
Transcrição – Projeto de História Oral 
 
E: Entrevistador 
A: Antônio 
 
E: E depois da vinda do senhor pra cá, o senhor voltou pra Resplendor, algumas vezes? 
 
A: Ah eu fui parece... umas duas ou três vezes, nós foi. Nós fomos lá só a passeio. E de lá... É, pois 
é, voltei pra voltar... pra ver minha irmã.  
 
E: O senhor trouxe a irmã pra cá também? 
 
A: Trouxe. Em 63, eu fui passear lá e quando eu cheguei, o meu cunhado já tinha falecido, né, e ela 
pediu pra mim, pra mim trazer ela. Eu falei “Agora...”, mas não, porque você vê que estava só com 
um pouco de dinheiro, né, então, eu saí e eu falei ... “se vocês aguentarem andar de a pé... então, me 
acompanhem!”. E ela falou “Não, nós vai porque nós estamos passando aqui uma privação difícil”, 
porque lá eles só viviam com pescaria. Não tinha serviço, vivia com pescaria. Então, seu marido 
faleceu, então eles ficaram sem... os meninos todos pequenos... e então a gente... ela falou “... passe 
o que passar lá, eu vou junto com você”. Aí nós viemos... 
 
E: E veio a irmã do senhor e trouxe filhos? 
 
A: Trouxe, tem... veio... veio o Gerson, o Mário, o Mário era o mais novo. O Mário veio de lá com 
um mês de nascido, o Mário. É, e veio o Antônio. Veio a... E uma porção que eu nem, eu nem, uma 
hora dessas eu quase não lembro mais dos nomes das... das crianças que veio, né. Veio parece que... 
veio parece com sete filhos. E você vê que, nessa ocasião, eu vim... o dinheirinho que deu, deu pra 
vir inté... inté Belo Horizonte. Aí o dinheiro acabou! E eu falei, “E agora? Ah nós vamos andando 
de a pé”. Aí viemos de a pé. Você sabe que eu gastei, gastei um mês no caminho com ela andando 
de a pé, sem... naquela época, o índio não tinha documento. E nós sem documento, sem nada... e eu 
que era o responsável por eles! 
 
E: O quê que fazia com sete crianças vindo a pé? 
 
A: Hum, ua, nós já tava no caminho... “Vamo... Vamo ver o quê que...” deixou ver, né. Aí nós fomos 
andando, andando... aqueles que ganhavam uns troquinhos iam guardando, né, ia guardando, as 
crianças iam ganhando uns troquinhos, iam ganhando, iam guardando. Então... aí, deu pra nós... 
chegamos numa cidade, eu ficava, deixava eles na cidade, eu ia pedir sobra de comida pra dar pra 
eles [emocionado].  
 
E: Oh Seu Jorge, então vocês encontraram muitas dificuldades... 
 
A: Na vinda, na vinda de lá pra cá foi muita dificuldade. Muito difícil. Gastei um mês no caminho.  
 
E: E pra chegar aqui na aldeia com uma irmã e sete filhos: foi difícil? Pra entrar aqui na aldeia? 
 
A: Não, não foi difícil, que eu já tava aqui, né? E nós tava morando aqui, então, não foi muito 
difícil pra ela porque eu tava junto, né. Então, o chefe... cheguei, apresentei eles pro chefe, o chefe 
falou “Não, é sua irmã, então... só que a... só que a coisa aqui é meio difícil. Eles vão ter que 
trabalhar! Né, pra comer!”. Então... porque aqui tinha muito serviço naquela época de algodão, uma 
porção de coisa, então... inté pra criança tinha serviço, pra trabalhar! E nisso aí... pra isso eu falei 
“Então vamos trabalhar, vocês quiseram vir, agora vamo trabalhar!”, né...  
 



E: Oh Seu Jorge, qual que é a expectativa, o que o senhor espera dessa aldeia pro futuro? 
 
A: Oh, você sabe que a gente, a gente espera... a melhora, né, a gente vê se... porque a gente sempre, 
sempre tem esperança, né, da coisa melhorar porque piorar do jeito que tá, então, né? Mas você vê 
que a gente... sempre espera sempre a melhora.  


