome falei ó colocá 

tudo no nome da senhora por que senão... i... i... já pois no nome dela i já tá brigano 
por causa disso i si tivesse no meu nome então? Ai ia virá pió inferno na minha vida já 
tão brigano por causa disso...  

 
Doc. É complicado né?  



 
Inf. Ambição... é o zoí grande... o sempre eu falo lá im Uruaçu ond/ela mora lá casona boa 

qu/ela tem lá, tem duas casa queria qu/eu fosse pra lá, falei não vô… vô ficá queto 
aqui em Goiás… eu num num fui nascido aqui em Goiáis mais fui criado aqui tento de 
Goiáis aqui dento de Goiáis eu num saio não… qu/eu sô criado aqui dento de Goiás… 
aqui é minha nação… lugá onde eu… fui CRIado fui vivido peguei minha experiênça 
foi aqui dento de Goiáis… aqui dento de Goiáis eu MOrro aqui dento de Goiáis… 
minha ambição eu num tem eu num sô igual os oto que fica nessa ambição não… que 
nossa irmã tem ambição… i olho gordo tamém… é crente mais tem um olho qui 
daquele tamaim… mais eu peço a Deus se… se Deus o livre minha mãe morrê de hoje 
pra manhã aí vai virá quele…  

 
Doc.  Cê sentiu nescessidade di í pra igreja por que é… sua esposa falô que cê foi antes 

dela né? 
 
Inf. Eu cheguei a convertê… converti primero que ela  
 
Doc.  Na igreja de Cristo? 
 
Inf. É… mim deu aquela vontade e fui… mais só qu/eu num dei conta de segurá… i sinto 

até hoje qu/eu tem vontade… mais que como se diis o viço pió meu é essa porcaria do 
cigarro i gosto dimais de dá conta lá da igreja… é um lugá muito bão dimais da 
conta… entendeu? O problema pió meu é essa porcaria do viço do cigarro nem tanto a 
bebida que a bebida passa até sem sem ela mais o pió é o cigarro igual já teve veis 
qu/eu fui no encontro lá na igreja lá eu::: levei fumo já levei cigarro e fumava 
escondido… mais que qui adiantava cê fumá escondido? 

 
Doc.  Deus sabe né? 
 
Inf. Num é… ( ) o principal tá veno né?… uai… pessoal num tá veno mais Deus tá veno 

que qui adianta cê escondê… falei não num jeito não num dô conta por enquanto Deus 
num num determinô isso pra mim num dianta… é bom di veis em quando eu vô na 
igreja freqüento… gosto dimais da conta… é um povo muito humilde muito bão 
mais…  

 
Doc.  Eles ajudam né? fazem… 
 
Inf. Ajudam  
 
Doc.  Campanha 
 
Inf. É eis já fizeram mui:::ta campanha pra nóis aqui que como si diis num tem como 

cramá não é igual os católico tamém… i ota tamém qu/eu se Deus o livre eu chegá a 
passá pra crente tamém é uma religião tamém qu/eu num vô desdenhá tamém é do 
católico tamém qu/eu gosto dimais dos católico… é pra começa tá tudo coligano 
tamém… num tá teno diferença nenhuma… igual muitos monge di fora que vai lá na 



igreja direto vai lá na igreja… padre vai lá… num tá teno quasi diferença nenhuma… 
tá seno quase tudo igual 

 
Doc.  Ecumênico né? Eles falam  
 
Inf. É uai… eu acho um uma benção que tá todo mundo coligado e que Deus fala todo 

mundo tem que se… é com/é que fala é…se conjugá… se uni… num existe diferença 
Deus é um só uai… uai tem o crente tem o católico tem o pastólico tem tudo quanto é 
tipo de religião… mais Deus é UM só que diferença que tem?  

 
Doc.  É… 
 
Inf. Eu fico nessa aí eu num sô crente eu num sô católico eu num sô pastólico eu num sô::: 

eu sigo todas… aonde falá qu/é pra mim í eu vô… uai eu tô seguino a Deus… Deus é 
um só…  

 
Doc.  Isso é… 
 
Inf. Mais se eu chegá… chegá como si diis passá memo realmente pa crente mais eu num 

vô largá de í na igreja católica eu num vô largá de segui os católico… eu num vô largá 
de segui ota religião ué… Deus tá lá naquele memo lugá qu/ele tá lá ele tá lá embaxo 
uai com/é qu/eu vô largá de Deus uai… se Deus tá ali ele tá lá embaxo… eu num acho 
diferença nenhuma eu fui criado dessa manera/ssim … sempre minha mãe falava 
falava ó Deus ta/qui ta/li ta/cola ele tá tudo quanto é canto que cê vai ele tá… aonde 
você vai Deus tá… se você é crente ele tá seguino ocê… se ocê é católico ele tá 
seguino ocê… se você é… é… daquela testemunha testemunha de Jeová ele tá te 
seguino aonde você vai… depende de você crê nele… num dianta ficá naquela 
frescura/ssim falá ah ah Deus Deus qué eu porque eu tô nessa religião não… Deus qué 
pessoa que crê nele… num é a religião que fais a pessoa não que fais a pessoa é crê 
nele… Deus qué a pessoa que crê nele agora fala/ssim a porque eu sô CRENte Deus 
mim qué Deus num qué mais ninguém não eu sô católico Deus só qué eu não… Deus 
qué a pessoa qu/ele CRÊ… a mesma coisa é eu… eu bebo minha pinga fumo meu 
cigarro igual eu tem meu viço maisi eu tem muita fé em Deus agora porque eu num eu 
eu tem meu viço Deus num vai vai largá de mim não Deus num larga di ninguém não 
aí qu/ele qué pegá a pessoa ele num qu/ela pessoa que fica cum obsessão ficá com 
frescura ai… ficá orano toda vida/li i ao memo tempo tá/li falano do… dota pessoa 
não Deus qué aquela pessoa que é fiel nele num é aquela pessoa que fica com 
fanatismo não ele qué aquela pessoa quanto mais ele tem fé nele e sim ele é viciado aí 
que Deus qué ele pra tirá ele daquele viço num qué aquela pessoa que fica c/aquele 
fanatismo não… eu penso isso comigo e sempre eu leio a bíblia tamém i eu vejo que é 
escrito Deus num qué aquela pessoa com fanatismo Deus qué aquela pessoa que tem o 
viço e pra tirá ele daquele viço e que tem fé nele… i nem agora eu vejo muitos crente 
vejo muitos católico ficá ca/quele fanatismo não  

 
Doc.  Hum hum  
 



Inf. Bom isso aí é o qu/eu penso comigo né? é o qu/eu tô falano qu/eu PENso comigo… 
igual eu vejo muitos aí ficá naquele fanatismo num dinta… fanatismo quando é fé tá 
ali na frente ali tá protano… falano da vida dos/oto que qui adianta isso 

 
Doc.  Num dá né? 
 
Inf. Adianta aguma coisa? 
 
Doc.  É tem que vivê a palavra né? 
 
Inf.  Uai eu acredito que sim né não? 
 
Doc.  Hum hum  
 
Inf.  Bom acho qu/eu falei ATÉ dimais né? 
 
Doc.  ( ) tá bom… mais é isso mesmo Jonesmar valeu cê tê conversado um poco ((risos)) 
 
Inf. Cê pudia fazê isso di veis em quando né? parecê aqui em casa pra gente batê mais 

papo é bão  
 
Doc.  É bom né? aí::: depois eu vô juntá assim com os outros que… que são doze pessoas 

aí depois eu… 
 
 
 
 


