
Inquérito 3 faixa etária 1 sexo masculino 

 

Doc: hoji primeru di outubru di dois mil i onzi é são duas i vinti eu tô aqui com u 
Ricardo qui vai sê meu informante Ricardo eu gostaria di sabê comu foi sua infância mi 
fala mi fala um poco 

R: é eu nasci im Taguatinga Norte Brasília BR i minha infância meu pai num dexava eu 
fazê quasi nada vivia meiu qui fexadu im casa numtinha muitu amigu até eu começá a 
estudá assim quandu eu comecei a estudá primera séri i aí eu comecei a fazê amizadi i 
comecei a saí di casa mais eu queria ficá muitu na rua ficá livri assim i eu saia da aula ia 
pra casa di amigu meu jogá futibol jogá vídeo game jogá comecei a sai di casa minha 
mãe brigava meu pai tamém aí começaru ah buscá nu colégio a levá a levá i buscá i toda 
veiz briganu i tal i eu não queru sai num queru ficá só im casa tal i sei lá foi 

Doc: cê é filhu unicu? 

R: não eu tenhu um irmão tem um irmão mais novu mais novu qui eu treis anus i eu i eli 
assim eu i eli mesmu eli era a pessoa qui eu brincava né mais assim a genti num dava 
muitu certu quiera tudo era culpa minha tal eli ficava fazenu chantagi emocional com 
minha mãe minha mãe “ah quê qui cê tá fazenu com eli” tal aí quiria mi batê eu brigava 
muitu com eli pur causa dessis negociu iotra coisa tamém é qui eli era tudu qui eu fazia 
eli contava pra minha mãe tudu senu certu ou erradu tudu nossa eu num gostava 
dissunão gostava dissu tipu mi irritava a genti brigava muitu na infância a genti brigava 
mais du quê bricava  

Doc: aí hoji cê dá mais certu com eli? 

N: sim hoji sim hoji é a genti conversa tem qué vê achu qui vai crescenu vai 
amadurecenu a genti para com essas coisa atoa brigá essas coisa assim mesmu i quandu 
eu voltei a conversá com eli achu que foi depois dus quinze dizesseis a genti nem 
conversava direitu assim convesa “aí qui jeitu qui cê tá i ai ou ou quê qui cê feiz” num 
tinha era cada um nu seu cantu i quandu a genti foi ficanu mais velhu assim qui eu 
procurei aproximá mais deli ou “i aí u quê qui cê tá fazenu aprontanu comu é qui cê ta” 
assim aí hojié irmão tipu assim bem unidu quandu eli pricisa di ajuda um sempri 
apoianu u otru hoji a genti é irmão mesmu  

Doc: na sua família comu é sua relação com a família toda assim além du seu pai da sua 
mãe assim? 

R: a família toda nu geral qué vê na infância assim qui eu mi lembri assim quandu meu 
irmão nasceu tal aí ficô aquela coisa “ah um caçula” aquela coisa assim di tudu era eli 
né aquela coisa assim aí eu fui ficanu assim meiu di ladu assim eu nu meu pensamentu 
assim di a não tipu assim sô istranhu aqui i com issu eu fui crescenu tipu um poco friu 
mei sem assim comu é qui fala sei lá essi négociu du du carinhu assim tipu pur mais qui 
meu pai i minha mãe vem querenu mi abraçá tal eu mei qui corria tipu assim eu ficava 
mei afastanu i eu num gostava muitu i sei lá ficava  

Doc: aí contatu com sua vó seu avô assim? 

R: não nunca tivi assim não quandu eu vim aqui pra Goiânia aí assim eu meu vô purque 
minha vó eu nunca conheci di parti di pai i meu vô i minha vó pur parti di mãe eu vi 



uma veiz praticamenti qui eu morava lá im Brasília i elis eram du Rio Grande do Norte 
intão elis foram lá uma veiz mais eu nem lembru igual lá im Brasília quandu eu morava 
lá era nóis i alguns parentis du meu pai primu di segundu grau tercero padrinho i assim 
não era parenti próximo intão eu nunca tivi muitu contatu com a família assim lá im 
Brasília eu nunca tivi só a genti mesmu 

Doc: purque cê num conheceu sua vó qui cê tava falanu? 

R: minha vó pur parti di pai eu achu purque morreu eu num tinha nem um anu nunca só 
conheci pur fotu mesmu aí quandu eu vim pra cá aí eu lembru du meu pai comu eli é 
daqui aí eu ficava na casa dus meus tius du meu vô pai deli aí eli sim eu tivi tenhu um 
contatu até hoji 

Doc: cê tava falanu qui cê gosta di sai é í pra iscola pra sai qui você num gostava di ficá 
im casa cê tem uma história assim qui aconteceu na iscola qui cê lembra cê era custosu 
comu é qui cê era na iscola? 

R: nunca fui custosu sempri fui quetu nossa eu era era não é até hoje achu qui eu sô 
muitu bobu muitu achuqui eu era muitu inocenti assim minha mãe preparava lanchi 
levava lanchi pru colégiu aí vinha um pidia eu dava tipu assim eu dava lanchi pra todu 
mundu i ficava sem tipu assim num conseguia meiu qui falá não ficava sempri queto lá 
na sala lá istudava eu nunca fui muitu custosu u custosu mesmu era quandu eu saia da 
aula tipu assim eu num quiria voltá pra casa logu  

Doc: ai quê qui cê fazia? 

R: eu saia a noite ah saia com meu amigus jogava futibol jogá vídeo game i ficá atoa i aí 
história eu lembru di uma veiz eu achu qui eu tinha seti anus tava na primera séri i eu 
lembru qui eu fui pra casa di um amigu meu né i aí a genti tava joganu vídeo game até 
qui deu umas oitu horas aí falei nó vô imbora i a casa deli era assim num era muitu 
longi da minha era umas trêis quatru quadra i eu num tinha avisadu minha mãe nem 
nada aí eu sai di lá pur volta das oitu oitu i meia já tava mei iscuru aí eu ah tô inu pra 
casa inu lá tal di boa i um doidu vei um cara doidu i começô a gritá i corrê atrais di mim 
i eu corri corri corri i eu comecei a corrê i eu mei qui disisperei  i eu caraça i agora i 
num tinha a chave du portão i nem nada até qui eu cheguei lá u muro u portão era 
grandão eu num sei nem comu eu pulei só sei qui eu pulei pulei rapidão i corri i minha 
mãe “uaí quê qui foi”não tinha um doidu alicorrenu ali i vinu pru meu ladu aí eu corri 
eli correu aí ela “ah vai vai ficá atrais na rua”num sei quê lá aí depois dissu eu quetei 
um poquim assim um poquim duranti um tempu aí depois num diantô não depois eu 
voltei a a sai assim 

Doc: aí cê vei pra cá na sua infância cê lembra comu era sua casa assim aonde cê viveu 
até cê vim pra Goiânia? 

R: um lembru era um lugar assim bem diferenti di ondi eu moru hoji qui aonde eu moru 
hoji é muitu paradu é uma coisa tipu todu mundu sabi comu qui é a vida di todu 
munduu qui u otru feiz o faiz i lá era mais ou menus cada um na sua casa i assim muitu 
movimentadu né assim né é minha casa eu morava num lugar ondi tinha era di frenti aí 
tinha otru vizinhu nu loti i eu lembru qui é tinha uma mulher qui ela tinha uma filha qui 
nossa a genti brigava muitu essa minina me irritava de mais de mais de mais mesmu e a 
mãe dela ficava é quandu cês crecê ceis vai casá num sei quê i eu tá loco eu vô é matá 
essa minina i num sei quê nossa a minina era muitu injuada minha casa qué vê num sei 



Doc: era grandi piquena comu qui era? 

R: era tipu quartu dus meus pais banheru sala cozinha área é u quartu quieu dividia com 
meu irmão a genti dividia dividia não dividi até hoji quartu é é  

Doc: aí quandu cê veiu aqui pra Goiânia comu qui foi cê gostô sintiu diferença? 

R; dimais dimais num quiria vim di jeitu ninhum nossa foi tudu assim nossa muitu ruim 
difícil purque eu morei lá um bom tempu assim depois é dus meus seti anus eu comecei 
a sai né conhecê genti mesmu qui senu novu assim eu ficava muitu na rua ficava dimais 
assim i eu num quiria sai di lá di jeitu ninhum  quandu era férias a genti vinha pra cá 
nus parenti du meu pai i numa dessas meu pai comprô um loti ondi a genti mora hoji i 
eli comprô né certu aí num falô nada aí a genti voltô di férias aí eli falô “ó a genti vai 
mudá pra Goiânia” eu falei não cê tá brincanu aí não é seriu podi juntá suas coisa aí era 
() anu mais ou menus aí cê tem qui í pra lá i continuá estudanu aí eu ah é brincadera aí 
passô um meis meu irmão vei pra cá morá com uma tia tipu começô a estudá eu 
comecei a ficá disisperadu i não num vô i num vô eu quiria i ficava querenu fugi i pra 
casa di amigu meu i eu nossa num quiria vim di jeitu ninhum aí nu dia da mudança 
mesmu eu sai eu tinha saidu um dia di casa assim eu tava na casa dum amigu meu i eu 
num quiria voltá purque já era assim nunca mais acabô tudu pra mim era u fim ((risos)) 
i eu cabei inu voltei bem na hora qui tava mudanu minha mãe carreganu minhas coisas 
us trem assim aí eu não essi négociu num tá acontecenu aí cabei ah já qui é a vontadi 
delis não fazenu nenhuma locura assim di ficá lá apesar di achá qui sei lá eu achava qui 
eu era muitu rebeldi assim revoltadu assim tipu assim num dava tevi uma época qui eu 
comecei a matá aula tipu assim perdi u interessi im tudu  assim matá aula pra jogá vídeo 
game ou ficá atoa finguia qui ia pra escola inum ia aí eu lembru qui acabei reprovandu 
pur falta aí minha mãe “u que qui tá acontecenu cê vai na aula” i tal falei com a 
professora aí não aí minha mãe começô a mi dexá nu colégiu pra tê certeza qui eu ia aí 
eu entrava nu colégiu dava um jeitu di pulava u muro i saia eu comecei a discrençá sei 
lá das coisa assim um poco antis di vim né saia num avisava nossa meu pai a genti 
brigava muitu purque é comé qui fala tudu eli tá pertu i tal si eu falá alguma coisa eli 
num aceita i aí a genti brigava muitu nossa eli quiria vim mi batê sem mutivu assim eu 
curria saia di casa iscundidu depois voltava foi mei a minha infância foi mei 

Doc: ai cê mora com eli até hoje? 

R: moru até hoji mais assim quandu a genti vei pra cá a genti eu mudei assim é essa 
coisas assim purque meu pai eli tem assim é toma remédiu controladu anti depressivu i 
eli toma desdi us dizesseti anus aí num dá aquelas crisi mais para achu que quandu eu 
era criança achu qui dava essas crisi assim mais eu qui eu num lembru mais quandu eu 
fui ficanu mais velhu assim qui para i tal i eli é muitu mininu assim só sei qui a genti 
num dava muitu certu só vivia briganu i briganu i briganu i eu tamém num aceitava 
tamém eu num tudu eli quiria mi proibi di sai sabi é eu num pudia fazê nada im casa 
tipu num pudia vê televisão eli“cê num vai vê essi négociu” num sei quê aí eu não só 
ficava nu quartu só mais nada só nu quartu trancadu qui eu lembru qui eu ia vê televisão 
i eli pegava u cadiadu i botava assim na tomada da televisão nossa a as janelas assim us 
négociu era tudu chei di cadiadu num dava as chavis eli falava “ah cê vai mais si você 
voltá cê vai ficá aí na rua ficá di fora” aí eu pegava i sempri eli colocô us cadiadu nas 
janelas purque eu pur fora conseguia abri aí conseguia abri aí entrava pra dentru di casa 
é cum clip ((risos)) abria fechadura trocava a fechadura aí até qui eli começô a colocá 
cadiadu aí eu comecei a passá pelu vidru u vidro assim não muito grandi assim eu 
pegava eu quebrei u vidru assim da assim meu irmão durmia na belichi aí a cama ficava 



bem nu rumu assim da janela aí eu ia lá eu quebrei um vidru lá i passava i saia bem na 
minha cama já aí eli vinha colocava otru vidru eu quebrava di novu aí eli colocô cadiadu 
né nossa foi foi mei difícil assim um pocu assim a genti dava muitu muitu certu não  

Doc: mais agora dá assim? 

R: não  

Doc: continua du mesmu jeitu? 

R: não num continua du mesmu jeitu mais eu achu qui tem uma dois dois três anus qui 
eu num conversu com eli tem um tempim aí certu a mudança aí quandu eu vim pra cá aí 
tipu assim num sei si foi pur issu mais era assim mudá mais assim nossa prus meus tii 
eu era u cão tava viranu um drogadu só qui assim nunca tipu assim agredi assim meus 
pais nunca assim êz vinha mi batê eu num aceitava intão assim eli batia batia eu ficava 
ali não chorava pareci qui quandu eli mi batia eli ficava cum raiva intão assim qui 
mininu ruim nem chora eu ficava lá assim quetu qué batê bati intão discarrega a raiva 
assim eu num fiz nada tal i tipu achava qui eu era mei locu eu lembru qui tevi uma veiz 
qui a mulher lá du colégiu lá orientô procurá psicólogu i tal qui assim eu num fazia nada 
eu num tava querenu í pru colégiu pará di matá fingi qui ia pensava ah já qui eu num vô 
pará quê qui eu vô fazê na rua aí eu ficava im casa num fazia nada tinha nada pra fazê 
assim i ficava só lá quetu i quetu aí começô a fiu im iscola assim i sei lá tava achanu qui 
eu tava ficanu locu assim num era normal i quandu eu ia pra rua ia i voltava pra casa i 
assim meus amigus sempri foi di boa nunca tivi amigu assim qui eu usava droga tinha 
uns amigu qui bebia eu comecei a bebe um pocu mais num bebia muitunessa época da 
adolescência assim eu lembru qui tinha uns amigus qui tocava violão eu achava legal aí 
eu comecei a querê aprendê aí comu eu sô canhotu niguém quiria mi insiná i tal aí“ah 
cansera” aí“não toca issu não toca bateria toca otru trem” aí eu lembru qui eu arrumei 
uma revista assim eu ajudava um cara lá numa lojinha di pintura aí eu ganhava uma 
grana aí fui comprá um violão eu comecei a querê aprendê eu foi bem nu iniciu quandu 
eu vim pra cá eu eu pensava a cabô eu tem nem nada i quandu eu vim pra cá veiu eu 
meus pais i meu violão i comu eu num conhecia ninguém eu achava qui era roça i tal eu 
ah eu vim morá nu mei du matu quê qui quê qui eu vô fazê agora num quiria sai di casa  
quiria ficá im casa tocá violão vô aprendê a tocá violão ficá eu i meu violão i com isso 
eu parei di brigá tantu com meu irmão qui eu lembru qui quandu eu vinha passá férias 
aqui nossa brigava com meu irmão minha tia nossa ou separa essis dois qui si não eli vai 
matá u mininu ainda daí minha mãe “ah u qui fô mais fracu qui morri”qui num sei quê a 
minha mãe brincava assim i a genti veiu i só ficava tocanu violão i comecei estudá eu 
era quetu na sala num conversava cum ninguém tal aí eu comecei assim a num brigava 
comu eu brigava lá im Brasília pensanu assim ah qui bobera si alguém falava alguma 
coisa tipu eu vô ignorá pô lá num sei quê tal eu lá a genti começô a pará di brigá aí tantu 
qui nossa minha família meus tii nossa foi otra coisa u mininu tê vindu pra cá tal u 
mininu mudô i tal tantu qui meus amigus qui eu tenhu hoji assim é qui tem um primu 
meu qui eu já tinha lá uma veiz num négociu da marinha lá im Brasília aí intão eli 
conheceu uns amigus lá aí eli conheceu um pocu lá da minha vida lá i nossa i eli tipu 
assim us amigus deli daquela época são meus amigus hoji são nossos amigus hoji né i 
eli comentava nossa meu primu é num sei quê lá tantu qui é ingraçadu qui hoji eli 
conversa nossa totalmenti diferenti du qui falava di você i u povu falava cada coisa di 
você aqui i eu não pro cê vê né é i com issu cê nunca gostei muitu di parenti nunca fui 
di aproximá pur causa dessi négociu di ah intrometê na sua vida igual lá im Brasília era 
só nóis quatru lá num falava muitu dessi négociu di família aí eu fui i comecei ah vô sei 



lá du nada vô pará di brigá o discuti para di brigá com meu irmão pur causa di qualqué 
coisa tamém i parei parei i assim desda infância adolescência nunca tivi conversas assim 
com meu pai com minha mãe assim di ah i ai comu é qui cê tá o quê qui cê feiz quê qui 
cê vai fazê nunca tevi diálogu nunca era tipu ah faiz issu a aquilu lá num podi fazêa num 
podi fazê issu i u lanci u lanci di carinhu afetu assim tinha mais eu ficava sei lá eu achu 
qui eu sintia falta di conversá di sei lá falá u quê qui tá sintinu ou qui tava pricisanu ou 
não tava pricisanu nunca achu quitevi a conversa uma coisa qui é totalmenti difícil pra 
falá num gostu muitu di conversá gostu mais di ouvi du qui falá i num tevi muitu essa 
conversa i quandu a genti veiu pra cá aí depois assim quieu parei ah vô para di num tem 
purque ficá briganu 

Doc: aqui qui cê começô a gostá di banda qui cê comu qui foi assim? 

R: u negócio di banda foi lá im Brasília nossa queru aprendê queru montá uma banda i 
tal quandu eu vim pra cá aí cabô cabô tudu né aí acabô assim até um tempu qui com issu 
qué vê aí parô tal parô di brigá tal aí foi aí qui eu comecei a procurá mais meu irmão qui 
a genti num conversava achu qui eli tinha medu di mim di conversá cumigu aí eu 
comecei a i aí tal quê qui cê anda fazenu comecei a aproximá mais colocá u diálogu im 
casa qui era uma coisa qui nunca tevi qui lá im casa assim qui é uma coisa qui purque é 
assim nunca tevi muitu issu aí quandu eu cheguei comecei a estudá nu colégiu num 
conversava cum ninguém na sala i nessa época eu já gostava já di um pocu di rock 
assim eu achu qui aquela coisa di adolescenti ah di sê rockero di istilu mei locu di andá 
todu di pretu qui num sei quê eu lembru qui eu ia pru colégiu todu di pretu i us mininu 
ficava mexenu cumigu quiria mi batê era nunca tevi briga assim não mais era mei 
complicadu minha tia tentô pô eu numa iscolinha di futibol lá du setor lá pra mim sei lá 
conhecê genti tal achu qui eu fiz qui eu fiz um mêis tal mais eu achu qui issu num é pra 
mim não aí eu comecei a aí eu parei ficava mesmu só nu colégiu nu colégiu i tocanu 
tocanu ficava aprendenu i nissu meu primu essi primu lá eli sempri foi muitu proximu 
desdi piquenu i u Vagner u nomi deli i tinha essis amigu deli aí eu comecei a inturmá 
com essis amigu deli qui era us qui tinha uma imagem bem negativa di mim assim i 
num sei si tem até hoji né (( risos)) num sei quê qui elis acham mais nessa época eu 
lembru qui tinha um amigu deli lá qui tinha uma locadora u Evandro i  a locadora assim 
era toda veiz eli passava lá eli ia pru colégiu aí passava lá estudava juntu eli desdi 
infância u Evandro i essi meu primu u Vagner  aí eu comecei a í lá tamém i u cara eli 
gostava di uma banda qui eu achava legal também qui era ganzeuorse i eli olha tem 
guitarra tal eli toca i tal eu caraca qui legal eli toca aí eu comecei i lá começá a conversá 
com eli fazê amizadi com elinão tô aprendenu tal eu não também a genti começô tocá 
todu dia depois da aula eu passava lá com u violão nãovamu aprendê umas músicas i tal 
a genti começô a tocá umas músicas qui a genti gostava i tal só qui a a idéia du Evandro 
assim era num era montá banda assim era tocá só eli tocá pegá u violão i ficá tocanu pra 
eli mesmu i tal ficá tocanu assim sei lá fazê alguma coisa tantu qui eu fui estudanu 
assim a num sabia bem u quê qui eu queria fazê num tinha assim a vô fazê issu o fazê 
aquilu aí eu comecei assim nossa vô aprendê a tocá i vô montá uma banda é issuqui eu 
queru fazêqueru vivê di música i tal a aí mãe meu pai num apoiava di jeitu ninhum ah é 
coisa di vagabundu vai istudá vai istudá i eu fiquei eu comecei a ficá cum pocu di raiva 
du istudu sabi a istudá tal istudava mais mei num é issu qui eu queru fazêaí i nissu eli 
num apoia di jeitu ninhum meu irmão era u  qui mei assim apoiava assim achava legal 
assim foi quandu eli começô a ouvi tal gostá di rock assim também aí ficava nissu aí foi 
aí qui eu conheci essis amigus meu Evandro pessoal passava du colégiu lá pra estudá aí 
passava lá aí a genti ficava lá com u violão ficava tocanu Legião Capital i aí foi formanu 
a turma qui a genti é hoji assim algum tinha genti qui entrô na turma i saiu a a locadora 



ficô senu um point um point nossu assim a genti ia ficava tocanu violão era era massa 
era legal issu i depois di um tempu eu conheci tevi um amigu meu amigu meu hojiqui 
tevi uma apresentação nu colégiu lá i era dia dus pais uma banda foi tocá lá tocaru umas 
músicas lá Capital Inicial tal eu achava legal achu i eu achei pô qui legal aí inturmei 
cum pessoal i um delis morava nu setor du ladu i aí i tinha uma namorada qui morava lá 
nu setor i eli vivia lá sabi eli não eu vô lá na casa dela i voltu vô lá i voltu i nissu eli 
tocava tocava violão cantava i tal i nissu eli tinha a banda deli lá qui vivia im crise qui 
num tava num tava danu certu algumas coisas i eli saiu i eli“ou vamu montá alguma 
coisa juntu” eu aí cara vamu vamu na hora i nessa época eu dava já dava conta di tocá 
alguma coisa eu tá vamu intão i aí comu qui a genti vai fazêaí a genti gostava di muita 
banda nossa sertaneju era u fim a era eu pensava ondi eu vim pará na terra du sertanejui 
tal i minha mãe mesmu nó minha mãe gosta di Zezé di Camargo e Luciano pra caramba 
nó ela gosta assim eu lembru qui ela quandu a genti mudô ela tinha um quadru qui ela 
dexava nu quartu dela du Zezé di Camargo e Luciano i eu lembru qui diretu assim ela 
gostava dimudá u quartu mudá as coisa muda pra cá muda pra lá i eu lembru qui numa 
dessas ela pegô i botô u quadru lá nu meu quartu aí tá certu eu lá nu meu quartu com 
meus amigus lá tal vamu lá im casa eu lembru qui u Georje tava mais eu achu qui tava u 
Evandro u Vagner Leonardoi a genti vai abri u quartu i tava lá u quadru du Zezé di 
Camargo mais u  Luciano i elis riru tantu a certu é issu qui cê ouvi aqui im casa aqui na 
sua casa i tal i é u qui gosta di rock num sei quê lá i eu não issu aqui é da minha mãe ela 
qui gosta eu num gostu dissu não i realmenti eu num gostava i aí com essi Leonardo 
eli“ah vamu montá uma banda” i nissu a banda deli era umas oitu pessoa i num dava 
muitu certu aí “uma coisa eu vi quantu menus melhor é mais fácil di trabalhá mais fácil 
di conbiná us horariu batê” eu não massa legal intão é aí tocava guitarra eu vô pegá u 
baxu pegu qualqué coisa eu tocu contra baxu eu pegu a guitarra a genti chama um 
baterista eu cantu cê fais bek o u baterista fais bekvocal aí a genti vê u qui faiz aí beleza 
a genti tinha essi projetu a genti começô a tocá violão juntu i foi atrais di baterista nunca 
arrumava baterista a gentiarrumóachu qui dois bateristas a genti feiz testi com um agenti 
encontrô na internet marcôu ensaiu foi tal u mininu tocava bem pra caramba só qui eli 
era muitu mimadumimadão assim eli era novu assim da nossa idadi não era uns treis 
anus anus mais novu qui a gentii tocava mutu mais qui a genti u mininu i a mãe deli foi 
num ensaiu lá ia genti achô extranhu né a genti ia tocá um rock i a mãe deli lá aí pó a 
mãe deli foi ela ou possô tocá um poquim pegô a guitarra i começô a tocá assim aí eu 
nossa quê que issu qui u mininu eli nasceu numa família já di músicu assim i tevi uma 
veiz qui eli não vamu insaiá lá im casa lá tem um istudiu aí a genti foi lá na casa deli 
tinha um istudiu melhor su qui u qui a genti ensaiava aí tinha a guitarra da mãe deli 
tinha a bateria deli i eu a genti nossa tipu essi mininu num ia querê tocá cum a genti 
nunca i foi mais ou menus issu a genti insaiô achu qui duas vezis ((risos)) i eli sumiu i 
eli na época tinha uma banda também di rock rock mais antigu i a genti tocava um mais 
pop aí ah eli vai querê um eli tava tocanu mais a genti via qui eli num tava tão afim aí a 
genti acabô larganu di mão deli i foi atrais di otruaí a genti tentô tentô i nissu tinha um 
amigu meu tem né eli até hoji continua du mesmu jeitu nossa menti dimais i nessa 
época tava com a locadora aprendu a tocá  eli começô a aprendê com a genti lá i eli 
vivia falanu qui tinha banda i tipu nunca num tocava im lugar ninhum nunca a genti 
conhecia u pessoal da banda delii tal qui massa qual qui é u nomi da banda i eli 
inventava eli invertava uns nomi lá eli era muitu era banda i namorada imaginária era 
muitu ingraçadu i nissu intão tá certu intão i legal i eu conheci um pessoal qui tava 
pricisanu na época di um guitarrista i u estilu da banda era um rock assim mei pank i eu 
num gostava du pank achava muitu ruim muitu simplis ieu fui ah vô colocá essi amigu 
meu eli vivi falanu qui tá im banda intão vê si eli faiz u testi lá i eli é mei injuadu né eu 



num quiria nunca tocá cum elinóis num gostava di tocá cum eli não juntu aí fui i 
indiquei eli lá i nissu eli começô a tocá com uns mininus lá aí essi pessoal lá tinha um 
baterista aí foi um baterista qui a genti arrumôaí a genti começô a ensaiá com essi 
mininu tal tocava as mesma coisa qui a genti aínum deu certu tamém purque nossa u 
mininu bibia pra caramba i sumia du nada i di repenti entrava na igreja aí falava “não 
larguei das coisas du mundu” tal aí a genti não tá certu aí di repenti eli voltava não u 
Vinicius tá bebenu feitu um locu tal saiu da igreja tal aí a genti não essi também num dá 
certu aí essi amigu meu ficô nessa banda u Tiago ficô nessa banda duranti muitu tempu 
brigô saiu saia brigava nossa eli é difícil eli é difícil tantu qui eu nossa nunca vô tocá 
com essi mininu nunca vô tocá com eli i eu i essi Leonardo a genti pegô i ficô só nessi 
projetu du du du violão i tal a genti arrumô bateria baterista i tal i nada aí 

Doc: i assim sobri a banda cê tem alguma experiência assim alguma história qui cê 
viveu assim tocanu assim qui cê lembra? 

R: asim certu aí continuanu comu eui u Leonardo só tinha um projeto lá a genti ficava 
tocanu violão só nóis mesmu num tocavaim lugar nenhum não aí um otru mininu qui 
era da banda qui era dessa otra banda deli qui tinha acabadu lá Wilson nina eu tinha um 
amigu lá qui chamava i fazia música i tal compositor i eu qui eli sumiu aí di repenti eli 
apareceu com uma banda Mania de Pop Rock mei istilu Manonas assim quiria fazêeu 
lembru qui quandu eu conheci eli eu tava aprendenu a tocá aí eli mi viu assim tocá aí eli 
nó tocanu bem tal nó melhorô pra caramba eu lembru qui eli tinha mi incinadu algumas 
coisas quandu eu tava aprendenu aí eli ou tá precisanu di cara pra tocá violão lá na 
banda lá cê num qué fazê u testi não eu aí comu é qui é a banda a tipu mei di vai tocá 
Xuxa vai tocá Reginaldo Rossi vai tocá na Capital vai tocá tudu misturadu eu a quê issu 
qui terrível a num sei não vô lá vô lá vê aí eu fui nu dia juntu pra pegá as músicas aí a 
genti foi feiz feiz u testi toquei lá aí não beleza aí eu era u mais novu da banda qui i 
assim u vocalista mesmu era bem mais velhu qui eu tem uns trinta i tantus anus u Túlio 
qui num tinha uma diferença di grandi é di idadi diferença di idadisó qui elis eram 
muito farrentu i a genti vamu montá uma banda vamu montá uma banda aí foi i começô 
a arrumá um lugar pra tocá a genti arrumô um empresáriui tal u cara também gostava di 
farra empresarianu a genti só pur causa da farra acabô arrumanu um lugar pra genti tocá 
aí eu pensei legal pelu menus eu vô tocá pra ganhá dinheru aí foi toquei im alguns 
lugares a genti começô tocá im festa di formatura festa di aniversáriu aíu mininu 
começô a inventá trem lá um empresáriu um cartãozinhu lá a genti tocá im qualquer 
lugar festa di aniversáriu velóriu casamentu  a genti grava u show du casamentu i du 
divorciu é aí virô só a bagunça i a genti começô a arrumá um lugar pra tocá u 
empresáriu nossu conhecia muita genti muitu trem muitu lugar assim aí começô a 
arrumá uns lugar bacana pra genti tocá i era morria di vergonha a genti tinha qui tocá di 
fantasia piruca parecia uns palhaçu((risos)) a gentiera animador di festa inuma dessas 
achei legal qui com issu eu conheci muitu lugá conheci barzim boatis alguns interioris 
qui a genti começô a tocá i uma das viage mais massa qui a genti foi feiz foi pra Caldas 
Novas nó vamu tocá im Caldas eli arrumô dois clubis pra genti tocá i a genti tocá nu 
feriadu lá im clubi bom lá eu num conhecia Caldas tinha vontadi di conhecê lá i a genti 
foi preparô tudu ia vamu pra lá intão i nossa pra mim aquilu lá foi u máximu nossa eu 
tocanu vô mi diverti ganhá dinheru ainda fazenu uma coisa qui eu gostu i aí a genti foi 
pra lá i foi massa pra caramba a genti tinha acessu livri lá nu clubi assim i nossa tava 
achanu u máximu aquilu i lá eu lembru qui a genti pegô u dinheru cachê eu lembru qui 
eu comprei uma guitarra comprei um otru violão i já us otrus lá nossa só na bibida 
bibida i farra né si juntava aqueli tantu di genti ah vamu sai i a genti foi essa veiz pra lá i 
foi otra veiz pra lá também i a otra veiz qui a genti foi pra lá num otru clubi qui a genti 



foi tocá num clube lá im Caldas u cara u cara lá num era u donu mais era u cara qui 
tomava di conta lá eli tinha um amigu qui malhava na academia du Gustavo quiera 
vocalista da minha banda i essi cara lá du privê di Caldas era gay ((risos)) eli tinha um 
interessi nu Gustavo u vocalista da minha banda i eli arrumô pra genti tocá lá i sabia i 
conversô com u empresáriu i tal mais a oh tá escolhenu vocês mais é só pur causa du 
Gustavo i aí eli num quiria i di jeitu ninhum não num vô num vô cara é a chance vamu 
vei u cara num vai imcima do cê não vamu tocá lá num tem nada a vê não aí a genti a eli 
intão vamu intão aí u cara dexô a genti tocá lá era era uma festa a fantasia ia todu 
mundu fantasiadu i tal aí só com uma condição qui dançá uma dancinha lá nossa a 
dancinha mais ridícula qui tem menudus i a genti ensaiô i tal inó pra mim aquilu lá foi u 
fim u fim da di tudu nossa eu num quiria fazê di jeitu ninhum umasropa isquisita a genti 
dançanu a dancinha du menudu lá num lembru nem u nomi dela mais era trem isquisitu 
qui eu lembru qui nu dia lá eu tinha bebidu i tal i tinha uma teckilera lá eu não eu vô tê 
qui bebe si não eu num vô dá conta di fazê essi négociu não tal bebi um pocu i só assim 
consegui i a genti tocô lá foi bom foi bacana foi bom pra caramba u cara lá gostôpra 
caramba foi foi uma esperiência boa i aqui im Goiânia a genti começô tocá im alguns 
barzim assim qui eu chamava qui eu nem gostava di chamá meus amigu qui eu murria 
di vergonha quiria não dexa elis muitu pertu assim achu qui pra mim aquilu num era 
num era bacana i a genti começô a eu tava comaçanu a trabalhá i tal nem nada só assim 
só assimtava bom tava ganhanu uma grana até razoável i só qui a genti começô us 
mininu começô a farriá di mais a genti saia encontrava num barzinhu ificava umas 
mulher lá na mesa aí ah vamu sai pra lanchá tal i pru bar bebe o ia pra pizzaria tocava aí 
u cachê aí eu é tal vai né mais u trem foi ficanu mei tensu assim qui u vocalista arrumô 
uma namorada qui num gostava muitu dissu “ah issu é bagunça i para cum issu tal num 
queru qui você toqui”tal i foi paranu paranu até qui a genti ficô na mão resolveu achu 
qui durô dois anus a banda até qui acabô assim pur causa da namorada acaba cum banda 
((risos)) realmenti 

Doc: i nu seu trabalhu comu qui é quê qui cê faiz assim nu seu trabalhu descrevi seu 
trabalhu pra mim comu qui cê faiz? 

R: tipu eu cheguei nu meu trabalhu é eu vô contá um pocu antisé du meu interessi im 
trabalhá nunca tivi interessi pelu trabalhu intão mais ou menus houvi uma mudança até 
chegá nu trabalhu aí certu aí eu fui ficanu assim nossa eu tenhu qui fazê alguma coisa i 
tal tem qui arrumá alguma coisa i a única coisa assim qui eu ganhava um pocu di 
dinheru tal aí eu ah vô trabalhá vô trabalhá i só qui na verdadi eu quiria i nu quiria 
quiria mais num ia atraiz num fazia nada assim tentá ganhá algum serviçu tal i minha 
mãe peganu nu pé vai vai trabaiá qui num sei quê para queci négociu di ficá tocanu i eu 
i nada nada i aí quandu foi qué vê num lembru faiz uns treis anus mais tardimais ou 
menus tinha uma amiga di um amigu meu qui conheci ela ela gostava das mesma coisa 
qui eu tocava violão aí intão eu comecei a curti essa minina é legal i tal comecei a querê 
sai com ela aí foi aí qui eu percebi assim qui tinha qui trabalhá qui tinha qui tê dinheru 
chegava nu meu pai pra pidi dinheru tal i dava reclamanu a não eu tem qui fazê alguma 
coisa aí intão a genti saiu algumas vezis ficô algumas vezis poucas vezis mais aí qui não 
tem qui pará tudu tem qui mudá foi aonde eu pensei não eu tem qui fazê alguma coisa aí 
eu fiz um cursu um cursu di dois mesis mais ou menus achei legal a área nem u cursu 
qui eu fiz pur acasu um cursu di telecomunicações comu era rapidu falei ah vô fazê issu 
aqui só pra num ficá atoa pra minha mãe pará di pegá nu meu pé i com issu eu i mais 
dois amigus meus fizeram essi mesmu cursu aí qui um amigu meu Marcelo um delis 
tocava bateria numa igreja i lá u pastor di lá é gerenti na telemont qui é a impresa qui eu 
trabalhu hoji i eli“não quandu cê terminá u cursu passa aqui di novu pra vê quê qui eu 



façu”aí feiz u cursu di dois mesis intregô pra eli u curriculu i eli incaxô a gentinu jovem 
aprendiz tipu oportunidadi di primeru impregu tal a genti ia fazê u cursu duranti oitu 
mesis i pra recebê né a genti a telemont ia pagá u cursu i a genti ia ganhá pra fazê eli 
depois ia entrá na impresa eu ah beleza comecei a estudá estudá i pru cursu ficava 
istudanu us negociu i pesquisanu aí eu comecei a para di í lá na casa da minina assim 
afastei eu nó tem qui mudá primeru i depois eu tipu assim eu vô i voltu mais ou menus 
assim precisu dá um jeitu primeru na minha vida aí beleza aí a genti começô fazê u 
cursu feiz i tal aí eu a genti vamu u meu objetivu é trabalhá lá na telemont é entrá lá i eu 
lembru qui pocu tempu a minina a minina arrumô um namoradu i eu pensei assim meu 
caramba tipu assim comu é qui são as coisas né a genti eu nu meu pensamentu era 
começá a trabalhá ganhá dinheru pra genti sai diverti assim i eu vi qui pareci qui u mais 
importanti é a presença né tipu assim num tá a já qui eli num tá mais aqui intão o 
mulher num perdi tempu né ((risos)) podi cortá foi a tanquilu aí com issu eu fiquei 
assim ah focá nu trabalhu focá nu trabalhu meu objetivu agora é trabalhu minha vida 
profissional i tudu i tô lá já tem eu fiquei oitu mesis lá mais ou menus nu cursu essi 
amigu meu feiz u cursu juntu i eli foi contratadu primeru qui eu eu tava achanu qui eu 
nem ia sê contratadu i eu lembru qui nu cursu nossa i istudava i istudava i fazia us trem 
tudu us negociu tudu lá pra tipupra empresa falá nossa eli tem nota boa i tal a genti vai 
tá avalianu u cursu a entrá im determinada área i meu objetivu era chegá nu máximu qui 
eu pudé possível assim i uma coisa qui eu sempri gostei foi di informativa gostava pra 
caramba di informática i u telecomunicações num tinha muitu havê cum informática 
mais eu vô mais ou menus nu rumu depois eu vô eu façu saiu da impresa sei lá vô fazê u 
qui eu gostu i nissu surgiu uma vaga bem na área da informática tantu qui uamigu meu 
conhecia lá u chefi u chefi também ia nessa igreja di vês im quandu u Rodrigo qui é 
meu chefi hojii lembru qui duas vezisfoi lá na telemont lá i foi eli é du departamentu di 
informática i cê vai lá conheci eli i conheci i conversei com eli um pocu i na outra veiz 
fui lá tal fui lá buscá sitpass tal purque eu num tinha u cartão ainda aí fui recebê lá na 
impresa aí u cara qui trabalhava juntu com eli u Danilo saiu purque recebeu uma 
proposta melhor cabô conversanu com a psicóloga pra conversá comigu qui eu tinha um 
certu interessipra fazê um testi i nissu nossa eu num sabia nada num sabia nada di 
informática só tinha qué vê tinha um cursu di motagem i manutenção u qui eu sabia era 
só di mexê fussanu assim vai lá dismotu i montu aí eu fiz u testi fiz u testi assim tal fui 
contratadu aí eu nossa achei um máximu nossa trabalhá lá internu assim di segunda a 
sexta num vô trabalhá nu sol num vôficá carreganu iscada num vô subibu im posti 
puxanu fiu informática u pontu mais altu assim pra mim qui eu pensava im formá é u 
lugar qui eu quiria chegá i achei qui num ia chegá pur causa du cursu qui eu fiz lá 
numtinha nada a vê com u qui eu ia trabalhá i nossa u Rodrigo mi deu essa oportunidadi 
lá achei u máximu assim aí eu tô lá trabalhanu lá já tem um pocu mais di um anu na área 
di informática nossa é bão di mais trabalhá lá muitu bom tantu qui meus amigus ficava 
cara sai di lá purque as vezis eu ficu até depois du meu horáriu trabalhava sabadu ou 
dumingu trabalhava di mais lá lá é muitu bom bom di trabalhá principalmenti nessa área 
qui eu tôassim achu qui purque eu gostu du qui eu façuintão eu acreditu qui tôsei lá 
coqué coisa aí eu parei um pocu cum negociu di banda i tal comecei a tê banda mais 
comu um robi i assim ah tem qui arrumá uma profissão mesmu com salário fixu uma 
coisa assim i vai sêlegal vai sê melhor pra mim só qui mais ou menus uns quatru anus 
atrais já tentei formá banda várias vezis assim anteriormenti uma anus atrais i eu lembru 
qui tevi uma veiz qui assim eu gostava muitu di vocal femininu eu gostava di achava 
legal pra caramba mulher cantanu im banda tevi uma veiz qui a genti tava num num nu 
vaca brava eu mais um amigu meu começô a tocá evanescense i uma minina assim cum 
uma carinha ou cêis gosta di evanescense  pô a genti gosta tal eli ah ela canta aí canta 



aína hora assim pedi pra ela cantá aí foi i cantô um pedaçu da música assim nossa nunca 
vi ninguém cantá tão bem assim i tão pertu fiquei di cara cum a minina cantanu i essi 
carinha lá tinha uma banda di pop rock qui eli quiria encaxá ela na banda só qui us 
mininu da banda num quiria pur mais qui ela cantassi bem elis quiria um vocal 
masculinu i ela tamém num quiria entrá purqui assim já era banda formada i ela quiria tê 
uma coisa dela aí nessa época a genti trocô telefoni a genti si conheceu a genti surgui 
um otruprojetu qui era um projetu nossu di tocá juntá i tocá ela cantá i eu tocá violão i 
nissu foi u quê a quatru anus atrais i a genti falô nessi dia i depois a genti pegô uns dias 
pra tocá na banda a gento foi pra casa dela ela morava longi pra caramba sei nem comu 
eu cheguei lá i depois dissu a genti ficô mantenu um pocu di contatu pelu telefonié imeil 
essas coisas assim só qui ela sumui du nada ela foi morá na casa du pai dela lá im 
Londrina nu Paraná ela ah “não vim pra cá qui” num sei quê depois ela voltôela 
deletava tudu tipu apagava u númeru dela email orkut sumia i di repenti eu consegui 
encontrá ela du nada a genti pegava i incotrava du nada assim é ingraçadu essi negociu i 
tem quatru anus qui a genti tava tentanu encontrá tinha uma idéia di montá alguma coisa 
i só agora qui u négociu pareci qui vai dá certu aí quandu eu entrei lá na telemont eu 
parei um pocu com essi négociu di tocá só em casa mesmu trenanu nunca dexei di di 
assim nunca parei assim di nunca deixei u violão di ladu sempri lá im casa mesmu 
trabalhanu assim só parei cum essi négociu di banda i tal mais cum essa minina sempri 
quis fazê comela nossa a minina canta dimais eu lembru qui tevi uma época qui ela 
entrô numa igreja i largô tudu i assim eu nó cabôperdi uma grandi vocalista aí depois eu 
ah eu gostu di algumas músicas da igreja assim gostu i tal eu ah toquei já nu louvor da 
igreja a genti tinha um tempu também aí eu ah queru tá juntu com ela queru só di tá 
juntu ouvi ela cantá pra mim já é u suficientii certu aí ela foi entrô na faculdadi essi anu 
aícomeçô a disviá um pocu da igreja i aqui comu é a terra du sertaneju ela começô a ela 
sempri ouviu só qui eu nunca fui muitu fã só qui assim numgostei muitu só qui assim 
comu aqui quasi todu mundu gosta tal a genti aprendi a gostá um pocu a convivi a tal 
tem amigus meus qui num gosta di jeitu ninhum mais eu conheci otru conheci uma 
dupla alguma coisa assim legal pensei pô qui legal eu vô mais pelu não pela música nu 
geral mais pelu solinhutoqui a melodia aí comecei a gostá di algumas coisas i ela eu 
lembru qui im dois anus atrais qui a genti conversô ela falôqui era pra pegá uma música 
da Paula Fernandes qui ela gostava ela “ah eu achu qui você num gosta não mais a genti 
podia tocá” eu não tocu qualqué coisa intão a genti num tem dessa não i foi bom legal 
issu igual quandu tocava lá na banda di pop rock lá música era fechada só im rock rock 
rock i hojieu tô bem menti aberta assim num tem preconceitu cum istilu musical nem 
nada i gostu di várias coisas assim sertaneju ainda num é uma coisa qui eu gostu pra 
caramba mais hoji eu já ouçu alguma coisa vô im show i essa amiga minha ela a genti 
num consiguiu  

Doc: aí ficô só na amizadi? 

R: não ficô só na amizadisó na amizadi a genti consegui a assim voltá conversá di novu 
assim a genti di depois volta di novu a conversá ela somi ou eu sumu ela vivi falanu qui 
eu tô danu u bolu neli qui tem quatru anus qui eu ficu combinanu cobinanu i nunca 
nunca vô só qui numé bem assim não ela qui somi viaja deleta tudu i depois apareci 
aíela na faculdadi lá ela canta um pocu lá aí uma pessoa começô a ou arrumá um pra 
tocá violão ela “não eu tenhu um amigu qui já tá me inrolanu tem umtempão” i tal i eu 
ela tava sem trabalhá sem só na faculdadi aí ela ou a genti pudia tá ganhanu dinheru só 
tocanu im barzim alguma coisa i eu tinha essi pensamentu assim tipu ou comu eu já 
tinha tocadu im barzinhu com us mininu lá eu bacana ganhá um dinheru assim mais nu 
meu ver mais comu um robi mesmu não não tantu dinheru mais só pra para di tocá só 



im casa iela eu pensava ela num vai querêtal barzinhu ela era na época qui eu conheci 
ela eu cheguei a ver duas vezis né quandu a genti começô a conversá vi qui num era 
muitu assim di leva i tal até qui recenti eu conversei com ela i ela falô qui comentô com 
uma minina qui ou arruma um carinha amigu teu i vai tocá ganhá dinheru cê tá sem 
trabalhá mesmu dá uma grana boa i tal aí ela ficô né pensanu pensanu ela falô qui ficô 
pensanu im mim a semana intera né i foi num final di semana eu lembru qui a genti 
tinha combinadu di sai um dia aíumas mininas eu a vamu numa pizzaria eu ah vô ligá 
pra ela ligá pra ela pra vê si ela topa i a genti i ela numa atendeu i eu a difícil né ((risos)) 
tava senu mei difícil aí acabô qui depois ela retornô a ligação a genti conversô ela 
comentô qui negociu assim di tocá i tal tocá im barzinhu i tal pô era tudu qui eu quiria 
assim eu quiria ouvi dela assim qui eu pensei quem dera a genti pegá umas músicas i 
fazê u quê qui cê acha di tocá im barzinhu pra ela vê assim si senti confianti que ia dá 
certu né assim di arrumá um lugar pra tocá i ela qui veiu falá achei legal pra caramba i 
aí a genti é assim a uma semana qui agora é firmi assim tal u projetu vai depois di 
quatru anus assim vai a genti vai fazê alguma coisa assim vai tocá juntu i vamu vê u qui 
viraela ela assim tava querenu tocá i continuá trabalhanu mais semana qui vem ela vai 
fazê intrevista i tal pra tentá arrumá um négociu i ela vai eu por mi só cantá pur cantá 
pur mim já tá bom já também tipu assim já tem um trabalhu também tal área lá eu queru 
é tocá é tocá i ela eu queru é cantá intão vamu juntá i vê nu quê qui dá ai  

Doc: a intão é isso achu qui vô inserrá a gravação i é issu aí brigada viu pela ajuda intão 
falô 
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FICHA SOCIAL DOS COLABORADORES 

I –  Dados Gerais 

1.1 Inquérito nº: _________________________________________________________ 

1.2 Cassete nº:___________________________________________________________ 

1.3 Lado:_______________________________________________________________ 

1.4 Duração: 1h 

1.5 Data:  

1.6 Local de inquérito: Goiânia  

1.7 Tipo de inquérito1:              (x) DID                (    ) D2D 

1.8 Tema da conversa: ____________________________________________________ 

1.9 Documentador: Lorena de Souza Machado  

1.10 I I– Informante:  

1. Nome: Ricardo Agostinho Morais da Costa 

2. Sexo: Masculino 

3. Naturalidade: Taguatinga Norte - DF  

4. Domicílio: Setor Jardim dos Buritis 

5. Residências anteriores: 

6. Está em Goiânia desde: os  doze anos de idade  

7. Formação escolar: Ensino Fundamental   

                                                           
 



8. Profissão: Técnico de informática  

9. Idade: 23 anos 

10: Local de trabalho: Telemont Engenharia de Telecomunicações  

11. Tempo de serviço:  

12. Outros locais de trabalho:  

. 13. Outras atividades: 

14. Nível sócio-cultural:  

15. Nível sócio-econômico:   

16. Naturalidade do pai: Goiânia 

17. Naturalidade da mãe: Natal - RN 

18. Naturalidade do cônjuge:  soltiero 

19. Ocupação do pai: Aposentado  

20: Ocupação da mãe: doméstica  

21. Ocupação do cônjuge:  

22. Nº de filhos: 

23. Filhos adotivos: não possui 

III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 

(   ) grande                    (    ) médio                                ( x) escasso                 (  ) nulo 

Código do informante:________________ Gravação nº:_______________________ 

 

OBS:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

  

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

 

 

 

________________________, ___/___/___ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

COLETOR DE DADOS 

 

 

 

 

 


