
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 
I –  Dados Gerais 
1.1 Inquérito nº: 08 
1.2 Cassete nº: 08 
1.3 Lado: A e B 
1.4 Duração: 60’ 
1.5 Data: 29/07/03 
1.6 Local de inquérito: Igreja Santa Rita de Cássia 
1.7 Tipo de inquérito1:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.8 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.9 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
2. Sexo: Masculino 
3. Naturalidade: cidade de  Goiás - GO 
4. Domicílio: Vila República – Goiás - GO 
5. Residência anteriores: -  
6. Está em Goiás desde:  que nasceu 
7. Formação escolar: 4ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: pedreiro 
9. Idade: 38 anos 
10:Local de trabalho: variado (atualmente, está trabalhando na Igreja Santa Rita de Cássia) 
11. Tempo de serviço: desde os 08 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho: prefeitura, Construtora Davos... 
13. Outras atividades: jardineiro 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico: baixo 
16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 
17. Naturalidade da mãe: Goiás - GO 
18. Naturalidade do cônjuge: Mossâmedes - GO 
19. Ocupação do pai: carpinteiro 
20: Ocupação da mãe: merendeira 
21. Ocupação do cônjuge: doméstica 
22. Nº de filhos: 01 filho 
23. Filhos adotivos: - 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 
 
 
 

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



Doc. Qual que é sua idade? 
 
Inf. Trinta e oito  
 
Doc.  Trinta e oito anos? 
 
Inf. Trinta e oito 
 
Doc. É… cê nasceu aqui em Goiás mesmo? 
 
Inf. Foi… aqui em Goiáis mesmo 
 
Doc.  É… i::: com/é que foi o dia do seu nascimento? seus pais contaram como que foi? 
 
Inf. Contaram… assim que a gente fica guardado na cabeça mais é pôco né? aí::: foi 

assim… quando eu nasci… minha mãe falô assim que… teve outra… outro 
nascimento no mesmo dia… a partera… foi uma partera só… aí a partera ficava ino 
lá em casa e na casa da outra que é… é… quase em frente…nóis morava na rua ( ) 
aí ela… ela ficava… aí eu nasci primero aí depois a outra… foi e nasceu… a outra 
era mulher que nasceu…  

 
Doc.  Sei… então foram dois nascimentos então né? 
 
Inf.  Foi… dois nascimento 
 
Doc. Tudo no mesmo horário… no mesmo dia… 
 
Inf. Tudo no mesmo horário… no mesmo dia… nascemo no dia primero de janero… 

nas… nasceu… ela já nasceu do dia trinta e um para o dia primero… mais foi dia 
primero qu/eu nasci… nasci meia noite e poquim…  

 
Doc.  Bem na virada? 
 
Inf. Bem na virada… bem na festa ((risos)) todo mundo festano e minha mãe passano 

dor 
 
Doc.  Que jóia… e tem um porque d/ocê se chamar João? 
 
Inf. Uai… isso aí… foi meus pais tinha um… moravam na fazenda e… e quando es era 

casadim de novo… tinha… tava na lua de mel né? aí es… tinha… ele tinha muito 
enjôo com um menino lá… que chamava João… aí meu pai falô assim que 
quando::: ele tece um filho homem ele ia colocá o nome dele de João… aí colocô 
meu nome de João… esse tal João né? 

 
Doc.  Pois é… aí… interessante… i::: como você sempre morô aqui em Goiás… quando 

cê era pequeno… cêis faziam muitas brincadeiras… quem eram seus amigos?  
 



Inf.  Uai… eu morava na rua Bolivá aqui né? no bairro João Francisco… nóis brincava 
de pegá… sortá pipa… a… antigamente num era pipa… era arraia mesmo né? e 
agora hoje o povo inventô esse tal de pipa aí… que num acha… bolinha… era bola 
de gude né? i::: vários brinquedo… pião… jogava pião… infi… finca né? 
antigamente chamava era finca… agora que fala infinca… sei lá… o povo… 

 
Doc.  O que que é finca? 
 
Inf.  Finca é um a… é um pedaço de ferro e joga no chão podê::: fazê risca e disputá… aí 

o que chegasse em primero lugar ganhava… 
 
Doc.  Tá certo… pois é… mais nessas brincaderas suas da infância teve algum caso assim 

que::: ceis fizeram é… alguma arte e os pais ficaram bravos e bateram? 
 
 
Inf.  Ichi… foi várias né? isso aí já é… menino quando é pequeno num tem jeito não… 

nóis… quando nóis era pequeno… nóis negóço de passá… pegá:::… caçá passarim 
com estilingue… nóis passava… passava na porta da casa dos/outro metia pedra na 
casa dos/otro… num dia isso com nóis não… teiado… era… pegá manga rumava 
pedra na manguera… caía era muita manga… e num caía só manga não caía o 
teiado também junto 

 
Doc.  ((risos)) E… cêis eram custosos hem? 
 
Inf. Não… nóis num 
 
Doc.  Ma… mais um fato assim que marcô mais nessas brincaderas todas? 
 
Inf.  Uai… foi um dia qu/eu fo… nóis foi caçá passarim… nói:::s aí… meu… o parente 

meu:::… matá uma Jaó… aí nóis atirô na Jaó ela saiu voano… ela avôo e num 
morreu direito… aí nóis foi caça ela… aí::: num… deu a vontade fazê o serviço né? 
e foi fazê deba… debaixo de uma lixera e óia pra cima em vem uma onça caino… 
pulano em riba de mim 

 
Doc.  Uma o quê? 
 
Inf. ONça…  
 
Doc.  Onça? 
 
Inf.  Pulano em riba de mim… aí eu gritei… ela pulô de banda assim…aí meu… parente 

meu tava com mais medo qu/eu atirô nela malemá… e ela… foi embora… ela só 
deu aquele grito e foi… aquele UUU e desceu pra baxo…  

 
Doc.  Mais cê ficô com um pôco de medo? 
 
Inf.  No:::ssa… tremi… deu uma tremidinha até boa né? 



 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Quela pintadona assim… na frente da gente assim… oiano pra cara da gente… dá 

um medim… 
 
Doc.  Dá um medo né? i::: seus pais batiam em você ou não? 
 
Inf. Ah::: meu pai até… bateu uma veis… que foi assim… qu/ele::: falô que ia batê 

ni/mim saí correndo… aí eu corri entrei na privada… antigamente num tinha negoço 
de vazo né? era tudo… PRIVAda mesmo antigamente era privadão mesmo… aí 
nóis… eu corri entre pra dentro meu pai falô assim… sai se não eu vô batê mais… 
falei não vô saí não o senhor vai batê ni/mim… aí eu fiquei queto… aí ele feis de 
conta que saiu… bateu o pé… feis de conta que ia em/bora… escondeu atrais da… 
na privada lá… aí eu saí pô ponta de pé… ele foi pegô eu puxô po braço… aí foi a 
taca sadia  

 
Doc.  ((risos)) Mais por que que ele te bateu? 
 
Inf.  Uai… danura… que a gente era quetim né? anjim ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) Tá certo… 
 
Inf.  Agora minha mãe batia mais… minha mãe batia…n/ohra que… a… a dona Maria 

chamada… chama… é… chama Maria do Colombo… ela mim sarvou com um 
copo… ela jogô um copo na minha mãe… que minha mãe tava mim enforcano já 
tava quase morto já… tava roxeando… aí ela mim salvou… 

 
Doc.  O que qu/ela feis… ela jogô um copo… 
 
Inf.  Um copo 
 
Doc.  na sua mãe? 
 
Inf. Na minha mãe… i::: minha mãe mim largô… aí ele… a… eu saí… tonto… 

cambaleano i::: corri… 
 
Doc.  I::: de que que era… ela batia em você? era… 
 
Inf. Ah::: minha mãe era o que tinha na mão… 
 
Doc.  Chinelo… 
 
Inf.  Chinelo… porrete… é… pedra… é o que… se não a correia saía pió  
 
Doc.  Ah:::: 
 



Inf.  A gente tinha que apanhá calado… se dasse pelo meno um pio… a taca comia 
dobrado 
 
Doc.  ((risos)) Pois é… e aí::: mais… teve assim algum fato mais interessante… assim na 

infância? E que cê? 
 
Inf. Uai… na minha infância era… foi… toda muito boa não que minha mãe mais meu 

pai foi… largô né? disquitaram… aí nóis ficamo… se…morando junto com minha 
mãe… aí… nóis passô muita necessidade… minha mãe trabaiano de::: merendera… 
nóis ía buscá merenda na lá na… na esCOLA… nóis… várias veis nóis… quan… 
quando nóis tinha fejão… nóis comia fejão… e num tinha arrois… o dia que tinha 
arrois nóis num tinha fejão… mistura… era o dia qu/eu vendia picolé:::… essas 
coisas assim pra podê comprá a carne… que… que… des… desde da idade de oito 
anos eu já::: vendia picolé… vendia bolo… mais o dinhero era tudo pra comprá as 
coisas por que::: era só eu que trabaiava… era pequeno… eu era oito anos né? e 
meu… meus irmãos… eu eu era… eu sô o mais velho… aí nóis somo cinco em casa 
né?  

 
Doc.  Sei… 
 
Inf. Aí nóis… nóis tinha de::: trabalhá… eu tinha que trabalhá… comprá os trem… 

meno… pra mim mesmo eu num comprava nada… comprava pra nóis… que tinha 
de comprá carne… carne moída… que inda era carne moída… tal do BOi ralado… 
verdadeiro boi ralado ((risos)) 

 
Doc.  ((risos)) Mais… mais… cê… quando… dos seus irmãos você é o mais novo? 
 
Inf.  O mais velho 
 
Doc.  O mais velho? 
 
Inf.  O mais velho 
 
Doc.  Aí você que tinha de ajudá a::: a sua mãe:::? 
 
Inf.  É… ajudá minha mãe a comprá as coisa né? 
 
Doc.  Ah::: i eles num dava muito certo NÃO seus pais? 
 
Inf.  Não brigava muito né? Meu pai gos… meu pai trabalhava num enfermo… 

trabalhava fora… aí eles ficava muito lo:::nge… ficava muito… té quando no…  
quando meu pai morava junto com nóis… nóis passava necessidade… meu pai 
trabaiava fora… fica:::va::: até treis meis… quatro meis…  ele fazia uma compra e 
ía embora largava nóis aí::: pra nóis se virá… aí nóis… tinha que se virá né? 

 
Doc.  Mais aí ele voltava de veis em quando?  
 



Inf.  Aí ele voltava de veis em quando voltava pra trais dinovo… aí nóis ficava… im… 
quando era chegava era bão… que aí nóis comia do bão e melhó né? qu/ele… aí ele 
fazia uma compra boa… aí nóis comia pitiça… nóis comia… aí nóis ia imbanjá 
né… largava de cumê carne moída… carne moída largava de lado aí nóis ía comê 
era otra carne melhor 

 
Doc.  Era sempre carne moída?  
 
Inf.  Era… não… o dinhero que dava né? que o::: o tal de picolé::: na época o picolé era 

pôco né? aí o dinhero tinha que comprá a carne moída qu/era a carne mais barata 
que tinha 

 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  Na época nem custela num vendia que custela era jogado té fora 
 
Doc.  Sei… E::: cê vendia picolé… que dificuldade cê encontrava assim… era? 
 
Inf. Era BRIga né? É::: os/otro qué dá o cano na gente… é os/otro… os os/otro que 

queria vendê picolé tamém queria tomá minha freguesia ô as veis até::: eu vendia 
picolé::: vendia bastante picolé::: lá tinha uma disputa… quem vendesse mais picolé  
mais na… no final do mêis ganhava até o tal do quiCHUTE na época… e eu ganhei 
o quichute na época só num… na… num casamento que teve… aí fui no casamento 
vendi lá í eu falei ( ) dando picolé pr/os/otro… o homem ficô encabulado comigo 
tanto qu/eu vendi esse dia…  

 
Doc.  Cê vendeu bastante então? 
 
Inf.  Vendi bastante nesse dia… esse dia eu::: tirei a cachorra ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) i::: mais… mais que tipo de malandrage as pessoas faziam? 
 
Inf.  Uai comprava o picolé e num queriam pagá… falava que tinha pegado só… pegava 

cinco falava que pega:::va dois… aí a gente ia brigá com eles… teve veis que até 
rolava no chão rapais mesmo a gente::: metê pedra… teve veis qu/eu levei prejuízo 
já que o caboco num queria pagá eu rumei a pedra na cabeça dele 

 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  ((risos)) saí correno…  
 
Doc.  ((risos)) e os/otro que vendiam também existia uma::: rixa? 
 
Inf.  A gente… tem a disputa né? a antigamente é… era mais… o povo hoje fala que o 

povo tá difici… mais antigamente era mais difícil… pr/ocê trabaiá antigamente… 
a… cê tinha muita briguinha assim… mais só qu/ela… a briga sadia… que hoje::: 



ocê brigá hoje… amanhã tá::: pode esperá o cachão que amanhã o caboco mata 
memo::: na minha época brigava agora daqui um pôco tava fazeno as pais dinovo 

 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Num guardava raiva… hoje em dia o humano… guar… guarda raiva demais 
 
Doc.  E com esse quichute cê jogô muita bola::: que que foi? 
 
Inf.  Uai… era… o quichute era pra mim í pra praça… 
 
Doc.  Ah:: pra praça? 
 
Inf.  É pra praça antigamente num tinha esse negócio de tênis não… era quichute senão 

sapato… eu… o quichute era o sucesso… era a moda aqui em Goiás… o quichute… 
quichute BAMBA… quem tinha esses dois tava tranqüilo…  

 
Doc.  Ah::: e aí::: passeava com esse quichute na praça arrumava umas namoradas? 
 
Inf.  Uai de veis em quando a gente namo… até eu fui até mole… nesse ponto nesse 

negóço de namorá… namorei pôco…  
 
Doc.  Por que? 
 
Inf.  Que na época::: eu era nocente demais… mexia com os/otro demais aí as menina 

num  queria namorá comigo não… xingava eu 
 
Doc.  ( )  
 
Inf.  Qu/eu era quetim… eu num fazia nada sabe? eu/era queto… 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Eu num… era um anjim… aí as muié num queria namorá comigo não… aí quando 

eu meorei um poquim… aí eu comecei a namorá depois dos dezesseis dezessete ano 
aí eu comecei… namora aqui… namora acolá… só que… eu GOSTAva né? das 
menina mais as menina num gostava de mim num adiatava nada 

 
Doc.  Sei… mais teve uma que marcô mais do que as outras? 
 
Inf.  Uai… umas marcô na… na adolescença né? n/hora que já passa de criança pra 

adolescente… eu tinha uma tal de Maria… e a tal de Maria acha que persegue eu 
até hoje… porque hoje eu casei com uma tal de Maria tamém 

 
Doc.  Sei…  
 



Inf.  Eu não… eu::: namorei com uma Maria… a… fiquei invocado numa Maria quando 
era criança numa idade mais ô menos de doze ano… de doze a treze ano… fiquei 
invocado nela… BRIQUEI causa dela… na… na nossa… na rua do Oriente… 
quando nóis mudô pra rua do Oriente 

 
Doc.  Brigô com quem? 
 
Inf. Co…. até tem pelido de Fu… a… o nome dele eu num sei não… apelido dele eu 

num sei… qu/o eu num alembro mais… o apelido dele era Fu na época 
 
Doc.  Porque esse apelido? 
 
Inf.  Uai… porque ele queria tomá as muié nossa lá da… as menina da nossa rua… aí 

nóis num dexô… aí juntô a turma nossa a turma dele i:::… i nóis rolô no chão lá… 
eu ranquei sangue dele muntei por cima dele… ele sai… aí eu ranquei sangue nele 
ele saiu correno… foi bora sangrano na cara… aí depois vortô otro pra vingá pegô 
ele de cabo de aço bateu nele… e ele saiu correno gritano 

 
Doc.  Nossa… 
 
Inf.  Aí eu fui embora… 
 
Doc.  Mais aí cê teve problemas i::: teve que ir pra hospital pra cuidá ou não? 
 
Inf. Não eu não… dele eu num fiquei sabeno não… porque eu fiquei mei cismado né? 

qu/ele tinha é::: muito irmão né? fiquei com medo dos irmão dele pegá eu e batê né? 
mais… num teve mais… aí::: depois nóis vortô amizade mema coisa… passado uns 
tempo né? uns TEMPO bão que::: ele oiava pra mim… olhava com a cara fechada 
porque a cara dele ficô inchada uns tempo bão… qu/eu ranquei sangue dele né? 

 
Doc.  Cê era bonzinho então hem? 
 
Inf.  Se fosse na época de hoje… capais… que… na época de hoje capais que matava 

porque::: do jeito qu/eu ranquei dele::: hoje uma briquinha de nada aí otro tá matano 
 
Doc.  É… é complicado né? mais hoje cê é mais calmo? 
 
Inf. Ah::: hoje eu… o casamento feis eu ficá mais calmo 
 
Doc.  Por que o casamento? 
 
Inf.  Uai sei lá… a mulhé manda né? ((risos)) 
 
Doc.  ((risos)) tá CERTO… aí depois que é… que você namorou…algumas meninas… a 

partir dos dezessete anos que cê falô né? 
 



Inf.  É… eu comecei namorá firme mesmo foi dezesseis dezessete anos… qu/eu comecei 
a namorá… ruma aqui… ruma acolá… mais era bagunçado mesma coisa ainda… 
fazia algum rolim ainda… as menina namorava mais era gente de fo:::ra que a gente 
arrumava e num sabia a fama da gente… do vôo da gente aí que a gente aprontava 
né? brincava… gritava… mexia com esa… se elas num respondesse… mexesse 
com elas num respondesse eu xingava esa aí as menina vai ficano com rarva né? 

 
Doc.  É… e como você conheceu a sua mulher… cê… quando foi… com que idade você 

conheceu? 
 
Inf.  Uai… eu conheci ela eu tinha vin… vinte::: treis… vinte… peraí… vinte dois… 

vinte dois anos… eu tinha vinte dois ano qu/eu namorei alguma que comecei… 
quando eu conheci ela eu tava trabaiano lá em Bandeirante… São José dos 
Bandeirante na bera do Araguaia aí eu vim pra festa de São João na casa da minha 
mãe… eu tava trabaiano lá e eu vim e ela tava na festa de São João aí nóis eu… eu 
nesse dia eu num namorei com ela não porque eu tava com uma otra lá e eu tava 
garrano a otra lá e ela oiano aí… eu garrano ela e oiano a otra e… a… a… garrano a 
otra e oiano pra ela e mexeno com ela e com isso ela… eu vi ela mexeno… falano 
pra e… pra colega dela qu/ela ia::: um dia ia garrá eu… aí eu falei assim opa::: tem 
mais uma na rede… vô levá essa voltá e pegá a otra… aí eu fui levei a otra quando 
eu cheguei aqui ela tinha ido embora cheguei lá na casa da minha mãe ela tinha ido 
embora aí esse dia qu/eu conheci ela… aí depois eu comecei… aí um dia 
conversando lá::: na casa da minha mãe eu tô oiano… veno qu/ela tá oiano muito… 
sentada lá na porta e todo dia senta lá na porta e fica oiano pra mim lá… aí a… nóis 
morave em frente… aí eu conheci ela… aí eu… ti… tinha um… co… cole… 
conhecido nosso morava em frente a nossa casa ele foi o pombo correo nosso… ele 
ía lá dava o recado pra ela i vinha cá dava o recado pra mim… aí marcamo 
encontro… nóis fomo encontrá lá na pracinha do QUEIjo… aí nesse dia ôooo 
iaiai…  

 
Doc.  Que que aconteceu? ((risos)) 
 
Inf. E… eu… antes do  primero bejo eu sortei o verdadero pum 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf.  Aí essa hora foi té bom sortá esse pum que deu REAÇÃO… aí pra/diante eu 

comecei namorá ela… comecei garra ela 
 
Doc.  Quebrô o gelo né? 
 
Inf. Aí quebrô o gelo… acho que o gelo tava congelado sortei ele ((risos)) 
 
Doc. ((risos)) Mais como que… qual foi a reação dela na hora? 
 
Inf. Uai… ela ficô assustada né? ficô com vergonha mais ela num falô nada se ela 

falasse eu tinha ido embora já com vergonha tamém qu/eu fiquei com vergonha 



qu/eu levantei né? levantei fiquei mei disfarçá tamém… achei que num foi comigo 
tal aí depois… aí ela… hoje a gente fica contano essas história… ela fica falano é ( ) 
se ocê tivesse rido eu tinha ido embora… de vergonha mais ela num riu foi bom ela 
num tê rido… se ela tivesse rido hoje nóis num tava junto 

 
Doc. Aí ceis conversa:::ram… 
 
Inf. Aí nóis começamo… aí eu conversei com ela até de namoro eu num sô muito de 

conversá não gosto mais de garrá memo 
 
Doc.  ((risos)) vai direto no assunto? 
 
Inf.  Vô direto no assunto logo ficá ( ) conversano muito não… aí eu::: começamo a 

namorá… aí nóis namoramo mei escondido do povo dela lá porque ela tava com 
vergonha do povo que nóis tem diferença de… de tamanho né? porque ela bate 
quais metade de mim 

 
Doc. ((risos)) Você é alto né? 
 
Inf.  Eu sô alto ela é baxa né? aí ela ficava mei com vergonha do povo enchê o saco dela 

e… e era meia nova tamém  
 
Doc.  Ham ham… pois é… aí cêis se encontram esse dia::: depois se encontraram di 

no:::vo 
 
Inf. Aí nóis foi encontrano escondido lá… ( ) um escondido assim que todo mundo sabia 

só porque ela num queria que o povo visse mais o povo tava veno num adiantano 
nada 

 
Doc. Mais porque ela num queria? 
 
Inf. Uai por vergonha né? por causa do nosso tamanho 
 
Doc.  Ah::: do tamanho ((risos)) 
 
Inf. É… 
 
Doc.  Mais vocês já eram assim maiores de idade? 
 
Inf. Era… ela já tinha dezesseis ano 
 
Doc.  Aí cêis namoraram quanto tempo? 
 
Inf. Aí nó… nóis namorô um ano e noivamo dois… o não noivamo um tamém… aí… 
 
Doc.  Dois anos… 
 



Inf.  Dois anos de namoro né? aí casamo… te:::m…   
 
Doc.  Vocês casaram na igreja…  
 
Inf.  É nóis casamo na igreja… não nóis casamo no fóro e na igreja…  
 
Doc.  Como é que foi o casamento… o dia do casamento? 
 
Inf.  Ó::: o casamento foi bom u… umas certa parte… otras parte foi ruim porque no dia 

do casamento a gen… eu mais minha mãe deu uma discutida lá porque::: ela num 
gosta de festa né? i::: começaram as dua família começô a ficá com ciúme que acho 
que aí::: ( ) uma briga lá mais nóis eu fui da… CHAMEI a atenção da minha mãe 
minha mãe inda::: achô ruim passô mal tamém e ficô com raiva… nóis ficô com 
raiva::: ela ficô com raiva de mim umas umas duas semanas 

 
Doc.  Sei… 
 
Inf.  E foi festa… ela que organizô a festa que ela que organizô a festa que meu sogro 

num tinha muitas condições né? aí nóis i eu era garimpero né? tinha diNHERO::: 
tinha Oro 

 
Doc. Aí feis uma festa boa? 
 
Inf. Fiis uma festinha até boa… festa como podia fazê né? já tava começano ficá 

brefado fazê quando eu casei aí… ô fui só casano passô::: casamento foi muito bom 
pro oro não que o oro sumiu de mim virô um setenta que fiquei brefado muito 
tempo 

 
Doc.  Mais porque o ouro sumiu? 
 
Inf. Uai num sei num achava ele todo lugá qu/eu ia num achava ele fiquei brefado muito 

tempo aí depois encontrei ele deu uma contralidinha dinovo aí… eu logo fechô 
garimpo né aí eu fui trabaiá… 

 
Doc.  Cê trabalhô de garimpo onde? 
 
Inf. Aqui em Goiáis mesmo no Rio Vermelho Rio Vermelho Praia::: 
 
Doc.  Como que era o  processo de catá ouro? 
 
Inf. Era chupadera né? tinha uma::: dois motô uma do jato otra da chupadera aí… jogava 

água no o jato jogava água no cascai derrubava ele e jogava dento da… da maraca 
chamava assim maraca… e ( ) chupadera aí::: bate lá no tambô ca… saí  o oro né? aí 
a gente vai limpa ele e tira o oro  

 
Doc.  Num é bateia não? 
 



Inf. Aí usa a bateia depois né? depois qu/ele passô::: sal lá do::: do cardero do tambô 
passô::: nos tapete… aí vai batê os tapete pra podê tirá o oro co oro fica tudo no 
tapete pregado nele  

 
Doc. Cê nunca encontrô uma pepita grande? 
 
Inf. Eu achei::: foi liança uma aliança grossa e bem dizê a época eu tava com orim bom 

aí eu dei bendizê dado pros/otro mais pepita mesmo eu num achei não acha… 
achava orim nóis via oro pregado no cascai assim… cascalho de dois metro nóis via 
orim de cima em baxo pregado nele  

 
Doc.  Aqui em Goiás? 
Inf.  Aqui em Goiás no rii Vermelho 
 
Doc.  Isso quando? 
 
Inf. Isso foi im… im… oi… noventa e cinco parece que fechô o garimpo aqui em 

Goiás… em noventa dois por aí assim é… épo… época do Fernando Collor… 
Fernando Collor que fechô o garimpo né? antes… foi na época dele foi na época 
dele é que/le fechô o garimpo aqui em Goiás 

 
Doc.  Sei… í… mais…ne… nessa casa do ouro aí::: logo acabô por causa do Fernando 

Collor né? 
 
Inf.  É que o prefeito… juntô o prefeito Valim e os povo daqui os povo do mei ambiente 

tal aí proibiu garimpá fe… aí fechô o garimpo aí ninguém mais garimpô… ainda a 
gente largamo uma uma área de garimpo mais ô menos uma das cento e cinqüenta 
gramas de oro… na numa andada e capais que nesse lugá que a gente ía mandá oro 
tem uma parte dele lá tinha gente lá perto mandano quinhentos quinhetas grama de 
oro por dia e nóis largamo pra traís e tá lá 

 
Doc. Sei… e mais e aí o oro que vocês encontravam eram pra vocês mesmo ou era… ceis 

trabalhavam para empresa? 
 
Inf. Não era particular memo… era::: nóis ganhamo porcentage nóis ganhamo sete 

porcento de::: cem grama nóis tira sete né? 
 
Doc.  Mais num tinha mais malandrim que as veis num escondia o orim não? 
 
Inf.  Nóis pegô um robano oro de nóis ainda foi…  ele pe… eu tava disconfiado dele né? 

aí nóis eu fi… mandô ele i lá em cima pegá bateia pra mode ( ) o oro né? aí eu fui 
vortei escondi aí ele pegô o oro escondeu dentro da areia aí nóis… eu contei pra 
todo mundo aí nóis fomo… foi fechô ele i::: denunciô ele pro dono da máquina e o 
dono da máquina mandô ele imbora 

 
Doc.  Ah então os otros são sócios também num dexa vigia 
 



Inf. Num dexa vigia é nóis… nóis era vigia do dono da máquina né? aí se nóis quisesse 
juntá todo mundo aí tinha condições mais a gente o que adiante pegá ( ) aí num 
compensa eu quando era criança até robá galinha eu já robei  

 
Doc.  Conta um caso… 
 
Inf.  Uai nóis… os vizim lá de casa tinha uns… uns povo que criava galinha lá nóis 

pegava a bacia e colocava qu/ela… qu/ela ca boca pra baxo né aí colocava um pau 
por baxo marrava cordinha na… na negoço jogava arrois milho aí… aí era a carne 
que nóis comia de veis em quando lá quando era criança aí nóis pegava puxava e 
dexava escurecê n/hora que escurecia nóis pegava a galinha matava e comia  

 
Doc. ((risos)) mais cêis faziam isso por malandragem ou porque? 
 
Inf. Ah::: porque  ( ) quando é criança quando a gente é menino fais essas coisa acho 

que num tem esse no mundo que num feis uma malandrage dessa quando era 
pequeno 

 
Doc.  Ham ham… tá certo e medo cê teve… passô medo alguma veis… ô tem medo de 

alguma coisa ou não? 
Inf. Uai eu já passei um medim já qu/eu achei que num voltava mais não que um dia eu 

trabaiano… que nóis trabalhava de pedrero né? nóis… caí do andame mais ô menos 
de uns quinze metro de altura e num tive nenhum arraião mais eu caí no chão e 
fique debaxo de um punhado de taba e o povo ficô achano qu/eu tinha até morrido 
qu/eu fiquei queto quando eu levantei a cabeça eu desmaei né? aí eu fique com é… 
melhorei um poquim ( ) foi um medo qu/eu passei varias veis teve ( ) passa um 
medim desse vai pá caí num cai nada  

 
Doc.  Sei… i::: mais teve outro momento assim que cê achô que ia morrê ô foi só esse? 
 
Inf.  Graças a Deus foi só esse num quero caçá mais não esse já foi… 
 
Doc.  ((risos)) Tá certo… í::: em relação à sua família é… cê falô que são cinco né? 
 
Inf.  Nóis somo cinco irmão… treis mulhé e dois homem… ó pr/ocê vê como nóis é o 

primero foi homem e o último tamém foi homem as mulhé ficô no mei 
 
Doc.  Tudo no mei ((risos)) mais aí tem o::: como que é a sua família seus irmãos? 
 
Inf.  Uai… 
 
Doc.  Todo mundo é certo…  
 
Inf. Nóis somo muito unido… nóis num briga… nóis brigava quando era minino né? 

quando era minino eu tinha uma irmã chamava Lisabete que ela… tem ela até hoje 
graças a Deus né? nóis… ela tamém era ( ) eu era mais véi queria mandá nela aí ela 
aí qu/ela num aceitava de jeito nenhum i::: uma veis ela pegô uma cadera queria 



rumá na minha cabeça eu saí correno mais num adiantô eu aí peguei ela bati nela 
assim memo meu irmão  o meu irmão mais novo tinha  negoço de::: malan…custoso 
demais já… essa época eu já era maió um poquim já né? já… bem dizê já tava 
tomano conta de todo mundo já aí nóis… aí ele foi pescá um dia na bêra do rii aí 
escondido de nóis falô que ia pá aula e ia pescá ( ) aí ele jogô n/hora qu/ele chegô 
em casa com o anzol engarranchado na bera dos zói… aí nóis teve que levá ele no 
médico i::: rancá aí… 

 
Doc.  Mais num teve perigo não  
 
Inf.  Teve perigo não que só ( ) pegô só na pele né? a ( ) garranchô aí nóis teve que operá 

cortô e rancô ele mais só porque além dele::: tê de cortá rancá inda apanhô ainda 
 
Doc.  Apanhô então? 
 
Inf. Apanhô da minha mãe e de mim ainda qu/eu segurei ((risos)) minha mãe num tava 

dano conta de segurá ele mais aí eu segurei pra minha mãe batê que até hoje ele tem 
ra… ele conta essa história inda com fala que/sse dia ele ficô com raiva demais da 
conta s/ele pudesse pegá eu e batê ele batia  

 
Doc.  Porque ele já tinha machucado né? 
 
Inf. Já tinha machucado inda nóis segurô pra minha mãe batê inda que minha mãe num 

tinha dó de batê não quando ela batia ela batia memo 
 
Doc.  Aí cê… que é… quando sua mãe separô do seu pai vocês ficaram todos com ela? 
 
Inf. Ficamos todos com ela todos cinco  
 
Doc.  E ele… e ele o que foi feito do seu pai? 
 
Inf.  Uai ele mora em Goiânia no Balenário e hoje ele é::: tem otra família né… nóis 

somo… tem dois irmão e… nóis aqui… ele tem um adotivo lá tamém né? e nóis 
aqui tem um adotivo tamém minha mãe pegô um… agora nóis somo seis 

 
Doc.  Ah::: então sua mãe tem um filho adotivo? 
 
Inf.  Tem um irmão adotivo ( ) mei deficiente qu/ele tinha problema no pé né? 
 
Doc.  Como que é porque que ela pegô esse… 
 
Inf. Uai… ela porque nóis tava tudo grande e ela já… aí nóis deu uma contraladinha 

todo mundo começo a trabaiá né? aí nóis deu vontade pensô… ficava lembrano do 
tempo bão tal aí minha mãe deu vontade de pegá um menino… aí ela deu vontade 
de pegá um minino aí ela foi nóis deu apoio pra ela… aí meu padrasto deu um… 
deu apoio tamém aí nóis… pegô e criô ele 

 



Doc.  Mais ele… ele era… pegô ele quando era pequeno? 
 
Inf. NASceu a mãe dele num deu nem mamá pra ele num deu 
 
Doc.  Pegô novim? 
 
Inf. Novim… lá lá no hospital Bom Pastor…  
 
Doc.  Aí cêis ajudaram criar também? 
 
Inf. Ajudô todo mundo ajudô criá ele né? hoje ele tá aí grandão já… e é pai já  
 
Doc.  Cê falô que ele tinha deficiência? 
 
Inf. Ele tinha deficiência no pé né? pé dele nasceu torto os dois pé pisano pra dentro e 

feis duas operação aí hoje ele ainda pisa torto mais é  pôco hoje ele tá praticamente 
quase bão 

 
Doc.  Mais anda? 
 
Inf. Anda normal… só porque tinha probrema no pé né? era… torceu o pé dele pisava 

pra dentro 
 
Doc.  Sei… e religião?  
 
Inf. Ah::: religião 
 
Doc.  Cê::: é católico? 
 
Inf. Desde quando eu nasci graças a Deus  
 
Doc.  Quando era pequeno tinha seus medos assim… pe… pelo que cê falô cê era um 

pouquinho custoso né? 
 
Inf. Não não eu fazia algumas ( ) num era muito nada  
 
Doc.  Sim mais aí cê ficava… quando cê fazia alguma coisa de muito grave cê ficava com 

consciência pesada… medo que os pais normalmente falam né? 
 
Inf.  Ah::: não que na época até num falava não minha mãe falava assim ó::: cuidado… 

cuidado Deus castiga… Deus castiga de veis em quando a acho que/le dava um 
castiguim acho que Deus agora hoje que a gente intende mais de religião vê que 
Deus num dá castigo Deus dá demonstração né? porque::: demostra pro/cê que num 
pode fazê aquilo aí ele demostra pr/ocê i::: mais na/quela época era castigo na época 
naqules tempos os pais falavam era castigo… cê machucava ( ) o dedo dava castigo 
que minha mãe… minha mãe quan… minha mãe agora hoje ela é evangélica era 
passô… ela era muito católica i nóis… tinha de sexta feira da paixão nóis minha 



mãe ti… num dexava nóis fazê nada nem pra bera de rii num ia aí um dia eu falei 
assim ah::: vô brincá de bola aqui aí eu fui brincá de bola chutano a bola pisei em 
riba de um garfo… fiquei enga… o pé… o garfo fincado no meu pé… aí eu falei pra 
minha mãe aí ta veno Deus castigô ocê aí eu fiquei com medo nunca mais mexi com 
isso mais e hoje ela é evangélica num acredita nisso… e eu hoje eu acredito mais 
nisso que eu::: hoje eu sô católico 

 
Doc.  Sei… e amigos assim… cê tinha muitos amigos? 
 
Inf.  Uai… amigos eu tinha muito né? muito amigo e um pôco e um pôco… um poquim 

de inimigo tamém ( ) briga de criança né? 
 
Doc.  Ah::: é? mais assim que ceis saiam junto? 
 
Inf.  Não eu tinha… 
 
Doc.  É contava essas coisas 
 
Inf. Eu tinha CINco amigo… tinha cinco amigo nóis morava lá perto da creche perto do 

Maguerão né? aí nóis saía era a época que nóis saía  pra… vê arrumá namorada né? 
e as namorada fugia de nóis… num quiria nóis era mei quetim… eu era o mais 
queto da turma 

 
Doc.  Ah::: era ((risos)) mais cê nunca teve traição de amigo seu não? 
 
Inf. ( ) Nóis? De veis em quando nóis trocava de namorada só ((risos)) 
 
Doc.  Mais isso combinado ou porque?  
 
Inf. Não::: é porque quando ele… uma veis nóis fomo pro Rio de Janeiro ele namorano 

com uma menina lá e a menina… aí ele ficô doente aí eu fui peguei ela foi simples 
só::: paguei um x salada pra ela comecei namorá com ela dinovo e ele ficô lá 
doente… amigo… amigo e pr/essas horas tamém né? 

 
Doc.  É… cê já viajô então mui… bastante? 
 
Inf.  Ah::: eu só viajei uma veis uma viage nóis fomo fizemo uma turma nossa aí fizemo 

a excursão nóis fomo pro Rio de Janero… dá um passei 
 
Doc.  Ah::: e o que que você achô de lá? 
 
Inf. Uai achei bom… lá é bom mais hoje em dia eu já dá um medo na gente né? que 

naquela época num tinha muita… muita droga essas coisa lá né? e:::  
 
Doc. Cê tinha quantos anos quando você viajô? 
 



Inf. Uai foi… eu tinha mais ô menos uns dezoito ano… dezenove ano mais ô menos 
dezenove pra vinte ano 

 
Doc.  Qual que foi… com/é que foi a sua chegada lá? Ver o mar pela primera veiz? 
 
Inf.  Ah é bão… a primera coisa qu/eu fiis foi merguiá dento dágua bebê água pra vê se 

era salgada mesmo… aí vi qu/era salgada vortei pra trais gritei pra todo mundo é 
salgada o povo começo a pegá no pé 

 
Doc.  ((risos)) e sobre Goiás aqui… o que você acha de diferente… igual? 
 
Inf.  Uai eu mesmo na época quando eu era criança aqui onde era a igreja antigamente 

tinha era parque aqui né? e hoje em dia é a igreja e nóis tamo construino a otra parte 
lá né? e o João Francisco era pura de terra vermeia eu alembro quando fazia a festa 
de Santa Rita… quem vinha de rôpa branca vortava vermelha a ropa des e hoje é 
tudo com praça tudo broquetiada a rua tudo era sem asfalto sem broquete sem nada 
e hoje tá broquetiano né? hoje tá mais ô menos né? num tá como nóis merece não 
mais tá mais ô menos… tá bem melhó já que era né? 

 
Doc.  É… 
 
Inf.  Porque quando nóis era criança nóis brinca:::va isso aqui era pura terra nem 

televisão num tinha direito… tinha que assisti na casa dos/otro  
 
Doc.  ((risos)) ah era? 
 
Inf. Era… quando era criança nóis assistia televisão nóis ía pra casa dos/otro juntava 

qu/ela turminha ia pra casa dos… assistia muito aqui perto de Santa Rita tinha uma 
mulhé que tinha televisão junta:::va qu/ele tanto de minino pra assisti televisão 

 
Doc.  Ela num brigava não? 
 
Inf.  Uai de veis em quando ela queria daná com nóis… nóis que isso tia dexa nóis assisti 

televisão uai nóis num dá conta de comprá senhora dexa nóis assisti… aí ela 
dexava… aí nóis ficava assistino televisão na casa… na casa delaqui aí hoje ela 
mora vizim aqui da igreja Santa Rita 

 
Doc.  Ah::: mais aí depois conseguiram comprá a televisão? 
 
Inf. Aí com muito custo  minha mãe quando eu comprei televisão… nóis comprô 

televisão depois que meu pai mais minha mãe disquitô aí na separação nóis foi um 
dia lá em Goiânia lá aí que minha mãe pediu ele pra rumá uma televisão pra nóis aí 
ele arrumô uma televisão véia lá… nóis troxe inda por cima ainda fui mexê atrais 
dela levei um choque fiquei pregado nela… eu tem sinal no dedo até hoje 

 
Doc.  Ah é:::? Mais é… o… quando cêis assistia televisão na casa da mulher ceis… ia… 

iam normalmente a noite assisti ô didia? 



Inf. Era a noite que didia num tinha… o povo num assistia muita televisão né? era a 
noite por causa das novela aí assistia… nóis num intendia nada mais tava assistino 

 
Doc.  Assistia mais novela? 
 
Inf. Mais novela que é firme Tarzan… firme Tarzan tamém… de veis em quando levava 

carrera dos/otros na rua mais sistino televisão fechava a porta na cara da ge:::nte que 
antigamente quase ninguém tinha televisão só::: pôca… pôca pessoa que tinha 

 
Doc.  É… mais isso então num tem muito tempo né? que cê… cê é novo… que trinta e 

oito anos  
 
Inf.  É… tem eu sô novo trinta e oito anos… tô quase interano os quarentinha já tá bão 
 
Doc.  ((risos)) pois é e::: o primero emprego seu como que foi? 
 
Inf.  Uai eu… o primero emprego cê falano de cartera de trabaio né?  
 
Doc.  É 
 
Inf. Ah::: eu trabaiano entrei na prefeitura na época até num assinô minha cartera não 

porque entrei na prefeitura na varreção na época colocava criança né? entrô mais ô 
menos com doze ano… doze a treze ano… nóis entrô qu/ele tano de menino lá aí 
depois… aí depois que enterô dezoito ano aí nóis assinô cartera passô nóis pra 
enxada capiná aí nóis ficô lá na capinação faxina até de cama de lixo eu trabaei 

 
Doc.  Até de que? 
 
Inf. Aí como eu falei eu tava trabaiano no caminhão de lixo um dia eu tinha vergonha eu 

tava namorano com uma menina que tava trabaiano no ba:::nco do BEG… era o 
banco do estado de Goiás né? aí eu tava trabaiano… ela tava trabaiano lá aí um 
dia… um dia eu tava catano lixo passano na porta ( ) era um caminhão verde… que 
inda ficava dento do caminhão… do lixo memo aí o caboco jogô hora que o caboco 
jogô eu óio assim ela tava la na porta eu abaxei ela ( ) caí lá dento fiquei escondido 
o povo começô a gritá ae cochinha aí eu fiquei queto lá dento aí deu otro dia eu tava 
passano ela tava lá aí ela falô assim não num precisa tê vergonha não cê é trabaiadô 
tem portância não aí fiquei com vergonha mesma coisa né? aí eu::: tive que saí 
namorano com ela foi até bão que aí ela ficô mais apaixonada por mim aí fazia rolo 
com ela aí::: namorava com ela nada fazia de conta que namorava nada só::: só pra 
curti mesmo de veis em quando pra castigá ela que um dia quando era antes… antes 
de conhecê ela direito um dia nóis ela feis de besta comigo ela pensava qu/eu 
namorava… falô que ia namorá comigo tal… falô assim não ( ) aí ela falô espera 
aqui que já eu volto aí ela foi lá pro otro lado… ficô lá aí quando… eu fiquei 
sabendo que tinha festa do otro lado cheguei lá ela tava lá aí eu falei certo mim 
largô na mão aqui um dia posso castigá ela aí foi dito certo… porque ela pegô::: na 
minha mão uns tempão aí um dia eu lembrei ela assim cê sabe porque eu tô fazeno 
isso co/cê porque você feis isso isso tal dia assim assim aí ela num tava lembrano 



falei cê alembra cê tá fazeno de besta aí ela lembrô falô assim a::: cê guardô essa 
raiva tudo… falei eu num guardei raiva porque mostrá pr/ocê tanto que é ruim 

 
Doc.  Mais aí o que você feis com ela? 
 
Inf. Uai só namorá… namorava com ela o dia que num achava otra né? um dia qu/eu 

num achava otra eu namorava com ela… ia em festa ficava no canto lá aí ficava 
oiano tipo num tinha otra lá num garrava otra aí… eu garrava ela… ela era o estrepe 
((risos)) 

Doc.  ((risos)) só quando você queria 
 
Inf. É… só quando eu queria aí… foi ino até… foi ante ( ) nóis terminamo namorei 

minha muié aí hoje ( ) que a muié num gosta d/eu falá oi pra ela nada que ela tem 
ciúme dela até hoje.  

 
Doc.  E tem mais história de quando cê trabalhava na prefeitura? 
 
Inf. Uai ixx tem vária estória que quando trabaiva na prefeitura na época antes do 

caminhão de lixo nóis trabaiava na varreção né? aí nóis::: tinha fazê danura eu 
mesmo tinha um… a prefeitura tinha um porão aí debaxo… debaxo do porão pegá 
porão nas muié lá trabaiava na prefeitura aí cê sabia o que a gente fazia lá né? oiano 
as bunda da muié né? ((risos)) 

 
Doc.  Vocêis entravam debaixo do porão da prefeitura? 
 
Inf. É… debaxo do porão do porão da prefeitura pegá no porão das muié lá 
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. E teve um dia que as muié tava mestruada nóis… a… a calcinha dela tudo suja 
 
Doc.  Dava pra vê? 
 
Inf.  Uai tava tudo sujo né? 
 
Doc.   ((risos)) mais ninguém nunca descobriu que voceis faziam isso? 
 
Inf.  Uai… capaiz que nunca descobriu nada que nunca falô nada se ficô sabeno esa tava 

achano bão né? porque nóis tava valorizano elas qu/elas era bonita tinha umas 
bonita e otras feias nóis oiava só as bonita as feia nóis largava de mão 

 
Doc.  Tem que fazê um segundo… que o ( ) escreveu um livro chamado Mulecagem em 

Vila Boa né? tem que fazê um segundo volume com você como personagem 
principal ((risos)) 

 
Inf.  ((risos)) nóis aprontava quando nóis era… era… trabaiava pela prefeitura nóis esse 

negócio de::: disputá vê quem comia mais aí nóis ia… tinha um… antigamente tinha 



uns pão grande aqui em Goiás aí era um litro de coca cola aí o caboco falava assim 
não cê num come esse pão e nem bebe…esses dois pão e nem bebe essa coca cola ( 
) eu com… eu bebo e como isso num come aí apostamo quem… se eu num comesse 
eu pagava… se ele… se ele…se ele num comesse eu pagava e se eu num comesse 
ele pagava mais um pra mim aí nóis apostamo aí eu comi inda pedi tem mais aí mais 
eu tava custano a cumê mais eu comi aí eu ganhei mais um pão e uma coca cola dele 
ainda aí otro dia nóis disputamo lá embaxo… nóis foi disputá lá embaxo aí o povo ó 
fica veiaco com o João João come demais falava assim não eu num como muito não 
como poquim aí eu falei ( ) gosta de comê trem doce aí ele falô assim vamo apostá 
duas rapadura simples e era dura a rapadura aí interinha eu comi… eu comi as duas 
rapadura tudo… tudo numa hora só assim tudo numa sentada foi mastigano e 
comeno ela e ganhei tornei ganhá dinovo mais otra rapadura deles aí ninguém 
queria apostá comigo mais c/ocê eu num aposto mais nada cê tá lôco pareceno 
esmeril uai 

 
Doc.  ((risos)) mais então… mais depois você num passô mal não? 
 
Inf.  Não… o pão eu comi inchô dentro da minha barriga né? fiquei impanturrado muito 

tempo um… inda cheguei em casa danei ca minha mãe não tinha janta pronta  
Doc.  ((risos)) Uai credo … 
 
Inf. Aí mais eu tinha que comê alguma coisa pra vê ( ) tava ensiado…. mais eu tava com 

fome mais tava ensiado que o pão incho né? 
 
Doc.  Ham ham  
 
Inf. Rapadura fiquei muito tempo… num pudia vê nem rapadura na minha frente saía 

correno 
 
Doc.  ((risos)) num deu diarréia não? 
 
Inf. deu não… ni/mim só uma veis quando::: uma veis nóis fomo pro mato… nóis fomo 

pro mato eu comi carne de porco chupei caju comi manga verde aí eu passei mal né? 
deu congestão ni/mim 

 
Doc.  Ah é? 
 
Inf.  Mais graças a Deus hoje tá bão 
 
Doc.  Sei… misturô muita coisa diferente né?  
 
Inf.  Muita coisa boa né? 
 
Doc.  E que mais na… na prefeitura? Pelo jeito tem muita história né? 
 



Inf. Tem muita… mais…nóis ia cuzinhá o galo nóis escondia dento do quintal dos/otro 
ficava o dia intero lá trabaiava… varria só umas ruinha só i::: corria pra dento do 
quintal ficava lá brincano lá jogano pedra n/outro correno 

 
Doc.  Era pra passá o tempo? 
 
Inf. Passá o tempo e nóis… nóis ganhá o dia sem trabaiá né?  
 
Doc.  ((risos)) 
 
Inf. Nóis fazia isso e era muito  
 
Doc.  Mais ninguém fiscalizava não? 
 
Inf. Tinha um fiscal mais nóis dava o cano dele um dia::: a sorte minha qu/eu num tava 

no mei dessa turma né? que os povo foi pra bêra do rii e quando o patrão tava na 
bera do rii tamém pegaram ele indabém qu/eu num tava no mei… tava… tava ( ) eu 
tinha otra turma… nóis tinha ido pra otro lugar… nóis tinha ido pro mato matá 
passarim essas coisa… os otro saiu correno com medo i… madaram um poco de 
gente imbora aí eu fiquei que num pegô eu né? e eu… eu tava na lista de cê 
mandado imbora mais mim viu lá aí mandaram os otro que tava na bêra do rii mais 
eu tava fazeno coisa pió ainda ((risos))  

 
Doc.  Mais porque você saiu de lá? 
 
Inf. Uai eu saí da prefeitura quando fui viajá pro Rio de Janero aí eu ( ) no dia do acerto 

eu fui viajá aí eu trabaei sete ano na prefeitura… aí eu pedi conta e saí… e… foi 
bom saí de lá que hoje trabaiano de pedrero se eu tivesse lá até hoje tava trabaiano 
de faxinero era jardinero ( ) mexia com pranta lá tamém 

 
Doc.  Você aprendeu a fazer jardinagem com quem? 
 
Inf.  Uai eu aprendi assim por si mesmo… ali na casa da Eleuza mandô… mandô podá 

poda lá eu fui podá aí podei consegui  aí pronto comecei a mexê com pranta tamém 
 
Doc.  Cê gosta disso? 
 
Inf.  Uai é bom sô… de veis em quando a gente mexê com as pranta… tem umas pranta 

que num dá pra mexê porque piniquenta demais né? aí tem umas arve que caba com 
a pele da gente  

 
Doc.  Mais você fais assim é… você só poda normal ou você fais desenho…? 
 
Inf.  Eu tô aprendeno fazê desenho agora… té na casa da ( ) eu desenhei um passarim lá 

né? po… podei fiis um passarim lá desenhado 
 
Doc.  Com a arvore? 



 
Inf. É… ca árvore e ho… e::: uma tacinha de árvore uma em cima da otra né? tô 

aprendeno agora 
 
Doc.  Sei… isso tudo sozinho? 
 
Inf. Tudo só 
 
Doc.  E música você gosta de cantá? 
 
Inf. Não eu nã… nem no banhero eu sei cantá… só canto música fuscão preto só que… 

pelas metade ainda 
 
Doc.  ((risos)) Tá certo… mais enquanto você num tá trabalhano cê… cê fais o quê? 
 
Inf. Hoje… hoje eu fico assistino televisão né? que antigamente na época qu/eu era 

soltero eu brincava de bola… eu ia brincá de bola tinha um… nóis tinha um time 
aqui em Goiás nóis brincava de bola agora hoje… o que faço é::: assisti televisão… 
assisti jogo né? é o que eu mais gosto é assisti jogo… hoje o que eu faço é::: mais é 
isso 

 
Doc.  Mais aí… cê num joga… cê num joga bola mais então não? 
 
Inf. Ah::: não… eu larguei de jogá bola que já era perna de pau inda casô aí fica mais 

perna de pau ainda porque fica com medo de jogá bola direito né? e se machucá 
quem vai tratá da famia né? 

 
Doc.  É… mais quando você jogava bola teve algum caso assim que alguém machucô ou 

você mesmo?  
 
Inf.  Uai uma veis nóis foi jogá numa tal de grama ainda era muié do Idelmá… inté o 

Idelmá tava jogano bola junto com nóis aí nóis ía disputá a bola… caboco foi mim 
deu uma cassetada na minha perna jogô eu no chão eu fiis aquele escândalo pra 
expursá o otro né? aí rolava pra lá rolava pra cá aí a muié começô a xingá o juiz e 
foi expursô o caboco aí eu levantei rino o caboco expursô eu tamém… aí eu… aí a 
muié queria batê no home tamém no… no juiz… aí eu quis brigá tamém lá mais eu 
saí fuimbora fiquei lá assistino o jogo mais eu na malandrage eu… as veis deu 
ficá… levantá disfarçado não mais era inesperiente num sabia que era bola num 
sabia brincá com bola direito aprendeno jogá bola né? era craque né? 

 
Doc. É… mais aí… cê fingiu né? que tava… 
 
Inf. Fingi que tava machucado… aí ele expursô o otro aí levantei rino e gozano o otro aí 

o otro o juiz foi expursô eu tamém… eu era queto num fazia mar as pessoa 
 
Doc.  ((risos)) Pois é… e::: alguma veis cê já enfrentô assim… é… teve que… convivê 

com a morte separação de alguém que cê gostava muito? 



 
Inf. Uai… quando minha vô… minha vô… eu perdi minhas duas avó… mais o que 

marcô muito foi minha vó por parte de pai ela bemdizê ajudô a criá nóis… aí eu 
senti muito a morte dela a morte dela eu senti em tia perdi tia muitas tia ( ) as tia 
minha perdi muita tia tii ( ) que nóis era muito unido a famia nossa era muita unido 
cas tia com os tii  principalmente a famia da minha mãe né? que nóis era mais que 
nóis sofreu mais… mais sofrimento aí nóis dá ( ) agora os otro a gente via noticia aí 
que até pegá coisa dos otro ele pegava né? agora nóis… aí té minha tia num gostava 
muito de nóis não… aí depois da morte da minha vó ela go… gostô mais e falô pra 
muita gente aí que… que ela ficô muito::: depiciona co/sotros… otros netos da 
minha vó que achava que nóis era mais custoso que sabia que nóis era custoso tudo 
mais… na morte da minha vó nóis deu mais valor na minha vó que os… que os 
otros netos né?  

 
Doc.  É… Pois é… i::: quando você trabalhava é… quando cê recebeu o primero salário… 

que antes cê vendia::: picolé ganhava seu dinherim mais era pôco né? 
 
Inf.  É… 
 
Doc.  Depois cê trabalhô com cartera assinada provavelmente ganhô mais… passô a 

ganhar mais né? aí quando cê recebeu seu primero salário assim a primera veis que 
qui…cê pensô… o que cê feis… como que foi? 

 
Inf.  Uai… o dinhero nosso ficava só no boteco né? num gastava com cumida que eu 

acho que a gente passava muita necessidade  na época aí proveitei nessa época 
comecei a gastá dinherom ma… mais é comprano doce… salgado essas coisinhas 
no butequim mesmo o dinhero nosso ficava tudo im butequim picolé esses treizim 

 
Doc.  Sei… 
 
Inf. O dinhero nosso pegava o salário nosso gastava tudo nesses treizim assim dia memo 

depois qu/eu entrei… engraçado quando eu ganhava pôco eu ajudava mais minha 
mãe… depois qu/eu ganhei muito eu ajudava menos…  

 
Doc.  Uai… porque? ((risos)) 
 
Inf. Uai… acho qu/eu gastava mais né? tinha ( ) tinha gastá ( ) passô da fase agora tô 

maió agora posso o dinhero… aí gastava o dinhero e num dava dinhero pra minha 
mãe nada… dava mais pôco né? 

 
Doc. É… 
Inf.  Foi ino até um dia::: o patrão… um chefe meu fa… danô com nóis e conversô com 

nóis que hoje era num mora em Goiás mais né? aí era ( ) que o povo chamava de 
sapatero na época aí ele tinha esse negoço é… conversá com nóis… daná com nóis 
aí daí pra diante eu comecei a controlá a situação com dinhero meu né? que aí eu 
comecei a dá valô no meu dinhero aí eu… comecei… comprei uma geladera pra 
minha mãe aí com… aí depois eu comprei um lidificadô foi tudo com dinherim de 



prefeitura e eu comprei… comecei a comprá rôpa aí comecei a comprá rôpa aí num 
dava ( ) quando eu era minino andava até com cueca preta na rua suja… cuecona 
grande 

 
Doc.  Sei… 
 
Inf. Rôpa ganhada… 
 
Doc.  Cê num importava muito não…  
 
Inf.  Ah num tava nem aí não importava muito não aí depois eu fui cresceno mais que eu 

fui começano… 
 
Doc.  Ficá vaidoso 
 
Inf.  Mais vaidoso ( ) comprano rôpa né? té… té hoje num sô muito daquele dá muita 

moral pra rôpa assim não mais ( ) andá um melhó um poquim né? que agora  
 
Doc.  É… ( ) e na escola? Você estudô até a quarta né? 
 
Inf. Té a quarta 
 
Doc.  É… teve um caso assim que… 
 
Inf.  Óia o caso que agente tem que brigava muito né? que a gente era gueto ( ) num era 

custoso aí mexia com/sotro saí correno caboco depois marcava a gente pegava a 
gente lá fora jogava papel no/soto… é tem veis que a gente ia andá na rua na… 
andano assim na hora do recrei juntava treis quatro batê na gente… a gente saía 
correno… minha mãe era merendera eu corria pra dentro da merender… lá pra 
cantina dela ficava lá escondido aí eu saía o caboco pegava e batia nim mim ainda 
teve feis qu/eu fui até lá em casa correno e o caboco correno atrais de mim 

 
Doc.  Sua mãe era merendera na mesma escola que cêis estudavam? 
 
Inf. Na mesma escola e apanhava assim memo 
 
Doc.  Onde cê estudô aqui em Goiás? 
 
Inf. Eu estudei no Dom Abel… estudei no Manuel Caiado… Colombina… esses colégio 

tudo eu estudei 
 
Doc.  Sei… i::: a professora vocêis irritaram alguma veis ô não? 
 
Inf. Ah… té de veis em quando a gente fazia a professora chorá mais… é pôco 
 
Doc.  Chorá? 
 



Inf. Chorava e de veis em quando a professora chorava danava com nóis que quando eu 
comecei a estudá até a professora… eu era mais queto… eu era custoso mais num 
era custoso assim pra direto… professora vê não…  

 
Doc.  Pois é… e nessa época que vocêis estudava é… cê falô que fazia as veis a 

professora chorá… conta um caso aí que cê… porque a professora chorô o que 
vocêis fizeram pra ela… 

 
Inf.  Ah nóis escondia::: tinha veis nóis escondia sandália dela… nóis pegava… ela tava 

virada escreveno na no quadro nóis jogava papel… dobrava papel jogava nas costa 
dela xingava ela… nóis xingava ela… só tinha uma professora braba tamém que 
tinha uma professora que no Abel aqui ela tinha um arame ela dobrava o arame e 
rumava a mão na gente se a gente num… 

 
Doc.  Verdade? 
 
Inf. É… até… até… ela faleceu né? Ivoneide parece… Ijãoneide ( ) um nome… muié 

era má… era num tinha dó de minino custoso não… qu/ela batia memo que ela 
naquela época num tinha esse negoço que batê em criança é… pirigoso… ela 
pegava rumava o porrete na gente ela batia memo… minino com ela estudava… ô… 
largava de mão que muitas veis eu té fui saí da escola por causa dela… brigano 
demais aí falô minha mãe aí minha mãe não vô tirá ocê… aí fui pra otra escola e fui 
mudano de escola igual formiga muda de casa…  

 
Doc.  Mais aí cê levava… cê já levô advertência… suspensão 
 
Inf. Não porque é igual eu tava falano… eu fazia a danura mais as professora e a 

diretora quais num via né? aí vinha… via mais os aluno… os aluno via e muitas veis 
os aluno falava assim purque que ocê num ganha… num ganha punição e nóis 
ganha ah… porque ocêis num sabe fazê a malandrage ué… que cêis é bobo… aí ese 
ganhava punição aí tem veis qu/eles dedava eu né? mais aí eu era quetim perto da 
professora… ela mentira ele num fais isso não aí eu dava o cano da professora mais 
hora qu/ela virava as costa o pau quebrava muitas veis…  

 
Doc.  Então cê era danado hem? Mais aí comparano o João de antes e João agora o que cê 

acha mudô ô não? 
 
Inf. Ah::: mudô::: quais… quais noventa por cento né? 
 
Doc. É? 
 
Inf. É… qu/eu ah hoje eu sô mei nervoso né? inda agora graças a Deus eu tô minguano 

mais que eu passei… fui pro encontro de casais e a vida vai mudano mais a gente 
vai mudano bastante… vai ( ) religião… vai firmano mais religião que uns fala que 
é católico mais num é católico nada né? fala que é católico mais só pra falá que é 
católico mais num freqüenta a igreja… num freqüenta nada aí cê vai mudano Deus 



vai mudano a gente duma hora pra otra assim hora que cê vê já mudô… já mudei 
muito já  

 
Doc.  Certo… festas cê participava de muitas? na sua juventude? Agora tamém? Antes? 
 
Inf. Na minha juventude nóis tinha… eu tinha uma tristeza quando tinha uma festa pro 

bando do… bando do ( ) minha mãe fazia festa pra lá com minha tia… fazia baile 
essas coisa assim… aí nóis ( ) igual formiga daqui pra lá muitas veis eu… apanhei 
muitas quan… pra num í… e minha mãe fazia nóis í… porque nóis… nóis que tinha 
de fazê a festa aí fazia baile… minha mãe… minha mãe…  até morava com meu pai 
ainda… ainda ( ) danei… falava… falava pra ela mãe senhora é casada mais ele 
num tá/qui então bora pra lá aí nóis ia pra festa pra lá… ficava festano… mais eu 
mesmo num festava não qu/era minino né? ficava só oiano os otro namorá… fazeno 
rolo com sotro… jogano pedra nosoto… juntano ( ) no mei do escuro nóis rumava 
água barro pedra tudo quanto á nosoto prosoto saí do mei do mato… aí nóis 
escondia… e atolô uma veis no barro custei saí… o raboco... o raboco teve que puxá 
eu senão eu ficava atolado... 

 
Doc. ( ) 
 
Inf. A hora que nois corremos né...nois jogou pedra no home e o home correu atrás de 

nois... e num sabia quem era... ele num sabiae nois não sabia quem era tamém não... 
nois saiu correndo e eu afundei no barro lá e fiquei atolado o caboco foi e puxou eu 

 
Doc. Hum Hum... quando cê fala nois é por que tinha mais gente com você ou era só você 

mesmo? 
 
Inf. Era primo né... tinha uns primo meu tamém que era mei queto tamém 
 
Doc.  Há 
 
Inf. Ai nois aprontava... em ( ) forrozinho assim depois que eu fui crescendo mais nois 

foi ino em festa... essas festa de São João... tinha muitas veis o povo vê... eu memo 
não tinha muita fé nessa época ainda não... por que pisar em cima de pedra assim cê 
tá louCO... pisar muito em riba de brasa... Deus me livra 

 
Doc. Cê já viu isso? 
 
Inf. Já vi muitas veis... na festa de São João ali na ( ) passar em cima de brasa ver 

vermelhinha assim... o povo pisando mema coisa de tá pisando no chão normal... ai 
eu encabulava assim... eu não vou arriscá não 

 
Doc. Mais eles queimavam? 
 
Inf. Queimava nadinha... nem sinal num fazia 
 
Doc. Sério? 



 
Inf. Nem sinal fazia no pé deles 
 
Doc. E isso te impressionava? 
 
Inf. Uai eu ficava encabulado né... por que assim... como que ele num passa em cima 

disso ai e si um ( ) de cigarro pegá e queima e essa bola vermeinha não queima? Ai 
eu encabulava né... ficava encabulado... ( ) assim... Há essa fé não tem... eles falava 
assim... quem tem fé passa quem não tem num passa... ai eu num passava não 

 
Doc. A explicação qu/ele dava era essa? 
 
Inf. Essa... eu falei assim... então eu vou passar onde num tem 
 
Doc.  ((risos))... é a gente sempre acha que num, que num tem né... tem muitas festas aqui 

em Goiás né... na sua casa ceis já fez... ceis já fizeram festa lá... junina... ou é 
Inf. Já nós já fizemos muitas festa na época... minha mãe... minha mãe tinha largado do 

meu pai... ai ela largou nois começou fazer festa... foi até bão que eu arrumei muita 
namorada né... eu tinha muita namorada fazia muita namorada... essa época... era a 
época que eu arrumava mais namorada... tinha festa né... ai eu fazia mais ( ) pra 
fazer festa lá... fazia baile... fazia festa folia... São João ainda conheço... fui 
religiano mais... fui teno religião... porque na época num tinha religião né 

 
Doc. É 
 
Inf. Ai nois fomo em festa de São João... ai nois... muitas vezes nois ia em festa na 

pedreira... ai nois viu até festeiro lá 
 
Doc. O que que é festa da pedreira? 
 
Inf. A festa da pedreira é de São Sebastião... é uma festa... uma missa que tem lá todo 

ano... primeiro domingo de setembro... ai eu e minha mãe era festera... ai até seu pai 
era festero junto comigo ai depois ele disistiu 

 
Doc. É por que tem muitas pedras lá né... por isso que tem esse nome 
 
Inf. É... é pedrera... e a água lá é difícil demais né 
 
Doc. Há... tem algum caso qu/eles ( )... qu/eles contam? Que tem muitas histórias... 
 
Inf. É lá tem muita história lá... qu/eles fala assim que...  
 
Doc. Abelha... não sei 
 
Inf. Na época que... meu tii memo que faleceu... contou assim pra mim sim... qu/ele viu 

já o Sô Sebastião lá a imagem do Sô Sebastião lá dentro da pedra... é só quem tem 
muita fé pra vê ele...por que colocava ele lá na igreja... no outro dia amanhecia o 



rastim dele lá no chão... e  ia lá na pedrera tava lá no ( ) da pedra lá... e saia e ia 
embora... isso ai é história né... eu num sei né contá si é verdade ou mentira... mais 
que tinha essa história lá tinha... e meu tii falou assim que via muitas veis... e minha 
mãe antes de passá pra sê evangélica... ela nois posava lá... pra sexta-feira ficamo 
sexta sábado e domingo... no dia de sábado... nois ficava lá... ela via ele andá no mei 
de nois lá... ai isso ela contava pra nois lá... agora hoje se fala isso pra ela... ela bati 
nim nois... ela fala que é o capeta 

 
Doc. ((risos))... não  acredita mais nisso 
 
Inf.       Ela num acredita mais né? Num acredita em mais nada… eu tenho quase certeza 

qu/ela tá começa:::no a voltá dinovo… que a religião evangélica num é… num é o 
que o povo pensa não né? tem muito erro na igreja evangélica tamém… 

 
Doc.  Hum hum… e política? 
 
Inf. Uai política… de veis em quando eu faço uma politiquinha aí quando eu era… 

principalmente eu qu/eu sempre eu… terceira posição 
 
Doc.  Tercera posição?  
 
Inf. É…  
Doc.  Mais quando cê trabalhava na prefeitura cê… cê já feis é… boca de urna pra/lgum 

candidato… cê já divulgô nome de alguém? 
 
Inf. Eu já fui até preso uai 
 
Doc. Porque? 
 
Inf. Fui duas veis preso já por causa de política 
 
Doc.  Sério? 
 
Inf. Um dia de boca de urna… num pode fazê boca de urna eu pendino voto posoto… aí 

eu ia preso eu fiis uma muié presa e fui junto com ela tamém 
 
Doc. ((risos)) 
 
Inf. Porque eles queria num dexá ela í… pre… porque ela era mulhé de soldado né? 

queria só eu… eu… falei assim não só eu sozim eu num vô não… cê tem que í 
tamém que cê tava fazeno boca de urna eu tô denunciano mais aí o policial falô mais 
cê num é fiscal… num sô fiscal mais eu sô… sô eleitô e ele tá pidino voto... ai eu 
falava pra ele... ai eu fui junto tamém né... ai foi eu e ele junto com es... ( ) fala 
preso mais foi só... nem... algema num pois só pra levar nois po po... po canta galo e 
dexô nois lá 

 
Doc. Ha tá não era na cadeia não? 



 
Inf. Não... só no canta galo... só pra ficá detido pra num pidi mais voto 
 
Doc. É... tá certo então 
 
Inf. Nois pedia... eu pedia muito voto eu era custoso demais pedir voto tamém... hoje eu 

trabaio muito em política... eu gosto demais de politica... minha familha TUDIM 
gosta de política minha mãe... minha mãe ( ) por que que cê vai ( ) por causa da 
senhora gosta... se a senhora não gostasse eu num gostava tamém não... por que 
quando era... ela ia em fes... bri... ela brigava cum zoto tamém por causa de 
política... ai teve esse imã... a famia nossa tudinho gosta de política... tudo faz rolo 
cum política... mais sê candidato di jeito ninhum... 

 
Doc. Não? Por que?  
 
Inf. Há não eu num tem... essa vontade de sê política... de sê candidato não... eu gosto de 

trabaiá na política mais sê político não 
 
Doc. Mais pra uns candidato ser bom mesmo que que cê acha qu/ele deve tê? 
 
Inf. Uai... eu acho qu/ele tem que sê honesto né... mais eu acho que pra sê político hoje 

num pode sê honesto... se fô honesto morre... 
 
Doc. ((risos)) 
 
Inf.  Do jeito qu/eu tô veno aí 
 
Doc. Uai... mais nem todos né? 
 
Inf. Uai mais o... qual é o politico que é... é honesto hoje... eu num to veno nenhum 

político honesto... entra lá como honesto quan... quando é ( ) tá virano bandido de 
novo... já tá aprontano... eu quero vê que... o Lula vai fazê com nois agora por que 
e... e... eu tô começando a ficá com medo dele já... e eu trabaiei muito pra ele... pra 
ele e o Zé do Carmo trabaiei bastante... e agora vamo vê pra prefeito né... pra 
prefeito eu trabaiei pu oto e oto aprontou... que tá aprontano agora 

 
Doc. Decepciona muito né? 
 
Inf. Ah... decepciona ai vai ino até... ainda mais é porque eu não dô conta de ficá longe 

da política... se eu tivesse ficasse longe da política eu num ia mexe cum política 
mais não... eu falo pra minha muié bate... tem vez que dana comigo por que eu to 
mexeno cum politica... mais eu num dô conta... o fato num vô ficá qu/eu vô ( )  até 
lá dentro da policia quem tivé fazeno rolo 

 
Doc. (( risos)) 
 
Inf. Eu gosto é da farra igual bode... eu gosto é da farra 



 
Doc. ((risos)) mais cê acha que o Lula tá... tá começando a decepcionar porque? 
 
Inf. Uai eu... sá reforma qu/ele tá fazeno ai... tem hora qu/eu acho boa essa reforma 

qu/ele tá fazendo tem hora que não... po... pus funcionário ele tá ( ) e agora tem 
um... pu lado dos empresar... empresar tá achano ruim né... por que tamém tá 
começano a mexê nele né mexe com es... ai es fica mei cismado... será qu/ele vai sê 
bão... será qu/ele vai sê ruim... ( ) por enquanto ele tá mais ô meno né... tá no mei 
ainda... agora vamo vê né... dagora pra frente... o prazo que tem que dá pra es é de 
meno um ano né 

 
Doc. Pra avalia né? 
 
Inf. Pra avalia direitim né por que só agora por enquanto é só ( ) Fernando Henrique 

ainda até melhorá...  
 
Doc. Sei... I... cê... cê contribui pra INSS pra futuramente aposentar com tranqüilidade? ( 

) 
 
Inf. Não... até eu larguei de mexê lá no ( ) por que a gente trabaia im firma... di vez em 

quando trabaia im firma... ai deposita micharia né... ai eu venho depositar dinheiro 
né... não pago nada né... CPS nem nada ( ) aposentar na malandragem aposenta né 
((risos)) 

 
Doc. ((risos)) se tivé jeito né? I... quando você ainda era piqueno normalmente os avós os 

pais eles contam histórias né... de... muitas histórias pra ensiná a gente os princípios 
a moral... tem sempre isso né? 

 
Inf.  É 
 
Doc. I cê lembra de alguma história que contaram pra você ou história engraçada... ou 

história de assombração... sei lá 
 
Inf. Uai... meu pai... minha vó contava assim que a... que a minha bisavó era índia né... 

foi pegada no laço... e eles morava numa... numa fazenda... numa fazenda lá... e lá 
era muito afastado de vez em quando aparecia tal de índio lá escondido pegava eles 
colocava banana madurá... os índio lá ele comia banana des iscondido... isi colocava 
quejo... es robava os quejo... esses coisa assim ficava sabendo ( ) contá essas 
história... ficava assim uai... será que é verdade mes qui ixistia isso? Na época nem 
num hoje se fô contá um trem desse hoje fala que é mentira né... mais naquela época 
existia né... os índio ficava escondido... uns índio tipo sombração né? parecia e não 
parecia… com coisa que tava aqui hoje amanhã num tava… a gente ficava mei 
cismado 

 
Doc.  Mais cê acredita nisso? 
 



Inf. Ah… inté… ago… na época a gente acreditava quando era criança né? acreditava 
agora hoje 

 
Doc.  Sua bisavó que cê falô que/ra índia? 
 
Inf. É… bisavó era índia  
 
Doc.  Então você é descedente de índio? 
 
Inf. Sô:::… tem um sanguim fraco mais tem 
 
Doc.  É? cê mistura de índio com o que mais 
 
Inf. Ah::: tatu com cobra né? 
 
Doc.  ((risos)) o que é um tatu com cobra? 
 
Inf. Uai é… minha mãe… minha mãe já é povo de calego né? família mais calega  
 
Doc.  Ela é branca? 
 
Inf. É branca… minha vó era branca meu avô… tem um avô… meu avô era branco… 

é… o marido da minha vó que é… foi pegado no laço é… é… era o meu avô era 
loro chegava… o cabelo loirim e minha avó… minha avó já era cabelo pretim igual 
índia ela já era… já tinha uma racinha de índio um poquim de raça de índio ainda 
agora nóis meu… meu pô lado de minha mãe já era mais pô alemão né? mais branco  

 
Doc.  Sei… 
 
Inf. Aí nóis saiu tatu com cobra 
 
Doc.  ((risos)) ( ) tá certo… você pela sua característica de… de sê traquina… 

engraçado… você deve gostá muito de… de piadinhas… de… mal feitos 
 
Inf. Aí de veis em quando a gente fazia alguma piada mais era só… num era muito forte 

fazê piadas posoto não 
 
Doc.  É? mais teve um momento assim que cê riu bastante na sua vida? que você achô 

graça de alguma coisa? 
 
Inf.  Uai essas coisas assim a gente num guarda muito na memória  né? igual guardá falá 

assim que contô uma piada aqui e achô graça demais mais hoje dia de hoje cê vai 
contá piada cê fica até sem graça  

 
Doc.   Não mais é uma coisa que aconteceu mesmo né? que cê ficô rino muito… tem 

menino que gosta de ri por exemplo a pessoa cai na rua adora ri né?  
 



Inf.  É mal feito né? 
 
Doc. Mal feito… você já… já? 
 
Inf. Ah isso aí ( ) um dia eu ía desceno a praça do chafariz eu vô andano quando é fé a 

muié escorrega caí no mei da grama… e eu comecei a ri e a muié começô a mim… 
a mim xingá aí eu saí correno escondi atraís do becão lá fiquei lá queto escondido 
até a muié í embora n/hora que a muié foi embora aí eu desci isso aí o ri… até hoje 
inda tem hora que converso… começo a conversá com sotro assim por conta dessa 
história o povo acha bão e ri tamém… mais que piada assim vô… a de veis em 
quando nos encontro que a gente fais a gente fais rolo demais fais macaquice fais… 
a gente apronta né? a gente fica lembrano o tempo qu/era menino fais rolo com 
sotro tamém ( )  

 
Doc.  E pessoas alegres é que brincam… bem humoradas né? 
 
Inf. É… mais aprontava… aprontava memo nos encontro que nóis fais do encontro de 

casais nóis apronta muito… eu mesmo principalmente eu que gosto muito de farra 
eu num guento ficá queto a muié dana comigo qu/eu fico andano pra lá e pra cá mai 
eu num guento ficá queto e go… e começo a prontá com sotro coloca piruca ( ) 
remedo bobo faço tudo quato á pro povo ri e a farra que a gente fais… que ficá num 
lugá igual nóis fica no… no encontro nosso aí… ainda ficá muito preso né? aí tem 
que fazê alguma coisa pra diverti  

 
Doc.  Sei 
 
Inf. A gente diverte e diverte osotro tamém que fica rino né? servino de paiaço prosotro  
 
Doc.  Isso é bom né? então… é normalmente as pessoas… você se considera uma pessoa 

bem humorada né? 
 
Inf. Uai eu… mais ô menos né? 
 
Doc.  ((risos)) tem os momentos de… 
 
Inf. Tem os momento 
 
Doc. De ficá com raiva tamém 
 [ 
Inf. Tem… tem… tem hora cagente tá… memo no serviço mesmo tem hora que a gente 

tá… ( ) fica nervoso com a pessoa… assim fala alguma coisa errada pra gente mal 
trata né? aí a gente fica com raiva  

 
Doc.  Pois é… achei foi muito bom tê conversado com você… durante esse tempo aqui…  
 
Inf.  Pra mim foi tamém 
 



Doc.  Valeu bastante… então até a próxima… depois eu quero vê se encontro você 
dinovo pra te dá uma foto pra ajudá fazê esse trabalho qu/eu tenho que fazê… 

 
Inf.  E foi muito bom eu tê falado isso que é bom qu/eu alembrei os tempo co era minino 

né? 
Doc.  ((risos)) É isso é bom de veis em quando a gente fazê né? 
 
Inf.  Que a gente fica lembrano quando era minino que a gente vê e eu sofri… ao mesmo 

tempo eu passei muita alegria né? brigava… 
 
 


