
TRANSCRIÇÃO DO AUDIO CAPTADO durante realização da PCC : 

Atenção: os trechos inaudíveis foram marcados com o seguinte 
símbolo:  (...) 

 

Oi, meu nome é C., eu moro em Goiania, eu tenho uma família 
muito boa, eu moro em uma casa de quatro cômodos: sala, cozinha, 
banheiro e quartos; e temos um convivio bom, nós adoramos quando 
nossa mãe não está em casa, porque ela é muito chata, chata mesmo, 
demais. E eu amo vir pra escola porque fico livre de todo mundo e às 
vezes eu gosto muito de ir pra igreja todos os dias estou na igreja que eu 
congrego, a Assembleia de Deus Fama eu canto na minha igreja, eu gosto 
de cantar um hino do David (...) “Eu confio em ti” do novo cd dele, e eu 
gosto muito de cantar esse hino porque mexe com o povo da igreja, aonde 
eu chego eu gosto de mostrar a diferença, nao para as pessoas verem em 
mim algo diferente mas pra mim nao ser igual a todo mundo, porque as 
vezes as pessoas sao muito monótonas, E eu gosto de ser diferente. E às 
vezes, na minha infância passou uma infância muito turbulenta, e uma 
coisa que eu gosto de falar que eu gostava de ver meu pai correndo atrás 
quando eu era bem pequenininho quando eu comecei a andar ele vinha 
correndo atrás de mim para me pegar, para eu não me machucar, nao me 
ralar, e meus tios sempre estavam ali nos momentos especiais para mim: 
no meu aniversario, nos dez anos de idade, e eu gosto muito de conviver 
com eles, às vezes vou pra casa do meu avô que mora em Trindade e aqui 
em Goiânia eu tenho poucos amigos, eu não gosto muito de amizades 
falsas, eu gosto de ter amizades verdadeiras, porque pra ter amigo falso 
eu vou na esquina, converso com um amigo, e já é um amigo. Então eu 
gosto muito do convívio, a minha infância também eu tive poucos amigos 
também, meus amigos eram falsos demais. Eu tive um amigo, que falava 
bem de mim na minha frente, mas nas minhas costas, metia o pau em 
mim, só falava mentira, então meu pai fazia uma lasanha muito boa, ele 
colocava molho de tomate, colocava carne moida pra fritar colocava o 
molho depois que a carne moida ja estava frita, enquanto isso tava 
cozinhando o macarrao pra fazer a lasanha, ele fazia strogonoff que eu 



gostava demais e gosto ainda, mas aí meu pai foi embora, ele faleceu. Eu 
fiquei muito triste, demais, eu chorei, eu fiquei assim com o peso na 
consciência, ele morreu de enfarto fulminante foi de uma vez, foi rapidão, 
eu tava junto dele. No caso ele tava viajando, ele ia viajar e aí não deu 
tempo dele viajar. A gente sofreu muito com isso, com a perca do pai, aí 
nós ficamos só com a mãe que era a mais chata.  

Na verdade, eu nao gosto muito de ir pro shopping, andar assim, eu 
gosto de ser mais caseiro, ficar em casa. E o que eu gosto mais de fazer é ir 
pa igreja, ficar sentado conversando com Deus, enquanto isso tem muitas 
pessoas sofrendo no mundo, chorando pelos filhos que estão no mundo 
das drogas, da prostituição, bebendo e fazendo coisas que não se deve 
fazer por enquanto. Entao eu tenho muito medo desse mundo, um 
mundo, eu não gosto muito do mundo que eu convivo, que é um mundo 
de destruição de muita mentira, um querendo derrubar o outro, é, o povo 
já não fala mais a verdade, os que falam são poucos. A minha habilidade, 
eu gosto muito de jogar vôlei, voleibol, eu sou bom né, pra mim eu sou 
bom, pro povo eu não sei não, mas eu gosto muito, já participei dos jogos 
do grêmio estudantil, eu gostava muito de fazer várias coisas, gosto de 
cantar, a melhor coisa que eu gosto de fazer é cantar, Já participei de 
campeonato no Tocantins, eu trabalhei muito com voleibol, às vezes eu ia 
lá pra cidade só pra ensinar e voltar, pra só dar uma aula, eu tambem já fui 
dançarino de forró já dancei com várias bandas, eu viajei pra vários 
lugares, pra Bahia, pra Luis Eduardo Magalhaes, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, pra Heitoraí, interior de Goias, Guapó, Rio Verde, vários lugares 
fazendo shows, aí quando eu fui pra igreja, eu parei de dançar, não 
porque me proíbem, mas porque eu não queria mais, isso foi bom pro 
meu corpo pra minha saúde, eu cresci, me desenvolvi mais, também. 

Eu nao sinto falta de dançar, só de estar cantando na igreja já supre 
a necessidade, de fama, de aplausos, tudo. Porque antes eu ia atrás da 
fama dos aplausos, de dinheiro, pois me pagavam muito bem, e já hoje em 
dia me ligam pra eu ir dançar e eu falo que não tem como.No lazer, ficar 
em casa lendo a bíblia, visitar as outras igrejas também, mas o meu 
principal lazer é ficar em casa meditando, eu e Deus lendo a bíblia pra 
saber mais da bíblia, pois tenho sonho de ser pastor, um pastor e, eu 



gosto que as pessoas sonhem comigo o meu sonho, pois na maioria das 
vezes, drogados, pessoas que estão no mundo, encontram algo diferente 
na igreja, a vida da pessoa é transformada a maioria das vezes quando vai 
a (...) algum lugar onde falam de Deus, de alguma religião e quando a 
pessoa começa a se envolver com aquela religião, entao é muito bom isso, 
eu mesmo fuitransformado quando fui pra igreja, porque, eu com meu 
trabalho oferece muitas coisas, prostituição, drogas bebidas, oferece 
muita coisa. 

Então com isso eu fui indo pra’quele mundo, depois que eu fuipra 
igreja foi mudando muitas coisa, Depois que meu pai morreu eu senti um 
vazio no meu coração, eu sentia uma coisa que me doía que me 
machucava, entao eu fui pra igreja buscando alguma coisa pra suprir essa 
coisa que tava faltando, eu encontrei nos irmãos da igreja, em Deus, na 
música, eu encontrei esse amor que me foi suprindo cada dia mais e mais. 

E a minha mae ela ainda não é da igreja, mas eu creio que ela vai 
pra igreja, ela vive uma vida turbulenta, às vezes ela chega em casa 
chorando porque trabalhou demais, ela trabalha de diarista, então esses 
últimos dias ela tem trabalhado em dois serviços para suprir as 
necessidade, a gente é de classe media, nem é pobre nem rico, a gente tá 
na base, a gente busca pra suprir nossas necessidades. Pra mim pobre é o 
povo da Africa que passa fome, que precisa muito da nossa ajuda. Eu 
trabalho num lavajato (...) então eu gosto muito daquele trabalho pois 
meu patrão é cristão tambem, ele vai numa igreja da minha namorada 
Andressa, lá vai muito carro, a gente trabalha com ordem, decencia. Tem 
um produto lá que chama Intercap, esse produto é muito fedido, me falta 
o ar porque meu patrão vai passando o produto no carro e eu vou 
limpando e aquilo lá me incomoda, irrita minha mão, que despela, por 
causa do produto, mas não tem nenhum trabalho bom, todos sao difíceis 
mesmo, então vamo ver o que Deus deu a gente faz. 

Goiânia, eu acho muito bom pras pessoas que tem oportunidade de 
emprego, pois só fica desempregado se quiser ou se tiver estudando, pois 
é difícil pra quem estuda, pois trabalhar trabalho meio período, não tem 
como você achar, você acha assim, trabalhos que ganham muito pouco 
meio período, então nao compensa, achar empregos, tem empregos que 



vamos, fazemos a experiência, mas chega um limite que nosso patrão não 
quer aumentar nosso salário, a gente trabalha até mais que ele manda a 
gente fazer, então eu busco no meu emprego fazer meu melhor, talvez ele 
não acha que seja o melhor, mas eu procuro ser o melhor. 

Na mídia uma coisa que me chocou muito que esses dias está muito 
falado nos jornais, é que legalizou o casamento homossexual no Brasil. Eu 
creio que é uma fase do Brasil que tá acontecendo tem muitas leis pra ser 
aprovadas lá na câmara que é o aborto também, ser legalizado pra todas 
mulheres, não importa se foi estuprada ou se foi acidente. Eu creio que 
pra tudo isso tem uma solução: pro aborto a gente pode usar a camisinha 
na hora do sexo, tem várias coisas pra impedir que tenha um filho, tem 
também pra assinar a carteira da prostituta. Nesse caso da prostituta eu 
acho uma desvalorização com a mulher, porque a mulher que trabalha 
todo dia, rala, no serviço que no olhar social é um serviço digno, a maioria 
das mulheres vão querer ser prostitutas por causa disso, pra ganhar um 
salário mínimo, porque o salário já está um pouco avançado. Eu também 
vejo isso com nossa presidente Dilma Rouseff, ela tá sendo uma 
presidente que não está sendo presente no nosso pais. Eu vejo nos jornais 
que ela só vive viajando, pra outros paises e não coloca a par a sociedade 
com tudo isso que tá acontecendo, tudo isso está sendo aprovado no 
calado, todo mundo tá aprovando essas coisas entre eles pra depois jogar 
a bomba no Brasil. 

Voltando ao assunto da miha infância, eu fiz uma travessura que eu 
fiquei chocado com o que eu fiz, eu tinha uns dez anos e fui pro interior 
passar umpouco com alguns parentes meus do interior. E tinha um padre 
da igreja católica, que nessa época eu não ia pra nenhuma igreja, e eu não 
gostava desse padre de jeito nehhum, o padre Misael. E juntou eu e meus 
colegas, o Douglas e o (...) matamos todas as galinhas do padre, porque o 
padre era muito chato, quebramos as pernas das galinhas, depenamos as 
asas, isso eu tinha dez anos, entao aí jogamos todas galinhas no rio, no 
corgo, matamos e jogamos, deixamos só o galo. E o padre quando viu 
tudo isso xingou a gente demais, mas como ele não sabia, e nos 
moravamos perto da casa do padre, entao nós matamos (...). E o padre, 
ele, lesava as criancinhas do interior que meus tios moravam, por isso a 



gente matou as galinhas do padre pra descontar o que ele fazia com as 
criancinhas. Entao ele foi preso, mas depois foi solto, foi pra Portugal, mas 
as galinhas dele estão mortas. 

Eu tive uma desavença com uma professora no colégio, de 
matemática, eu não gostava dela de modo algum, o nome dela é Luciana 
Kita. Até hoje me lembro que eu era bem criança e não gostava dela, 
entao eu fui no banheiro e escrevi o nome dela, e falei um monte de 
besteira no banheiro escrito lá, escrevi um monte de besteira, e quando 
ela descobriu que fui eu, eu levei advertência, meu pai me levou na 
escola, me bateu demais, eu fiquei com raiva dele um pouco né, porque 
ele me bateu no colégio, mas depois ficou tudo bem. E o professor que eu 
mais gostava era a Jô, que era professora de português que me ajudava 
muito tanto na vida pessoal, eu dividia as coisas com ela, era a pessoa que 
eu tinha mais confiança de dividir. Às vezes, nós alunos não temos tanta 
confiança nos nossos pais quanto num amigo, quanto num professor. 
Então com tudo isso eu vejo que a gente procura às vezes uma 
compreensão na rua, do que no próprio lar da gente, é isso que devemos 
buscar, mais comunhão com nossos pais, com nossos familiares, porque às 
vezes contamos alguma coisa pro amigo que ele pode contar pros outros, 
então eu (...) dar confiança pros meus amigo, confiança pros meus pais. 

E a minha professora JÔ, a matéria que ela dava era português, e ela 
explicava muito bem, eu tirava nota boa, por isso gostava mais dela, tirava 
nove, dez e passava no terceiro bimestre, então eu achava muito legal 
isso, eu gostava de passar inveja nos outros, sempre tem intriguinha no 
colégio, sempre tem uns querendo ser mais que os outros. E uma materia 
que eu odiava do fundo do meu coração era geometria, era muita coisa, o 
professor não explicava direito, tem um professor no meu colégio 
chamado Pericles. Ele me odeia, eu acho que a última pessoa que ele quer 
ver na vida dele é eu. E um dia eu conversando com ele, ele falou bem 
assim que ia me mandar pro inferno, eu disse assim: “Pro inferno?” Ele 
chegou no meu caderno e rasgou a folha do meu caderno, eu anotando o 
que ele passava no quadro, ele pegou a folha do meu caderno e rasgou, 
eu fiquei pasmo quando ele fez isso, porque quem comprou o caderno foi 
eu, não custou dinheiro dele. Então eu perguntei porque ele fez isso, aí ele 



me mandou calar a boca, eu não calei, e ele falou bem assim que ia me 
mandar pro inferno. Aí eu fui na diretora só que a diretora sempre da 
crédito pro professor, o aluno sempre tem que estar errado, sempre é 
assim, eu fui sempre dessa forma, agora eu tenho me comportado no 
colégio, e meus colegas de aula, eu gosto muito de alguns, porque tem 
uns que são muito falsos, direto eu converso com minha namorada que 
amigos são poucos que tem colegas falsos e só serve pra falar de namoro 
da pessoa que tá errada, ou então se a pessoa não está se comunicando 
muito, sempre tem alguém pra dar alguma intriguinha, então colegas 
temos muitos mas amigos de verdade são poucos. 

Eu e minha namorada nao saímos muito, porque trabalho muito, eu 
estudo de manhã e trabalho a tarde, e ela é de outra denominação então 
fica meio (...) fica difícil a gente se ver a noite pra sair, porque minha igreja 
os cultos são terça, quinta e sexta e domingo e a dela segunda, quarta, 
sexta e domingo então é muito difícil nos sairmos assim, quando temos 
tempo ficamos no colégio na hora do recreio, beijando na hora do recreio, 
e então é sempre assim é mais difícil a comunicação a gente conversa 
muito pelo celular, à noite principalmente, então o nosso convívio é 
sempre assim, nós temos o ministério para cumprir, então primeiro a 
palavra de Deus que fala que primeiro buscai o reino do céu e a sua justiça 
que as demais coisas serão acrescentadas, então nos estamos buscando 
primeiro o reino do céu e a sua justiça. 

Então, obrigado e fique com Deus. 

 

 

     FIM DA TRANSCRIÇÃO 


