
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 
I –  Dados Gerais 
1.1 Inquérito nº: 11 
1.2 Cassete nº: 11 
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 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:Município de Goiás - GO 
4. Domicílio: Rua Aeroporto – Goiás -GO 
5. Residência anteriores: Colinas de Goiás - TO 
6. Está em Goiás desde:  que nasceu 
7. Formação escolar: 4ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: marceneiro 
9. Idade: 65 anos  
10:Local de trabalho: Rua Aeroporto, nº 25, cidade de Goiás 
11. Tempo de serviço: desde os 08 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho: várias marcenarias 
13. Outras atividades: servente de pedreiro. 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico: médio baixo 
16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 
17. Naturalidade da mãe: Goiás - GO 
18. Naturalidade do cônjuge: Goiás -GO 
19. Ocupação do pai: pedreiro, padeiro, fiscal da prefeitura 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: doméstica 
22. Nº de filhos: 04 filhos 
23. Filhos adotivos: o primeiro neto é adotivo 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (    ) médio                                ( x ) escasso                 (    ) nulo 
 
 
 
Doc.:: Senhor tem quantos anos?... 

Inf.:: eu tenho... sessenta e cinco ano... 

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



Doc.:: sessenta e cinco anos?... 

Inf.:: é... 

Doc.:: nasceu aqui em Goiás mesmo?... 

Inf.:: nascido aqui em Goiás... residente aqui em Goiás... já saí de Goiás... várias veze pá 

trabaiá... já saí pra morá também... e aliás... a primêra vez té queu saí... de Goiás, foi pá... 

infrentá a capital federal...  

Doc.:: Brasília?... 

Inf.:: (( prô ce vê)) eu sô Candango...  

Doc.:: ah é?... 

Inf.:: eu sô candango... de Brasília queu tava... no dia da inauguração eu tava lá...  

Doc.:: áh... o senhor tava lá na... na...   

Inf.:: tava na inauguração, judei fazê lá... in Brasília...  

Doc.:: sério?... e como que foi a inauguração?...  

Inf.:: a inauguração foi muito boa demais...  

Doc.:: é?... 

Inf.:: é... dá... dancei também aí na escola de samba de manguera lá...  

Doc.:: aaahhh... senhor gosta de samba?...  

Inf.:: ah... eu gosto de samba também rapaz... (risos) vô te contá... 

Doc.:: que bom... senhor tinha quantos anos nessa época?...   

Inf.:: ((o tava co uns... qui)) vinte e... peraí... eu tô cum sessenta e quatro... Brasília tá cum 

quarenta... eu tava cum vinte e um ano...  

Doc.:: vinte e um?... 

Inf.:: é...  

Doc.:: tava novim hem?... mas aí eles fizeram festa o dia todo?...  

Inf.:: não... festa foi festa o dia todo... basta dizê que Jecelino lá naquele tempo, ele num 

tinha escorta... pa... pra ele... todo mundo é... escortava ele sem necessidade...  

Doc.:: ah... era amigo... 

Inf.:: ele era amigo de todo mundo... todo qunto era Candango era amigo de Jucelino...  

Doc.:: então senhor cunheceu Jucelino Kubicheque?... 



Inf.:: cunhici Jucelino Kubicheque... inda tem minha cartêra assinada ainda... pionêra é... 

cumo é qué... é... Distrito Federal... aí (( na prei)) a firma que eu trabaiei... pra cá pra 

ingenharia...  

Doc.:: ah...  

Inf.:: fui infilerado daqui de Goiás pa trabalhá lá...  

Doc.:: interessante hem!?...  

Inf.:: saí daqui de Goiás no primêro dia de carnaval... pá í pá trabaiá em Brasília...  

Doc.:: sei... aí chegô lá...  

Inf.:: cheguei... fiquei em Goiâna treis de dias, treis dias passei... em Goiâna... justamente 

pur conta da firma, que a firma era de Goiâna...  

Doc.:: cê trabalhava em quê?... era...  

Inf.:: eu trabalho de marcinêro... má tudo eu trabaiei de carpitêro...  

Doc.:: ah tá!...  

Inf.:: fui pá trabaiá de carpeitêro em Brasília... aí... fiquei em Goiâna treis dia, pu conta da 

firma... ni hotel lá pu conta da firma, tanto eu como um colega meu... nóis tinha... era mema 

coisa de irmão... esse cole... então nóis saimo daqui eis hum... que eis vêi buscá nóis aqui 

em Goiás foi o Leonino Caiado...   

Doc.:: Leonino Caiado?...  

Inf.:: naquele tempo... ele pá testá nóis... ele deixô quinhentos mirréis pá cada um de nóis... 

pra nóis í... viajá no primêro dia de carnaval... daqui pá Goiân... daqui pá Goiâna, ele 

esperano nóis lá... intão quê que aconteceu?... nesse intervalo nóis trabaiava aqui na 

marcinaria aqui... marcinaria popular... nóis... saimo da marcinaria, certamo cum a 

marcinaria... que nóis trabaiva...  

Doc.:: hanram 

Inf.:: aí trabaei em Brasília... de carpitêro... in preste de obra... in obra de construção civil... 

e famo... justamente no primêro dia de carnaval aqui, nóis passamo na União... na véspa... 

no sábo pá dumingo...   

Doc.:: sei... 

Inf.:: ...no sábo pá dumingo na União nóis fizemo a maió farra... infeitamo a mesa lá memo 

cum vontade...  

Doc.:: é?... 



Inf.:: de cerveja lá... a mesa ficô cheia...  

Doc.:: (risos) 

Inf.:: nóis... tinha acertado lá no... estamento que nóis num divia na marcinaria que nóis 

trabaiava saímo... naquele tempo foi in... in... in cinquenta e oito... cinquen... cinquenta e 

oito nói saiu... daqui...  

Doc.:: hanram... 

Inf.:: saímo, famo... acertamo lá na marcinaria... sobrô mili e... mili e pôco pá cada um... 

acho que foi mili e sessenta...  

Doc.:: sei... 

Inf.:: cum quinhento que nóis já tinha pegado do Leonino, que ele tinha dexado pá cada um 

de nóis... então nói ficamo abonado...  

Doc.:: (risos) 

Inf.:: ficamo abonado... tinha dinhêro pá festá e pacá... 

Doc.:: ...tá e pacá... 

Inf.:: e no primêro de carnaval que era dumingo, nóis que tá in Goiâna uma hora da tarde...  

Doc.:: sei...  

Inf.:: e ele dexô quinhentos conto cum nóis naquele tempo... acho que foi testano nóis, pá 

vê se era gum... era gente...  

Doc.:: direita né?... 

Inf.:: gente direita né?... que ele dexô o dinhêro e foi imbora pá esperá nóis lá in Goiâna...  

Doc.:: humrum... 

Inf.:: logo no primêro dia de carnaval todo mundo fica na farra né?... num tem... num tem... 

responsabilidade né?...  

Doc.:: isso... fica cum vontade de gastá né?... 

Inf.:: dinhero no bolso... tudo novo... sortêro... é então... nóis famo... quando chegô na... no 

primêro de carnaval que foi no dumingo... nói famo imbora... saímo daqui... nó...pigemo o 

ônibu daqui seis hora da mãnha... quando foi onze e meia da mãnha nóis tava in... in 

Goiâna... quele tempo ainda tinha estrada de chão ainda... foi in cinquenta e oito...  

Doc.:: hanram... 

Inf.:: foi quando tava fazeno o asfalto de Goiâna pra Goiás...  

Doc.:: sei... 



Inf.:: e era... era prefei... era...  

Doc.:: governador?... 

Inf.:: governador... naquele tempo era Zé Feliciano... que era o prefe... o governador do 

Estado... trazeno o asfalto de Goiâna pra Goiás... então nóis saímo... alembro como se fosse 

hoje... o... aquele ônibu que era... era um ônibu até verde... era expresso Guarani... ele num 

era... era... empresa não, era expresso... expresso Guarani... nóis saímo daqui era seis hora 

da manhã, chegamo lá era onze e meia da manhã... e eu tinha tratado cum ele... cum filho 

de Leonino... ah... que até uma hora nóis tava lá... quando foi meio dia nóis incostamo lá na 

Praça Cívica... pá prucurá ele... ele até ficô mei assustado assim... parece que ele pensô 

sim: áh ele dexô o dinhêra cum eis e eis num ia cumpá... num ia cumparecê... e foi o 

cuntrário... nóis quando deu... deu mei dia na... na Praça Cívica... procurano ele... 

Doc.:: certim né?... 

Inf.:: certim... e de... ele chegô lá... ele era... era ele... e o dotô Francisco Pecheco... que era 

o sócio... da firma... capa engenharia e cumercio... Ltda... os dois que era o sócio... aí 

chegamo lá... essa hora... aqui né to.... apresentamo pra ele... ele ficô assim... abismado 

assim... falô não... é muito fáci... nóis num vamo viajá hoje... mas ceis vai lá pu hotel... ficá 

nu hotel... pu conta da firma... aí pegô, mandô nóis lá pá rua vinte no hotel São Paulo... ficá 

por conta da firma lá... aí chegamo lá o... o rapaz que levou nóis na caminhonete lá, que era 

o motorista dele... pegô... apresentô nóis lá e... deu os dado lá que... da firma... tudo lá... 

nóis fizemo a ficha lá e... aí famo passá o carnaval... invês de passá qui em Goiás, passamo 

em Goiâna...  

Doc.:: áh...  

Inf.:: os três dia de carnaval invês de brincá qui em Goiás, brincamo em Goiâna... aqueis 

tempo tinha o bloco do dezoito... o nome do... do... do... chefe do carnaval lá em Goiâna era 

bloco do dezoito... aí passamo lá... 

Doc.:: dezoito porque? dezoito anos?... era um... 

Inf.:: não... era o nome do... do... chefe lá do bloco lá... era dezoito... num sei qualé o 

mutivo que era dezoito...  

Doc.:: anhram...  

Inf.:: o nome dê... dê... do... do chefe lá era dezoito... aí passamo lá, quando foi na quarta-

fêra de cin... de cinza... apresentamo pra ele lá cedim... sete hora... pessano que já a 



imbora... falô... nóis vamo é depois do armoço... cabá de  fazê as compra aí pá levá pá 

Brasilía... que aquele tempo num... num tinha tanta coisa em Brasília ainda... 

Doc.:: anhram... 

Inf.:: ainda tinha muito pedaço ainda que era terra... estrada de terra ainda tudo... 

principalmente quela parte que era mais ruim de passá era na quela... quela parte da sete 

curva...  

Doc.:: Sei... 

Inf.:: a parte da sete era pirigosa... e era terra lá inda... esta... estamento tinha pedrêra... eis 

tava revestino pedra lá... fazeno brita... é nessa sete curva  quera... o britadô... então era 

pirigoso demai, ali tudo era terra ainda... aí foi... ficamo lá... quan quando mei dia tornô 

preguntá prele... f lô... não... agora cês pode í lá... certá lá... no hotel lá... que agora daquí pá 

de tarde nói vamo bora... quando foi de tarde... aí que nói famo... famo carregá o 

caminhão... aquele tempo era um chevolezim cinqüenta e quato... chevolé pequeno... ((tipo 

um pá e aí famo um pá))... tanto eu comu...aí juntô mais gente im Goiâna... mais pião quele 

ia levano... pá Brasíla também... aí nesse mei tempo ele comprô ôtro caminhão... ôtro 

chevrolê... aí... ((João Clarice)) foi daquí de Goiás... foi eu... desse... Antônio Filó Gome... 

que era esse colega meu... tudo daquí de Goiás... chega lá im Goiâna... aí incheu o 

caminhão... de pião e e... material... de custo de... pá levá pro iscritóro... bão... nesse mei 

tempo chega... nói vamo muito bem saimo de Goiâna era cinco hora da tarde... chega im 

Anápi... o caminhão pega... queima a junta do... do do... coisa lá do... cabeçote...  

Doc.:: anhram... 

Inf.:: o caminhão p... queimô a junta do cabeçote... e o quê que nói fizemo?... agora um... 

quê que vai fazê? Então a... tem que posá puraquí... posá aí... aí ele pega... ele tava na 

caminhonete... ele mais o... o Francisco... Pacheco que era sóço... aí nóis esperamo ele 

chegá lá cum o motorista, esperô ele chegá ah queimô a junta do cabeçote aí tem... cumé 

qui fais ô... tem qui trocá... e... num vai dá pá trocá hoje tem qui posá... é tem qui posá... e 

ocês... aí  nóis pegô... mandô nóis incostá tudo numa pensão lá, im Anápi... na saída duma 

rodovia lá... caminhão... incostô dois caminhão lá e uma caminhonete... aí na hora lá ele 

mandô... tudo mundo já  sirvino lá... ah... cês pode criá... jantá aí tal coisa, pricisá bo... bora 

manhã... arrumô quarto lá pá... pá todo mundo lá... rumô quarto lá e pegô na hora da janta 



lá... e... mendô as mesa... mendô as mesa lá, ele pegô pois duas garrafa de pinga... alembo... 

justamente no...fosse hoje... a pinga era mé qui chan... daquela Véi Barrero...  

Doc.:: áh sei... 

Inf.:: Véi Barrero botô duas garrafa... uma... uma na cabicêra uma mesa ôta nôta... ah cês 

pode sirvi aí... e o povo bap... bap... bap... eu mais o fío... esse que era Filovone que era 

colega meu   qui nóis tinha saído daqui de Goiás... eu peguei e falei pra ele: ó... mé qui é?... 

vamo bebê não... não num vai bebê não hem!... se ocê bebê aí nói dá mancada aqui... o 

homi tá cum confiança ni nóis... num pode dá mancada não... todo mundo tá bebeno e ele 

inda... os dois lá sentado nôtra mesa, separado... aí áh... chegô nossa vêz... eu num aceitei... 

a pinga... aí foi na vêz do do... Filovone ele também num aceitô a pinga também não... aí 

ele num aceitô... guemu os prato tudo lá cumeno tudo danado lá...não tá certo... áh agora na 

hora de durmi... aí durmi, aí teve um véio lá, chamava té seu Onofri... que ia sê o 

incarregado geral... mesti de obra lá... chemos... chamava seu Onofri... e seu Onofri... é, 

cumé qui é doutô?... e agora cumé qui nói vamo fazê cum esse tanto de material dento do 

caminhão, vai tê qui arrumá dois pá posá no caminhão né?... senhor qué qui eu vô arrumá 

dois desses rapaz qui tá cumigo aí?... ele falô, não podi dêxá qui já tem os rapaz pá... pá í lá 

posá no caminhão... nóis samo tudo lá na sala, lá no refeitório lá... jantano... aí nóis viemo 

da...  tem dois... já tem gente... pá... pá posá no caminhão... aí ele pegô e falô pu rapaiz lá: 

óh, cês arruma cama preis aí... é num... num sei se nóis era dizoito ou é... era vinte... era 

vinte cum nóis dois... dizoito que... pegô lá im Goiâna...  

Doc.:: - Sei...  

Inf.:: - aí... pegamo... ((faei)), aonde nóis vamo posá intão?... aí ele pegô falô, não... ocês 

invês docês aí na... no Hoteli... na na... no Hotel aí na... na pensão... cês dois vai pos´aí não, 

cês dois... um posa no caminhão, o ôto posa nôto vigiano o marterial... a hora quele falô 

sim, eu falei: “pronto”... agora danô... nói nu mei de gente istrãe... primêra vêis sai de casa 

que... vigiá esse trem... naquele tempo parava... passava queis caminhão.... queis carreta 

tudo incostada assim perto da pensão tudo.. que cê vê só bebo passano assim, cada bebo 

mai fei que o ôtro ...lei... agora danô... falei o jeito agora é infrentá seja tudo qui Deus 

quisé... qui aí... aí vei o véi Onório lá: - óh... o doutô iscoieu foi ocês dois aí  né?...  

Doc.:: (risos) 



Inf.:: falei uai num sei não ué... é eu falei... ofirici pra ele qui tinha ... de iscoiê gente pa 

durmi nu caminhão... ê escoiê... disqui tinha gente pa durmi nu caminhão... ê foi ocês dois 

quele iscoieu... um ia durmi num caminhão ôto nôto caminhão vigiano o material... então tá 

certo uai... se ele iscoieu... que ele achô nóis suficiente... 

Doc.:: é uai... 

Inf.:: Só virei pa ele e falei desse jeito... pra ele... se ele iscoieu nóis é purquê achô nóis 

suficiente pra ele concordá... mas justamente purquê?... nóis num bebemo cachaça... na 

vista dele... e todo mundo lá na hora da janta, todo mundo nu apiritivo lá né?... 

Doc.:: - bebeu um pouquim né?...  

Inf.:: - todo mundo e eis lá manjano lá...  

Léu: - Sabê qual que era o mais responsável...  

Inf.:: - é... qual que tinha responsabilidade... que nóis tinha mostrado prele que tinha 

responsabilidade de nóis chegá no primêro dia... que nóis marcamo cum ele pelo primêro 

dia de carnaval... nóis chegamo na hora... uma hora... uma hora anti... que nói marcô pra ele 

até uma hora e chegamo mei dia... então puraí já cumeçô a tê confiança ni nóis... única 

confiança que ele pode tê achado ni nóis foi isso aí... que nóis num chegamo bêbo... e num 

bebemo cachaça na vista dele... pá mostrá pra ele que nói bibia cachaça também, iguali us 

sôtro... pronto... é a única solução... aí que fui... famo pá... famo pá Brasília... chegamo lá 

em Brasília há... agora vamo todo mundo durmi nu cerrado... aí nói durmimo foi nu cerrado 

memo... era fazê ((cois)) botá rede dibaxo du pau lá... de pau a pau ((cotá))... 

Doc.:: - durmiro lá mesmo né?... 

Inf.:: - durmimo lá... ((deu nego)) de Brasília... candango lá quele tempo era candango 

memo... foi quando saiu quela marcha... nói samo candango da aligria... tamo trabaiano pá 

contruí Brasília... é!!!... lembro como se fosse hoje... pois é... aí... frentamo essa bocada... 

de cara... aí pronto... desse ((tip)) desse tamãe... aí nessa Brasília vô te contá... infrentei 

bocada dura lá... aí teve uns... uns cara daquí de Goiás também foi daqui mais foi daqui... 

Brasilene, foi o Arim... João Bilô, depois foi Tiburso... foi tudo daqui de Goiás... trabaiá 

lá... nessa firma...  

Doc.:: - Sei... 

Inf.:: - e eu já tava lá... até... aí chegamo lá... tinha um... eu num... era muito besta naquele 

tempo... aliáis nunca fui besta assim... que toda vida graças a Deus num tenho istudo... mai 



sô inteligente... nesse ponto... nunca dei o braço a torcê mai... tamém... mancada eu num dô 

não...  

Doc.:: - áhnrran... 

Inf.:: - intendê de desenho, de obra eu intendo um pôco... de pranta...  

Doc.:: - Sei... 

Inf.:: - qualqué gibi qui joga assim na minha frente assim, eu sai nele na primera vista... eu 

num sô muito burro... aí chegô lá, nóis tudo durmino num... 

Doc.:: - Muita vivência né?...  

Inf.: : - é... durmin... nóis todo mundo durmino ni ar... ni... dibaxo das coisa lá... nu cerr... 

no cerrado lá... dibaxo dus pau aí... famo limpá o lugá pá fazê o alojamento... naquele 

tempo... nói famo direto lá... pá ponta do lago na casa du ministru... fundação de casa du 

ministru... nói famo fazê...  

Doc.:: - Sei... e cê sai lá... banda de lá da Paranoá... fora... aí... tô lá... nóis tamo lá... 

quando... chega lá o... o Leonino... o Leonino pegô e lêt... problema dela no Plano Piloto e 

dexô... dexava nói lá e... oiano lá... fano, cês fais isso, fais aquilo ôto... fais sim não... não 

cê vai cabá cum estojo aí rapaz... bom, aí... o Leonino pega e dexa ela pu seu Onofo...  ô 

seu Onofo, o sinhô que é incarregado... sinhor mar... pegõ a pranta e deu pra ele de manhã 

cedo... pras... o alojamento... e... nóis lipemo lá o terreno... limpamo um quadro mais ô 

meno de... a... a braça mais ô meno de duzento... duzentos metro assim... quais quadrado pá 

li podê fazê... alojamento... e ali ia sê alojamento... maxarifado, iscritóri, tinha tudo... sê 

tudo junto...  

Doc.:: - ahnram... 

Inf.:: - alojamento era pá sê... pá cabê... cento e cinquenta homi... no alojamento...  

Doc.:: - Nossa!... 

Inf.:: - Era lojamento grande... e é firma tinha prazo marcado pá intregá as obra... então é...  

 

 


