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Doc. (R.)... é::... como é que é o nome desse setor aqui? 

Inf. Luana Parque... 

Doc. Luana Parque... é Goiânia mesmo né... num é Trindade não né... 

Inf. não é Goiânia... 

Doc. mas Trindade tá bem próximo aqui num tá? 

Inf. próximo tá... próximo... mas não tão próximo... 

Doc. não próximo? não porque a A... me falô que saía por lá... 

Inf. sai... a gente entra por dentro... passa no Vera Cruz... sai na rodovia dos romeiros... 

Doc. me diz uma coisa... cê nasceu por aqui? 

Inf. nasci... 

Doc. aqui nesse mesmo setor? 

Inf. não... nasci quando::... nasci eu morava::... na Vila Canaã... 

Doc. ah tá... (  ) que que cê lembra da sua infância... do seu período de infância... na vila 
Canaã::... aqui... que que cê lembra... que marcô... que que... como é que foi sua vida 
nesse período pequeno? 

Inf. É::... quando é pequeno só brinca... mas na hora que eu interei por volta dos dez... 
onze anos... 

Doc. ahn... 

 Inf. eu comecei a trabalha... 

Doc. onde...? 

Inf. aii foi embora... continuô... trabalhei na oficina... já vendi picolé... 

Doc. Ahn... 

Inf. É... pamonha... enroladim de queijo… ai depois eu fui embora pra chácara... morá 
com o meu vô... 

Doc. ahn ahn  

Inf. Ai eu morei com o meu vô até os dezoito... dezoito peguei e vim embora pra 
Goiânia de volta... 

Doc. foi... i se ficou quanto tempo fora daqui? 
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Inf. fiquei... fiquei mais de cinco anos... 

Doc. como é que era essa história de vender picolé na rua? 

Inf. daquele modelo... não pode... não pode pará... i::... desde minino tinha vontade de 
conseguir as coisas... ai já::... as vezes era um meio naquela época que tinha... não podia 
trabalha... então... tinha que ganhá o dinheiro era assim... a gente que corria atrás... 

Doc. ah::... E cê começô a estuda onde? 

Inf. (SesI)...  

Doc. (SeSI)... como que era lá? 

Inf. muito bom né...muito rígido assim lá... até hoje... 

Doc. detalhe... como? 

Inf. Nossa... o pessoal lá é daqueles que... pega no pé mesmo né... é cri cri... 

Doc. que que é pegá no pé? 

Inf. eles::... têm aquela:: uma política... () deles lá... que tem que seguir a risca... 

Doc. Hum... 

Inf. nossa... num pode ter nota ruim... tarefa sem cunversá... sem enrolá... ah::... 
enrolava nessa tarefa aqui... passá em branco que num passa... 

Doc.é... e cê conseguiu fazê tudo certim? 

Inf. fazia... 

Doc. fazia? 

Inf. ô fazia ou apanhava... 

Doc. ou fazia ou apanhava... ((risos)) 

Inf. Tinha essas duas opção... 

Doc. cê apanhô por causa das tarefas? 

Inf. ô.. 

Doc. foi... como é que foi... cê lembra? 

Inf. num lembro não... mas já... num foi só uma vez não... 

Doc. foi muito? 

Inf. de ter levado... 
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Doc. é... Ah:: legal... i me diz uma coisa... ai nesse período que  cê ficô vendendo as 
coisas... estudando? 

Inf. É... vendia e estudava... 

Doc. I estudava que horas? 

Inf. A noite... 

Doc. A noite... 

Inf. Comecei estudá a noite tava com uns doze... 

Doc. Ah::... novim... 

Inf. É... i eu comecei a trabalhá com onze... ai aos doze ai eu fui estudá a noite... 

Doc. Seu primeiro emprego foi onde... foi no carrinho? Isso na verdade é bico né... 

Inf. É... primeiro emprego mesmo na realidade... foi na Secretaria de Educação 
Municipal... 

Doc. Ó::... como é que cê foi trabalhá lá? 

Inf. Nos meios... 

Doc. Nos meios?    ((risos)) 

Inf. Nos meios... Eu fiz malote pra Secretaria da Educação três anos...  

Doc. Ah é... que que cê fazia? 

Inf. Só malote... eu::... documentação... ofício... i:: notificação... eu pegava na Secretaria 
da Educação... i eu era responsável por chegar até::... o diretor da escola... ou 
responsável... 

Doc. Ah:: tá... você transportava documentos... 

Inf. É... só os documentos da Secretaria... 

Doc. Olha só... ( ) de muita confiança lá... ((risos)) 

Inf. Só pipino... 

Doc. Só pinino? 

Inf. Só pipino...  

Doc. Ai se era novim? 

Inf. Ah... uns dezoito... 
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Doc. Dezoito anos... é... completou a maior idade... 

Inf. É... 

Doc. Correto... e depois como é que foi? 

Inf. Depois eu conheci o rapaz que eu trabalho com ele hoje... 

Doc. Trabalha com o que? 

Inf. Mexo com medicamento odontológico... 

Doc. Ah... 

Inf. É... tem nessa clínica... seis anos que eu tô  com ele... 

Doc. Comé que se foi pará lá? 

Inf. Nois se conheceu em uma festa de confraternização... mas já... tipo assim... 
conhecia só de vista... 

Doc. Ahn... 

Inf. Ai nois foi numa festa de confraternização... i:: brincanu... ele viro e falô que tava 
precisando de um funcionário... falei olha eu aqui... ai ele... á então pode ir lá na minha 
firma que tá contratado... i eu pensei que era brincadera dele... continuei trabalhando na 
Secretária da Educação... continuei trabalhando normal... ai ele me ligo... uai te 
esperando aqui cê num veio... falei uai nois tava tomando cerveja... cê... eu pensei que 
era brincadera... ai eu só peguei pedi conta na onde eu tava e fui pra lá... 

Doc. Por que se foi... se acho que ia ganhá mais? 

Inf. Na verdade era melhor pra mim mesmo...  

Doc. Ah tá... 

Inf. Na verdade... o serviço era bem mais... 

Doc. E cê tá lá já tem o tempo já? 

Inf. Seis anos com esse patrão... 

Doc. Ah::... que que cê faz lá... como é que a rotina... como é que é o o dia a dia... 

Inf. Vendo... cobro... entrego... faço de tudo... 

Doc. Ah... Medicamento de::... odontológico? 

Inf. Medicamento odontológico... entrando pra área de hospitalar geral... 

Doc. Receita dos dentista num é ruim não? 
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Inf. Não... 

Doc. Né não? 

Inf. Tirano os... calorero... 

Doc. Tem calotero?    ((risos)) 

Inf. Nossa... o que mais tem... 

Doc. É sério? Engraçado né... 

Inf. Tem um lá que eu to correndo atrás dele já tem::... uns quatro meses... coisa 
pequena... mil e oitocentos reais... mas... 

Doc. Nossa... 

Inf. A gente só recebe por exemplo... o décimo salário... mas comissão... só recebe 
comissão em cima daquilo que o cliente me pagá... 

Doc. Mas como é que se faz... se vai mostra o produto e ele faz o pedido? 

Inf. E... ele geralmente o cliente me liga... e ele me passa a relação que ele precisa... 

Doc. Ele já tem em mente né... 

Inf. É... já tem em mente... porque é base os produtos que ele precisa fazê... uma 
resina...  

Doc. Hurrum... 

Inf. Clareador... então já é base... 

Doc. Hurrum... 

Inf. Ai eles liga... passa o que eles precisa... ai eu já tenho no meu estoque na loja lá... 
eu tiro o pedido lá rapidão... 

Doc. Hurrum... 

Inf. Encaminho pra ele... 

Doc. Ai ele vai... e num paga depois... 

Inf. É... o que mais tem em Goiânia... 

Doc. I ai cê paro nessa época cê estudou poco então... ai se paro e num completo nem... 

Inf. Não falta só um ano pra mim termina...  

Doc. Falta só:: um ano... ?  
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Inf. Só...  

Doc. É... 

Inf. Eu vô montá oficina agora primeiro... depois eu já... vou voltá... 

Doc. Arram... 

Inf. Terminá logo...   

Doc. Ai cê tá pensando em voltá i terminá lá... 

Inf. Terminá i ir pra faculdade... 

Doc. I como é que foi esse curso aí... esse negócio  que cê fez esse curso pra montá 
oficina? 

Inf. Muito bom... 

Doc. Foi? 

Inf. Nossa... ajudô... eu já sabia mecânica... 

Doc. Ahn... 

Só:: veio trazê mais conhecimento... 

Doc. Ahn... 

Inf. Auto peças... é::... muita coisa tipo assim macete na realidade... 

Doc. Ahn... 

Inf. Mas foi muito bom o curso... a dificuldade eu já sabia como que faz... fiz o curso 
mesmo só por curiosidade... tentei conhecer diferente uma coisa diferente do que eu já 
sabia... 

Doc. Já sabia tudo né... 

Inf. Já sabia alguma  coisa... muita coisa né... 

Doc. Hurrum... ein... me diz uma coisa.... cê mora nessa região aqui... bem distante lá do 
centro né? Pelo menos do lado de onde a gente fica num né? Assim daqui lá é bem 
longe num é? 

Inf. Não... num é longe não... 

Doc. Cê já acustumô? 

Inf. Eu gasto daqui no serviço::... quinze minutos... 
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Doc. Quinze minutos? 

Inf. É no setor Oeste... 

Doc. É... não é  rápido... até que é rápido... 

Inf. É... daqui lá a oficina da A. eu gasto também quinze minutos... 

Doc. Ah... então eu tô é sem noção de onde eu tô aqui ué... 

Inf. Depende... cê vem por onde...? 

Doc. A não eu.. saímo lá de casa... pegamos a  leste oeste lá ó... esquecemos dela... aí 
pegamos a consolação i viemos... ai eu achei que... parece que abriu muito assim... acho 
que é isso né... 

Inf. Poderia ter vindo... pela (  )... 

Doc. Ah tá... 

Inf. Pega o anel viário... ai ( ) 

Doc. Ah... então é isso mesmo... eu tô sem noção então porque... 

Inf. É... vocês deram volta mesmo... 

Doc. 

Inf.  

Doc.  

Inf. 

Doc. Ai... ai... E como é que é seu bairro... é bom... é tranquilo? Ou cê acha que não? 
Tem muita amizade aqui num tem? 

Inf. Tem... muita amizade... aqui eu... minha amizade é mais do lado de cá... porque lá 
onde eu moro mesmo... eu convivo poco... porque eu saio cedo pra ir pro serviço...  

Doc. Hum... 

Inf. Aí chego tarde... aí tem os vizim que é bom dia bom dia e pronto... i::... tem muito 
mala né... também... tão num procuro me aproximá... 

Doc. ( ) mas assim... a violência tá pra todo lugar né... tá isquisito num tá... cê fala 
assim... tem muito mala... eu to falando mas todo lugar... 

Inf. Não mas... lá na porta de casa do lado lá... o tráfico é:: solto... chegá três horas da 
manhã se via o pessoal... fornecendo lá... na cara de pau... 
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Doc. Sério? 

Inf. Nossa... meu Deus do céu... rola solto... então num tem... 

Doc. Ai fica mais perigo... mais violência né...  

Inf. É... 

Doc. Porque na verdade eles brigam muito por causa desses trem num briga...? 

Inf. Eles num mexe com a gente porque... do lado aonde eu moro... do outro lado lá 
tem... acho que foi a terceira casa do setor... conhece quase todo mundo... já chega e já 
fala... que é antigo lá... mas... é melhor afastá... 

Doc. É... mas chega a acontecê coisa violenta... assalto... esses tipo de coisa aqui? 

Inf. Uai... ontem mesmo a polícia tava lá... que desmancharam um carro... 

Doc. Desmancharam um carro? 

Inf. É... eu levantei pra ir pro serviço... meu vizim me chamo lá... Ricardo ó... tem um 
carro desmanchado igual o seu ali... ai fui lá vê que que era... fui lá dá uma olhada... 
cheguei lá um gol igualzim o meu... ai eu olhei num era... falei á tá bão... menos mal... 
mas é... 

Doc. Barra pesada né...  

Inf. Num é nem questão de ser barra pesada... a polícia fecha o círculo na vila Canaã.. 
eles afasta... 

Doc. A::... entendi... 

Inf. Fecha o círculo lá... eles afasta... vai...vai afastando... 

Doc. Vai afastando... entendi... 

Inf. Desmancha as peças aqui... leva pra lá... 

Doc. Leva pra lá né... é fácil o acesso né... assim pra Canaã num né? 

Inf. Nossa... do lado praticamente... 

Doc. Do lado né... 

Inf. É... 

Doc. Eles só sai do lugar né... 

Inf. Ai que acontece... 

Doc. E tem muita criança... muita meninada aqui? Nesse... De modo geral assim... 



9 

 

Inf. Eu num tenho essa convivência... 

Doc. Não... mas eu falo... porque que tem já vai crescendo nesse::... 

Inf. É... eu num tenho convivência porque... eu tenho assim os meus colega que:: é 
desde minino... 

Doc. Hurrum... 

Inf. O que eu tenho... mantenho assim contato até hoje... 

Doc. Hurrum... mas normalmente sempre tem né... 

Inf. É... criança tem... 

Doc. É... ruim que vai vai vendo essa coisera e vai aumentado... e tá fica ficando tão 
isquisito né... 

Inf. Na maioria das vezes é tudo mala mesmo... 

Doc. Aprende em casa né...  

Inf. É... 

Doc. Que aprende em casa né... 

Inf. É... 

Doc. Agora virou uma moda parti os outro botá na mala... i::... qualquer coisa mata... ou 
cê me ama... ou cê me mata... 

Inf. Teve um caso aqui no setor mesmo... que... matô... cortô... i jogou dentro da 
cisterna... 

Doc. Dentro da cisterna? 

Inf. Na cisterna... 

Doc. Nó::... 

Inf. É... o:: cara era mala... 

Doc. É... o povo tá ficando muito esquisito né... muito estranho... 

Inf. Quem tem uma amizade boa e conservá... e... a amizade que você sabe que num é 
boa cê já meno passa  ela que... vai dá problema mais na frente... que se num der hoje... 
amanhã vai dá... 

Doc. Como é que é aqui... cê levanta... cê sai cedim pro trabalho? 

Inf. Saio cedo... 
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Doc. Como é que é seu dia assim... descreve ele pra mim...? Fala acordo cedo... parara... 

Inf. Acordo seis horas... 

Doc. Ahn... 

Inf. Ai eu vou arrumá... na hora que dá... faltanu::... vinte pras sete... eu saio de casa... 
levo o minino na escola... dexo a mulher no serviço... e vou pra loja... abro a loja... ai... 
fico lá o dia inteiro... até::... seis horas... seis horas vô embora fecho a loja e vô 
embora... 

Doc. I ela volta como? 

Inf. Volta comigo... 

Doc. Nó::... i ela fica fora o dia todo também? 

 Inf. Ela trabalha... 

Doc. Pois é... trabalha o dia todo? 

Inf. Trabalha o dia todo... 

Doc. I a sua criança? 

Inf. Estuda o dia inteiro também... 

Doc. Tempo integral? 

Inf. Integral... 

Doc. Tem quantos anos? 

Inf. Tem sete... 

Doc. Sete anos... 

Inf. Fazer dia trinta agora... 

Doc. Já tá alfabetizado já... 

Inf. Já... 

Doc. É... então cê passa o dia fora... só a noite... 

Inf. Eu::...sou o turista em casa... 

Doc. Turista em casa... não família toda né... todo mundo é turista em casa... 

Inf. Eu mais ainda... que eu ainda viajo né...  

Doc. Ah cê viaja... cê vende fora também produto? 
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Inf. Vendo... entrego fora... então ai já... tem vezes que eu custumo sai cedo de 
madrugada... e::... pra chegá oito... nove da noite... 

Doc. E lá como que é... são muitas pessoas que trabalham lá nessa empresa? 

Inf. Doze funcionários... 

Doc. É::... só você que é o vendedor? 

Inf. Não tem mais vendedor... 

Doc. Tem mais vendedor? 

Inf. Tem... só que... é::... eu pego a venda... tipo pra pode ganhá comissão em cima das 
vendas... 

Doc. Hurrum... 

Inf. I tem o::... e:: entrego... ganho em cima das entrega... 

Doc. Hurrum... 

Inf. Tudo o que eu faço eu ganho... 

Doc. Hurrum... 

Inf. Do serviço que eu faço... mas eu faço muito::... muita coisa... que já tão... 
praticamente... de eu ser o mais velho lá da firma... ai já tem aquele costume de abri 
loja... fecha... ai cobrança é eu que faço... banco quando tem que fazê alguma coisa em 
banco... ai o patrão já num manda otras pessoas... tem que ser eu... ai quando eu tô de 
férias mesmo... banco tem que i lá resolver o banco pra ele...  

Doc. I::... é u m negócio assim... que dá lucro? 

Inf. É... é bom... 

Doc. Faz tempo que seu patrão tá nesse ramo? 

Inf. Faz doze anos que ele mexe com medicamento... 

Doc. Como é que ele começou a mexer com esse negócios... cê sabe? 

Inf. Ele::... veio duma família que::... mexe com medicamento a muito tempo... 

Doc. Ah::.... 

Inf. Ele é:: primo do dono da (Alex Star)... sabe soro fisiológico... então eles têm FBN... 
tem fábrica também que é da família dele... então ele já vem... a muito tempo::... nessa 
área... família dele toda mexe com medicamento... 

Doc. Hurrum... ai ele só deu seguimento né... 
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Inf. É... ele só pegou uma área... paralela i::... 

Doc. Pra ele mexê né...  

Inf. É... 

Doc. Hurrum... i seis são quantos irmãos? 

Inf. Quatro... 

Doc. Quatro? Todos quatro moram aqui? 

Inf. Não... meu pai casou de novo né... e tem os dois pequenos... 

Doc. Ah é? 

Inf. I tem eu i meu irmão... que mora junto lá do outro lado... 

Doc. Ah::... você i seu irmão moram junto... 

Inf. É... 

Doc. I os outros dois? Ah... cê ta falando quatro com os dois piquininim.. 

Inf. É... 

Doc. Hurrum...  ((risos))... eu to achando que era quatro maior... i assim... seu irmão é 
mais velho... como é que é? 

Inf. Mais novo...  

Doc. Mais novo? Quantos anos? 

Inf. Vinte e seis... 

Doc. Vinte e seis anos? Ah tá... i assim... cê... nasceram aqui... cresceram aqui... na 
Canaã? 

Inf. Praticamente (        ) 

Doc. Foi pra fazenda né... e ele foi pra fazenda também? 

Inf. Eu levantava cedo... mexia com a lavoura de feijão... (         )... ai ele tirava leite... é 
coisa... 

Doc. Hum... I como é a lavoura de feijão? Como é que faz isso? 

Inf. É:: plantá i cuidá... tem que cuidá... 

Doc. I como é o plantio... é:: semente... é o que que é? 

Inf. É semente... 
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Doc. Muda? 

Inf. Não... semente... 

Doc. É semente? 

Inf. Com a semente vai... um processo pouco puxado... 

Doc. Não mas eu quero saber como é o processo... eu nunca vi... pode me contá... 

Inf. Tem que plantá a semente... (  )... aí tem que:: bater o veneno pra::... na fava... 
controlá o mato... 

Doc. Hurrum... 

Inf. Na hora que tivé maduro tem que...rancá o feijão... batê o feijão pra podê... 

Doc. Ranca como?  

Inf. Com a mão... 

Doc. Com a mão? E bate... bate por que? 

Inf. Pra podê sai da (barge)... 

Doc. O que é a (barge)? 

Inf. É::... seria a casca... toda (   ) tem uma casca... 

Doc. Ahn... 

Inf. Ai o feijão tem o mesmo processo... 

Doc. Hurrum... 

Inf. Tem a casca... ranca aquela casquinha... faz de conta que seis vai come em casa... 
tem aquela casca do feijão... só que... antes daquela tem uma outra casca... 

Doc. Tem uma outra casca... tão quer dizer que ai planta... ai depois quando ele tá 
grande ranca aquilo lá...  

Inf. Ranca... e bate... 

Doc. I bate... 

Inf. É... 

Doc. Nossa Senhora é difícil bate esse negócio uai... 

Inf. Não... 

Doc. Será que num é não? 
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Inf. Cê custuma... 

Doc. Custumava? 

Inf. É... nem tempo perdido cê num tem... né porque... 

Doc. Num::... 

Inf. Tudo que:: você pega pra fazê... cê pega... pra fazê com gosto... num acha 
dificuldade não... 

Doc. Hurrum...  i como é que preparava a terra pra colhê esse feijão lá? 

Inf. Trator... 

Doc. Trator? (    ) 

Inf. Não...  

Doc. Não... 

Inf. Nois pagava... 

Doc. Ah::... tá... aí fazia o que com a terra? 

Inf. Passava a arava... 

Doc. Ahn... arava... 

Inf. Né arava... e plantava... 

Doc. E planta como... com a mão? 

Inf. Não com a máquina de passá também... 

Doc. Só tem máquina? 

Inf. Tem... trator também... 

Doc. Ah e o trator? 

Inf. É... 

Doc. Ah que bom... o trator faz tudo... 

Inf. Faz... 

Doc. É porque se não é muito demorado né... se fosse tudo com a mão né... 

Inf. Demora... já passô também na mão... só que::... é::... pra ganhá tempo ai já... 

Doc. Já ia na máquina... 
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Inf. Vai na máquina pra ganhá tempo... 

Doc.  Arram... I::... dexa eu te fala uma coisa... cê falo que fazia outra coisa lá sem ser 
plantar feijão... e o que mais? 

Inf. Tirava leite... 

Doc. Tirava leite? 

Inf. É... 

Doc. I mexia com gado? 

Inf. É… (  ) 

Doc. Hurrum… 

Inf. ( ) tirava o leite… tratava do gado… botava ração pro gado então... 

Doc. Gostava dessa vida? 

Inf. Gosto até hoje... 

Doc. I que que cê tá fazendo aqui então? 

Inf. Nossa... eu não tevo oportunidade... 

Doc. Sério? 

Inf. Eu... durante o ano eu vou três vezes por ano pra Porangatu... 

Doc. Ahn... 

Inf. Fazenda do meu patrão... 

Doc. Ahn...  

Inf. Lá na nossa lá... nóis vai... ( )... dois em dois meses nois vai na nossa... 

Doc. É... i o que que cê come... quando cê tá lá como que é assim? 

Inf. É... eu faço de tudo... normal... como se eu morasse lá... faço tudo... 

Doc. É... 

Inf. Chego lá.. o que tiver que fazer nois vai i faiz... 

Doc. É.... i tem porco... galinha? 

Inf. Não... nós não temos criação... só:: tem... oito meses lá mais... porque não tem 
como cê criar porco... galinha se num morá lá... 
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Doc. Ah::... tá... lá num tem ninguém que mora lá? 

Inf. Não... tem a casa mas num... 

Doc. Ninguém mora lá... 

Inf. Não... 

Doc. Arram::... 

Inf. Só a casa lá... 

Doc. Ai... que bom... i assim... quando cê morava lá... levantava cedim pra mexê com 
leite? 

Inf. Era cinco horas da manhã... 

Doc. Cinco horas? 

Inf. Cinco horas... teve uma época que nois ficava tirando muito leite levantava cinco i 
parava meia noite... 

Doc. Parava... diretão? Mas como? 

Inf. Cinco horas cê levanta i... 

Doc. Não assim... tirando leite ou fazendo ou...  

Inf. Não... tudo... 

Doc. Fazendo outras coisas né... 

Inf. Não cê tem que (contá prato)... tem que custurá... fazê a ração... 

Doc. Ração pra quê?  

Inf. Pras vaca de leite... 

Doc. Mas ela num come num é no pasto não? 

Inf. O:: gado de leite cê tem que tratá dentro da coxera... 

Doc. Como é que... 

Inf. Come no pasto mas tem que (alimentá) na coxera... 

Doc. Como é que funciona? 

Inf. Tem muita gente que usa(fio)... 

Doc. Hum... 
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Inf. Que ele é feito da (  ) de milho... 

Doc. Ahn... 

Inf. E tem muita gente que usa cana de açúcar... 

Doc. Como que faz isso? 

Inf. Uai... cê pega passa no triturador... i faz... vai ficá como se fosse... quando cê vai no 
superm... no::... na casa de ração... compra ração pro seu cachorro... vem a granel... fica 
a mesma coisa... fica::... 

Doc. Ah::... 

Inf. Picado... picadim... piquininim... 

Doc. Picadinho... ah sabia que a vaca comia isso não... ai faz esse negócio pra ela 
cumê... 

Inf. É... 

Doc. Então quer dizer... como é que era o processo... tirava o leite? 

Inf. Tirava o leite... e ia cuidá da ração do gado... 

Doc. Ai depois ia cuidá da comida... pra (  ) 

Inf. É... 

Doc. Hum...  e fazia essa ração de que? 

Inf. Cana de açúcar... 

Doc. Cana de açúcar?  

Inf. É... 

Doc. I como é... tinha que plantá a cana? ( ) cana? 

Inf. Geralmente comprava de lavoura de plantão né... 

Doc. Ah::... comprava lavoura né... 

Inf. Comprava a lavoura i::... 

Doc. Arram... então era bom... i... i fazia o que com esse leite... vendia... fazia queijo? 

Inf. É... vendia... 

Doc. Vendia o leite mesmo... 

Inf. Vendia o leite... 
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Doc. Todo dia? 

Inf. É porque... ( ) vendia pro lado de Piracanjuba... no caso eles ia lá e recolhia... ai o 
leite chega aqui no supermercado aqui... interioriza o que o produtor produz lá... 
coloca:: em né expansão... i::... eles vão lá e coleta i::... faz o processo...  

Doc. Lá... lá é o leite da vaca... aqui é o leite da caxinha? 

Inf. Aqui é o leite com toddy...   ((risos)) 

Doc. É verdade... o povo fala isso... será que é verdade mesmo?         ((risos)) 

Inf. Eu num posso falá... porque... 

Doc. Cê num pode falá não?    ((risos)) ...   Ah mais cê pode fala como é que::... que 
mais lá? Então tá... cê plantava é::... feijão... com a plantadera lá... com o arador... 
cuidava do gado... vendia o leite... i cê passô lá esse tempo todim lá dos doze até os 
dezoito anos lá? 

Inf. Foi só... 

Doc. Cuidando de tudo... e ai gostava? 

Inf. Eu gosto até hoje... 

Doc. E ai cê vai lá... mas hoje cê num... num... num planta mais o feijão lá? 

Inf. Não mas o:: meu ti mora lá... 

Doc. Ah... 

Inf. Meu ti... tem terra também... 

Doc. Ahn... 

Inf. Ai quando nois vai... nois vai lá pra terra do meu ti... mexe na terra do meu ti... e 
cuida da nossa né... 

Doc. Ahn... 

Inf. (Vai lá e cuida da nossa também...) 

Doc. Ah::... mas ai planta também? 

Inf. Não... planta não... tem que tá lá pra cuidá... 

Doc. Ah... plantá de longe é terrível né... fica custoso né... 

Inf. A última coisa... a única coisa que a nois já plantamo ultimamente é latinha de 
cerveja... 
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Doc. Latinha de cerveja? Cê gosta de uma lata de cerveja também como é que é? 

Inf. Única coisa que andamo plantano ultimamente... 

Doc. Ai cê vai lá... plantá a latinha de cerveja lá? 

Inf. Já levo já... 

Doc. Cê já leva a mudinha? 

Inf. Já levo a mudinha pronta que::... 

Doc. Essa não tem que plantá a sementinha? 

Inf. Não... essa passa no mercado ali... 

Doc. Ai já vai... ai vai muita gente... faz festa... como é que funciona o negócio lá? 

Inf. Não... vai só nois mesmo... 

Doc. Só seis mesmo? 

Inf. Só... 

Doc. Ah::... Ai como que é... tem que plantá umas mudinha lá... 

Inf. Tem que plantá... 

Doc. ( ) de cerveja... se não o trem não rende né...? 

Inf. É... 

Doc. Mas i ai... que mais que cê tem pra contá pra mim? 

Inf. Nada... 

Doc. Não... quero que você conte mais coisa... eu preciso saber de mais coisa... 

Inf. Mas num tem... minha vida é só essa... 

Doc. Não... tem mais coisa... vamo contá mais coisa... Como é que o seu filho... como é 
que ele chama? 

Inf. Guilherme... 

Doc. Como é que foi quando o Guilherme nasceu? 

Inf. Morava lá na fazenda... 

Doc. Morava lá? 

Inf. É... 
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Doc. Ah... i ai... nasceu... cê olho praquele nenezim? 

Inf. Eu falei... esse filho não é meu... 

Doc. Por que? 

Inf. Eu vou caçá o pai...  ((risos)) 

Doc. Vai caça o pai... até hoje cê ta procurando o pai? 

Inf. Tô procurando... tô caçando o pai... 

Doc. Tá... 

Inf. Não consegui encontrá o pai do minino até hoje... 

Doc. Cê num anda olhando no espelho não?  ((risos)) 

Inf. É suspeito... 

Doc. É suspeito?  ((risos)) 

Inf. Se olha já acabo de achá o pai então... 

Doc. Então... ai cê prefere não olha? 

Inf. Não olhá... 

Doc. Fica enganado sem saber quem que é o pai... mas assim é::... custoso... faz muita 
arte... como que ele é? 

Inf. Bom arte faz... todo mundo faz arte mas... ele é muito bom... 

Doc. É? 

Inf. Num dá trabalho não... 

Doc. Que que ele faz... demorô a falá... anda? 

Inf. Não... Nossa... 

Doc. Nossa o quê? 

Inf. Meu Deus do céu... foi rápido dimais... 

Doc. Foi... cê fico no desespero? 

Inf. Não... 

Doc. Foi rapidim? 

Inf. Foi... muito rápido... 
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Doc. O tempo passô... 

Inf. É... a gente vai ganhando experiência né... fica velho... 

Doc. Vai ganhando experiência... como é que é... e ganhô muita experiência? 

Inf. Ganha...  

Doc. Num vai vim outro não? 

Inf. Não... 

Doc. Por que? 

Inf. Porque hoje em dia pra você ter um filho e dá uma educação... uma educação bem 
aplicada pra ele... (      ) 

Doc. Melhor... 

Inf. É... 

Doc. I::... i:: é i a sua esposa... ((risos))... ela trabalha com o que? 

Inf. Ela trabalha na Factiva Acessórios... mexe com:: acessório de lingerie... 

Doc. Ah:: tá... vendedora também? 

Inf. Não... ela trabalha interno lá... lá é a fábrica... 

Doc. Ah é a fábrica? 

Inf. É... 

Doc. Ela fica o dia todo lá... cansa né... mulher num cansa né... é só homem cansa né... 

Inf. Tudo que cê vai fazer hoje em dia cansa né... tem nem como... ((risos)) 

Doc. Tá certo... e seu irmão... seu irmão mora aqui? 

Inf. Mora...  

Doc. Trabalha também? 

Inf. Trabalha com medicamento... 

Doc. Ah é... uai foi todo mundo pro medicamento? 

Inf. É... por enquanto... 

Doc. Agora quer ficar... na:: na moto? 

Inf. É... eu::... vou pra moto né... 
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Doc. Vai pra moto? 

Inf. É::... vou mexer com oficina agora... 

Doc. Já montô:: tudim... como é que tá? 

Inf. Não... tô comprando as coisas...  

Doc. Tá comprando...? 

Inf. É... 

Doc. Já olhou ponto? 

Inf. Já... 

Doc. Já... resolveu... já foi definido o ponto? 

Inf. Digamos que sim... 

Doc. É::... difícil né... mas é bom... é tranquilo... dá pra... pra levá... ainda mais assim 
que você tem experiência... 

Inf. A gente tenta... 

Doc. Tenta né... então tá certo seu (    )... certim... 

Inf. É::... seu Ricardo... 

Doc. Seu Ricardo... ai gente olha ai... ( ) que tá na minha frente aqui né... ô D. ruim 
disso... 


