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TOMÉ: (trecho incompreensível). 

MARCO TÚLIO: Fala português viu pra ele. É.  

TOMÉ: Não. Qualquer história? 

MARCO TÚLIO: Pode ser.  

MARCO TÚLIO: Boa tarde, eu vim de Belo Horizonte, passeando no interior ai. Vamos 

pro rio, vamos. A câmera descarregando, tirou foto.  

MARCO TÚLIO: Mas tem também ajuda ai Ester.  

TOMÉ: (trecho incompreensível) Major Pinheiro né, Belo Horizonte. 

MARCO TÚLIO: Isto.  

TOMÉ: (trecho incompreensível) e muito (trecho incompreensível) chegou aqui, nos 

aqui com água boa.  

MARCO TÚLIO: Água boa. 

TOMÉ: Uhum, ai (trecho incompreensível) chegou, ai matou (trecho incompreensível), 

matou (trecho incompreensível) pegou ia daqui bater, e levou lá no (trecho 

incompreensível) depois ficou muito (trecho incompreensível) 12 anos ai voltou daqui e 

ficou querendo (trecho incompreensível) e trabalhar assim no cabo da enxada, capina 

né. Ai tinha ate (trecho incompreensível) aqui nos fica (trecho incompreensível) ai 

morreu, chegou aqui vem (trecho incompreensível) ta magrinho, água boa aqui, ai não 

aguenta não ai ficou ruim, achando ruim, ai morreu. Chegou aqui ai morreu.  

MARCO TÚLIO: Qual que era o nome dele? 

TOMÉ: É irmão meu, morreu daqui, Gerso. 

MARCO TÚLIO: Gerson? 

TOMÉ: Gerso, irmão meu. E irmão meu é Eduardo, irmão meu o outro. Esta com 

(trecho incompreensível) ai muito daqui, e mandou o (trecho incompreensível) bateu 

aqui, ai... É carajá (trecho incompreensível) tem pintado aqui né. Ai (trecho 

incompreensível) aqui, e ia um bocado pernabo, e (trecho incompreensível) e trouxe 

pataxó também aqui e (trecho incompreensível) e levou aqui, água boa aqui, (trecho 

incompreensível) 

MARCO TÚLIO: Prendeu no Krenak? 
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TOMÉ: É, prendeu, e mandou cortar no (trecho incompreensível) foi ele que mandou. 

Capina mui assim, ai (trecho incompreensível) pegou assim (trecho incompreensível) 

não da nada né. E tabaia (trecho incompreensível) ai foi ele que mandou todo mundo, 

(trecho incompreensível) ate tabaia com cinco horas, ai termina. Ai depois, (trecho 

incompreensível) castigo com (trecho incompreensível) nos mandou, ai chegou com 

(trecho incompreensível) daqui. Ai vinha e pode ta com assim (trecho incompreensível) 

14. Ai chegou aqui Pinheiro é bom, Pinheiro é bom (bom, não é bom não, (trecho 

incompreensível) vou mandar vou mandar Pinheiro pra embora. Ai entrou aqui assim... 

Ô Pinheiro você não ficar aqui na (trecho incompreensível) pode aparecer, pa ir 

embora, tira revolver (trecho incompreensível) revolver (trecho incompreensível) 

também água boa, (trecho incompreensível) e por ai da no seu portão também, ai 

mandou todo mundo (trecho incompreensível). Ai conversa aqui tratou gente (trecho 

incompreensível) pagou (trecho incompreensível) ai ficou daqui ai depois mais bom, 

(trecho incompreensível) ai todo mundo (trecho incompreensível) cultura ai na melhora 

daqui, ai foi deitar aqui, eh terrinha, mandou tabaia né, é não pode pagar. E (trecho 

incompreensível) abenada. 

MARCO TÚLIO: Albenara.  

TOMÉ: Albenara (trecho incompreensível) e passeou aqui e (trecho incompreensível) 

ai mandou toma conta (trecho incompreensível), e que a gente tame, ai mandou e ai 

tinha (trecho incompreensível) ai mandou ai bote Gustavo né, Gustavo. Ai (trecho 

incompreensível) eu vou... ai foi, ai estava esperando (trecho incompreensível) pra cá, 

aqui por ele esta esperando, embora aqui (trecho incompreensível) e pra cá, por ele 

estava esperando, ai foi (trecho incompreensível) pegou um papa madeira, pingado, ai 

estava armado, matar o (trecho incompreensível) pra cá e pra cá, esta esperando ele. 

Ai foi assim, (trecho incompreensível) ai pegou carabina, pegou espingarda, e papa 

madeira também né e metralhadora também e ai atirou, atirou muito, ai (trecho 

incompreensível) pegou um índio em pé aqui, quebrou aqui. Ai quebrou aqui e foi aqui 

e quebrou aqui pé, ai caiu menino né. 

MARCO TÚLIO: O Thiago? 

TOMÉ: Thiago, não tem jeito não, ai eu vi Thiago caiu (trecho incompreensível) vão 

embora ai pegou. Eu vi Thiago... ai Thiago ta vivo, de noite ai (trecho incompreensível) 

matou. Pode (trecho incompreensível) levanta, levanta ai bateu assim e ai morreu. 

MARCO TÚLIO: Esse era quem? 

TOMÉ: Thiago. 
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MARCO TÚLIO: Não, mas quem chutou ele? 

TOMÉ: Não é pore. 

MARCO TÚLIO: Policia.  

TOMÉ: Bateu com pé e bateu aqui, Thiago né, morreu. E depois matou o meu 

cunhado também, embora daqui, ai (trecho incompreensível) gui gui ta ai? E pra cá 

também, ai meu cunhado foi, dando (trecho incompreensível) pode espera um 

pouquinho, ai voltou aqui ai à gente vamos, matou o meu cunhado. 

MARCO TÚLIO: Gui gui, como que era o nome dele? 

TOMÉ: Não é Artira, o meu cunhado.  

MARCO TÚLIO: E quem que matou ele? 

TOMÉ: É fazendeiro, matou. Embora aqui também, ai da bater e pra cá também, 

matou.  

MARCO TÚLIO: E o senhor falou do irmão do senhor Gerson? 

TOMÉ: É. 

MARCO TÚLIO: Ele tinha sido preso por quê? 

TOMÉ: Não é, ficou aqui... tava andando aqui, irmão meu ai dançou aqui embora aqui 

irmão meu assim ai poricia assim, (trecho incompreensível) ai (trecho 

incompreensível) levou né. Bebia um pouquinho, irmão meu né, ai foi você bebia 

cachaça, ai levou, bem poquinho não tem problema não né.  

MARCO TÚLIO: É. Ai levou pro Krenak? 

TOMÉ: Ai levou pro Krenak, capina, depois voltou aqui, aguenta não, ai morreu daqui. 

Moço terminar. 

MARCO TÚLIO: Acabou? 

TOMÉ: Cabou. 

MARCO TÚLIO: O senhor não sabe do Osmino Maxakali? Osmino? 

TOMÉ: (trecho incompreensível) eu vi falando assim e morreu, mataram que matou 

embora. Eu não sei quem matou. 

MARCO TÚLIO: Quem matou? 

TOMÉ: Não sei não. 

MARCO TÚLIO: O senhor viu foi o do Thiago? 

TOMÉ: Eu vi Thiago, ai cai Thiago. Eu corri (trecho incompreensível) cabou né? 

MARCO TÚLIO: Certo, qual o nome do senhor? 

TOMÉ: Hum? 

MARCO TÚLIO: Seu nome? 
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TOMÉ: Eu? É Tomé. 

MARCO TÚLIO: Tomé, ta certo, obrigado viu.  

 


