
Este livro é resultado da minha 
tese de doutorado defendida em 2003 
pelo Programa de Pós-Graduação da 
PUC de São Paulo. Apesar dos dez anos 
que separam a escrita da publicação, a 
refl exão que foi proposta sobre as nar-
rativas da seca no Ceará enfrenta, com 
atualidade bastante evidente, o uso da 
fonte oral no trabalho do Historiador. 
Os personagens aqui apresentados 
deram diferentes formas narrativas 
ao ato de contar a experiência da seca 
no Ceará, o que me lançou o desafi o de 
procurar construir um texto que, em-
bora acadêmico, conseguisse dar conta 
de enunciados nem sempre evidentes.

Nas imagens que tentei desenhar 
através de motes e perguntas, desven-
daram-se mundos que me escapa-
vam a todo instante. A memória da 
seca, aos poucos, foi se desdobrando 
em múltiplos enunciados: a farda, a 
comida, o teatro, a água, a casa, a le-
tra, os contos, o tempo. Mil pedaços 
costurados e esgarçados ao sabor das 
lembranças dos narradores e do meu 
olhar sobre tais recordações.

Nos engenhos da memória, a seca 
passou a ter rosto, corpo, som, cheiro 
e gosto. As lembranças das estiagens 
de 1932 e 1958 se misturaram com 
acontecimentos vividos e narrados 
entre os anos de 1998 e 2002. A esco-
lha do tema ajudou a desenvolver esta 
pesquisa, que tentou não só discutir o 
tema da seca, mas também as possibili-
dades de materialização dessas memó-
rias, sobretudo em face da linguagem 
oral. E, por fi m, percebi que a seca não 
era um tema bom para ser explicado, 
mas excelente para ser contado.

Kênia Sousa Rios é professora 
do Departamento de História da 
Universidade Federal do Cea-
rá desde 2003. Mestra e Doutora 
pela PUC de São Paulo. Publicou 
diversos artigos em revistas nacio-
nais sobre a relação História e Me-
mória, História e Museu. Mais re-
centemente, coordena o Grupo de 
Pesquisa sobre História, Memória, 
Natureza e Cultura.

Engenhos da Memória:

Kênia Sousa Rios
Engenhos da Mem

ória: narrativas da seca no Ceará

DE ESTUDOS DA

Kênia
 So

us
a Ri

os

narrativas da seca no Ceará

Ao longo de toda sua existência, a Universidade Federal 
do Ceará (UFC) vem contribuindo de modo decisivo para a edu-
cação em nosso país. Grandes passos foram dados para sua con-
solidação como instituição de ensino superior, hoje inserida entre 
as grandes universidades brasileiras. Como um de seus avanços, 
merece destaque o crescimento expressivo de seus cursos de pós-
-graduação, que abrangem, praticamente, todas as áreas de co-
nhecimento e desempenham papel fundamental na sociedade ao 
formar recursos humanos que atuarão na preparação acadêmica e 
profi ssional de parcela signifi cativa da população. 

A pós-graduação brasileira tem sido avaliada de forma siste-
mática nas últimas décadas  graças à introdução e ao aperfeiçoa-
mento contínuo do sistema nacional de avaliação. Nesse processo, 
o livro passou a ser incluído como parte importante da produção 
intelectual acadêmica, divulgando os esforços dos pesquisadores 
que veiculam parte de sua produção no formato livro, com des-
taque para aqueles das áreas de Ciências Sociais e Humanas. Em 
consonância com esse fato, a Coleção de Estudos da Pós-Graduação 
foi criada visando, sobretudo, apoiar os programas de pós-gradu-
ação stricto sensu da UFC. Os objetivos da coleção compreendem:

− Implantar uma política acadêmico-científi ca mais efetiva 
para viabilizar a publicação da produção intelectual em 
forma de livro;

− Oferecer um veículo alternativo para publicação, de modo 
a permitir maior divulgação do conhecimento, resultante 
de refl exões e das atividades de pesquisa nos programas de 
pós-graduação da UFC, considerando, principalmente, o 
impacto positivo desse tipo de produção intelectual para 
a sociedade.

Em 2012, ano de sua criação, a Coleção de Estudos da Pós-Gra-
duação apoiou a edição de 21 livros, envolvendo diversos cursos 
de mestrado e doutorado. 
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Considerações Iniciais

Todos os seres que nos cercam (e mesmo as coisas) são 
esfinges; mas com os ardis da sutileza eles não nos reve-
lam os seus enigmas, assim como nós, por delicadeza, 
não os deciframos. Apenas não os deixamos morrer.

Denise Bernuzzi de Sant’Anna, ,Corpos de passagem1

A opção por conhecer modos de vida através do tra-
balho com a história oral foi assumida como um desafio que 
procurava encontrar nas memórias contadas muito mais do 
que informações sobre determinado tema. A linguagem oral 
apresentou-se como uma possibilidade substancial na pes-
quisa sobre as memórias da seca. Destaco, nesta inferência, as 
conexões entre oralidade e sobrevivência no Nordeste. A voz, 
os gestos, histórias, contos, novelas ganham sentido na lingua-
gem oral, e é principalmente com ela que a vida vai sendo en-
frentada. Como se diz no Ceará, “a gente ganha as coisas no 
grito”. No grito dos vendedores de erva e pomadas milagrosas 
nas praças públicas, na cantoria dos repentistas, dos embola-
dores, no canto das lavadeiras na beira do rio, nas histórias de 
trancoso, na escritura oral da literatura de cordel, nos gritos 
dos vendedores de bugiganga na porta das lojas no centro da 
cidade, na rima do mendigo no meio da rua e de tantos ambu-
lantes espalhados pela calçada.

1 SANT’ANNA. Denise Bernuzzi de. Corpos de passagem. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2000. p.117.
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Cada vez ficava mais claro que não era possível lidar com 
essa experiência oral como informação complementar ou ilus-
tração sobre algum tema. O mundo que se descortinava à minha 
frente se fazia em formas. A própria voz com seus ritmos dissonan-
tes, seus movimentos corporais, seus altos e baixos, seus silêncios... 
apontava-me possibilidades de vislumbrar os modos de vida dos 
muitos homens, mulheres e crianças que conheci. Nas imagens 
que eu tentava desenhar através de motes e perguntas, desvenda-
ram-se mundos que me escapavam a todo instante. A memória da 
seca, aos poucos, foi-se desdobrando em múltiplos enunciados: a 
farda, a comida, o teatro, a água, a casa, a letra, os contos, o tempo. 
Mil pedaços esgarçados e costurados ao sabor das lembranças dos 
narradores e do meu olhar sobre tais acontecimentos.

Nos engenhos da memória, a seca passou a ter rosto, corpo, 
som, cheiro e gosto. As lembranças das estiagens de 1932 e 1958 se 
misturavam com acontecimentos vividos e narrados entre muitos 
outros tempos. Os temas foram surgindo em parceria com algu-
mas sugestões de interpretação. A escolha da seca como temática 
central talvez tenha ajudado no desenrolar desta pesquisa, que ten-
tou não só discutir o tema da seca, mas as possibilidades de mate-
rialização dessas memórias sobretudo em face da linguagem oral. 

E, afinal, percebi que a seca não era um tema bom para ser 
explicado, mas excelente para ser contado. A diferença é significa-
tiva. Entre os entrevistados, não havia o costume de explicar muito 
as coisas, principalmente a desgraça. Por outro lado, o sofrimento é 
bom para virar história, e nem sempre triste. As lembranças da seca 
transformaram-se, algumas vezes, em tragédia, noutras em comé-
dia. Os narradores criaram epopeias que funcionaram como feixe 
de sedução e aprisionamento do ouvinte. Em muitas delas, a histó-
ria se apresentou como exemplo, afinal a seca se liga intimamente à 
ideia de castigo. Castigos que, aliás, foram “punidos” pela força de 
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cada estilo narrativo, impossibilitando qualquer tentativa de enqua-
drar a ideia dentro de uma definição fechada. Do mesmo modo, 
tentei lidar com todas as outras palavras que tiveram evidência 
neste estudo. O desejo, aqui manifesto, foi o de perscrutar palavras, 
mas também coisas, gestos e com elas construir sentimentos jun-
to com os narradores. Por isso mesmo, a perseguição maior recaiu 
sobre o movimento dos sentidos e não somente dos significados. 

A história da seca foi apresentada, neste estudo, através 
de relatos pessoais, com personagens e enredos peculiares. 
Embora haja um estilo narrativo que se repete em alguns de-
poimentos, os recursos utilizados para construir a trama, os 
detalhes, acontecimentos e desfecho têm a ver com a trajetória 
de vida de cada um, de como enfrentam e fazem funcionar a 
vida também nas formas do contar. 

Como já disse, na cultura oral do sertão, não existe muito 
espaço para explicações sobre a vida; no lugar disso, contam-se 
histórias. Não se fala da vida e de seus mistérios de maneira ge-
nérica, ela é parte das inúmeras conexões desses indivíduos com 
o mundo. Assim, não basta falar dos problemas que a seca acar-
reta para o Nordeste, faz-se necessário construir personagens e 
histórias que deem conta da relação com o sagrado, das mensa-
gens exemplares e da obediência aos desígnios de Deus. Nestas 
memórias, o castigo, a fé, o medo, a conquista, a honra, a frus-
tração são palavras encarnadas no corpo, na casa, no quintal, 
nos bichos, nos nomes, nas festas. Como diria Bergson, trata-se 
de uma “Memória que é Matéria”. Por isso mesmo, completa o 
autor: “o corpo, objeto destinado a mover objetos, é portanto um 
centro de ação; ele não poderia fazer nascer uma representação”.2

2 BERGSON, Henri. Matéria e memória. Ensaio sobre a relação do corpo com o 
espírito. São Paulo: Martins Fontes, 1990.p.11
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Partiu-se dessa ideia para tentar contar uma história da 
seca que não fosse representada, mas apresentada por histórias 
e coisas apontadas com o dedo e narradas com a voz. Com a 
difícil tarefa de diminuir o caos de imagens e textos que sur-
giam a todo instante, foi necessário fazer alguns recortes tra-
çados no diálogo com os narradores, sem, contudo, abrir mão 
do meu lugar nesta estrutura. O jogo estava lançado e cada um 
manipulou, a seu modo, as cartas. 

A seca foi colocada na encruzilhada do oral e do escrito, 
do público e do privado, da palavra e da coisa por meio de fontes 
que transitam, percorrem o meio dessas estradas. Desse modo, 
destacamos as narrativas orais, a literatura de cordel e os contos 
populares. Ao mesmo tempo que a linguagem desses textos dava 
o tom da pesquisa, dei-me conta de mais um desafio: como trans-
por imagens tão sensíveis para a escritura da tese? Como cap-
turar, através da escrita, imagens tão cheias de vida? Não tenho 
dúvida de que somente a literatura conseguiria sugerir imagens 
através de tais palavras. Mesmo reconhecendo a minha limitada 
vocação literária, compreendi que somente era possível contar 
estas histórias através de uma escrita que construísse imagens. 
Convém ressaltar que esta leveza foi traçada a duras penas, pois 
enquanto procurava essa fluência, em certo sentido, literária, o 
texto não deveria abrir mão da densidade e força dos instantes 
que presenciei e ajudei a construir nestes quatro anos. O resulta-
do desta peleja está contado nas páginas que seguem.

Sabia que não poderia contar suas histórias de um jeito 
qualquer. Afinal, não foi de qualquer maneira que Seu Muriço-
ca (personagem que ganhará fama ao longo do texto) narrou 
as lembranças da terrivel seca de 1932. Entre outras coisas, a 
seca foi contada numa íntima ligação com a Revolução Cons-
titucionalista de 1932, ocorrida em São Paulo. Seu Muriçoca 
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constrói narrativas envolventes, com enredos que asseguram 
a frequente presença de ouvintes. Há um jogo de sedução nas 
formas como ele narra suas experiências. 

Certa de que a principal fonte tratada na pesquisa 
era a memória oral, decidi dar maior espaço àqueles que 
se enredavam na faceirice das palavras ditas na voz. Assim, 
decidi apresentar trechos mais longos da fala de Seu Mu-
riçoca. Há um zelo notável no encadeamento das histórias 
e, na medida do possível, tentei partilhá-lo com o leitor. 
Não importa se o acontecimento narrado é extraordinário; 
para Seu Muriçoca, esta é a obrigação da narrativa: tornar 
os fatos dignos de serem ouvidos. Assim, portanto, conta 
algumas lembranças da seca de 1932: “32 foi aquela multi-
dão de gente. Houve um grande campo de concentração entre 
Juazeiro e Crato... Num tinha água, num tinha nada. A gente 
se aguentando por lá, sem ser concentrado. Quando veio o 
alistamento, um rapaz..” 

Seu Muriçoca segue contando todos os detalhes desse 
dia. De quando chegou em casa e sua mãe se lastimou. Acha-
va que ele morreria na guerra. No entanto, alegrou-se com os 
“três miréis” que Muriçoca lhe entregou. O ilustre “sordado” 
garantiu o jantar e o almoço do dia seguinte.

E foi assim que introduziu suas memórias da seca de 
1932. Falou da guerra, de como se tornou um ano mais velho e, 
além disso, como conseguiu driblar o poder dos próprios farda-
dos e conquistou o alistamento que tanto queria. Mesmo sem a 
métrica do cordel, suas narrativas tratam de uma sequência de 
epopeias, com as quais vai construindo a sua história de vida. 
Personagens secundários vão surgindo, situações engraçadas e 
sobretudo as formas sutis e espertas com que vai conquistando 
o que quer, passando para trás, muitas vezes, as próprias auto-
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ridades. Eram composições que a todo instante me remetiam 
à linguagem do cordel e dos contos populares. Principalmente 
estes três narradores – Seu Muriçoca, D. Cezita e Seu José – tra-
ziam narrativas que sugeriram a tonalidade dessas linguagens 
no relato de suas memórias.

Parti do entendimento de que os entrevistados não apre-
sentavam simplesmente uma gama de informações sobre um 
período ou um acontecimento. Seu Muriçoca, D. Cezita, Seu 
José e, enfim, todos os personagens desta tese não me revela-
ram notícias da seca ou me ajudaram a resgatar esse momento 
do passado. Durante esses quatro ou mais anos, falaram-me 
de suas vidas na forma que acharam mais conveniente. Conta-
ram como enfrentam secas, coronéis, patrões ou mesmo como 
se resignam a situações de exploração. Relataram de uma de-
terminada forma, com sentimentos determinados, dentro de 
um estilo próprio, mas a partir de elementos que circulam no 
grupo e fazem-se presentes na voz dos narradores. 

Com essa orientação interpretativa, investi nos desafios co-
locados, sobretudo, pela oralidade. A história oral foi entendida 
menos como método e mais como objeto de pesquisa. Digo isso 
para lembrar a inferência de Michael Frisch destacada no texto de 
Alistair Thomson. Diz ele: “a memória – pessoal e histórica, dos in-
divíduos de sua geração – deveria ser posta no centro do palco como 
objeto – não apenas como método – da história oral: o que acontece 
à experiência quando se vai tornando memória? O que acontece às 
experiências quando se vão tornando história?”3 Na confluência de 
tais transposições, colocou-se o foco de interpretação proposto 

3 THOMSON, Alistair. Aos cinquenta anos: uma perspectiva internacional da 
história oral. In: FERREIRA, Marieta de Morais; FERNANDES, Tania Maria; 
ALBERTI, Verena. História oral: desafios para o século XXI. Rio de Janeiro: Fio-
cruz, 2000. p. 53.
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nesta tese, pois foram estas as principais dimensões do trabalho. 
Certamente, tal configuração não podia ocorrer de forma linear, 
pois tudo se entrelaçava. O desafio foi, portanto, transformar essa 
urdidura de eventos em um texto inteligível, sem perder de vista a 
imagem rizomática de tais ligações.4

A principal intenção foi tentar interpretar os modos de 
vida a partir de narrativas impulsionadas pelas memórias da 
seca. Não foi tarefa fácil escapar de armadilhas como heroici-
zar ou vitimizar os indivíduos implicados no texto. A redação 
da pesquisa tentou envolver-se na forma com a qual os narra-
dores produzem e editam suas histórias de vida.

Não é óbvio que pessoas desconhecidas contem suas vi-
das para outras que estão vendo pela primeira vez e, mesmo 
considerando as barreiras que transpomos para conseguir uma 
entrevista, vale salientar que esses indivíduos se dispõem a dar 
matéria-prima para nossas teses e dissertações. Foi difícil, mui-
tas vezes, tentar explicar o que se queria com essas narrativas. 
Tese de doutorado? Mesmo sem essas referências, entendiam 
que alguém precisava ouvi-los. O que não deixa de ser estranho, 
sobretudo quando se trata de indivíduos para quem a vida ne-
gou quase todas as possibilidades de escuta.

Mesmo sendo uma situação, de certa forma inusitada, 
contam suas histórias com uma prática denunciadora do exer-
cício frequente da exposição de suas vidas. Como ressalta D. 
Cezita, todas as vezes que precisa de algum favor, conta, quan-
tas vezes for necessário, as dificuldades que enfrenta para vi-
ver. Cita como exemplo a aposentadoria do seu pai, que conse-
guiu depois de uma verdadeira saga em que foi preciso repetir 
a mesma história para várias autoridades: 

4 DELEUZE, Gilles. Mil platôs. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. v. 1.
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“Eu peguei nos jornais que os velho da era de 10 que 
num tinham documento podia ir tirar que ia ter inscri-
ção pra todo documento, que era ajeitar a aposentadoria.

Eu disse:

— Eu vou é ajeitar a aposentadoria do papai.

Nessa época, nós vivia tudo as custa do cumpade Ma-
nezim. Eu tinha uma vergonha. O Gerardo todo dia 
saía pra trabalhar. Cadê esse trabalho? Quando dava 
oito, oito e meia o Gerardo tava na porta. E eu com a 
barriguinha já crescendo da Teulinha (segunda filha). 

Fui-me embora. Cheguei lá, a mamãe ficou alegre. Che-
guei lá na véspera do dia das mãe. O dia das mãe era no dia 
de domingo, eu cheguei no sábado de trem, minha filha. 

Antes de tudo, D. Cezita esclarece sobre sua situação eco-
nômica, prepara o ouvinte para entender a legitimidade do que 
vai contar, ou seja, os tantos favores que pedia a um e a outro:

“Quando deu segunda-feira, eu fui logo no Chico 
Mourão que era vereador, era o meu vereador. Tava no 
tempo das política ainda.

Conversei com ele, cheguei fui logo dizendo:

— Que é que há, meu amigo Chico Mourão? 

Ele disse:

— O que é que você deseja, Cezita?

— É aqui uma orde pra eu tirar os documento do meu 
pai, tirar o rizistro. 

Contei das pricisão nossa. 

Ele disse: 

— Pois não, vou já lhe dar. Sente aí. 
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Me deu. Aí eu fui começar a batalhar pra tirar o rezis-
tro do meu pai. 

Pra tirar o rizistro, precisou de uma carta do patrão. 
Só que o papai num tinha esse patrão. Quer dizer, ele 
tinha o Chico Gomes. Aí, eu fui.

O Chico Gomes dizia: 

— Eu nem conheço seu pai. Quem trabalhou aqui, 
quem recebia era o meu encarregado, eu lá conheço o 
seu pai. Quando a morta grare vier, vai tomar o que eu 
tenho e eu vou ficar é de esmola. 

(Kênia) — Quando quem vier? 

— A morta grare, esse negócio de tomar as terra. 

(Kênia) — Ah, a Reforma Agrária. 

— É isso mesmo. 

Aí eu fui e disse:

— Mas seu Chico Gomes, ele num faz isso com o 
senhor, não.

Todo dia eu ia pedir. Ia nos outro fazendeiros e não 
recebia. Contava a mesma história pra tudim e nada. 
Quando foi um dia, eu disse:

— Eu vou é no seu Raimundo Resendo. 

Aí eu cunversando cum uma patroa minha, ela disse:

— Cezita, eu vou lhe apresentar um rapaz. 

Era o Chico Linhares, outro vereador. Me apresentou ele, 
quando eu ia passando, ela disse: 

— Olha, Chico Linhares, essa daqui é uma inleitora forte. 

Porque ela via eu trabalhar pro Briola. Pro Bobola pra 
otras pessoa lá, né? Aí, quando eu ia passando em frente 
ao escritório, eu vi o Chico Linhares. Ah tá aqui ele. 
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— Oh, Chico Linhares! 

Não. Antes eu falei com o Tobia Resendo. 

— Oh, eu troxe aqui a cartinha do meu pai, pro senhor 
assinar, pra ele conseguir ali a aposentadoria do Funru-
ral. Tá com três vez que ele vai pra receber o dinheiro e 
num recebe. Contei lá tudinho.”

Para conseguir o que precisa, D. Cezita debulha o rosá-
rio de sua vida quantas vezes for necessário. Alguns episódios já 
contou tantas vezes que talvez tenha criado um roteiro narrativo, 
semelhante ao que apresentou a mim, nas primeiras entrevistas. 

Nessa direção, observo uma desenvoltura maior no rela-
to de sofrimentos e aperreios. A prática desse tipo de narrativa 
expressa referências sinuosas de como essas pessoas enfren-
tam a vida. A variedade de experiências vai descortinando di-
ferentes reações em face da proposta de contar suas histórias. 
Enquanto alguns diziam não ter nada de importante para con-
tar, nada digno de ser ouvido, outros não achavam estranho o 
fato de serem solicitados para uma entrevista com esse caráter. 

Toda esta prosa tem o objetivo de contar, para o leitor 
desta tese, como tais personagens foram tomando maior es-
paço no texto. Afinal, quem são os protagonistas deste estudo 
que lida com histórias de vida contadas, principalmente atra-
vés das conexões entre voz/corpo, tempo/espaço.

Embora haja episódios comuns, a experiência de 
cada um é o que define os traçados e as cores da narra-
tiva. Alguns fatos ganhavam relevância enquanto outros 
eram ignorados por determinado grupo ou indivíduo. 
Nessas histórias com rosto, corpo, casa, móveis e nome, 
quis encontrar a multiplicidade de experiências que, afi-
nal, compôs a cartografia deste trabalho. 
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Através de suas narrativas, os narradores apontaram 
possibilidades interpretativas sobre a dinâmica cultural que vi-
venciam; dimensões do cotidiano vislumbradas através de mo-
vimentos enunciativos que ultrapassam a fala, pois levam as 
marcas do corpo e se manifestam das mais variadas formas: no 
movimento das mãos, dos braços, no olhar, na relação com os 
objetos, na decoração da casa, na negação da casa, na relação 
com os lugares, na sociabilidade com os vizinhos, nos desejos de 
consumo ou mesmo no indizível. 

No momento em que uma história estava sendo narra-
da, infinitas imagens iam-se formando; jogos de combinação se 
compunham em face das conexões do narrador com o espaço, 
com o tempo e comigo. Não por acaso, muitos trechos foram ci-
tados repetidas vezes, cada vez traduzindo um enunciado como 
uma brincadeira com o tempo, que faz e refaz as coisas no mun-
do. Uma mesma história sugere múltiplas imagens e, justamente 
por isso, os mesmos trechos são recriados em diferentes movi-
mentos enunciativos, espalhados nos diversos tópicos desta tese. 

Como já salientei, tiveram destaque os depoimentos de 
três pessoas, cujas histórias imprimiram densidade ainda maior 
a este projeto de estudo das memórias da seca. Através das nar-
rativas de Seu Muriçoca, D. Cezita e Seu José Valmir, quis entrar 
em diálogo com repertórios subjetivos e com as possibilidades de 
inventar o cotidiano. As falas foram apresentadas e recriadas na 
proporção do envolvimento de cada narrador com a proposta de 
contar suas histórias neste estudo. Os relatos traziam as marcas 
dessa variedade de formas vitais, criadas por indivíduos para os 
quais a vida é, antes de tudo, uma aventura da sobrevivência.

A intenção foi criar uma animação textual que pro-
curasse, na medida do possível, imagetizar os modos de 
vida apontados no conteúdo e também na forma dos rela-
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tos. Ou melhor: tentou-se perscrutar a força das palavras 
contidas no texto narrado, ou naquilo que se gestou do en-
trelaçamento entre palavra, corpo e espaço, engendrados 
na interação dos narradores comigo.

Estas três narrativas foram, portanto, os eixos deste tra-
balho que tem como objetivo interpretar os diferentes modos 
de vida a partir de memórias da seca. O fundamental foram 
as formas de constituição dessas narrativas, pois, nessa pers-
pectiva de trabalho com história oral, o que interessa não é 
apenas o fato narrado, como também que combinações fazem 
a narrativa funcionar de tal maneira. 

Por isso mesmo, a seca pode significar inumeráveis acon-
tecimentos além da falta de chuva. A construção de memórias 
da seca transita por caminhos diversos. Quando me contavam 
lembranças das estiagens, os entrevistados estavam falando da 
vida nas suas mais entrelaçadas conexões temporais. Há um 
diálogo em constante movimento. As imagens clássicas da seca 
(ressaltadas na literatura, no cinema, no cordel, no teatro, na 
música) foram sendo lentamente abandonadas para dar lugar 
a sentidos mais subjetivos que expressavam angústias, mágoas, 
conquistas, violência... Percepções que o depoente cria a partir 
da sua experiência social e histórica. As narrativas apresenta-
vam, a todo instante, as marcas da diferença, do múltiplo.

No início das entrevistas, os depoentes não se deixavam 
penetrar de forma mais intensa nas tramas subjetivas da me-
mória. Há uma certa desconfiança sobre o que deve ou não 
ser dito. Repetiam algumas matrizes literárias já cristalizadas 
em torno do tema da seca: “a seca é muito sofrer, muita fome 
e muita doença...”, diz D. Maria Jorge. “Foi muita morte, mui-
ta doença, muito triste”. Comenta D. Perpétua: “nós só queria 
que chovesse pra poder voltar”. Mas, aos poucos, as histórias de 
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vida se juntaram a essas linguagens para dar à história da seca 
diversos corpos, rostos, cheiros, roupas, mobílias, artefatos, 
nomes, arquitetura, decoração...

De certo modo, os entrevistados iniciaram uma guerra 
por lugares na minha pesquisa. Eles próprios foram, ao seu 
modo, fornecendo elementos de escolha, certamente difíceis. 
Diante de tantas possibilidades interpretativas, foi necessário 
fazer opções que apontassem para um estudo mais cuidadoso 
sobre o modo de vida dessas pessoas. Havia o desejo de apro-
fundar não só as interpretações, mas também os caminhos in-
terpretativos da pesquisa. A viabilidade deste projeto encami-
nhou o estudo para escolha de poucos depoentes. 

Coincidentemente, na época em que estava ganhando 
força a opção por poucos narradores, tive a oportunidade de ler 
uma entrevista com o cineasta Eduardo Coutinho, que aliás me 
inspira bastante. Falando sobre seu documentário “Santo For-
te”, dizia que não conseguiria produzir um documentário sobre 
religião filmando rituais em todo o Brasil. O Rio de Janeiro já 
seria uma completa abstração. Optou, portanto, por uma favela 
do Rio, segundo ele porque era pequena, possuía apenas 2 mil 
habitantes. Ainda assim, sentia-se incomodado, pois, como ele 
mesmo ressalta, “o ideal seria fazer um filme sobre o Brasil com 
uma pessoa. Se não der, com uma família, uma rua já é demais.” 
As palavras de Coutinho reforçaram ainda mais a opção pela 
redução do número de depoentes na pesquisa. Reduzir para 
ampliar as combinações. Além disso, com o intuito de fazer 
este tipo de estudo sobre a oralidade, ficou cada vez mais difícil 
encontrar narradores com gosto nas palavras ditas. 

Mas nenhum dos entrevistados foi descartado. Cada his-
tória que ouvi esteve, de um modo ou de outro, presente nas 
páginas desta tese, mesmo que não constitua os eixos do texto, 
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reservados àqueles que encaram o ato de narrar como uma es-
pécie de missão da palavra. Somente com este perfil de narra-
dores, seria possível minha primeira tentativa de retirar a his-
tória oral de um uso puramente metodológico para enfrentá-la 
como objeto. Destacou-se a relação de cada depoente com a sua 
própria oralidade, que, aliás, também não foi critério previa-
mente pensado. Os próprios entrevistados foram apresentando 
conexões diferenciadas com o ato de narrar. Alguns de forma 
tão intensa que a conquista foi imediata, pois desenhavam me-
lhor os caminhos da pesquisa e redação final do texto. 

Dando um rumo final para esta prosa, acabo de lem-
brar Fabiano, personagem de Graciliano Ramos que, embo-
ra silencioso e recatado, protagonizou e contou a história de 
tantas vidas secas. Contrariamente, optei pelos mais falantes, 
aqueles que usam as palavras como arma. Pessoas cuja vida é 
experimentada, sobretudo, pelo ato de contá-la. Narrar a vida, 
para estes indivíduos, atualiza e vivifica o evento, pois a razão 
de ter vivido tais e tais acontecimentos se realiza também no 
momento em que eles são contados. 

Encontrei diferentes tipos de narradores e de narrati-
vas. Mais do que uma opção deliberada da minha parte, os 
próprios depoentes foram conquistando espaço neste estudo 
que lida, antes de tudo, com a linguagem oral. Certamen-
te, esta conquista e escolha contou com minha seleção. Fui 
aprendendo a incorporá-los ao texto e à minha imaginação. 
Nesse sentido, incorporá-los é também corporificá-los, evi-
denciando o tom de suas vozes, o tamanho de seus gestos, 
o alcance de seus esquecimentos, o movimento de braços e 
pernas, a seleção das indumentárias, o que comem, como 
comem, a força das letras no corpo de um texto narrado e 
escrito, a teatralização do mundo etc. 
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Os caminhos interpretativos que optei têm a ver com 
meu percurso pessoal. O tratamento que dei às fontes denuncia 
um pouco do que sou, pois, se a oralidade é conflitiva, a escrita 
também o é. Como ressalta Gadamer, nem todos os preconcei-
tos devem ser negados; alguns devem ser reconhecidos, pois 
sugerem os caminhos interpretativos a que aderimos, partindo 
do entendimento da legitimidade de certos preconceitos. “Em 
que pode basear-se a legitimidade dos preconceitos?” – pergunta 
Gadamer. “Em que se diferenciam os preconceitos legítimos de 
todos os inumeráveis preconceitos cuja superação representa a 
inquestionável tarefa de toda razão crítica?”5 

É necessário considerar minha própria relação com a 
oralidade, com o ato de narrar e ouvir histórias. Talvez isso 
seja um legítimo preconceito, pois, sem o reconhecimento 
dessa condição, fica difícil produzir conhecimento a partir da 
experiência oral de outros indivíduos. Tentou-se traçar o es-
tudo numa perspectiva hermenêutica que entende a interpre-
tação como um diálogo que abriga diversas vozes. Entre elas e 
com ênfase, a do pesquisador.

Resta dar aos leitores o prazer de conhecer um pouco desses 
personagens. Tentei, portanto, contar-lhes o que vi e o que ouvi.

5 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método 1. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 416.
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1
O Teatro de Muriçoca 

1.1 A Farda e o Valente:
as peripécias de Muriçoca na seca de 1932

Na primeira entrevista, em 1999, Seu Muriçoca chegou 
uma hora depois do combinado. Caminhava apressado, olhan-
do para os lados. Perguntou à moça da portaria se alguém es-
perava por ele. A moça indicou a minha direção e ele veio. 
Apertou minha mão e foi logo dizendo que chegou no horário 
certo, estava aguardando na outra entrada do teatro, enquanto 
eu estava na porta dos fundos. Consternado com a situação, 
desculpou-se várias vezes.

Vestia uma calça azul-marinho com pregas na frente, 
de comprimento que chegava ao tornozelo, permitindo a 
visão da meia branca dentro de um tênis já quase cinza 
pela ação das inúmeras lavagens. Quando sentava, a cal-
ça suspendia quase ao meio da canela fina e comprida. A 
camisa de linho branco, pontuada de esgarçamentos cui-
dadosamente cingidos à máquina com linha igualmente 
branca, estava passada por dentro da calça suspensa com 
um cinto preto, preso em seu último furo. A ação do cinto 
franzia o cós da calça, que se enchia de pregas.

Um chapéu preto, que lembrava os quepes de operários 
italianos nas primeiras décadas do século XX, prendia os cabe-
los brancos que saltavam por trás das grandes orelhas. Vez por 
outra, tirava o boné e com uma das mãos alisava o cabelo para 
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trás, tentando organizar os fios espalhados pelo vento. Devida-
mente “lambidos”, os cabelos se ocultavam embaixo do chapéu 
que escondia metade da testa.

Trazia embaixo do braço uma pasta de couro preto no 
tamanho de um caderno médio. Durante a entrevista, essa pas-
ta oscilava entre o seu colo e o banco ao lado dele. Portou esse 
utensílio quase todas as vezes que nos encontramos. Não soube 
o que ele guarda lá dentro. Não perguntei do que se tratava, mas 
hoje arriscaria uma opinião sobre a pasta: penso que faz parte 
da indumentária que escolheu para as entrevistas. Seu Muriço-
ca não se veste ou carrega coisas à toa, ele reconhece os sentidos 
dessas “coisas”. Pensa em cada detalhe, combina os objetos à sua 
narrativa e com eles vai expondo seus enunciados. 

Pediu que eu escolhesse o lugar. Sugeri que ele o fizesse, 
pois conhecia melhor as instalações; apenas solicitei que fosse 
silencioso para que a gravação ficasse razoável. Sentamos nos 
bancos do jardim, mas não ficou satisfeito, sugeriu a plateia. 
Lá, acomodou-se plenamente. Posteriormente, entendi que 
esse era, sobretudo, o lugar escolhido para mim. Reservado 
para os que assistem e, se possível, aplaudem. Foi ali, na plateia 
principal do Theatro José de Alencar, que Seu Muriçoca con-
cedeu todas as suas entrevistas...

Com esse ritual de iniciação, Seu Muriçoca, que até 
então era seu Cassiano, deixou claro que não era um simples 
funcionário. Tinha livre acesso a qualquer lugar do Teatro. Co-
nhecia as histórias de cada canto daquele prédio suntuoso com 
arquitetura em art nouveau, inaugurado em 1911. Sabia de to-
das as suas restaurações e alterações, conhecia seus fantasmas. 

Não tinha dúvidas: poderíamos escolher qualquer lugar 
sem correr o risco de maiores incômodos. Como ele mesmo 
dizia, o Teatro era como se fosse a sua casa. Embora eu tivesse 
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insistido para que nossas conversas fossem na sua residência, 
ele foi incisivo em preferir o Teatro, e com a mesma persistên-
cia pediu-me que o chamasse Seu Muriçoca e não Cassiano, 
como registra o batismo.

Seu Muriçoca é um senhor de quase dois metros, pele 
escura, cabelos grisalhos, andar vigoroso, levemente curvado. 
Sua voz rouca, sem as perturbações clássicas da idade, articu-
la-se no vaivém dos braços, que também sobem e descem de 
acordo com o assunto em pauta. Os dedos magros que, vez por 
outra, esticam-se mais próximos do meu rosto para indicar o 
tamanho de alguma coisa dita. 

Uma espessa sobrancelha grisalha ergue-se sobre os olhos 
vivos, apesar da catarata que começa a tomar conta do lado di-
reito. A boca grande tem voz compassada e clara, mesmo com a 
ausência de alguns dentes. Narra sem grandes pausas e se diverte 
com a minha falta de entendimento sobre alguns termos arcaicos. 

Já nas primeiras entrevistas, era possível perceber algu-
mas vaidades de Seu Muriçoca. A maior delas era justamen-
te a sua conexão com o Teatro. Como ele mesmo diz, foi lá 
que aprendeu a “ser gente de verdade” e, no mesmo período, 
transformou-se em Muriçoca. Era como se tivesse nascido um 
outro homem: não era mais Cassiano, o homem do roçado, da 
fome no sertão e na cidade, dos trabalhos subalternos. Das di-
versas relações com o Teatro, surgiu o Seu Muriçoca, homem 
que conhece as figuras mais ilustres da cidade, entre artistas de 
fama nacional. Além disso, o Teatro deu a Muriçoca a possibi-
lidade de transformar o quasímodo num hércules. 

O Theatro José de Alencar foi o primeiro lugar onde pi-
sou quando veio ter a Fortaleza. Naquele mesmo dia, realizou 
o sonho de ser soldado. Além disso, contemplou outro desejo, 
o de conhecer a capital. Chegou a Fortaleza, dirigindo-se mais 
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precisamente para o Teatro, que serviu de alojamento aos sol-
dados transferidos para São Paulo por ocasião da Revolução 
Constitucionalista de 1932. Em primeira página, o jornal O 
Povo do dia 27 de agosto de 1932 anunciava: “Para o novo ba-
talhão provisório já se acham alistados 201 voluntários e exis-
tem cerca de cem por alistar nesta capital.” 

Houve uma intensa campanha por todo o sertão nordes-
tino arregimentando soldados para combater os constituciona-
listas, em São Paulo. Uma das levas trouxe Seu Muriçoca a For-
taleza, para os alojamentos do Theatro José de Alencar. Mesmo 
sem saber direito o que ia combater, veio com entusiasmo. 

Alguns dias depois da chegada à capital, tendo enfren-
tado mais uma pecaminosa refeição, Cassiano tentou, em vão, 
dormir. O peso da comida ruminava em seu estômago e alia-
va-se a barulhentos fogos de artifício, indicando o desenlace 
da guerra. Pela manhã, o sargento reuniu todos e anunciou 
com entusiasmo o final vitorioso da tal revolução.

Cassiano não conseguiu partilhar daquela satisfação. 
Retornaria para casa sem ter combatido, voltaria para a fome 
sem ter conhecido São Paulo. Foi obrigado a regressar para o 
Crato sem essas histórias. Contudo, setenta anos depois, pode 
contar muitas outras, em nome de um valioso utensílio que 
carregou na sua mala: A FARDA.

Seu Muriçoca conta com entusiasmo as peripécias que 
conseguiu realizar com a roupa que herdou do exército. Desde 
então, a vestimenta passou a ter um significado especial na vida 
dele. Recorreu à farda em vários momentos da sua vida. Perce-
beu cedo que o lugar do poder passa também pela indumentá-
ria e que as coisas, como uniformes e panelas, não são meros 
objetos, fazem parte do movimento da vida. Seu Muriçoca ti-
nha (e tem) fardas, e a elas recorre sempre que julga necessário. 
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Compreendi que não era possível falar de Seu Muriçoca 
sem descrever sua roupa. Em verdade, somente no momento 
em que contava suas aventuras com a farda é que olhei atenta-
mente para os trajes e utensílios que portava. Tornara-se im-
possível descrever Seu Muriçoca sem falar de seus trajes.

Em 1932, desempregado, ele e mais dois amigos foram 
para casa. Voltaram da guerra, para a alegria da mãe que teve 
o filho são e salvo. E, ao contrário da curta e farta vida de sol-
dado que experimentou, em casa não havia nada para comer. 
Quando chegou, a mãe chorava de alegria,

“Porque eu tinha chegado, e chorando mais porque 
não tinha nada pra comer. Aí ficaram olhando.

Meu pai sentado no banco à moda Jeca Tatu:

— Meu filho, num tem nada pra comer.

Tava só a panela de barro emborcada em riba do jirau. 
Eu disse:

— Mãe, num precisa não, que eu tenho dinheiro aqui. 
Eu passei na bodega, tem muita coisa lá. 

Dei cinco miréis a papai, ele foi depressa comprar ar-
roz, feijão, comprar umas tripa de gado, de porco.”

A lembrança da fome durante a seca é arrematada por 
uma narrativa cheia de detalhes, imagética. A panela de barro 
emborcada no jirau é o anúncio da total ausência de comida. 
Nem mesmo foi preciso que sua mãe dissesse da fome. A pa-
nela estava de ponta-cabeça e seu pai sentado na posição de 
um Jeca Tatu. A posição do objeto anunciava a fome, mas Seu 
Muriçoca estava de posse de um outro utensílio capaz de de-
semborcar a panela. A farda dava ao ex-soldado a confiança de 
arranjar, rapidamente, um emprego.

27Engenhos da memória: narrativas da seca no Ceará



O sentido das coisas não é anunciado somente por pala-
vras. O corpo do pai envergonhado se compunha com o objeto 
de barro emborcado no jirau. O pai era o mais desrespeitado 
com a situação. Ele era o Jeca Tatu, o franzino e fraco que se 
rendera às dificuldades da vida no Nordeste. A mãe chorava, 
mas o pai tinha seu corpo enroscado tal qual a panela no jirau. 

A seca diminuía a culpa do pai, mas Seu Muriçoca não 
lhe concedeu plena absolvição, pois, ao contrário do pai, ele 
não se resignou. Lutou com o que dispunha, criou oportuni-
dades, recriou o sentido das coisas. Naquele momento, desco-
briu a roupa como mais uma aliada nas artimanhas que a vida 
solicita. Alistou-se para ser soldado e, entre outras coisas, para 
vestir uma farda. Da primeira opção desvencilhou-se rapida-
mente, e da farda fez companheira de longa jornada. 

Sem esperar pela reação do Jeca Tatu (seu pai), chegou 
e logo providenciou a refeição daquele dia. Sem descanso, co-
meçou a articular o enfrentamento das dificuldades vindouras, 
o que incluía, sem dúvida, o uso da farda. Rapidamente pediu 
que a mãe preparasse sua roupa. Mesmo sem ter combatido 
em São Paulo, entendia que, em certo sentido, continuava na 
guerra. A mãe sem demora preparou-lhe a armadura:

“Minha mãe pegou a farda que tava num saco. Passou 
no ferro. Eu vesti e fui pra casa dos meus amigo Zé Fer-
reira e Chiquim. Fumo passear na rua. O pessoal tudo 
admirado, nós com aquela farda bonita. Todo mundo 
pensava que a gente era soldado ainda. Os soldado da 
cidade passava pela gente, fazia continência e a gente 
também. Ninguém perguntava nada.”
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Nem mesmo Seu Muriçoca sabia o tamanho prestígio 
daquela roupa. Admirava-se com cada sentimento de poder 
que experimentava. Quando narra, recria a surpresa diante do 
poder que a farda lhe deu. Refaz a importância da roupa, mas, 
antes de tudo, gostou do que lhe aconteceu naqueles dias:

“De noite nós fumo no cinema, na praça Siqueira cam-
pos. O gerente do cinema, nós quis comprar, ele disse: 
‘Não, vocês pode entrar’. A gente gostava de assistir 
aqueles filme de caubói, nós assistimo cinema de gra-
ça. Todo mundo admirado.” 

Tamanha admiração, narrada por Seu Muriçoca, parti-
lha do sentido que ele mesmo atribui à farda. Os valores ressal-
tados participam, sobretudo, das conexões que ele estabelece 
com a indumentária, mas que, em certa medida, encontravam 
eco naquela pequena cidade, ou na cidade grande onde Seu 
Muriçoca vive hoje. 

A roupa moldava seu corpo, imprimia-lhe novos senti-
dos. Configurava novas relações com o mundo. Seu novo cor-
po sentia-se forte, com pele nova. Seus braços e pernas aceita-
ram com entusiasmo o membro recém-chegado.

A descrição feita aqui privilegia um olhar que tenta 
enxergar Seu Muriçoca através de rabiscos que desenham o 
vivido, sem desprezar os fractais do mundo sensível, onde o 
desafio é romper com ideias polarizadas entre sujeito e objeto, 
o corpo e as coisas, ou ainda, Seu Muriçoca e a farda.6 

As memórias de Seu Muriçoca buscam lembranças de-
talhadas de uma época em que ainda era Cassiano, mas que, 
no entanto, já começava a entender os desmantelos do mundo. 

6 PAVIANI, Jayme. Formas do dizer: Questões de método, conhecimento e lin-
guagem. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. 
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Entre eles, o privilégio de uns diante da miséria escrachada de 
outros. Seu Muriçoca fazia e faz parte do segundo grupo e cedo 
teve que aprender alguns macetes da luta pela sobrevivência; 
entre esses recursos, estava o uso estratégico da indumentária.

No dia seguinte, Seu Muriçoca de novo paramentou-se. 
Juntamente com seus amigos Zé Ferreira e Chiquim, devida-
mente fardados, foi para feira do Crato. Era diferente dos ou-
tros, embora passasse pela mesma fome. Tornara-se forasteiro 
dentro da sua própria cidade, diante de pessoas que conhecia 
desde que nasceu. Difícil saber quem tinha mais prestígio, ele 
ou a farda. Naquele momento, formavam um. Aproveitando-se 
da perfeita composição, os dois (farda e Muriçoca) se transfor-
maram em ilustre e garboso rapaz.

Conta que olhavam para ele com estranheza. A cidade 
lhe fazia continência. Para incrementar a história, Seu Muri-
çoca relata como ludibriou de maneira cômica um fardado do 
alto escalão, como fardas e fardas se reconhecem e se enganam.

“Na feira do Crato, os matuto tudo admirado. Nós tudo 
abotoado e engomado. Nove horas do dia chegava um 
trem da Paraíba, o Paraibano. Ia pra feira do Crato. A 
gente lá, aquele horror de gente.

O Ferreira disse:

— Olha quem vem acolá, é o Tenente Alfredo Dias, 
comandante da companhia em Juazeiro. 

Vixe Maria, e agora? 

Nós tudo fardado. Com o fardamento completo. 

De longe se aproximou, vei direto na nossa direção. 
Ficamo duro, mas fizemo a continência. Nos cum-
primentou. Ficamo com medo dele perguntar qual 
era a missão nossa.
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Agora vamo se disviar desse desgraçado. Onde ele es-
tiver, não vamo chegar nem perto. Ele veio atrapalhar 
nossa marcha. 

A gente doido pra se amostrar na feira. A gente não era 
nada e queria ser mais do que os outro. Demo graças 
a Deus quando o trem das quatro foi embora. Aí nós 
ficamo solto na feira mas já tava no final, num tinha 
mais nem graça.”

Estavam em perfeita composição com aquilo que ves-
tiam: destreza, continência, honra e orgulho. Quem desconfia-
ria que aqueles soldados não mereciam a farda? Quem ousaria 
dizer que não sabiam usar a farda? O tenente nem desconfiou, 
mas atrapalhou o dia. Não puderam se mostrar aos outros, aos 
matutos. No primeiro momento, não se preocuparam tanto 
em arranjar um emprego; queriam ser vistos, admirados, mas 
o “desgraçado do tenente” desmanchou os planos de Seu Mu-
riçoca, Zé Ferreira e Chiquim. Entretanto, reafirmou a intera-
ção dos três rapazes com o traje que portavam. 

A importância da indumentária é conhecida por mui-
tos, além de Seu Muriçoca. A maioria sabe que a aparência 
construída com a ajuda da roupa pode mudar o rumo das coi-
sas. Assim como Muriçoca, Seu José , outro depoente deste 
livro, também se vestiu dessa estratégia para conseguir um 
emprego melhor. Paramentou-se com a missão de conseguir 
seu pagamento.

Seu José Valmir preparou a indumentária na tentativa 
de criar um novo corpo, que parecesse mais adulto e respon-
sável. Assim o fez. Naquela seca de 1958, jovens e adultos 
eram alistados na construção de açudes e estradas de roda-
gem. Os indivíduos abaixo de 16 anos receberiam metade 
do ponto. Com apenas 15 anos, Seu José Valmir não se con-
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formava em receber metade do salário pelo mesmo trabalho 
que faziam os outros. No lugar de uma calça curta e pés no 
chão, tratou de vestir-se como adulto. Sua mãe fez uma cal-
ça comprida, de vários retalhos que conseguiu juntar, botou 
sapato no filho, que se fingia de adulto.

Com isso, Seu José afirma que conseguiu receber o pon-
to inteiro, pois “a roupa de gente grande enganava direitinho 
os fiscal das obra.” O uso da roupa certa é uma das táticas de 
sobrevivência nos caminhos traçados por esses indivíduos. Ter 
boa aparência não significa exatamente estar bem vestido, com 
roupas caras e bem compostas. A finalidade da indumentária é 
que define seu bom uso para diferentes situações. Dependen-
do da circunstância, pode ser melhor se vestir de farrapos. A 
roupa molda-se para o corpo e para a circunstância..7

Tecendo fios que se encontram e se desencontram, é 
possível dizer que José Valmir e, sobretudo, Muriçoca utiliza-
ram-se dos benefícios que a indumentária pode trazer. Seus 
trajes eram visíveis e adequados, por isso mesmo seus usuários 
podiam ser vistos e aceitos.8 

7 Vale conectar com o que Stallybrass chama de “sociedade de roupas”, ou seja, 
“uma sociedade na qual os valores e também a troca assume a forma de roupas”. 
Lembra o exemplo dos incas que “quando incorporavam novas áreas a seu reino, 
concedia-se aos novos cidadãos roupas para vestir, as quais, entre eles, eram 
altamente valorizadas. Mas esse presente não era, naturalmente, desinteressado. 
Esse presente têxtil era, como diz John Murra, ‘uma reiteração coerciva e, contu-
do, simbólica, das obrigações dos camponeses para com o Estado, bem como de 
seu novo status. Em troca desse suposto presente, os camponeses eram obriga-
dos, por lei, a tecer roupas para a coroa e para as necessidades da Igreja.’” O refe-
rido conto poderia ter surgido em sinal de transgressão a uma obrigação nesses 
moldes, e, em lugar de vestir o rei, despi-lo. (STALLYBRASS, 2000. p. 17.) .
8 Continuando o texto sobre o casaco de Marx, afirma o autor: “o salão de leitu-
ra não aceitava simplesmente qualquer um que chegasse da rua: e um homem 
sem um casaco, mesmo que tivesse um passe de entrada, era simplesmente 
qualquer um. Sem seu casaco Marx não estava, em uma expressão cuja for-
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Em vários momentos da sua história de vida, Muriçoca 
lembra como utilizou argutamente determinada roupa. Evi-
dentemente, não inclui no seu texto a última de suas indu-
mentárias planejadas. Afinal, cabe a mim contar a história do 
“figurino” que Muriçoca escolheu para narrar suas aventuras 
durante estes quatro anos, desde 1999, quando tive acesso aos 
primeiros fatos da vida dele. 

É o filho mais velho de uma família de cinco irmãos. 
Seus pais se conheceram ainda crianças. Namoraram e a duras 
penas casaram-se, no ano de 1913. Seu Muriçoca veio ao mun-
do um ano depois, exatamente no dia 03 de setembro de 1914. 
“Havia soldados por todos os lados”, ressalta. 

“Quando foi em 14, no dia 03 de setembro de 1914, 
eu vim ao mundo. Eu nasci no dia 03 de setembro de 
1914. Na época da Primeira Guerra Mundial. Naque-
la época existia outra guerra em Juazeiro, a revolução 
do Juazeiro do Padre Cícero, do Doutor Floro. Houve 
aquelas questões lá no Juazeiro. Ainda hoje, muitas ve-
zes encontra parte das trincheiras.

(Kênia) — O senhor lembra o que o povo comentava 
dessa guerra? 

— Não. Eu nasci nesse ano. Venho trazendo essa his-
tória porque meu pai me contou e eu venho colhendo 
outros conhecimentos.”

Essa foi a primeira referência de Seu Muriçoca sobre os 
acontecimentos que rodeavam o ano em que nasceu. A guerra, 
ou melhor, muitas guerras marcam o ano de seu nascimento, 
não só a da “Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente”, ou a 

ça é difícil de reproduzir, ‘vestido em condições em que pudesse ser visto.’” 
(STALLYBRASS,2000, p. 65.).
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do “Juazeiro”, mas também a guerra de seu pai para conseguir 
se casar, e muitas outras ao longo de sua vida. Seu Muriçoca 
entendeu precocemente que os fardados faziam parte da com-
posição do mundo pequeno (a cidade do Crato) e do mundo 
grande. As notícias da Guerra chegavam pelos jornais e cir-
culavam no boca a boca. Na primeira oportunidade que teve, 
entregou-se aos trajes oficiais. Daquele dia em diante, jamais 
deixou de vestir-se convenientemente.

Depois de assistir a cinema gratuito e enganar o tenen-
te da cidade, era hora de procurar emprego. Na terça-feira, 
Cassiano, Zé Ferreira e Chiquim novamente se fardaram e 
foram procurar serviço. Havia um campo de concentração 
justamente na cidade do Crato. Os campos eram grandes 
espaços cercados e vigiados, que concentraram os flagela-
dos durante a seca de 1932. 

Mesmo com a suspensão das passagens de trem, os re-
tirantes continuavam a chegar a Fortaleza, vindos do interior. 
Eram, portanto, nesses centros de aglomerações que o controle 
do flagelado deveria impor-se com maior rigor. Os campos de 
concentração foram erguidos próximos às estações ferroviá-
rias; por esse motivo existia um no Crato. O mesmo trem que 
trouxe Seu Muriçoca de volta para casa levava, diariamente, 
centenas de flagelados para a capital. 

Com a ideia dos campos, o governo procurava diluir as 
tensões que se constituíam nos pontos de trem e, ao mesmo 
tempo, tentava evitar a migração para a capital pelas vias fér-
reas. A localização dos campos possibilitava um maior contro-
le sobre a vida do retirante. Além da cidade de Seu Muriçoca 
(Crato), existiam mais seis campos às margens de outras esta-
ções ferroviárias: o campo do Patu, no município de Senador 
Pompeu; o campo do município de Ipu; o campo do município 
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de Cariús; o campo do município de Quixeramobim e os dois 
campos de Fortaleza (Tauape ou Matadouro, e Urubu ou Pi-
rambu). (nota dissertação kenia)

A farda deu à Muriçoca a função de cuidar para que seus 
conterrâneos não partissem. Não fosse pelo “poder mágico” 
da indumentária, Muriçoca seria mais um a rogar por espaço 
no trem, ou, por outra, seria um dos concentrados. Na melhor 
das hipóteses, teria logrado a função de “guarda-concentrado”, 
com traje feito de saco de farinha. Mas a roupa especial de Mu-
riçoca colocou-lhe na elite dos campos. 

Seu Muriçoca desconfiou que tal lugar necessitava de 
homens fardados, e estava certo. Todos os campos eram vi-
giados durante o dia e a noite. Na concentração do Patu, por 
exemplo, “o serviço de polícia era feito por duas turmas com 36 
homens, divididos em cinco postos durante o dia e seis no correr 
da noite.”(Jornal O Povo, 25/5/1932)

Se tivesse permanecido em Fortaleza, Muriçoca, quem sabe, 
seria também guarda dos flagelados, pois, nos campos da capital, a 
vigilância era efetivada por soldados do 23º BC (Batalhão de Caça-
dores). Já nos campos espalhados pelo sertão, onde a presença de 
soldados era mais difícil, alguns guardas eram os próprios flagela-
dos. Aqueles que aderiam mais rapidamente ao projeto de controle 
eram colocados em postos de vigilância. Desse modo, os escolhidos 
eram expostos como homens premiados por suas condutas, embo-
ra continuassem com roupas feitas de saco de farinha. 9

Contudo, Muriçoca e seus amigos estavam ali para impor 
respeito no campo de concentração do Buriti, que, a exemplo dos 
campos de Fortaleza, poderia contar com o serviço de soldados 
devidamente fardados. Percebeu que o emprego estava garantido:

9 RIOS, Kênia Sousa. Campos de concentração no Ceará. . Fortaleza: Museu do 
Ceará/SecultCE, 2002.
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“Na terça, fomo para o Buriti [nome do campo de con-
centração do Crato]. Chegamo na estação do Buriti, 
tinha uns conhecido nosso que vei o campo de concen-
tração. Era fazendeiro, mas perdeu tudo e foi pro cam-
po. Mas teve a cobertura do comandante do campo. 

Aí nos apresentamo a ele. 

— Deixe o capitão chegar. Ele chegou no carro. 

Fizemo continência e acompanhamo ele.

 O Zé Soares disse:

— Seu capitão, esses rapazes chegaram e tão querendo 
ficar no serviço.

 Ele disse imediatamente:

— Nós precisamos desses homes. Você mostra o arma-
mento a esses rapazes que eles estão aptos para o trabalho.”

Os exames para testar as habilidades dos novos guar-
das foram dispensados. A farda se encarregava de tudo. Seu 
Muriçoca observava que os outros guardas não tinham os 
mesmos privilégios, pois suas fardas eram feitas de um ma-
terial rústico e precário. Destaca Seu Muriçoca: “Que moral 
poderia ter este tipo de fardamento?”

“Porque no campo já tinha um horror de guarda, mas 
a roupa era de saco de farinha. Pintavam de vermelho 
ou azul e isso era a farda dos guarda.

 Nós vimo aquele horror de mocinha no chão, umas do 
lado das outras. Nós era só pegando o fuzil e mostran-
do que sabia. Sem saber fazer coisa nenhuma. A turma 
toda olhando parecia que era Deus do Céu que tava ali. 
Nós mesmo ficava admirado como o povo era besta.”
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O poder que sua roupa simbolizava era largamente par-
tilhado pelo grupo que admirava ou odiava a presença daquele 
que usava farda oficial. Em entrevista que realizei no ano de 
1996, Seu Mauro, concentrado no campo de Senador Pompeu, 
conta que os fardados abusavam do poder, confiavam-se na 
roupa e levavam a melhor:

A carne boa era só pra eles lá, os grandão. Os guarda 
maltratava o povo. Os guarda porque anda com aque-
la farda, aquele cacete, aquela arma, pensa que é uma 
grande autoridade e devia ser uma coisa qualquer. 

A narrativa de Seu Mauro põe em risco o poder que Seu 
Muriçoca reafirmava com o uso do traje especial. Apesar da 
roupa, Seu Mauro desconfiava que o guarda podia ser um de-
les. Por outro lado, identifica naqueles objetos o motivo para 
o uso exagerado do poder. Sabe que vem dali a confiança dos 
“grandões”. Atribui aos guardas uma potência que se conecta 
com a extensão momentânea do corpo pelo uso daquelas coi-
sas. Despojados, voltariam a ser “uma coisa qualquer”. Voltaria 
a ser, por exemplo, Cassiano, rapaz pobre que deixou família 
passando fome, ansiosa pela chegada da comida que o filho 
soldado traria do campo.

Semelhante aversão acontecia em São Paulo, com os far-
dados da Revolução Constitucionalista de 1932. Ao que tudo 
indica, Seu Muriçoca e seus amigos não foram os únicos a tirar 
proveito da farda de defensores da Pátria naquele ano. No es-
tudo de Holien Gonçalves Bezerra sobre o episódio, destaca-
-se trecho de um romance de Haddock Lobo sobre a referida 
guerra. O trecho aponta para um diálogo entre um grupo de 
pessoas sobre um combatente do front:
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“— Por que há tantos rapazes fardados na cidade?

— Ah... são os ‘4F’.

— Que é isso ‘4F’?

— Você ainda não sabe? Ficam fardado fazendo fita... há 
também os ‘5F’: ficam fardado fazendo fita e filando...

— Filando o quê?

 — Filando bóia na casa do soldado, e andando de bonde 
sem pagar. Nós ficamos indignados quando vemos estes 
rapazes fortes se exibindo assim, longe do perigo...”10

No outro extremo do país, com o mesmo tipo de far-
da, Muriçoca se fazia, em certo sentido, um “5F”. Pelo me-
nos na sua narrativa, esses comentários não chegaram até 
a cidade do Crato, em 1932. Na sua memória, era estima-
do pelos moradores da cidade. Sua presença, ou melhor, 
a presença dos fardados enaltecia as ruas do município. 
Naqueles dias, Cassiano era homem importante, mas sabia 
que fora da roupa a vida dele assemelhava-se à dos outros, 
daqueles que, chegando no campo, eram travestidos em 
saco de farinha. 

Todos eram iguais, mudavam somente as cores: para 
alguns vermelho, para outros azul, e para os mortos saco de 
farinha sem cor. D. Perpétua, que também conheceu o campo 
de Senador Pompeu, atribui a força milagrosa das “almas da 
concentração” ao sofrimento que passaram em vida. Entre os 
padecimentos marcantes, destaca o uso de sacos como roupa e 
como mortalha: “Ali tem corpo santo, muita alma milagrosa. Eu 

10 LOBO, Roberto Haddock. Pro Brasilia fiant eximia: psicologia dos que 
combateram pela revolução. São Paulo: Bandeirantes, 1933. p.121. Apud 
BEZERRA, Holien Gonçalves. O jogo do poder: Revolução Paulista de 1932. São 
Paulo: Moderna, 1988. p. 39-40. 
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vou dizer pra você. Porque eles se interravam e as mortaia era de 
saco, daqueles saco de feijão. Foram enterrado em valado, como 
quem enterra qualquer coisa.”

Apesar do repetido uso da palavra coisa para designar 
aquilo que não tem valor, os depoentes ressaltam justamente 
a força da presença ou ausência das “coisas” como fato para 
tornar alguém “uma coisa importante”, Ao mesmo tempo, as 
pessoas ganham status privilegiados também em nome do uso 
das “coisas”. “Pensam que são alguma coisa por causa da farda” 
e despojados da indumentária seriam “uma coisa qualquer”. 

 Nesse texto, o objeto é a roupa. Não por acaso, os con-
centrados eram despojados de suas vestes cotidianas para ves-
tir sacos uniformes. Isso lembra as palavras de Stallybrass, es-
tudioso da cultura material. Diz ele: 

o que fizemos com as coisas para devotar-lhes um tal 
desprezo? E quem pode se permitir ter esse desprezo? 
Por que os prisioneiros são despojados de suas roupas 
a não ser para que se despojem de si mesmos?11

Mesmo com a desconfiança e indignação do Seu Mauro 
em relação aos guardas do campo, foi com a “coisa roupa” que Seu 
Muriçoca garantiu o sustento da família, durante a seca de 1932. 

— Terminou ali. Bora para os barracões. Tinha era 
cinco barracões grandes cobertos de palha. Na frente, 
tinha um jirau de madeira subindo a escada e a fila. 
O depósito era de madeira onde tinha os balcões com 
aquelas farinhas, aquelas coisa. 

Aí Seu Zé Soares disse:

— Olha, Cassiano, você vai ser chamador.”

11 STALLYBRASS, 2000, p. 108.
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Assumiu um cargo importante, era o chamador, ou seja, 
o encarregado de controlar a quantidade de ração distribuída 
às famílias de acordo com o número de membros. Mas a fun-
ção exigia confiança e alguns conhecimentos, como saber ler 
e escrever. Conta que se viu em grandes aperreios, pois tinha 
frequentado pouco a escola e conhecia vagamente a arte da lei-
tura, não obstante exercesse como ninguém o dom da palavra; 
além do mais, estava devidamente vestido. Com muito jeito, 
conseguiu desenvolver o ofício. 

“Eu num sabia o que era isso. Num sabia de nada. 
Nunca tinha ido a escola. Fui a escola só em 1922.

— Tem nada não. 

Também não disse que não ia. 

Ele tirou o chamador e me botou no lugar do chama-
dor. E os dois meninos, botaram como fiscal embai-
xo. Foram fiscalizar como é que tava a comida. Se era 
mais, se era menos, aquele negócio. Nós chegamo lá, 
ele apresentou a gente:

— Esse pessoal veio trabalhar com vocês, etc. e tal.”

Depois de garantir emprego em um posto de importância, 
Seu Muriçoca recebia, além do salário, sacas de comida, que ele 
nem precisava levar para casa, pois havia encarregados só para 
isso. Era de se espantar tamanho privilégio. O traje apropriado (a 
composição entre o corpo e a roupa) constrói possibilidades de 
inserção legitimada dentro de uma sociedade que valoriza rou-
pas. O alcance dessa estima é experimentado de variadas formas. 

É bom manter o povo bem vestido, ou pelo menos ves-
tido. Durante a seca de 1958, o governo federal distribuía 
comida e roupas. Aliás, essa medida se apresenta repetida-
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mente em relação aos pobres. D. Cezita lembra bem os ves-
tidinhos que ganhou do presidente Juscelino. Eram “curti-
nhos, plinçados com umas flozinha roxinha”. A memória de 
D. Cezita, em alguns momentos, recorda a roupa que vestia 
naquele dia narrado. Sobre esse movimento da memória, 
alguns teóricos arriscam em dizer que se trata de uma ca-
racterística da memória feminina. Como sintetiza Michelle 
Perrot, “a memória das mulheres é trajada”12.

Mas o que dizer da memória do velho Muriçoca? Suas 
fardas constituem um centro de lembrança nas suas histórias 
de vida: uma memória que também é trajada. Por outro lado, 
não se traduz em uma vestimenta cotidiana, trata-se de uma 
farda, símbolo de poder. Certamente, aí reside a principal di-
ferença entre os “vestidinhos plinçados” de Cezita e a roupa 
narrada por Muriçoca. Mas, além dos trajes, a memória de D. 
Cezita transita por outras estradas.

Em outros momentos, as lembranças de D. Cezita des-
pontam no meio de festas tradicionais, principalmente religio-
sas. Quando chegou a Fortaleza, “tava o carnavalsão na rua, o 
povo com aquelas fantasia, lembro como se fosse hoje.”

Em certo sentido, lembrar-se de festas e datas faz parte 
de uma conexão possível com a memória das roupas. Muitas 
datas se expressam na exigência de determinados trajes. Além 
disso, também a devoção religiosa exige indumentárias espe-
cíficas. Para Nossa Senhora de Fátima, veste-se branco no dia 
13 de cada mês. São Francisco de Canindé traveste os devotos 
com uma túnica marrom. E, para os romeiros do padre Cícero, 
preto no vigésimo dia do mês.

12 PERROT, Michelle. Práticas da memória feminina. Revista Brasileira de 
História, São Paulo, v. 9, n. 18, p. 13, ago./set. 1989. .
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Em meio a essa infinidade de ligações culturais entre 
indivíduos e roupas, é difícil dimensionar a intensidade de 
todas as conexões que se tecem em face da vestimenta. Não 
por acaso, Muriçoca, apesar de se compor primorosamente 
com sua farda, admirava-se com as reações dos seus conter-
râneos diante do objeto. Tais cruzamentos são constituídos 
historicamente, edificam-se no tempo e no espaço. Não há 
fixidez de valores relacionados aos objetos. Eles ganham sig-
nificância na dinâmica dos sentidos. 

Nosso astucioso soldado entende esse período como 
um marco. Julga ser o momento em que começou a perder 
a inocência e a entender as tramoias do mundo. Ao mesmo 
tempo, participava intensamente dessas tramas, embora de 
um outro lugar. Seu Muriçoca soube manipular e criar pos-
sibilidades diante do uso da farda. Não foi à toa que ele se 
fardou para arranjar o emprego.

Estabeleceu-se uma inversão momentânea: pela primei-
ra vez, Seu Muriçoca estava do outro lado, podia conceder fa-
vores. Nesse trecho da narrativa, ele evoca o princípio de uma 
perda da inocência, quando passa para outra margem, quando 
“começa a entender as coisas como era”. 

“Naquele tempo eu comecei a entender as coisas como 
era. Eu comecei a tomar conhecimento. Uns zé-nin-
guém que chegaram ali. Se num tivesse ali, a gente ia 
era pro campo de concentração também. Participar 
daquela mesma migalha. 

Aí mandou o rapaz pegar os três sacos. Tudo coisa boa, 
arroz, feijão, açúcar, tudo bom e muito. Pedaço de car-
ne grande com aquelas ossadas boa. Esse aqui é o seu 
Zé Ferreira, Cassiano e Xavier.
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A gente foi pegar os saco, ele disse:

— Não! Deixa que os menino leva. Aqueles rapazes 
pegaram o nosso saco. Outras pessoas foram levando 
cada um o seu, inclusive uma senhora. Mas o nosso, 
não. Ele chamou outras pessoas pra carregar.

A gente olhava um pro outro assim:

— Olha, nós tamo é luxando aqui.”

Seu Muriçoca soube gozar seus dias de potência como 
chamador. Burlava as instituições do campo para aumentar a 
ração das famílias, pois não queria ser confundido com o poder 
carrasco. Cultivava certa generosidade e, além disso, mais uma 
vez expressava como suas astúcias driblavam os poderosos. 

— Cassiano, vamo subir e você vai chamar. 

Eu peguei aquelas foia de papel almaço. Uma letra 
ruim que eu num sabia direito o que era, mas Deus 
me ajudou. A fila já ia lá no meio do mundo. Aquelas 
mulhezinha, moça, velho. Aquelas latinha de goiabada, 
com umas colhezinha de alumínio, uns com prato de 
barro. 

Eu disse:

— Fulano de tal.

— Eu.

Porque tinha o nome da pessoa com tantas pessoas. 
Com três, com quatro, cinco. O número da família.

Era três chamador. Quando chegou a minha vez. Ainda 
hoje me lembro, Antoin Alves de Oliveira, era o nome 
que tava na lista com duas pessoas. Mas a comida era 
tão poco, que eu olhei por baixo do papel à moda pa-
pagaio. Quando chegou a minha vez, eu dei um berro:
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— ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA. 

A mocinha tava quase no fim da fila, no mei do mundo. 

Cada fila tinha um guarda e tinha em cada ponta, tinha 
um guarda também pra ver o que era distribuído. Se 
botava mais pra um que pra outro. 

Eu chamei:

— Antonio Alves de Oliveira, com três pessoas.

 E nada da família vim. Eu novato, chamando três pes-
soas. A senhora desconfiou e ficou com medo de ser 
presa. Eu chamei de novo e disse: 

— Avança! 

Aí a pobrezinha saiu. Quando ela chegou no pé do bal-
cão, eu tive pena, ela chegou toda se tremendo. Mas, 
antes dela chegar, eu confirmei:

— Três pessoas. 

O guarda botou, ela foi embora e eu fui chamando. Aqui, 
acolá eu aumentava um. O pessoal ficava assustado. 

Quando foi com três dias, o guarda disse:

— Seu Cassiano. 

Me chamou no canto.

— Seu Cassiano, é que tem um pessoalzim meu, uma 
prima minha e são três pessoas. O senhor podia botar 
uma pessoazinha a mais? 

Eu disse:

— Como é o nome dela? 

O Zé Ferreira confirmava o que eu dissesse, ele era o 
fiscal. 
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— Como é o nome? 

— Fulana de tal.

— Vou aumentar uma pessoa, por enquanto. 

— Eu agradeço muito. 

Eu continuei gritando. A dele passou pra três pessoas. 
O Ferreira botava uns pedacim melhor. Eu olhava pra 
ele. Ele já sabia que era pra botar umas coisinha me-
lhor pra essa senhora. Pra encurtar a história, quando 
terminou a concentração em 1933, pessoas que entra-
ram na minha lista com cinco, três, quatro, teve gente 
que saiu com quinze pessoas.

Naquele espaço, não assumia o encargo da súplica, 
mas daquele que concede benefícios em nome de relações 
paternalistas. Durante toda sua vida, assumiu o papel de 
afilhado e pela primeira vez podia ser o padrinho. No caso 
de Seu Muriçoca, não houve tempo para troca de favores e 
obrigações, logo estaria na condição de pedinte novamente. 
Suas lembranças do campo de concentração não eram ruins. 
Ao contrário, constroem uma memória satisfeita com o po-
der que ele exercitou naquele espaço. Os famintos que ali se 
amontoavam eram importantes na configuração do cenário 
medonho onde Muriçoca atuava como um dos poderosos. A 
farda propiciou-lhe momentos jamais vividos, e ele usufruiu 
todas as vantagens que apareceram, inclusive a de narrá-las 
do jeito que mais lhe agradava.

Além disso, as memórias de Seu Muriçoca sobre o seu 
trabalho e a estrutura dos campos de concentração apontam 
certas normas de disciplina, controle e poder em torno da ali-
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mentação e de seu significado para os flagelados. Em nome da 
promessa de comida e trabalho, esses espaços eram utilizados 
para controlar a dispersão da miséria pelas ruas13.

Seu Muriçoca foi parar na cozinha e, considerando 
a fome daqueles indivíduos, esse espaço devia concentrar 
grandes proporções de poder nos campos. Era também um 
dos lugares de maior tensão entre concentrados e adminis-
tradores. Assim, o roubo e a recusa da alimentação eram 
revoltas de amplo significado. 

Tal potência se expressava também na arquitetura 
das cozinhas. Conforme a descrição dos jornais, o aces-
so à cozinha era constituído por um grande corredor es-
treito, onde os flagelados se comprimiam para receber a 
comissão. (O Povo, 16/4/1932) Desse modo, era possível 
implementar uma disciplina mais rígida no momento da 
distribuição do alimento. 

Não é possível saber se Cassiano exercia a contento sua 
função de distribuidor da comida, entretanto outros campos 
eram citados no jornal como meritórios no serviço que cabia, 
ali, ao dito soldado. Conforme uma reportagem d’O Povo, a 
distribuição da comissão no campo de Concentração do Ipu 
era feita “com máxima ordem pois há um feitor para cada 50 
chefes de família”. (O Povo, 12/7/32)

O posto de Muriçoca assegurava-lhe destacado poder, 
pois a distribuição de alimentos intensificava os conflitos. O 
momento da repartição da comida constitui saliências na me-

13 Sobre os campos de Concentração, cf.: LOPES, Régis. Caldeirão: um estudo 
histórico sobre o beato José Lourenço e suas comunidades. Fortaleza: Ed. 
UECE, 1991; NEVES, Frederico de Castro. Curral dos bárbaros: os campos de 
concentração no Ceará (1915 e 1932). Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 
15, n. 29, 1995; RIOS, Kênia Sousa. campos de Concentração no Ceará: isolamento 
e poder na seca de 1932. Fortaleza: Museu do Ceará; Secult-CE, 2001. 
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mória de alguns indivíduos que conheceram tais espaços. Na 
composição de uma memória da fome, a cozinha passa a ser 
um centro produtor de lembranças.

Sr. Francisco Lima, concentrado do campo de Ipu, con-
ta que a cozinha era o pior lugar do campo de concentração. 
Durante o seu depoimento, gravado em maio de 1996, falava 
muito da cozinha. Em 1932, tinha onze anos e era o responsá-
vel por trazer as correspondências endereçadas ao campo de 
concentração. A imagem da cozinha, por ele apresentada, cau-
sava medo e desconfiança. Na construção dessa memória, Sr. 
Francisco assim relata:

“A cozinha parecia o inferno. Pra acabar de esculham-
bar, os homens tinham um avental de couro vermelho. 
Aqueles homens tudo mexendo os tachos, as comidas... 
Era um fogo danado, aqueles homens brigavam com os 
pobres que chegavam e tinha uma cerca para evitar a 
invasão... Antônio Quixadá, que era o responsável pela 
distribuição da comida, vivia bebendo e aí era que a co-
zinha virava um inferno, ele brigava com todo mundo.”

A farda lançara Cassiano nesse espaço de agonias. Era ali 
que podia exercer o poder de guarda. De variadas maneiras, foi isso 
que fez. De certa forma, era diferente dos outros chamadores, pois, 
em vez de humilhar os concentrados, concedia-lhes vantagens, 
mantendo-se nas trilhas do compadrio. Sabia que seria um concen-
trado, não fosse pelo objeto que herdara do período efêmero que 
viveu como soldado. Por causa da “besteira do povo”, Seu Muriçoca 
desfrutou momentos inesquecíveis junto ao poder oficial. 

As astúcias de Seu Muriçoca participam de uma cultu-
ra oral que se tece com personagens determinados. As táticas 
cotidianas que ele desenvolve e narra configuram um tipo de 
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enfrentamento dos pobres em face da soberba e exploração 
dos ricos. Indivíduos que contornam um perfil construído na 
relação entre história e literatura. A esperteza desses indiví-
duos dribla a inteligência dos poderosos e estão sempre pre-
sentes nos contos e nas narrativas tradicionais do sertão. Uma 
instância se alimenta da outra. Ou melhor, a literatura incor-
pora táticas de sobrevivência, construindo certas caricaturas. 
São indivíduos que enfrentam os poderosos com as astúcias da 
palavra e das coisas, com a esperteza engendrada na miséria. 

Entre as histórias que circulam no sertão, é comum a 
presença dos indivíduos que, pobres, conseguem “enganar” 
os poderosos, com base em uma sabedoria peculiar. Nos con-
tos e histórias, recebem geralmente o nome de Cancão, Pedro 
Malazarte ou João Grilo. Figuras que formam uma espécie de 
síntese dessas tantas artimanhas do cotidiano. 

Nessa perspectiva, Michel de Certeau referenda o es-
tudo de Vladimir Propp, ressaltando que a novidade de sua 
abordagem estaria na análise das táticas, cujo inventário e 
cujas combinações se encontram nos contos. Mais tarde, com 
outros autores, esta leitura permitiria reconhecer nos contos 
os discursos estratégicos do povo. Continua Certeau: “uma 
formalidade das práticas cotidianas vem à tona nessas histórias, 
que invertem as relações de força e, como as histórias de mila-
gres, garantem ao oprimido a vitória num espaço maravilhoso, 
utópico14.” Na potência do ato de narrar, a conquista é um even-
to do momento, da enunciação criada ali mesmo, no instante 
do relato. As vitórias de Seu Muriçoca acontecem no acaso da 
narrativa e na sedução do ouvinte.

14 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: 
Vozes, 1994. p. 154. 
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Um dos cordéis mais conhecidos no Ceará conta as pro-
ezas de João Grilo. A versão mais famosa é do poeta João Fer-
reira Lima, que narra, com métrica e rima, as aventuras desse 
personagem familiar no cotidiano do sertão. As táticas de so-
brevivência recorrem, muitas vezes, à sabedoria no estilo de 
João Grilo. Um saber que vem da vida, que desorienta o po-
der, que faz “o diabo a quatro” para conseguir sobreviver. João 
poderia ser muito rico, contudo permanece pobre. Enfrenta 
os mais diferentes poderes, dentre os quais o da Igreja oficial, 
sobretudo na figura dos padres locais. 

João Ferreira conta que João Grilo foi obrigado pelo vi-
gário da cidade a se confessar:

Num dia de Sexta-feira, 
Às cinco horas da tarde,
João Grilo disse: hoje à noite,
Eu assombro aquele padre!
Se ele não me perdoar
Na igreja há novidade!

Pegou uma lagartixa,
Amarrou pelo Gogó,
Botou-a numa caixinha
No bolso do paletó.
Foi confessar-se João Grilo,
Com paciência de Jó.
Às sete horas da noite,
Foi ao confessionário.
Fez logo o pelo-sinal,
Posto aos pés do vigário. 

O padre disse: — Acuse-se!
João lhe disse o necessário.
A lagartixa subiu

49Engenhos da memória: narrativas da seca no Ceará



Por debaixo da batina
Entrou na perna da calça
Tornou-se feia a buzina. 
O padre meteu os pés,
Arrebentou a cortina.

Jogou a batina fora,
Naquela grande fadiga
A lagartixa cascuda
Arranhando na barriga.
João Grilo de lá gritava:
Seu padre Deus lhe castiga!

João disse: — Padre é homem!
Pensei que fosse mulher!
Anda vestido de saia
Não casa porque não tem fé!
Isso que é ser caviloso,
Cara de mata-bebé.

João Grilo desautoriza os poderosos sem realizar gran-
des batalhas. De certa maneira, o público leitor dessa histó-
ria sente-se vingado. O Grilo desmoraliza as instituições com 
sabedoria que não vem dos livros. Sua biografia confunde-se 
com muitas histórias vividas e narradas no sertão do Ceará. 
“João grilo foi um Cristão / que nasceu antes do dia / criou-
-se sem formosura / mas tinha sabedoria / e morreu depois da 
hora / pelas artes que fazia / assim mesmo ele criou-se pequeno, 
magro e sambudo / as pernas tortas e finas / a boca grande e 
beiçudo / no sítio onde morava / dava notícia de tudo.”

As histórias de João Grilo se formam a partir desse cotidia-
no de astúcias e táticas para o enfrentamento, nem sempre explíci-
to, dos poderes instituídos. Ao mesmo tempo, reforça um tipo de 
atitude diante de determinadas situações conflitivas do dia a dia. 
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Uma conexão visceral se estabelece entre literatura e his-
tória; ao mesmo tempo, é uma tensão com a cultura escrita, 
pois a grande arma do pobre vem da palavra oral, gestada na 
situação, agarrada no momento, como um repente. 

No cordel, conforma-se uma relação sinuosa entre ora-
lidade e escritura. Nas histórias, contadas no dia a dia, não 
há uma reprodução fiel das proezas de João Grilo, e sim uma 
construção de estilo que guarda íntima relação com o perfil 
desses personagens dos contos e novelas. Ao mesmo tempo, a 
caracterização e adaptação dessas figuras literárias são inspira-
das nas vivências de sertanejos. 

O perfil de determinados personagens da literatura po-
pular traça uma certa estrutura narrativa para a vida de alguns 
depoentes. Por exemplo, o entrelaçamento entre Seu Muriçoca 
e João Grilo. Algumas histórias se aproximam tanto, que é pos-
sível dizer com alguma segurança que a literatura popular, os 
contos, as músicas inspiram as matrizes narrativas que contam 
a vida dessas pessoas15.

Assim como João Grilo, citado no trecho anterior, Seu Mu-
riçoca também ousou enfrentar o poderoso vigário da cidade que 
vivia humilhando os pobres. Seu Muriçoca conta que no Crato, 
até o ano de 1934, ninguém jamais casou em um domingo, pois 
não era o dia das missas. Entretanto, Seu Muriçoca resolveu que 
seu casamento seria numa manhã domingueira. Para isso enre-

15 Como ressalta Raymond Williams, a dinâmica cultural se forja nessa intensa 
ligação entre história e literatura: “as testemunhas que citamos levantam 
questões de perspectiva e fatos históricos, porém também levantam questões 
de perspectivas e fatos literários. As coisas que elas dizem não são ditas em 
uma mesma modalidade de discurso. Enquanto fatos, variam de falas de peças 
teatrais e trechos de romances a argumentações de ensaios e anotações de 
diários.” (WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade: na história e na literatura. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 57.)
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dou-se numa história que poderia figurar em folheto de cordel:

“Eu fui marcar com o padre, era o vigário, pe. Assis Feitosa.

Eu queria fazer o casamento no domingo porque o 
trem ia para o Crato e então dava certo no domingo. 
O padre não queria porque nunca tinha acontecido ca-
samento na matriz no domingo, não podia e tal. Mas 
tinha que ser porque os familiares vinham no trem pro 
Crato, só no domingo. 

Fui falar com o senhor bispo, Dom Francisco de Assis 
Pires. Na segunda-feira, eu fui falar com o seu bispo. 
Cheguei lá, bati palma. Uma hora da tarde. Beijei a 
mão dele, disse o que eu queria. Contei a história to-
dinha. Eu queria o casamento na igreja. Podia muito 
bem não querer, como têm tantos por aí. Mas o padre 
não tinha aceitado. Expliquei que só tinha ele pra eu 
me valer pra fazer meu casamento.”

Seu Muriçoca intercala a narrativa de seu casamento 
com risos, como quem conhece as armas e armadilhas do 
mundo para quem é pobre. Conhece as hierarquias não só 
para respeitá-las, mas para utilizá-las em seu benefício. Se 
um simples vigário negara-lhe o casamento dominical, certa-
mente o bispo não iria deixar que uma ovelha se desgarrasse 
de seu rebanho por causa de um subordinado. 

Ele entende o jogo de vaidades e disputas pelo poder nos 
diferentes espaços, nesse caso, a Igreja. Dessa forma, recorre ao 
escalão mais alto para desautorizar o padre. Conseguiu trazer 
o vigário para falar com o bispo em pleno sol do meio-dia. E 
assim a narrativa vai seguindo o rumo da sua memória:

“Disse pro ajudante dele:

— Vá chamar o vigário. 
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Quando lá vem o vigário no sol quente. Quando en-
trou que me viu, ficou vermelho, mudou de cor igual 
galo campina.

Aí o bispo disse: 

— Faça o casamento. O rapaz já vem procurar a igreja 
e você ainda não quer fazer o casamento. Tá expulsan-
do o rapaz? Faça o casamento no dia que ele quiser. No 
domingo? 

— É sim, senhor.

— Pois ele vai fazer o seu casamento. Beijei a mão dele, 
agradeci e saí. Ele saiu na frente e eu saí atrás. Eu saí rindo e 
pensando: ‘Olha, você pensa que só tem você no mundo?’”

Mas a guerra estava só começando. Mexeu com a vai-
dade do seu vigário e comprou a briga até as últimas conse-
quências. Afinal, quem era o vigário para aquele que tinha a 
bênção e o apoio do bispo? Mesmo assim, não foi tão fácil... E 
a narrativa vai ganhando mais fôlego:

“Quando foi no sábado, eu fui fazer a confissão. Fui-
-me confessar com ele. Ele disse: 

— A moça também tem que vim se confessar comigo.

— Sim senhor. 

Nós mandamo avisar a família. Quando fui-me con-
fessar na sacristia, aquela lampadazinha lá no alto, 
parecia uma brasa de fogo. O piso da sacristia era um 
ladrilho antigo, chega tava todo comido. 

Sentou-se na cadeira: 

— Conte seus pecados. 

E eu pá, pá, pá. No mei da confissão. Tinha uns três ou 
quatro esperando. Ele confessou todo mundo e deixou 
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eu por último. Pra me massacrar.

No meio da confissão chega um cidadão, deu boa noite a 
ele. Ele se levantou, me deixou de joelho e foi conversar 
com o cidadão na porta. Ficaram conversando e eu lá 
de joelho e aquela luz na minha cabeça quente. Era uma 
quintura. Meu joelho só tinha osso. Eu já tava era me 
escorando. Joelho doendo. Já não aguentava mais e disse: 

— Seu vigário, quer vim terminar minha confissão? Se 
o senhor não quiser, diga que eu vou embora.

Voltou, mandou eu rezar num sei quantos pai-nosso, 
uma penitência doida. Hoje eu num sei mais rezar nem 
o pai-nosso. 

— Amanhã você venha receber a comunhão. 

— Certo. 

De manhã cedo, eu fui comungar. Lá na comunhão ele 
disse que não ia mais fazer o casamento. Eu disse: 

— Mas o seu bispo não mandou?

— É, mas eu não vou fazer. 

— Pois eu vou dizer pra ele. O senhor vai fazer. O se-
nhor não se governa. – Já fui bancando o mal criado. 
– O senhor tem quem mande no senhor.”

Na sua memória, o padre foi derrotado em público. 
Nenhum acontecimento na vida de Seu Muriçoca é contado 
impunemente. São todos envolvidos em enredos fascinantes, 
montados com o gosto dos enfrentamentos e vitórias, ainda 
que rápidas, diante do poder instituído. Sua potência é exerci-
da no saber ordinário, nos interstícios da argumentação, mas 
vem de uma argúcia que nasce na vida cotidiana. 
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E assim aconteceu o casório, mas não em qualquer dia. 
Foi no domingo, como queria Seu Muriçoca. Na hora exata em 
que a maioria dos moradores iam à igreja receber a bênção das 
cinco horas. Estavam todos lá, presenciando a vitória de Seu 
Muriçoca sobre o padre. O episódio transformou-se em espe-
táculo. Todos queriam estar presentes ao primeiro casamento 
dominical na cidade do Crato.

“Bom, ajeitou-se tudo. O casamento tava marcado pras 
cinco horas. Naquela época, hoje ainda é assim. Mas, na-
quela época, os moradores, dia de domingo, os moradores 
daquela redondeza, todo mundo vinha assistir a bênção 
das cinco horas. Como tinha a organização dos sindica-
tos e dos legionários todinhos, os sapateiros. Todo mundo 
tava sabendo que meu casamento era no domingo. Junta-
ram todo aquele pessoal. Não só a pessoa como aqueles 
que podiam ir e ainda o pessoal que vinha de fora para as-
sistir a bênção. A igreja ficou lotada. A igreja tava tinindo. 

Quando eu cheguei, o pessoal foi logo batendo palma, 
aquela coisa toda. Fomo pro altar de São Vicente de Paula 
que tem uma porção de menino, não sei se você conhece o 
santo. Tinha a entrada e na esquerda da matriz tinha o al-
tar de São Vicente de Paula. Foi lá o casamento. Tinha gen-
te de todo jeito. Era aquele movimento, quando eu ouvi: 

— Chegou a noiva! 

Todo mundo queria assistir meu casamento. Nunca nin-
guém tinha assistido um casamento num dia de domin-
go. Antes do casamento já dava muita gente na igreja, de-
pois do casamento foi que veio gente pra assistir.”

A batalha ainda não estava ganha, houve muita emoção 
nos últimos momentos. Todos aguardavam. A noiva já estava 
lá, quando o padre disse:
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— Tá faltando pagar vinte mil-réis da licença. 

— Que licença? 

— Da moça, que ela não é daqui de Crato. Ela é de 
Senador Pompeu.

Eu disse: 

— Mas já foi pago. 

— Aonde? 

— Foi pago em Senador Pompeu ao Padre Lino, que 
era o vigário lá em Senador Pompeu

— Ah, mas tem que pagar aqui novamente. Aqui é aqui, 
você num tá se casando lá. Você tá se casando aqui. 

Eu digo: 

— Mas eu não pago, que já foi pago. Eu não pago mais. 

— Então eu não faço o casamento. O senhor bispo já 
lhe disse. 

Aí eu disse pra todo mundo. Contei tudo: 

— Olha minha gente... Isso é assim, assim, assim. Eu 
fui ao senhor bispo pra ele fazer meu casamento e tal. 
Agora ele tá cobrando esses miréis, eu não pago. Eu 
não vou pagar pro senhor beber cachaça e comer cos-
tela gorda às minhas custas. 

Disse no altar. A igreja lotada. Aí todo mundo horro-
rizado. Uns contra, outros a favor. As beata me arrasa-
ram. Aí foi aquela coisa horrível, uma confusão. Aí eu 
fiquei doido. A noiva começou logo a chorar, a irmã 
da noiva. Os testemunhos disseram que iam pagar, eu 
disse ‘não’. Pagaram os vinte miréis lá pra ele. Aí ele fez 
o casamento. Mas eu não tinha pago.
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Seu Muriçoca não tinha posses, mas nem por isso seria 
considerado um zé-ninguém. Segundo ele, com suas artima-
nhas, enfrentava quem fosse. Agitava a cidade com sua rebeldia 
e era conhecido por todos. Como ele mesmo diz, era amado 
por uns e odiado por outros, mas jamais ignorado. Fazia-se um 
personagem digno de participar dos episódios narrados pela 
tradição oral. Este é o perfil que ele garante nas suas histórias, 
ou seja, o indivíduo que não se rende, que incomoda, que é 
conhecido pelo atrevimento da palavra, ainda que não seja rico.

A narrativa do nosso personagem contém a estrutura 
das epopeias e dos contos populares no sertão, mas também se 
costura com linhas traçadas pela vivência no teatro. Por vezes, 
o texto assemelha-se a um auto de Ariano Suassuna. São episó-
dios pitorescos, contados com o ritmo das novelas ou de peças 
teatrais. Os enredos se constroem de modo a prender o ou-
vinte até o final da história, tramas narradas na perspectiva de 
um público, preocupadas em envolver o espectador, ancoradas 
numa tradição oral que, afinal se organiza numa conexão tensa 
com a escrita.

Como arremata Muriçoca, na vida do pobre, tudo é 
aventura. Nesse caso, não é uma aventura espetacular, é uma 
ação singular que traz venturas inusitadas. No casamento civil, 
também fez valer sua astúcia. Dessa vez, não mais entre padre 
e bispo, mas entre o juiz e o escrivão do cartório. 

Sabendo das dificuldades que enfrentaria com o escri-
vão, recorreu, antes de mais nada, ao “dono dos porcos”. Foi, 
então, falar com o juiz, mas, como de costume, preparou-se. 
Ou melhor, paramentou-se adequadamente. Seu Muriçoca ti-
nha com ele uma antiga arma cuja eficiência já era conhecida, 
por isso se levantou cedo para falar com o juiz e, antes de tudo, 
vestiu-se com a farda. A que julgou mais apropriada para o 
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momento foi a farda de legionário:

Quando foi de manhã bem cedo eu me levantei. Nesse 
tempo eu tinha uma farda, tinha escrito Legião Cearen-
se do Trabalho, do pessoal do sindicato. Do tempo do 
Severino Sombra. Os camisa verde que o presidente era 
o Plinio Salgado e aqui era o tenente Severino Sombra. 

Fui todo fardado, a túnica era de nesga, calça azul, blu-
sa branca. Bati palma. Eu fui com a farda da Legião. Aí, 
bati palma, saiu a empregada: 

— O que é que você quer? 

Ora, sete horas da manhã. 

— Quero falar com o doutor Hermes. 

— Essa hora da manhã?

— Sim senhora, o que é que tem?

— O doutor não tomou nem café e o senhor já quer 
falar com ele? 

— Que é que tem? Faça o favor de dizer que é um le-
gionário que quer falar com ele. José Cassiano da Silva. 

Aí, lá vem de novo:

— Ele disse que o senhor entrasse. 

— Muito obrigada.

Em muitos momentos, Seu Muriçoca lança a ideia de 
que é mais difícil o enfrentamento com os pobres, que, pelas 
circunstâncias, exercem algum tipo de poder, do que mesmo 
os ricos. Nas relações horizontais, há uma disputa maior pelos 
espaços. Em seus autos, é sempre destratado por algum empre-
gado e raramente pelo chefe. Uma das possibilidades interpre-
tativas que ele propõe é a de que sabe lidar melhor com os ricos. 
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Ademais, sugere sutilmente que a esses é mais fácil ludibriar. 

A empregada abriu a porta, eu fiquei na sala, não man-
dou nem me sentar. Lá na sala, aquela casa muito gran-
de tinha um corredor, uma fileira de quartos. Tava ele 
sentado naquela mesona grande. Uma mesa bem farta. 
Mamão, banana, queijo, doce, bolo.

De longe, eu pedi desculpa a ele pelo meu atrevimento 
de falar com ele aquela hora. Ele disse: 

— Senta aí. 

Sentei acanhado. Ele mandou que a moça fosse pegar 
um café pra mim. Veio aquela xícara grande. Mandou 
eu botar leite.

— Não senhor, muito obrigado. 

Fui comer um pedaço de bolo. O bolo não queria nem 
descer aqui, por causa do sufoco. Ele acendeu o charu-
to, parecia aquele presidente da Inglaterra, da Segunda 
Guerra Mundial. 

— Finalmente, o que é que o senhor deseja, seu Cassia-
no? Vejo que o senhor é um legionário. 

Aí eu disse: 

— Doutor... 

Eu contei a história todinha. Todo a história. Aí foi ele disse:

— Me diga uma coisa, você buliu com a moça? 

— Não, senhor. 

— Pode dizer, não me nega. 

— Não, senhor.

— Pois você volta, diga ao responsável por ela que hoje 
eu vou fazer o seu casamento com... Como é o nome 
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da moça? 

— Chama-se Lindô. 

— Com a Lindô entre seis, sete horas da noite. [Vale 
ressaltar que o casamento civil aconteceu um ano antes 
do católico.] 

Eu já voltei chei de vida. 

— Vá logo que hoje o Cezário tem muito serviço.

Cezário era o home do cartório. [o escrivão, ou me-
lhor, o grande problema para o seu Muriçoca.] 

— Diga a ele que prepare os papéis pra hoje. Chame 
todo mundo pra ir no cartório...

Saimo pro cartório. Enquanto ela tava se arrumando, 
eu fui lá em casa avisar o pessoal. Minha mãe ficou em 
tempo de morrer, como é que eu ia fazer um negócio 
desse sem nenhum tostão. Eu disse, é isso mesmo. Fi-
nalmente eu vim, chegamo no cartório. Quando che-
guei lá, o Cezário disse:

— Casamento essa hora? 

— Eu vim da orde de doutor Herme Paraíba.

 Mais uma vez, Seu Muriçoca articula, em seu favor, o 
jogo das hierarquias.

— Você foi na casa dele? Foi aborrecer o juiz. 

Eu disse: 

— Tomei foi café com ele, com bolo com tudo. 

Terminou, ele disse: 

— É 12 miréis o casamento. 

— Sim, senhor. 
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Levei o dinheiro contado. Volto, mando as meninas 
irem pra casa. Vou lá no doutor Hermes que ele disse 
que eu fosse lá. Cheguei lá e disse: 

— Doutor, o Cezário me cobrou 12 miréis. 

— O quê? 

Ele disse: 

— Você volte e diga pra ele que devolva os seus 10 miréis.”

Dessa vez, a farda de legionário conseguiu estabelecer as 
conexões desejadas. Além de desautorizar o escrivão, conseguiu 
seu dinheiro de volta. Seu Muriçoca não só participa de todos 
esses valores da tradição, expressos na indumentária, como 
também os manipula em seu benefício. Articula uma rede de 
relações onde ressalta astúcias enredadas nessas tradições. 

Embora faça uso desses valores, jamais será da mesma 
forma que o poder institucional, pois ele parte de um outro 
lugar social. Sua participação se gesta na experiência do ser 
pobre e conecta-se com outras maneiras de vivenciar tais en-
grenagens da tradição16.

O apreço de Seu Muriçoca por suas fardas justifica-se 
por esse emaranhado de conexões em que a roupa tem gran-
de poder. É também com esse tema que José Ferreira de Lima 
encerra o cordel sobre João Grilo. Conta que sua fama já havia 
chegado aos lugares mais distantes, despertando a curiosidade 
de todos, e um dia foi convidado para visitar o Sultão.

16 Como sugere Thompson em seus estudos sobre a classe operária inglesa 
no século XVIII, “las normas que así se defiendem no son idénticas a las 
proclamadas (pelo poder) por la Iglesia o las autoridades; son definidas en el 
interior de la cultura plebeya misma.” (THOMPSON, Edward Palmer. Tradición, 
revuelta e consciencia de clase. Barcelona: Crítica, 1979. p. 44.).
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O rei daquele país
Quis o reino embandeirado
Pra receber a visita
Do ilustre convidado.
O castelo estava em flores,
Cheio de tantos fulgores
Ricamente engalanado.

As damas da alta corte
Trajavam decentemente
Toda a corte imperial
Estava impaciente,
Ou por isso ou por aquilo,
Pra conhecer João Grilo,
Figura tão iminente.

Afinal, chegou João Grilo
No reinado do Sultão.
Quando ele entrou na corte,
Que grande decepção
De paletó remendado,
Sapato velho furado,
Nas costas um matulão!

O rei disse: — Não é ele! 
Pois assim já é demais!
João Grilo pediu licença,
Mostrou-lhe as credenciais
Embora o rei não gostasse,
Mandou que ele ocupasse
Os aposentos reais.

Até os membros da corte
Diziam num tom chocante:
Pensava que o tal João
Fosse dum tipo elegante;
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Mas nos mandam um remendado,
Sem roupas, esfarrapado,
Um maltrapilho ambulante!

João Grilo disse: está bem
Mas disse com seu botão:
“roupas finas trouxe eu,
dentro do meu matulão
me apresentei rasgado
pra ver neste reinado
qual era a minha impressão.

João Grilo veste-se como um nobre e é convidado a jan-
tar na mesa real junto aos demais, mas tudo o que pega da 
mesa derrama sobre sua roupa. O rei estranha e pergunta: por 
quê? João responde:

Esta mesa tão repleta
De tanta comida boa,
Não foi posta pra mim,
Um ente vulgar, à toa
Desde a sobremesa à sopa
Foi posta pra minha roupa
E não pra minha pessoa

Eu, estando esfarrapado
Ia comer na cozinha,
Mas como troquei de roupa,
Como junto da rainha.
Vejo nisso grande ultraje
Homenageiam meu traje,
E não a minha pessoa!

João encerra a trama enfrentando a nobreza em nome 
da importância que eles atribuem à indumentária. Mas, ao 
contrário desse confronto exemplar em que João Grilo dá uma 
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lição de moral nos ricos, Seu Muriçoca participa e se utiliza de 
tal valor, para conjugar seus interesses.

Muriçoca tem apreço especial pelas roupas, por isso mes-
mo se utilizou precisamente desse utensílio para obter algumas 
conquistas ao longo de sua vida. Ademais, em muitas passagens 
de sua fala, a indumentária é salientada de algum modo. Desta-
ca não somente as roupas que ele próprio vestiu, como também 
a roupa dos outros personagens do seu texto. Como, por exem-
plo, no momento em que foi procurar seu primeiro emprego 
na capital. Tendo madrugado na porta da sapataria depois de 
algum tempo, Cassiano avista 

aquele cidadão de roupa toda branca, de linha, gravati-
nha, balançando a bengalinha. Naquele tempo aquelas 
pessoa assim, tudo usava bengala, até eu usei bengala e 
ai daquele que não usasse bengala [...]

Seu Muriçoca faz a advertência sobre o não uso de um 
acessório tão significativo como a bengala. Acompanhada da 
imprescindível cartola, a bengala permitia trânsito nos lugares 
elegantes e bem frequentados da cidade. Não por acaso, nas 
casas que acompanhavam as últimas determinações da moda 
e da etiqueta, não faltava, logo à entrada, um chapeleiro ou, 
como destaca Eduardo campos em seu livro de memórias so-
bre Fortaleza, um porta-chapéus que, “solene, impunha-se na 
sala de visita”17. No meio do móvel, havia um espelho oval la-
deado por ganchos que se enfileiravam para serem ocupados 
pelos chapéus e bengalas.

Entre outros espaços elegantes, o Theatro José de Alen-
car era lugar privilegiado para o uso das charmosas bengalas 

17 CAMPOS, Eduardo. O inventário do quotidiano: breve memória da cidade de 
Fortaleza. Fortaleza: Fundação Cultural de Fortaleza, 1996. p. 65.
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e chapéus. O teatro funcionava como um espaço de porte dos 
trajes que, em certa medida, já estavam fora de uso cotidiano.

Mesmo sem participar do grupo que tinha porta-cha-
péu na sala de visita (Seu Muriçoca nem mesmo tinha sala de 
visita), encarregou-se de meter-se no meio daqueles que não 
podiam viver sem uma bengala. Insinua que a ausência da 
bengala simbolizava humilhações na cidade. E mesmo com o 
fim do emprego corriqueiro de cartolas e bengalas, o Theatro 
José de Alencar continuou, por algum tempo, recebendo seus 
visitantes devidamente acompanhados de tais acessórios. 

As histórias de Muriçoca são costuradas e remendadas 
com linhas que ele mesmo foi tecendo ao longo dos seus 89 
anos. O contato com o Teatro contorna um vistoso bordado 
e, por isso mesmo, suas narrativas não iriam ser mostradas, 
apontadas ou expostas de qualquer jeito. São histórias para 
serem narradas pela composição de textos dirigidos e encena-
dos; dramatizadas no Theatro José de Alencar. 

1.2 O Teatro

No dia 17 de junho de 1910, os fortalezenses puderam fi-
nalmente entrar no suntuoso Theatro José de Alencar. Foram dois 
anos de expectativa até que a cidade pudesse contar com mais um 
glamoroso prédio para abrigar as companhias de espetáculos que 
chegavam de todas as partes do mundo. “[...] A cerimônia inaugu-
ral contou com o alto mundo oficial e o escol da sociedade. O teatro, 
feericamente iluminado, oferecia um espetáculo soberbo”18.

Mas essa não foi a única função assumida pela casa, pois 
o “José de Alencar” acabou sendo palco de múltiplos aconteci-
mentos. Em 1932, o maior espetáculo poderia ter sido a Com-

18 BARROSO, Oswald; BARREIRA, Gentil. Theatro José de Alencar: o teatro e 
a cidade. Fortaleza: Terra da Luz Editorial, 2003.
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panhia Alemã de Balé, não fosse pela desleal concorrência re-
sultante da presença de centenas de combatentes dispostos a 
dar sua vida pela pátria contra os “rebeldes” de São Paulo.

E, já que a guerra é também um grande espetáculo, ne-
nhum lugar abrigaria melhor seus componentes do que as ins-
talações metálicas (importadas da Escócia) do magnífico Tea-
tro. Não por acaso, o Teatro envolveu-se com a “revolução” de 
variadas formas. Além das ruas de São Paulo, a guerra de 1932 
também entrou no palco do Theatro José de Alencar:

O Festival de amanhã no Teatro José de Alencar

Para o grande festival que se efetuará na noite de ama-
nhã, no teatro oficial dedicado ao exmo Sr. Capitão 
Carneiro de Mendonça e em prol dos bravos soldados 
cearenses que foram combater a rebelião paulista. Foi 
organizado atraente programa, dividido em três partes.

Além de escolhidos números de canto e música, o ilustre 
folclorista Sr. Leonardo Mota fará interessante palestra.

Terminada a terceira parte, será apresentado um espe-
táculo de grande efeito, comemorando a epopeia dos 
18 de Copa Cabana [sic]. Por essa ocasião será canta-
do pela primeira vez no Ceará, o hino patriótico sobre 
esse feito. O festival terminará com o hino Nacional.

Em outro momento, o teatro novamente é mencionado: 
“Está sendo organizado o 2º Batalhão provisório. A nova unidade 
ficará alojada no Teatro José de Alencar.” (O Povo, 27 ago. 1932).

Nesta unidade, alojou-se José Cassiano da Silva. No mesmo 
ano, teve seu primeiro contato com o Theatro José de Alencar e, 
muitos anos depois, transformar-se-ia em Muriçoca, homem que 
melhor conheceria as vitórias e derrotas do velho “José de Alen-
car”. E foi justamente sentada na plateia principal desta casa que 
eu ouvi, ao longo destes quatro anos, a história da guerra de 1932:
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Quando vei o alistamento. Um rapaz, chamava-se Mi-
údo, um cabo do exército. Recebeu uma autorização 
pra ir alistando o pessoal em Crato pra ir pra guerra. 

— Ah, agora eu vou!

Aí foram aqueles conhecidos. Aí fumo. 

Pra onde ia o soldado Miúdo, ia aquele horror de 
gente atrás. 

(Kênia) — O senhor queria ir pra guerra? Por quê?

— Eu queria vim como eu vim. Porque tava todo mun-
do vindo, a gente não tinha emprego de nada.

— E vamo ser sordado.

— Sordado, o quê, rapaz, é soldado.

Então foram marcar o dia. O alistamento era lá na ca-
deia, então era todo mundo. Uns dois ou três ali na 
mesa. Quando se alistrava, recebia três miréis. 

— Eu disse a minha mãe que tava com vontade de 
me alistrar.

— Não, meu filho, não vá pra guerra, não! Vai é morrer.

Eu disse:

— Morre não. Mas eu vou.

Foi chegando o dia. Todo mundo me conhecia. Aí foi 
o soldado Miúdo:

— Como é teu nome, José Cassiano? 

— José Cassiano da Silva.

— Nome do pai? Nome da mãe? Em que ano tu nasceu?

— 03 de setembro de 1914.
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— Ah você não vai. Você só tem 17 anos. Num pode. 
Dá não.

Eu disse:

— Num faça isso comigo, eu quero tanto ir.

Ele disse:

— Eu sei que você tá com muita vontade de ir. Você 
tem tamanho. É magro, mas tem tamanho. Você sai 
por aqui e não diga que veio aqui hoje e amanhã na 
hora que perguntarem do nascimento... 

Chegou em casa, contei pra mãe. Ela:

— Felizmente que você não foi.

Eu disse:

— Mas eu quero ir.

— Você vai é morrer na guerra.

— Se morrer é porque tem que morrer.

Chegou no outro dia, fui o terceiro da fila:

— E aí, Cassiano, tá mesmo com vontade de ir pra guerra?

— Vou.

— Em que ano tu nasceu? 

— 1913.

Aí ele me alistou. Quando acabou, eu recebi 3 miréis. Saí 
chei de vida. Até hoje eu tenho registro de nascimento 
de 1913. Só minha carteira profissional é de 1914...

Fui direto pra casa com os três miréis no bolso:

— Pronto mãe, me alistei e tá aqui o dinheiro. Eu num 
vou morrer, não.

Ela pegou o dinheirim e foi logo na bodega. Trouxe 
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umas tripa, arroz, feijão. Não tinha nada. Ela ficou ale-
gre. Ficou triste porque eu ia pra guerra, mas alegre por-
que foi comprar as coisa que nem tinha o que comer. 

Passamo uns cinco dia lá ainda. Todo dia a gente rece-
bia 3 miréis. Ai nós embarcamo pra cá. No dia que nós 
embarcamo, recebemo 8 miréis. Eu deixei uma parte 
em casa e viajei com 2 miréis pra cá.

Aí foi aquele choro. O pessoal na estação, todo mundo 
rezando. As mães dando ataque porque os filho vinha 
pra guerra.

De lá pra cá, o povo vendendo aquelas coisa, aquelas 
galinha. A gente:

— Quanto é?

— 400 réis.

Aí nós comprava e jogava os prato no chão.

O pessoal dizia:

— Seus desgraçados, vai pro inferno.

Nós respondia: 

— Nós vamo é pra guerra. Pra São Paulo, defender vo-
cês. Vamo servir de bucha pra canhão.

Nós chegamo aqui, viemo pela General Sampaio. Chega-
mo em frente ao Teatro, ele tava todo iluminado. Eu não 
sabia o que era teatro. Não sabia o que era coisa nenhuma.

Entramo aqui. Passamo aqui. Isso aqui tava chei de sol-
dado. A cozinha era lá atrás. Chegamo bem aqui, rece-
bemo o prato de ágate, colher, um copo de alumínio e 
entramo na fila pra pegar a xepa. 

Lá na frente tinha um cozinheiro, era o Zé Buquinha, era 
do Crato. Aí reconheceu a gente. Aí era aquele prato chei 
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de comida, aquele bife que eu nunca tinha visto daquele 
jeito. Tinha umas verdura. Eu num sabia nem o que era 
verdura. No prato vinha tudo. Mas a fome era tanta, ele 
botando no meu prato e botando no prato do outro e eu 
olhando pra ver se o prato dele tinha mais do que o meu. 
Pensando que no dele tinha mais, tinha coisa melhor etc.

Enchia o prato. A gente recebia duas laranjas, duas 
bananas e uma etapa de pão. Passavam manteiga. Só 
existia duas marca: era Diamantina e Lírio.

Quando acabei de comer, saímo de novo. Eu subi. Fui 
dormi naquele canto acolá. Me sentei. Tirei o paletó, 
tava-me acabando e dizia:

— Ai meu Deus, eu vou morrer.

Tentava engolir e a comida voltava. Dava um suor frio. 
Lá pra madrugada é que fui melhorando. Quando deu 
cinco horas, a corneta tocou acordando todo mundo.

Entramo na fila com um caneco de café e uma etapa de 
pão. Eu nunca tinha visto aquele tanto de comida. Ti-
nha visto muito feijão, pão, mas era comida grosseira. 
Comida de quartel, coisa boa. Tava na época da fome.

Aí fomo fazer a instrução. Nosso instrutor era um nego 
véi dos olhos vermelhos e chegou:

— Meia volta, volver!

Eu lá sabia o que era meia volta, volver. Ele chutou mi-
nha canela e eu gritei de dor. Bem que a minha mãe 
disse que não era pra eu vim. Tamo começando a sofrer.

Aí eu pensei:

— Ai desgraçado, se eu te pegasse naqueles tabuleiros 
da serra do Araripe com uma pexeira, eu cortava suas 
tripas que não se salvava.
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Saí dando marcha, enquanto ele gritava:

— Se ajeita, moloide!

Quando deu dez e meia, foi todo mundo pegando a 
xepa. Entramo na fila do almoço. Quanto mais eu co-
mia, mais me dava vontade de comer e olhando o prato 
dos outros.

No terceiro dia, foi que eu já fui me acostumano. Ah! 
No segundo dia de manhã, quando o caba recebeu o 
copo de café, entramo na fila de novo. Aí eu fiquei, 
comi outro copo de café com outra etapa de pão. A 
fome é um negócio sério. Quem nunca passou fome 
não sabe o que é essas coisa. 

Quando foi um belo dia de madrugada, eu só ouvi os 
fogo. Alguém gritou:

— Olha, foi a guerra que terminou!

Eu disse:

— Vixe Maria! Se a guerra terminou, eu num vou pra 
guerra, não?

No outro dia, correu a notícia que a revolução tinha 
acabado. Quando foi onze horas, todo mundo na mesa. 
Mesas originais da inauguração do Teatro. 

O capitão falou que a guerra tinha terminado e que foi 
muito bom e perguntou:

— Aqueles que querem ir pra casa levante a mão e os 
que quiserem ir pro 23 BC [23º Batalhão de Caçado-
res] que desse um passo a frente.

Eu dei foi um pulo pra frente. Deu duas hora, fomo pra 
instrução. Cinco hora pra xepa. 

— Você sabe o que é a xepa?
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(Kênia) — Não. 

— É a boia dos soldados, a comida, viu.

Pois bem, seis hora deixamo o teatro e fomo pro 23 BC.

Chegamo lá, se apresentamo. Eu fui pra Segunda 

Companhia.

Aquelas cama, aqueles lençol limpo, uma manta, os 

travesseiro, tudo limpim. Eu olhei e disse:

— Oh beleza!

Ele disse:

— Silêncio!

Eu nunca tinha dormido numa cama daquelas. Um 

travesseiro com aquela fronha. 

Eu disse:

— Aqui é outra coisa. Agora eu vou ser soldado.

Quando a corneta tocou, fomo tomar banho e chega-

mo no refeitório: 

Que coisa!

A mesa, os talher, laranja, banana, pão com manteiga, 

leite. Uma coisa que você num queira nem saber. 

A comida, se aqui era boa, lá é que foi mesmo. Só num 

foi melhor porque [pausa] tinha o diabo do garfo. Eu 

nunca tinha comido de garfo. Ninguém sabia como fa-

zer. Fomo olhando uns pros outros.
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Eu peguei o garfo e enfiei o garfo na boca. Foi sangue 
como diabo. Meu beiço ficou partido e inchado e eu num 
comia direito depois. Foi um sofrimento medonho.

Fui me acostumando a comer de garfo, mas ainda hoje 
eu fico olhando como é que o sujeito pega, se o garfo 
ou é a faca que é na esquerda. Onde é mesmo?

Ficamo aguardano, ninguém sabia pra onde ia. Quan-
do foi um dia, eu mais dois colega, Zé Ferreira e Chi-
quim. Aí o Zé Ferreira disse:

— Rapaz, vamo pedir baixa pra ir embora? Vamo, 
Cassiano?

— Eu não. Eu vim pra ser soldado, eu vou ser soldado. 

— Que diabo de soldado, home? Ninguém sabe pra 
onde é que vai.

— Eu num vou, não. 

— Vamo. Vamo lá pro nosso povo que eles tão passan-
do necessidade, nós deixamo o povo lá.

— Não. Eu quero ser soldado.

Eles dois foram pedir baixa.

— Você num vai mesmo, não?

— Eu, não.

— Vai. 

Aí me empurraram:

— Se a gente chegar e você não chegar, vai ser aquele 
choro, tua mãe...

— Pois vamo.

— Pedi licença. Eu teso feito uma estátua. O sol batia 
no meu rosto e eu teso. O sargento:
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— Isso num presta pra nada, dá aí a licença dele.

Recebi o pagamento, desci as escadas com as pernas 
duras. Tava danado de raiva.

Fomo pegar nossa roupa no quartel. A gente recebeu 
também a farda, bem bonita. Botamo a roupa no saco.

Viemo dormir na estação. Quando deu cinco horas da 
manhã, o trem partiu pro Crato. Nós fumo embora.”

1.3 Ainda o Teatro...

Segundo o dicionário Caldas Aulete, teatro significa: 
“edifício onde se representam obras dramáticas; obras dramáti-
cas de um autor; arte de representar; lugar onde se passa qual-
quer acontecimento; aparência vã, miragem, ilusão; aconteci-
mento imprevisto e que produz efeito; composição dramática; 
obra literária representada; tratar de um assunto no teatro, tra-
tar dele em drama, comédia etc”. A narrativa de Seu Muriçoca 
não só transita por todos estes significados, como também cria 
novos sentidos para uma vida teatral.

Quando propus a primeira entrevista, em 1999, pedi o 
telefone da sua residência, mas Seu Muriçoca sugeriu que eu 
ligasse para o Teatro. Lá estaria no horário combinado. Na-
quela ocasião, fiz a primeira tentativa de explicar meu traba-
lho e indaguei se haveria disponibilidade para falar comigo. 
Sem prestar muita atenção no que se tratava, Muriçoca con-
cordou. Perguntei onde ficava sua casa e ele disse que preferia 
o Teatro. Depois daquele dia, passei quatro anos tentando, 
em vão, conhecer sua residência, como também a esposa, a 
mobília, suas fotos e suas coisas. 
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Se, ao invés de Muriçoca, houvesse encontrado Cas-
siano, quem sabe teria tomado uns goles de café feitos por 
D. Lindô, que, sentada à mesa, ouviria comigo as histórias 
e, em vários momentos, faria correções, afirmações ou ne-
gações sobre os fatos contados. Com Cassiano, talvez exis-
tisse a possibilidade de conhecer, uma a uma, todas as suas 
ferramentas de trabalho, seus retratos de família e a farda 
que utilizou quando se alistou para combater na Revolução 
Constitucionalista de 1932. Mas Cassiano virou Muriçoca 
e, desse modo, não havia mais espaço para interferências 
dos vizinhos e familiares na gravação de seus depoimentos. 

Ao passo que Seu Muriçoca, em certo sentido, sa-
bia seu texto de cor, também ajudava a compor o meu. 
Teria que definir protagonistas, coadjuvantes, figurantes, 
cenário, luz etc. Depois de tantas entrevistas, ficaram mais 
claros alguns significados do trabalho com memórias nar-
radas. Dito de outro modo: as memórias não seriam utili-
zadas como apêndices da história; o desafio era agora ten-
tar perscrutar as especificidades contidas no movimento 
das diferentes memórias e narrativas. Dimensões que não 
resgatam o passado, mas o recriam a partir do presente e 
do desejo de futuro ou mesmo de um tempo que se funda 
no instante da narrativa.

Para o encaminhamento da pesquisa, seriam neces-
sários narradores, ou seja, pessoas com habilidade para 
construir narrativas, sobretudo orais. Assim, Seu Muriço-
ca conseguiu um dos papéis principais, pois, antes de tudo, 
colocava-se como um homem público. Interessava-lhe con-
tar aquilo que envolvia uma plateia. Éramos estranhos um 
ao outro e, em certa medida, continuamos assim até hoje. 
Construímos nossos papéis para manter o espetáculo em 
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cartaz. Seu Muriçoca “criou” duas ou três personagens e 
com elas foi compondo suas histórias, enquanto se defendia 
das “tiranias da intimidade”.19

Quando, em 1935, saiu definitivamente do Crato para morar 
em Fortaleza, Muriçoca passou a ser um forasteiro. Aqui ninguém 
o conhecia. Na capital, não há muito espaço para o íntimo. Ele per-
cebeu que o espaço da cidade grande é diversificadamente teatral.20 

A experiência performática de Muriçoca não é somente 
perfilada pelo que se entende e sabe dos rituais de tradição 
oral no sertão do Ceará.21 Parece misturar, de forma mais evi-
dente, elementos da oralidade vivenciados antes e, nesse caso, 
aprofundados na vida em Fortaleza e, mais do que isso, na sua 
ligação íntima com o Teatro e com gente letrada. 

Não é uma performance que imita valores e atitudes 
com o intuito de ser mais um na multidão da cidade que 
cresce22. Ao contrário, é uma atuação que o torna público, 
que rompe com a ideia de uma isoformia urbana. Com isso, 
destaca-se e faz publicidade.

19 SENNETT, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
20 Sennett observa o declínio do homem público e a formação de plateias 
(estranhos e forasteiros), no contexto do agressivo crescimento populacional de 
Londres e Paris no século XVIII. Nesse contexto, o autor infere: “O problema da 
platéia em um meio de estranhos tem sido comparado ao problema da platéia no 
teatro: como suscitar crença entre aqueles que não nos conhecem?” (Ibid., p. 67).
21 Seu Muriçoca não intercala sua narrativa com frases bastante presentes 
nas contações de história no sertão do Ceará. Muitos depoentes se utilizam 
de expressões cuja matriz podem ser os contos de fadas ou os almanaques 
e calendários. Além das expressões, a própria composição foge, em certa 
medida, a determinadas estruturas. Elementos místicos e misteriosos 
pouco aparecem na fala de Seu Muriçoca. Assemelha-se mais a um alto 
feito para encenar no palco.
22 Sennett infere que “as pessoas criam, tomam emprestado, imitam 
comportamentos que todos concordam em tratar como adequados e verossímeis 
em seus contatos.”. (Ibid., p. 70).
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Nas suas histórias, a vida no sertão já é contada de ma-
neira distinta. Desde cedo, já se fazia rosto e nome na cidade 
do Crato. Suas histórias garantiram-lhe fama. Muriçoca foi 
para a guerra, foi herói, matou a fome de muita gente, en-
frentou poderosos, usou farda, foi soldado e casou-se em dia 
especial. Quase todos os acontecimentos de sua vida torna-
ram-se boas histórias. Ao mesmo tempo, as boas histórias 
transformaram sua vida em espetáculo. 

Quando escuto Seu Muriçoca, no momento da entrevis-
ta, envolvo-me com as histórias, seus enredos e personagens. 
Imagino as paisagens, os rostos, as ruas de Fortaleza, as casas, 
a vestimenta. Desenhos que vão sendo contornados por uma 
sensibilidade que extrapola o que pode ser captado pelo ou-
vido ou pelos olhos. Fazem parte da imaginação, de algo que 
escapa da letra e da voz. É infinito, não cabe nessas fronteiras. 
Nesse momento, o que importa é o desenrolar dos fatos, como 
vai terminar a história, se vai dar certo ou não. As interpreta-
ções mais acadêmicas sobre sua fala, em geral, ocorrem poste-
riormente, no momento em que releio ou escuto as entrevistas. 
Certamente, tais interpretações são inspiradas pela fluidez de 
sensações criadas no momento da entrevista. É uma mistura 
de movimentos em que o principal desafio é fisgar, na medida 
do possível, as inferências culturais traduzidas por Seu Muri-
çoca, e tornar o que der, conteúdo de uma tese. 

Nesse ritmo, penso ter desempenhado decentemente o 
papel de “plateia”. Lembro que, no final da nossa primeira con-
versa, em dezembro de 1998, Seu Muriçoca perguntou-me em 
que jornal sairia aquela entrevista. Expliquei que se tratava de 
uma pesquisa e realmente não sei se isso lhe causou algum tipo 
de frustração. Só sei dizer que continuou fiel ao seu espetáculo. 
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1.4 A Guerra 

Seu Muriçoca veio ao mundo no ano de 1914, entre 
sons de balas, gritos, canhões, disparos de bacamartes e fuzis. 
Seus enredos se mesclam entre histórias de guerra e guerrei-
ras histórias. Nasceu no início da Primeira Guerra Mundial, 
e no Ceará, justamente na região onde morava, travava-se a 
Sedição do Juazeiro. Trincheiras por toda parte defendiam a 
terra do Padre Cícero da invasão dos rabelistas. Esse episó-
dio tem relevância na memória dos moradores de Juazeiro 
do Norte, por isso Seu Muriçoca faz referência ao fato como 
se tivesse participado ativamente do evento. Conta com tan-
ta intimidade que, por alguns segundos, não percebi que a 
Sedição data de 1914, exatamente o ano do seu nascimento. 
Esquecendo-me desse detalhe, fiz perguntas sobre o desen-
rolar desta guerra. Muriçoca respondeu que tudo o que sabia 
era de tanto ouvir falar23. 

Todo esse emaranhado de acontecimentos e desejos ar-
remessou Muriçoca num quadro pintado por combates, guer-
ras, fardados, guerreiros, heróis. No cinema, Muriçoca prefe-
ria os filmes de bangue-bangue, e na vida optou por enfrentar 
batalhas grandes ou pequenas. Primeiro, quis fazer parte do 
grupo de Lampião para defender a prima das garras de um 

23 No momento mesmo da guerra, ela já se transformara em uma peleja feita 
na belicosidade das palavras. Como ressalta Régis Lopes: “A guerra também 
fazia-se com palavras. Falar sobre o que estava acontecendo, a um curioso no 
meio do caminho, ou em conversas do cotidiano bélico, era mais que uma troca 
de informações. Tratava-se de um ato criador, poético, como mostra a voz do 
guerreiro: ‘eu, por meu padrim vou inté pro inferno, quanto mais pra sumitéro 
que é lugá sagrado’”. Sobre essa guerra muitos enredos foram construídos, 
compondo até hoje as memórias orais dos moradores do Cariri. (LOPES, Régis. 
O meio do mundo: territórios de sagrado em Juazeiro do Padre Cícero. 2000. 
Tese (Doutorado)  – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, p. 226.)
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coronel, morador daquelas bandas. Depois, a chance de ter 
fardamento e pegar em armas veio em 1932, quando se alistou 
como voluntário contra o movimento separatista de São Paulo. 

Perguntei várias vezes o que ele iria defender em São 
Paulo. Que guerra era aquela? Por que os sertanejos foram 
chamados? Da revolução pouco entendia; mesmo assim, 
tinha clareza sobre o que mais importava: iria para a guer-
ra ser soldado, fugir da seca, conhecer Fortaleza, conhecer 
São Paulo. Largou família e, junto com outros jovens, seguiu 
rumo ao front, no Sul.

Em São Paulo, o movimento continuava efervescente. 
Apesar da pouca informação de muitos combatentes sobre o 
que acontecia na capital paulista, vale lembrar que o Movimento 
Constitucionalista de 1932 conseguiu reunir centenas de soldados 
a favor e contra. Como ressalta o historiador Thomas Skidmore:

A 9 de julho de 1932, São Paulo levantou-se em re-
volta armada. A rebelião foi imediatamente batizada 
Revolução Constitucionalista e a cidade de São Paulo 
moblilizada para uma guerra civil em larga escala. Fá-
bricas foram apressadamente convertidas para a pro-
dução de munição bruta. Donas de casa da classe mé-
dia contribuíram com suas jóias para uma Campanha 
do Ouro, a fim de financiar o esforço de guerra....24.

Enquanto São Paulo organizava o seu levante contra a 
Revolução outubrina, o Ceará enfrentava uma das maiores se-
cas do século XX. Flagelados se dirigiam em bandos para For-
taleza e outras cidades do país. No ano de 1932, São Paulo já 
aparecia como uma opção de fuga da seca. Muitos retirantes 

24 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo, 1930-1964. 7. ed. Rio de 
Janeiro:editora Paz e Terra, 1982. p. 37.
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migraram para o trabalho nas lavouras de café ainda na década 
de 1930. Antes mesmo de estourar a rebelião constitucionalista, 
muitos cearenses seguiam em direção às terras bandeirantes. 

Aqueles que não arribaram para São Paulo ou para o es-
tado do Pará ficaram, em sua grande maioria, presos nos cam-
pos de concentração que, como foi ressaltado, tinham o intuito 
de impedir a maior circulação da horda faminta pelas ruas das 
cidades, sobretudo Fortaleza. 

Difícil saber se a situação dos que se lançaram às fazendas 
de São Paulo era melhor ou pior do que aquela experimentada 
pelos que ficaram no Ceará. Na migração para o Sul, a maioria 
saía com rumo definido. Os retirantes iam para as fazendas 
previamente estabelecidas e os fazendeiros mostravam-se sa-
tisfeitos com a possibilidade de ter mão de obra trabalhando 
em troca de comida. Ademais, apareciam na imprensa como 
homens do bem, dispostos à caridade para com os nordestinos 
famintos. O órgão responsável pela distribuição dos migrantes 
por todo o território brasileiro era o Departamento Nacional 
de Povoamento, que levava os miseráveis para onde fosse inte-
ressante o emprego daquela força de trabalho.25

Naquele movimento, amigos e parentes resolveram 
conhecer São Paulo antes de Cassiano. Da cidade do Crato 
saíam homens, mulheres e crianças demandando as fazen-
das paulistanas. Mas ainda não era aquele o momento de 
Cassiano. Não seria arrebatado pela “vergonha” da fuga. Sua 
viagem tinha outro enredo. Iria a São Paulo, não para ser-
vir de escravo nos cafezais. O anúncio a que recorria não 
era “salvação para os nordestinos”, e sim “os salvadores da 
pátria”. Sua página constituiu a dos voluntários dispostos a 

25 Jornal O Povo, 23 mar. 1933.
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prestar solidariedade ao país, mesmo que não soubesse ao 
certo o que isso significava. Como ele, muitos outros opta-
ram por este tipo de anúncio. 

O jornal O Povo do dia 19 de julho de 1932 noticiava: “o 
alistamento nas fileiras do exército e do cargo de segurança do Esta-
do continua a realizar-se diariamente em animadoras proporções”.

Um mês depois, o mesmo periódico já bradava com or-
gulho o resultado da Campanha: “Para o novo batalhão provi-
sório já se acham alistados 201 voluntários e existem cerca de 
cem por alistar nesta capital.” (O Povo, 27 ago. 1932)

José Cassiano ficou sabendo do alistamento e apressa-
damente empolgou-se com a novidade. Juntou-se com outros 
amigos e decidiu ser soldado da pátria. No mesmo dia, tentou 
convencer a mãe de seus desejos. Tudo estava decidido: iria 
para Fortaleza, de lá seguindo para São Paulo. 

Entre os 201 voluntários para combater os separatistas 
de São Paulo, estava José Cassiano da Silva. Chegando a Forta-
leza, passou dias esperando o chamado do Segundo Batalhão 
de Voluntários. Envolvido no episódio da Revolução Consti-
tucionalista de 1932, Seu Muriçoca visitou pela primeira vez a 
capital cearense. Animado pelo tema da guerra, decidiu seguir 
os novos defensores da pátria. 

Diferente de Cassiano, que ignorava o fato de que tal 
atitude iria render-lhe o nome nos jornais, muitos brasileiros 
entendiam aquela ocasião como oportunidade única de sair 
do anonimato e ter nome completo nas páginas jornalísticas 
de todo o país.26 Era grande a quantidade de voluntários que 

26 Em dezembro de 2002, encontrei, no jornal, a página que destacava o nome 
de Cassiano elencado no 2º Batalhão Provisório para defender a pátria brasileira 
da sublevação paulista, em 1932. Quando contei o fato, Seu Muriçoca ficou tão 
surpreso e tão feliz que não conseguia se conter: botava as mãos na cabeça, ria, 
dizia que não acreditava naquilo. Enfim, nem mesmo sabia que mal pisou em 
Fortaleza e já era nome nos jornais.
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escreviam para as redações periodistas com o intuito de se 
mostrarem defensores da nação. Depois de um preâmbulo in-
flamado sobre a coragem dos cearenses na defesa do país, eram 
arrolados os voluntários com seus nomes completos:

[...] temos a certeza de que perigando a República ne-
nhum povo do Brasil será mais abnegado, valoroso e 
desprendido do que o cearense.

Males pesadíssimos nos afligem, nesta hora em que du-
zentos mil conterrâneos se deslocam de seus lares na ro-
maria da salvação, diante do flagelo da seca... Mas, a um 
grito da Pátria Brasileira, a mão do sertanejo despreza 
o aluvião e empunha as armas gloriosas da República.

O sangue nordestino estará sempre posto a correr em 
holocausto ao Brasil. (O Povo, 18 jul. 1932) 

Hipoteco incondicional solidariedade governo patri-
ótico ditador Dr. Getúlio Vargas, podendo Vossência 
dispor qualquer hora, meu auxílio campo de Batalha 
em defesa ordem pátria. Saudações. João Marques Bar-
roso. (O Povo, 18 jul. 1932)

Com nosso protesto investida impatriótica politiquei-
ros apresentamos v. excia nossa solidariedade. José 
Bruno, Antonio Barroso, Delmiro Teixeira Paiva e to-
dos os seus auxiliares: Francisco Esteves Barbosa, João 
Augusto de Pontes, Eduardo Ribeiro da Silva, Aloisio 
Silveira Brito, Otavio Vasconcelos Paiva, José Jorge do 
Nascimento, José Jorge da Silva, José Holanda, Rai-
mundo Gerondino. (O Povo, 18 jul. 1932)

[...] qualidade: brasileiro e farmacêutico ponho a disposi-
ção vossência, qualquer hora, meus serviços defesa ordem 
patria. Hipotecando incondicional solidariedade vosso 
patriótico governo contra defraudadores da República. 
Saudações. Haussemam da Cunha. (O Povo, 18 jul. 1932)
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José Cassiano da Silva também estava inscrito para o 
2º Batalhão Provisório. Seria alojado no José de Alencar e 
depois seguiria ao front para defender o grupo de Getúlio. 
Mas, afinal, quem tinha razão? Revolucionários ou cons-
titucionalistas? Que interesses estavam sendo defendidos? 
Por quem? Pouco importava. A lembrança de alguns no-
mes, aliada a algumas palavras como “independência de 
São Paulo”, “a revolta de 1932”, resume o pouco que Seu Mu-
riçoca sabe sobre a movimentação daqueles dias. A respeito 
do que veio fazer em Fortaleza, isso sabia muito bem: veio 
para a guerra – a sua –, e, imagino, a de muitos que lotaram 
os vagões do trem em direção à capital. Tinham inimigos e 
objetivos próprios. Desejos e conflitos que não participa-
vam da pauta de paulistas ou getulistas.

Movidos por uma urdidura de desejos e delírios que ja-
mais poderemos dimensionar, Muriçoca e seus amigos aten-
deram, a seu modo, o “Chamado aos Voluntários”:

O governo do Estado continua chamando os cidadãos 
que hipotecaram solidariedade à ditadura oferecendo 
seus serviços. Já ascende a mais de dez mil o número 
dos chamados, sendo que dentre esses muitos há que 
se ofereceram com quinhentos e seiscentos homens. 
(O Povo, 20 ago. 1932) 

Ao lado de outros voluntários, José Cassiano teve 
sua primeira aparição na imprensa de Fortaleza. Mal bo-
tou os pés na capital, e já era notícia no jornal. Ainda 
nem sonhava em ser Muriçoca e já estreava no palco do 
Theatro José de Alencar. 
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1.5 A Comida

Antes de chegar a São Paulo, Cassiano já teve que en-
frentar seu primeiro e maior inimigo: a fome. Mas não estava 
acostumado com aquela quantidade de comida. O estômago 
não respondia aos apelos de Muriçoca pela digestão. No “te-
atro-quartel”, os voluntários da pátria deveriam comer bem. 
Alimentavam-se prodigamente e, se a morte viesse nos cam-
pos de batalha, o diagnóstico não seria o mesmo de tantos 
amigos e parentes. Dessa vez, não seria a fome que o levaria. 
O governo garantia aos bravos homens uma morte diferente. 
Mas o assunto das mortes na guerra de São Paulo teve pouca 
audiência nas lembranças de Muriçoca. 

Tinha que enfrentar a danada da comida. Não estava 
acostumado a travar batalha com alimento. Habituara-se à 
fome; essa já conhecia de longe e até conseguia driblar, mas a 
novidade da comida vinha se mostrando um monstro difícil 
de enfrentar. Talvez morresse de tanto comer. No início, comia 
e, em seguida, vomitava. Seu Muriçoca conta com detalhes 
como Cassiano viveu aquelas horas de horror e glória entre 
“Ele e a Comida”, no ano de 1932: 

No prato vinha tudo. Mas a fome era tanta, ele botan-
do no meu prato e eu olhando para ver se o prato do 
outro tinha mais do que o meu... Enchia o prato, a gen-
te recebia duas laranjas, duas bananas e uma etapa de 
pão. Passavam manteiga. Só existia duas marcas era: a 
Diamantina e o Lírio. Eu saí e fiquei bem no centro do 
Teatro. Abri as pernas, botei o prato no meio e larguei 
a pá. Eu comendo e olhando o prato do outro. Quando 
acabei de comer, comi uma laranja, uma banana. Olhei 
assim, tava um copo de farinha. Quando acabei, minha 
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barriga parecia a de um sapo... fiquei soprando. Cadê eu 
poder me levantar? A barriga tava cheia. Mas não me 
conformei e ainda entrei na fila pra receber um copo 
de café com meio pão. Sentei, tirei o paletó. Tava me 
acabando [...] Ia arrotar e a gororoba voltava. Dava um 
suor frio. Depois, foi só aquela massa toda no chão [...]

Há um certo prazer na narrativa desse momento em que 
Cassiano conseguiu comer até não mais poder. Como um caça-
dor que, aos poucos, vai vencendo a presa ou um herói cujo cor-
po, diferente dos demais, é capaz de comer como nenhum outro 
mortal o faria. A forma grotesca com que Muriçoca expõe seu 
corpo frente à comida remete às imagens rabelaisianas descritas 
por Bakhtin. Sobre o banquete, o teórico russo escreve que 

[...] o comer e o beber são uma das manifestações mais 
importantes da vida do corpo grotesco. As características 
especiais desse corpo são que ele é aberto e inacabado, em 
interação com o mundo. É no comer que essas particulari-
dades se manifestam da maneira mais tangível e mais con-
creta: o corpo escapa às suas fronteiras, ele engole, devora, 
despedaça o mundo, fá-lo entrar dentro de si, enriquece-
-se e cresce às suas custas. O encontro do homem com o 
mundo que se opera na grande boca aberta que mói, corta 
e mastiga é um dos assuntos mais antigos do pensamen-
to humano. O homem degusta o mundo, sente o gosto do 
mundo, o introduz no seu corpo, faz dele uma parte de si27. 

O comer exorbitante constitui-se também num ato de 
extrema bravura, por isso mesmo garante, em certos contos, a 
concessão da mão da princesa em casamento. Uma das provas 
de heroísmo colocadas pela noiva é justamente o desafio de 

27 BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto 
de François Rabelais. 2. ed. São Paulo: Hucitec; Brasília: Ed. UnB, 1993. p. 245.
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ingerir o alimento em quantidades absurdas.28 Em um conto, 
coletado por Propp, a princesa firmemente exige: “pois bem, já 
que és tão esperto, mostra-me tua coragem comendo de uma 
assentada só com teus companheiros doze touros assados e 
doze sacos de pães assados no forno29”.

No primeiro momento, Cassiano até consegue comer 
tudo, mas o corpo não suporta. Aos poucos, vai conseguindo 
devorar a comida sem que ela seja exorcizada. Ela permanece 
e, assim, pode engordá-lo. Nesse caso, o troféu de sua batalha 
seria o próprio corpo. Na volta para casa, estaria mais gordo 
e todos notariam. Seria elogiado pelo seu novo porte físico, 
motivo de grande orgulho no sertão, onde o que importa não 
é ser bonito, mas ser forte e cheio. 

Muitas vezes, talvez, a mãe de Cassiano sentiu vergonha 
em apresentar um filho tão franzino. Ou, quem sabe, teve que 
argumentar, como tantas outras mães, que ele “não engordava 
de ruim”. É comum no Ceará ouvir esta expressão quando os 
filhos são magros. É preciso justificar a escassez de peso, papel 

28 Tal inferência liga-se às palavras de Elias Canetti sobre a “psicologia do comer”. 
Canetti observa que “aquele que come aumenta de peso; sente-se mais pesado. Há 
aí uma fanfarronice: ele não pode mais crescer, mas engordar pode, ali mesmo, 
ante os olhos dos outros. Também por isso aprecia comer na companhia deles; 
é como uma competição para ver quem é capaz de encher-se mais. O conforto 
da repleção, quando já não é capaz de comer mais, é um ponto extremo que se 
gosta de alcançar. Originalmente, ninguém se envergonhava disso: uma grande 
presa tinha de ser comida logo; comia-se tanto quanto possível, carregando-se 
as provisões no próprio corpo.” (CANETTI, Elias. Massa e poder. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p. 218).
29 Vladimir Propp destaca ainda que a prova do alimento liga-se, em certa 
medida, aos heróis da mitologia antiga: “Sabe-se que Héracles distinguiu-se 
pela excepcional voracidade. Sob muitos aspectos, Héracles está especialmente 
próximo do herói russo: também ele realiza tarefas difíceis, desce ao inferno. 
Do inferno é trazida a capacidade de comer muito [...] os heróis também são 
invisíveis por isso o alimento não pára neles, atravessa-os. Por essa razão, o 
herói propriamente não come como os seres vivos”. (PROPP, Vladimir. As raízes 
históricas do conto maravilhoso. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 391-392).
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quase exclusivo da mãe, encarregada de alimentar as crias. No 
interior do Ceará, engordar, além de privilégio, é uma virtu-
de. Os bons geralmente engordam. Retornar à sua cidade mais 
cheio de carne era, talvez, um dos objetivos de Cassiano.

Para o protagonista magro e desnutrido, as primeiras 
batalhas foram difíceis. Além dos conflitos corporais, o de-
sassossego diante da possibilidade de ter menos comida em 
seu prato. “Sentimento que só conhece quem passou fome”, 
diz ele. Vida difícil, aflições que não deixavam Cassiano 
dormir, nas primeiras noites. 

Entre o café da manhã, o almoço e o jantar, Muriçoca 
lembra que só tinha trégua durante as aulas de instrução de 
guerra, mas não se recorda muito disso: o que faziam, como 
faziam ou como deveriam fazer, disto quase não tem lembran-
ça. Desta época, guardou bem o tamanho do pão, a forma do 
copo, o material do prato e, sobretudo, a inesquecível Margari-
na que alternava entre as marcas “Lírio e Diamantina”. 

A comida, a fartura, rios de leite com pedras de cuscuz. 
Uma das lendas contadas na literatura de cordel pelo ciclo do 
Maravilhoso é justamente a existência do país de São Saruê.30 
O lugar perfeito, a terra prometida, o mundo sonhado pelo 
estômago faminto dos sertanejos, em períodos de seca. No ser-

30 Como infere Vladimir Propp sobre a classificação do Conto Maravilhoso, 
“entre os contos existe uma categoria especial que pode ser chamada de 
contos maravilhosos. É possível separar esses contos dos outros e estudá-los 
à parte. O próprio fato de separar pode levantar uma dúvida. Não estaremos 
infringindo o princípio da conexão na qual devemos estudar os fenômenos? 
Afinal de contas, todos os fenômenos do universo estão interligados, e a 
ciência sempre separa do conjunto dos outros fenômenos que quer estudar. 
O problema todo consiste em saber onde e como colocar o limite aqui. [...] 
para nós, o conto maravilhoso é uma totalidade em que todos os assuntos 
estão ligados e condicionados entre si.” (PROPP, Vladimir. Morphologie du 
conte. Paris: Seuil, 1965-1970. p. 18-19).
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tão, a “Idade do Ouro” é traduzida na descoberta de um país 
onde tudo é comida. Uma utopia que enxerga, antes de tudo, 
montanhas de rapadura com açudes de chá.31

Essa história foi transposta nos versos do cordel por al-
guns autores. A mais famosa versão foi escrita por José Costa 
Leite, de onde extraí alguns versos:

Deus é grande e lá do alto
Cá em baixo tudo vê
Ele grava em minha mente
Todo enredo, porque
Vou descrever as vantagens
Da terra de SÃO SARUÊ 

Eu, desde muito pequeno
Que ouvia o pessoal
Dizer que São Saruê
Era um país colossal
Onde se gozava a vida
E não havia outro igual

Um dia me destinei
A conhecer o lugar
Na carruagem do vento
Eu pude então, viajar
Fui olhar São Saruê
Pra puder saber contar

Com três dias de viagem
A carruagem parou
Perto de São Saruê

31 Utopia semelhante também circulava pela Europa por volta do século XVI. Nela 
o país da comida e do ócio chamava-se Cocanha, “terra dos preguiçosos”, “onde 
as casas tinham os telhados cobertos de panquecas, nos riachos corria leite, os 
porcos assados corriam soltos com facas nas costas [...].” (BURKE, Peter. Cultura 
popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p .213.)
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E o vento me avisou
Que já estava pertinho
E ali mesmo me deixou

Perto de São Saruê
Eu vi um rio de nado
Uma moça numa canôa
Me avisou com cuidado
Que a terra São Saruê
Ficava do outro lado

Pois a dita moça estava
Dentro da embarcação
Sem precisar de tarrafa
Pegava peixes com a mão
E todos já eram fritos
Prontos para refeição

Fiquei muito admirado
Vendo a grande riqueza
Que tem em São Saruê
Posso dizer com certeza
Que numa terra daquela
Não se conhece pobreza

Lá tem rio de cerveja
Cacimba de café quente
Açude de leite cosido
Que o cheiro de longe se sente
Pra quem gosta de bicada
Tem cacimba de aguardente

Tem rio de mel de abelha
Rio de leite e de chá
As barreiras dos rios são
De cuscus e mungunzá
Tem açude de cerveja
E cacimba de guaraná
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Manteiga lá cai do céu
Fazendo lama no chão
Vê-se rio de conhaque
E rio de vinho São João
O trigo nasce no mato
E bota cacho de pão

As pedras são rapaduras
Tem outras que são cocadas
As pedrinhas são confeitos
De cores fantasiadas
Verdura de toda espécie
Lá nasce pelas calçadas

Galinha, lá não põe ovo
Põe pinto e já é torrado
Maior do que a galinha
Gordo, bonito e cevado
Peru, nasce de escova
E é gordo que é inchado

Cana em São Saruê
Não precisa descascar
Já é feita de açucar
Não dá trabalho a chupar
É mais doce do que mel
E nasce sem se plantar

Milho em São Saruê
Não bota nenhuma espiga
Já bota a pamonha feita
Tem tantas que ninguém liga
É só tirar e comer
Até encher a barriga

90 Kênia Sousa Rios



Quem não gosta de pamonha
Deixa o milho secar
Que se transforma em espiga
Para o povo debulhar
Depois se vira em pipocas
Para quem apreciar

E quem gosta de fubá
Quando o milho vai secando
Cuida logo em colhêr
Antes de ir se virando
Às vezes vira em pipoca
Só enquanto estão quebrando

É belo vê-se o milharal
Carregado de pipoca
Achei bonito também
Um partido de mandioca
Carregado de cuscus
Beiju, bolo e tapioca

Porque a roça já bota
A macaxeira cosida
E não precisa plantá-la
No mato mesmo é nascida
Por isto em São Saruê
Todo mundo goza a vida

Feijão em São Saruê
Também já bota cosido
Bem temperado e gostoso
De vitamina enriquecido
E lá todo povo é
Gordo, corado e nutrido
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Lá todo dia é de festa
É uma vida gosada
Ao meio dia dá
Uma chuva de laranjada
Aparei um pote cheinho
No começo da chuvada

Em São Saruê também tem
Ribação, marreca e rolinha
Jassanã e periquito
Bem-te-vi e andorinha
Petiguari, garça e ema
E toda ela é torradinha

Passei em São Saruê
Quase um mês, observando
Arranjei uma namorada
Só vivia passeando
Vim só contar o que vi
Mas voltarei não sei quando

Vou terminar avisando
A qualquer um amiguinho
Que quiser ir para lá
Posso ensinar o caminho,
Porém só ensino a quem
Me comprar um folhetinho

Sair do Crato para a guerra como tantos que saem de 
casa prometendo voltar com dinheiro e, principalmente, com 
comida. Em certo sentido, Cassiano vislumbrou São Saruê, 
mas nada daquilo ia levar para casa. Somente no país fantásti-
co é possível gozar dos seus prazeres, ou melhor, comer da sua 
comida. Aliado ao desejo de fartura, São Saruê junta também 
a sedução do deslocamento, da aventura de sair de casa, de 
lançar-se ao mundo para encontrar aquilo que se sonha. 
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Para mudar de vida, é preciso sair de casa. Essa matriz se 
repete em centenas de contos populares. Inconformados com 
a pobreza, pais e filhos ganham o mundo a procura de reinos 
encantados, milagres, emprego, comida, dinheiro. O trecho a 
seguir foi retirado do conto “Abre-te Suzana!”, uma versão nor-
destina do conhecido conto “Ali Babá e os 40 ladrões”. Nele o 
sertanejo recria a possibilidade de encontrar o tesouro através 
de andanças e magias. 

— Homem, pra onde é que tu vai? Pergunta a esposa.

Ele com uma reca de filho.

— Pra onde é que tu vai? Tu não sabe que a gente é pobre?

— É, mas já me abusei de ser pobre. Eu vou me alongar 
dentro dos matos e pronto.

— Mas você num faça isso!

— É, mas eu vou andar assim mesmo. Eu vou andar. 
Vou andar assim mesmo, porque a gente andando, 
quem sabe! Cobra que não anda não engole sapo. E a 
gente andando pode até ser que arrume uma felicidade.

— Pois vá!

Desponta a ideia de que é preciso marchar para o oeste, les-
te, norte ou sul, pois em algum lugar se esconde o tesouro. Difícil 
afirmar que é somente por causa da miséria que o nordestino se 
desloca. Mitos e sonhos se misturam ao estômago vazio para com-
por diferentes trajetórias, percursos, caminhos, estradas e veredas.

À medida que Seu Muriçoca ia contando sua história de 
infância, os deslocamentos e os diferentes lugares foram surgin-
do, um após o outro. Tudo começa em Porteira de Fora, lugar 
onde nasceu no ano de 1914. Depois: Sítio do Riacho Seco, Au-
rora, Missão Velha, Iguatu, Senador Pompeu, Fortaleza (1ª vez), 
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Serra do Araripe, Crato, Boa Viagem, Cachoeira, Quixeramo-
bim, Crato, Fortaleza (2ª vez), até que Seu Muriçoca constituiu 
sua própria família e começou, ele mesmo, o seu percurso. 

Mas na hora de falar sobre o assunto da migração, ou me-
lhor, de sair de casa, o estômago ronca mais alto. Esse tema, en-
tra em consonância com uma literatura que afirma: “o sertanejo 
somente deixa seu torrão natal quando a fome bate à porta”. A 
fome tem sido o melhor argumento para a migração ganhar le-
gitimidade em escritos ou narrativas. Não é por acaso que esta 
mesma literatura também aposta no imperativo desejo de retor-
no do retirante. Como ressalta o verso de um dos poemas mais 
famosos de Patativa do Assaré, musicado por Luiz Gonzaga:

Nós vamo a São Paulo
que a coisa está feia
por terra alheia
nós vamos vagar
se o nosso destino
não for tão mesquinho
pro mesmo cantinho
nós torna a voltar32

Em outros cordéis e sobretudo nos contos populares, 
o retorno não aparece como prioridade; o mais importante é 
encontrar o tesouro gastronômico. Assim, sonham com árvo-
res de pão e pintos que já nascem fritos. Rios de aguardente e 
pedras de açúcar. Mas o paraíso de São Saruê não desenha so-
mente o fantástico; em muitos momentos, o país maravilhoso 
assemelha-se profundamente ao sertão em momentos de bom 
inverno: a pamonha, a pipoca, o mugunzá, o cuscuz, todos 
pratos juninos, presentes à mesa nas festas daquele mês ligado 
à colheita do milho. Imagens de um momento feliz e possível. 

32 Patativa do Assaré, Cordel “A triste Partida”, 
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As imagens da comida farta ligam-se intimamente aos 
momentos de festa. Assim, é possível pensar São Saruê não só 
como lugar fantástico, como também uma grande festa popu-
lar; no caso do Ceará, as festas juninas. A chuva, o bom inver-
no e a colheita realizam uma certa aproximação com mundos 
mágicos onde não falta comida. O mês de junho se configura 
na data mais festiva do calendário nordestino e, como tal, a 
festa cria um estado de exceção que participa da tradição. Du-
rante este período, alguns desejos tornam-se realidade: além 
da fartura na mesa, um casamento, um namoro e a recupera-
ção de um objeto perdido. Sobre a fogueira dos santos – São 
Pedro, São João e Santo Antônio –, os amigos podem se trans-
formar em membros de uma mesma família. 

No Nordeste, os momentos de festa se articulam, na 
maioria das vezes, às fases da colheita. Há, portanto, uma li-
gação íntima entre a festividade e a comida. Traçando um cui-
dadoso paralelo com algumas festas da Europa, é possível vis-
lumbrar algumas semelhanças, por exemplo: a festa do santo 
ermitão Antônio, que tem como atributo da sua imagem um 
porco, pois seu dia cai em 17 de janeiro – época do ano em que 
as famílias matavam seus porcos para comer.33 

O encontro entre São Saruê e Festa Junina, ou melhor, en-
tre a fartura e a festa é vislumbrado na descrição grotesca de uma 
roupa feita de comida para ser utilizada na noite de São João. A 
música intitula-se Liforme,34 de autoria do compositor Raimun-
do Grangeiro, que ganhou fama na voz de Luiz Gonzaga: 

33 Cf. BURKE, op. cit., p. 205.
34 Liforme é o jeito como muitos nordestinos chamam uniforme no sentido 
de terno.
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Mandei fazer um liforme
com toda preparação
pra botar no arraiá
na noite de São João

Chapéu de arroz doce
Forrado com tapioca
As fitas de alfinim
E as fivelas de paçoca
A camisa de nata
E os botões de pipoca

A ceroula de soro
E as calças de coalhada
O cinturão de manteiga
E o buquê de carne assada
Sapato de pirão
E as enfias de cocada.

As meias de angu
Presilhas de amendoim
Charuto de biscoito
E os anelão de bolinho
Os óculos de ovo frito
E as luvas de toucinho

O colete de banana
E a gravata de tripa
Paletó de ensopado
E o lenço de canjica
Carteira de pamonha
E a bengala de linguiça

Vai ser um grande sucesso
No baile da prefeitura
A pulseira de queijo
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E o relógio de rapadura
Quem tem um liforme desses
Pode contar com fartura35

A descrição do liforme intensifica a ligação da festa com 
a comida. Faz lembrar as imagens das fanfarras carnavalescas 
na Europa do século XVI. O carnaval (festa da carne) aparece 
na forma de um homem gordo, pançudo, corado, jovial, enfei-
tado com comidas como salsichas, aves, coelhos, sentado num 
barril ou acompanhado de um caldeirão de macarrão.36

Os versos sobre a fantástica roupa junina lembram tam-
bém a importância da vestimenta, pois “quem tem um liforme 
desses pode contar com fartura”. Vale lembrar as conquistas 
gastronômicas da farda de Seu Muriçoca, pois, conectando as 
várias terminações em redor da indumentária, da fome e da 
comida, ergue-se uma metáfora viva37 que se movimenta na 
órbita dessas memórias narradas.

Se a mesa farta e a festa fazem parte de uma experiência 
vivenciada em anos de boa colheita, em 1932, essas imagens, alar-
gadas em São Saruê, eram mais do que nunca uma utopia, lugar 
distante e infinitamente desejado. Poderíamos dizer que em busca 
do país maravilhoso, ou pelo menos do seu vislumbre, uns foram 
povoar as terras paraenses, outros partiram para Goiás, uns para 
Fortaleza e outros ficaram presos em campos de concentração. Al-
guns tentaram as fazendas paulistas, outros a guerra de São Paulo. 

Um desses era Cassiano, que travou batalhas, enfrentou 
monstros e alimentou sua saga nas salas do Theatro José de 
Alencar. Suas primeiras lembranças daquele momento relatam 
as dificuldades vividas por quem esteve numa guerra. 

35 LOPES, Ribamar. Cordel: mito e utopia. São Luís: FUNC, 1996. p. 109-110.
36 Cf. BURKE, op. cit., p. 209.
37 RICOEUR, Paul. A metáfora viva. São Paulo: Loyola, 2000.

97Engenhos da memória: narrativas da seca no Ceará



O magro soldado era combatente destemido e valente, 
não se entregava facilmente e, desde o primeiro momento, 
mostrava-se altivo. As batalhas iniciais foram difíceis, entre-
tanto foram enfrentadas com coragem e vontade. Como bom 
soldado, também se mostrava bom aprendiz e não demorou 
muito para render o inimigo. Aos poucos, ia vencendo a co-
mida. Já não vomitava mais e até se preocupava menos com a 
quantidade no prato do vizinho. Enquanto Cassiano tentava se 
acostumar ao novo estômago, sua família continuava passando 
fome. Mas ainda não era o momento de recordar a miséria. 

Ao mesmo tempo em que o astuto voluntário ia derro-
tando seus primeiros inimigos, São Paulo anunciava o fim da 
guerra. No dia 02 de setembro, o jornal O Povo informou:

Os Comandantes da Força Pública de São Paulo, de-
pois de terem assinado hontem com o General Goes 
Monteiro, em Cruzeiro, uma convenção militar em 
que declaram renunciar à luta pela inutilidade de 
maiores sacrifícios e por terem reconhecido a ilegi-
timidade dos motivos alegados pelos chefes rebeldes 
para o desencadeamento da guerra fratricida, regres-
saram à capital do Estado e notificaram ao ex- inter-
ventor Pedro Toledo e ao General Klinger que lhes 
retiraram o seu apoio e passavam a receber ordens 
do Chefe de Governo Provisório.

Para a garantia da ordem da capital o chefe de governo 
provisório mandou que assumisse o governo local o Cel. 
Herculano Carvalho, comandante Geral da Força Públi-
ca do Estado, que seja nomeado o novo interventor. 

Está, pois, terminada a rebelião que tantos males pro-
duziu e tantas perdas de vidas preciosas custou ao Bra-
sil. Entramos no período de organização da paz e, para 
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assegurá-la, confia o chefe do Governo na fidelidade 
dos Estados ao sagrado princípio da indestrutibilidade 
da União e no patriotismo dos brasileiros.

Afrânio de Melo Franco, ministro interino do Interior 
e da Justiça. (O Povo, 2 out. 1932)

Cassiano, que finalmente conseguia dormir, despertou, 
àquela noite, com ensurdecedores sons de fogos de artifício. 
Alheio às negociatas expressas na carta do ministro do inte-
rior, foi informado sobre o possível fim da “revolução”. En-
quanto generais e coronéis comemoravam o desfecho da guer-
ra, o bravo soldado de apenas 17 anos perdia mais uma noite 
de sono. O que aconteceria no dia seguinte? Teria que voltar 
para casa? Para a fome? 

No dia seguinte, enquanto Cassiano olhava a comida, 
o coronel deu “a boa notícia”: a guerra acabou. O desconso-
lado rapaz alegrou-se somente quando soube da possibilida-
de de ficar no 23 BC. 

Afinal, acabou-se a guerra de São Paulo, mas não a sua. 
Mais uma vez, não teve dúvidas: ia ser soldado do Vigésimo 
Terceiro Batalhão de Caçadores em Fortaleza. Desligara-se da 
possibilidade de ir a São Paulo, mas continuava no front. Si-
multaneamente, teve que deixar as instalações do Theatro José 
de Alencar, mas permanecia em cena. 

Cassiano não esperava por grandes novidades no quartel. 
Dali em diante, só teria que ser soldado. Chegando ao 23 BC, não 
acreditou na limpeza dos quartos, tampouco na maciez dos col-
chões. Teve vontade de falar alto, rir da situação, mas nem bem 
ensaiou qualquer ruído, veio logo a advertência: SILÊNCIO. 

Dormiu em silêncio e do mesmo modo teve de acordar. 
Somente o estômago dava sinais de desobediência. Até aquele 
momento não tinha sido apresentado à cozinha, nem à comi-
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da. Não demorou muito e estavam juntos, cara a cara. Para sua 
surpresa, além da comida já domada, tinha um elemento novo 
e assustador: O GARFO.

Segundo Muriçoca, Cassiano nunca tinha visto um ob-
jeto daqueles: medonho, perigoso. Não sabia que, para comer 
como um soldado, precisava de tudo aquilo na mesa. Nem ele, 
nem seus amigos estavam certos do que deveriam fazer com o 
utensílio que mais parecia a arma do diabo; e ainda mais assus-
tador, afinal, tinha quatro dentes.

Trazia em suas mãos duas armas que, utilizadas inade-
quadamente, agridem seu próprio usuário. A comida estava 
posta à frente de Cassiano, não precisaria caçá-la ou disputá-la 
com os outros. A luta seria de cada um com os utensílios. No 
prato, “a presa” já se encontrava à disposição, ele tinha apenas 
que comer. Não obstante, era preciso ser cuidadoso, afinal “as 
armas” estavam apontadas para a boca do comensal38.

Por um lado, o processo civilizador fornecia matéria-
-prima para mais uma história de Seu Muriçoca; por outro, 
apresentava-se como um elemento importante no grande te-
atro da vida pública. Sentar à mesa; usar adequadamente os 
talheres e o guardanapo; movimentar discretamente os mús-
culos da boca (até mesmo para não se cortar); falar baixo; 
vestir-se convenientemente. Controle e disciplina necessários 
à vida dos que desejavam ser civilizados.39 

38 Ainda em seu estudo sobre a moderna psicologia do comer, Canetti acrescenta: 
“A educação moderna demanda que se coma com a boca fechada. Reduz-se, pois, a 
um mínimo precisamente a ameaça velada que havia no ato ingênuo de abrir a boca. 
Mas não nos tornamos tão mais ofensivos assim. Come-se de garfo e faca – dois 
instrumentos que poderiam facilmente servir ao ataque.” (CANETTI, op. cit., p. 222).
39 Além do teatro no sentido de calculada apresentação da aparência e do 
comportamento em público, vale destacar a abordagem de Sennett sobre o que 
diz D’Alembert, na Encyclopédie, criticando a ausência de um Teatro na cidade 
de Genebra: “mas enquanto estrangeiro não via razão pela qual esta cidade 
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No 23 BC, os veteranos já conseguiam manusear o garfo 
razoavelmente, mas os calouros olhavam famintos para a co-
mida sem saber como levá-la à boca40.

Durante a entrevista, perguntei, meio espantada, como 
Seu Muriçoca comia antes de vir para Fortaleza, em 1932. Res-
pondeu-me que, na maioria das vezes, comia com as mãos e, 
noutras, com colher. Sem se dar conta, Muriçoca vai traçando 
o perfil de seu novo inimigo: “a civilização”. No quartel, tinha 
de enfrentar normas que nunca imaginou existir. Mas, ao que 
tudo indica, eram as “regras à mesa” as que mais incomodavam. 

Desesperado com a fome, agarra o garfo com força e, 
junto com alguns caroços de feijão, enfia-o na boca. Como 
lembra Seu Muriçoca, foi direto na língua. O sangue jorrou de 
sua cavidade bucal e, naquele dia, não pôde mais comer. 

A primeira vez que ouvi a narrativa deste episódio, em 
julho de 1998, não dei muita importância. Parecia um detalhe 
sem grande ressonância na pesquisa. Mas todas as vezes que 
contava os dias como voluntário na guerra de São Paulo, Seu 
Muriçoca jamais esquecia de dar ênfase à sua peleja com o gar-
fo. Cada vez, a batalha parecia mais sangrenta e cruel.

No dito e nas formas de dizer, sua fala lembrava, de ma-
neira detalhada e demorada, a epopeia com o garfo, além da 
presença constante da comida. A duração do tema, os deta-

rígida e ascética não pudesse tolerar um teatro; de fato, acreditava que um teatro 
pudesse fazer algum bem a seus cidadãos: ‘um certo refinamento de tato, uma 
certa delicadeza de sentimentos, são muito difíceis de ser adquiridos sem a 
ajuda das representações teatrais.’” (Apud SENNETT, op. cit., p. 148).
40 “De Coisas a serem usadas à mesa: À mesa você deve usar guardanapo, prato, 
faca, colher, e garfo. Seria inteiramente contrário ao bom tom dispensar um 
desses utensílios à refeição.” (de les Règles de la bienséance et de la civilité 
chrétienne, de La Salle. Rouen, 1729); “os garfos foram indubitavelmente uma 
invenção posterior aos dedos, mas uma vez que não somos canibais, sinto-me 
inclinado a pensar que os garfos foram uma boa invenção.” (THE HABITS OF 
GOOD SOCIETY, 1859 apud ELIAS, Norbert. O processo civilizador: 1. uma 
história dos costumes. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. p. 105-106).
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lhes e a dramaticidade davam a tônica sobre a importância do 
assunto. Tratava-se, antes de tudo, de uma memória marcada 
pela fome. Interessava o mundo que girava em torno da co-
mida: seus (des)gostos, utensílios, quantidade, marcas, desa-
venças. Lembranças em que o “Paraíso Perdido” pode ser um 
país onde tudo se come, mesmo que exista o risco da morte, a 
exemplo de João e Maria e de tantos outros personagens dos 
contos populares que circulam pelo Ceará. 

[...] chegando mais perto as duas crianças viram que a 
casinha era feita de bolos e as telas açucaradas. Joãozinho 
quebrou um pedaço, deu a Maria e ficou com o outro. 
Ouviram a voz de uma feiticeira que deu a eles um jantar 
gostoso e depois levou-os para um quarto onde havia de 
um tudo... Joãozinho entendeu que a velha comia gente e 
estava engordando os dois para manjá-los [...]41

No “conto” de Muriçoca, a importância da comida e do gar-
fo foi salientada de maneira pouco perceptível a olhos e ouvidos 
desatentos ao formato da narrativa. A fome ganhou ênfase naqui-
lo que poderia ser classificado como algo descartável. Eu jamais 
soube a marca da primeira arma que Cassiano teve em suas mãos. 
Por outro lado, a margarina Diamantina ou Lírio esteve presente 
em todas as conversas sobre a Guerra de São Paulo. 

No relato da peleja com os talheres, Seu Muriçoca colo-
ca-se na complexa substituição das mãos pelo uso de garfo e 
faca. Narra a incômoda participação do objeto que distancia o 
corpo do alimento. Assim como Norbert Elias interpreta o mo-
vimento civilizador no decurso dos séculos XVI, XVII, XVIII, 
é possível pensar essa dinâmica na vida de um indivíduo com a 
história de Seu Muriçoca. A conexão com essas “coisas” é lenta 

41 CASCUDO, op. cit., p. 168.
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e truculenta. Às vezes, nunca se acomoda. Desse modo, vale 
destacar o trecho em que Elias ressalta que 

[...] coisa alguma nas maneiras à mesa é evidente por si 
mesma ou produto, por assim dizer, de um sentimento ‘na-
tural’ de delicadeza. A colher, garfo, guardanapo não foram 
inventados como utensílios técnicos com finalidades óbvias 
e instruções claras de uso. No decorrer de séculos, na relação 
social e no emprego direto, suas funções foram gradualmen-
te sendo definidas, suas formas investigadas e consolidadas. 
Todos os costumes no ritual em mutação, por mais insignifi-
cantes, estabeleceram-se com infinita lentidão [...]”42

A comida é presença forte em toda a narrativa de Muriço-
ca. Através dela é que ele passa a protagonizar sua própria história. 
Quando começa a contar sua vida, quem mais aparece é seu pai, 
que também se chamava Cassiano. Durante um longo período, 
Seu Muriçoca não é ainda sequer Cassiano, aparece como José. 

Fica claro, na sua fala, o momento em que assume a dian-
teira da cena. Nela, José divide o palco com um saco de feijão. A 
partir daí, passa a ser Cassiano e personagem principal da história:

Fiquei encarregado de levar feijão da roça pra casa de 
mestre Simão. Eu levei um saco, quando cheguei lá ti-
nha ele, a mulher e duas filhas. Eles eram tuberculoso. 
Ele disse assim: 

— Maria, tira aí uns feijãozim pra nós cumer. 

Tirou e aí ele disse:

— José, pode levar esse resto de feijão pra casa de vocês. 

Eu fiquei todo chei de vida. Um saco de feijão! [...] 
Quando eu cheguei em casa com esse saco de feijão, 
a mamãe ficou morta de alegre, começou a debuiar 

42 ELIAS, op. cit, p. 116. 
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feijão pra nós cumer ainda de noite, aí pronto. Toda 
noite eu passava lá, ele me dava um dinheirim, uma 
rapadura, farinha. Eu levava pra casa. Dava o almoço e 
às vez até a janta. Aí acabou-se a necessidade. Quando 
aparecia jerimum eu trazia, quando aparecia milho eu 
trazia, tudo isso.

Aqui, ele marca sua aparição mais forte dentro dos epi-
sódios que se seguem ao dia do feijão. Acontece, portanto, a 
passagem de José para Cassiano, ou melhor, de coadjuvante à 
protagonista. Como salientou: “eu fiquei chei de vida”. O per-
sonagem começa a ganhar vida e, nessa proporção, seu pai vira 
pano de fundo enquanto Cassiano passa a ser figura.

Entretanto, essa ruptura entre o “ser ou não ser” 
acontece somente quando Muriçoca narra a transferência 
para o 23 BC. Como ressalta literalmente, lá “começou a 
ser gente”. Foi ser “gente” no 23º Batalhão de Caçadores, lá 
onde as camas eram macias, os lençóis eram limpos, tinha 
que fazer silêncio e comer de garfo. Difícil saber no que 
pensava quando fez tal inferência. No colchão macio? Na 
obrigação do silêncio? Na posse da farda de soldado? No 
uso do garfo? O que marcaria a sua entrada no mundo dos 
humanos? Ser gente significaria deixar de ser bicho? Passar 
a ser reconhecido pelo título de soldado? 

Questões difíceis de resolver, pois jamais seriam solu-
cionadas por meio de perguntas diretas. Afinal, um narra-
dor não é dado a explicações. Em geral, elas só atrapalham 
a desenvoltura do enredo. 

Em julho de 2000, numa outra entrevista, Muriçoca 
salientou sua rarefeita simpatia com a “civilização”. Ao passo 
que desejava participar dela, “ser gente” manifesta relampe-
jos de indignação mais direta. Por vezes, a palavra civilização 
confunde-se com progresso, embora participe dos mesmos 
conflitos. Aliás, em muitos momentos, a palavra civilização é 
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pronunciada e, em geral, liga-se a diferentes tipos de protesto. 
Por exemplo, quando ele me explicou o processo de fabri-

cação da rapadura: 

tinha aquela rapadura preta. Chamavam antigamente 
rapadura de cachaça. Hoje a gente chama de caldo de 
cana, mas é garapa mesmo, é garapa de cana. Caldo é a 
civilização que chama. Você vê, a civilização vai inven-
tando essas coisas.

Continuando a explicação: 

A primeira cana que a gente faz a gente chama de cana 
de planta. Quando se corta a cana, a cana soca. A se-
gunda soca, a terceira e assim por diante. A soca é uns 
filhim que vem saindo. A gente chama de soca, pode 
até ser que a civilização já tenha outro nome, pois a 
palavra matuta é toda diferente.

Sobre a água que comprava em litros: 

Comprando água, água saloba, mas nunca deu nada, 
nunca deu tuberculose, nunca deu verme, ameba nem 
existia nesse tempo. É por isso que eu digo, essas ‘coisas 
boas’ foi a civilização que foi trazendo, antes da civili-
zação não tinha, não.

A civilização pode assumir vários sentidos. Seu Muri-
çoca, em alguns momentos, coloca as normas de civilidade 
como algo opressivo, mas necessário “para ser gente”. Noutras 
ocasiões, a civilização, que também pode significar alterações 
no vernáculo, é a grande responsável por todas as desgraças 
do mundo. Outros depoentes também apresentaram casos de 
profunda desconfiança em relação à “civilização”. Ou melhor, 
em relação àquilo que é definido ou produzido pelos que de-
têm o poder, em geral inimigos dos pobres.
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Mesmo desconfiando da fatídica necessidade do garfo, 
Cassiano resolveu a batalha com valentia. Em seguida, Muri-
çoca voltou ao seu tema de preferência:

No outro dia a corneta tocou, fomo tomar banho e en-
tramo no refeitório: que coisa! 

Tava lá as mesa, os talher, laranja, banana, pão com 
manteiga, leite, café gostoso. Uma coisa que você num 
queira nem saber !

Estava quase na hora de Cassiano voltar para casa. 
Como nos contos, o encanto tinha seu tempo de duração. Cas-
siano arriscou, saiu de casa, lutou com monstros, conheceu a 
fartura e o conforto. Mas o “bom filho a casa retorna”. Sua mãe 
esperava ansiosa, porém o aventureiro não lembrava disso. Foi 
necessário que entrassem em cena, novamente, seus dois ami-
gos. Cassiano ainda tentou resistir, não queria voltar para a 
miséria, mas os amigos reaparecem para lembrar ao soldado 
que não era justo estarem no conforto enquanto seus familia-
res continuavam na fome. 

Durante toda a narrativa de Muriçoca sobre o episódio 
da guerra, os amigos não estão presentes. Cassiano aparece 
só, dividindo quase todas as “cenas” somente com a comida. É 
um diálogo, uma peleja, uma luta entre ele e o “de comer”. Os 
amigos surgem, de repente, para atormentar sua consciência 
adormecida pelo peso do estômago. Durante algum tempo, ele 
esqueceu “a panela de barro emborcada em cima do jirau”. 

O encanto estava perto de se desfazer. Tinha de voltar 
para casa. Por outro lado, sentia que não era o momento de 
abandonar o espetáculo. Para que isso fosse ainda possível, 
Cassiano pôde levar com ele a valiosa peça do figurino. E, ape-
sar da volta para o Crato, pôde continuar em cena.

Cassiano conseguiu ser guarda e chamador no campo de 
concentração. A função de chamador implicava em saber ler, 
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pois tinha que chamar os nomes. Alguma coisa em si indicava 
que ele sabia ler. Seus outros amigos foram designados para 
fiscalizar a comida, mas ele precisava decifrar a escrita em voz 
altissonante. Então foi decorando os nomes dos conhecidos e 
gaguejando as poucas letras que articulava. 

Nas entrevistas, todas as vezes que Seu Muriçoca mencio-
nou a lista com os nomes, começou por ordem alfabética. Anto-
nio Alves de Oliveira é sempre o primeiro nome lembrado por 
ele. A composição narrativa do episódio indica que ele resolveu o 
problema de ler com o uso de sua boa memória. Lembrança que 
conserva os nomes daquela lista, em ordem alfabética. 

Trabalhando no campo do Buriti, conseguiu resol-
ver a fome da sua família e, não bastasse, virou um tipo de 
herói. Como chamador, conta ele, logrou alimentar muitas 
famílias que ali se arranchavam. Não trouxe o tesouro ali-
mentar de “São Saruê”, mas foi presenteado com um “objeto 
encantado”. As aventuras de Seu Muriçoca são compostas de 
elementos próximos àqueles que constituem os contos po-
pulares. Nesse caso, ele apresenta a farda como uma espécie 
de “auxiliar mágico”, entretanto este tipo de “magia” só se re-
aliza em consonância com a dinâmica cultural do grupo em 
que o protagonista está inserido. Ou melhor, ele e “o povo” 
divinizavam a farda. Mas, vale salientar, não é qualquer um 
que pode receber e honrar tais dádivas43.

Vale destacar o trecho em que Cassiano volta para 
casa depois de sair do campo de concentração, em 1932. 
Chega trazendo um saco de comida nas costas. Sem dú-

43 Sobre o conto maravilhoso, Vladimir Propp ressalta que “o conto atinge seu 
apogeu ao colocar não mãos do herói o recurso mágico [...] Na sequência dos 
acontecimentos o herói desempenha um papel puramente passivo. Ou o auxiliar 
mágico faz tudo em seu lugar, ou ele age graças ao recurso mágico. [...] nem por 
isso o herói deixa de ser o herói; o auxiliar mágico é a expressão de sua força e 
de seus talentos.” (PROPP, As raízes históricas ..., p. 195).
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vida, obtivera êxito nas suas andanças. A mãe orgulhosa 
distribuía o troféu entre parentes e vizinhos, que se avolu-
mavam em volta do saco:

Meu pai tava sentado num banquinho de madeira, à 
moda Jeca Tatu. Os meninos disseram:

— Seu Cassiano, lá vem José! 

Se levantou e foi me encontrar. Pegou no saco, quando 
levantou o saco, disse:

— Meu filho, você pode com isso tudim? Vem trazen-
do do Buriti pra cá um peso desse? 

Correu, botou na sala. Vixe Maria, correu todo mundo. Os 
vizim também correram pra ver o que era. A mamãe tirou 
tudo ali. Deu uns pedaço de carne pra uns, uns pedaço de 
carne pra outros. Aí todo mundo foi comer aquilo ali. Aí 
minha mãe foi fazer o jantar. Fazia uns pirão escaldado pra 
gente comer. Aí acabou-se fome, acabou-se miséria.

Muitos depoentes apresentam lembranças de um mo-
mento semelhante a esse. A festa da chegada de um parente 
trazendo comida é relevante em muitas narrativas. Na entre-
vista com D. Cezita, em julho de 1999, é o irmão que propor-
ciona essa marca na sua memória:

Aí quando foi assim prumas dez e meia da noite, o ir-
mão chegou da rodage. Vinha com o fornecimento. Vi-
nha deixar em casa, né? Aí quando o meu irmão chegou, 
eu me lembro que eu estava dormindo quando a mamãe 
chamou nós pra... que o nosso irmão tinha chegado. 

Aí ele trouxe, ele trazia num saco aqueles pacotes de bo-
lacha fogosa. Aí trouxe café com caroço, né, pra gente 
tomar. Eu ainda fui ajudar a pisar, ainda naquela noite. 
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Para seguir com a luta pelo alimento e continuar a pro-
tagonizar essa história, Cassiano tinha de aprender novos ofí-
cios. Aprendeu a ser sapateiro, o que foi decisivo para trazê-lo 
de volta à capital, em 1935. Mas, antes disso, conta como foi 
o trabalho na cervejaria, ainda no Crato. Numa leitura muito 
pessoal sobre a alienação do trabalho, lembra que, inicialmen-
te, foi trabalhar numa fábrica de cerveja onde passou três anos 
operando a máquina de fermentação, sem nunca conhecer o 
processo de fabricação. Como não via muito futuro naquele 
trabalho, resolveu seguir um ofício que lhe garantisse aprender 
sobre o produto do início ao fim:

Quer saber duma coisa? Vou aprender a arte de sapa-
teiro, porque onde eu chegar eu posso ganhar dinhei-
ro. Aqui na fábrica eu não aprendo nem ensino nada, 
vou aprender a arte de sapateiro. Vou aprender a arte 
de sapateiro [...] lá você sabia fazer uma peça todinha. 
Hoje pra fazer um sapato, você corta um pedaço, o ou-
tro já vira acolá. De primeiro a gente cortava um peda-
ço do couro e sabia fazer o sapato todo.

Depois de alguns anos como sapateiro no Crato, Cas-
siano percebeu que ali tal serviço não dava muito dinheiro. 
A maioria dos cratenses não se calçava, ou, por outra, só usa-
vam sapato uma vez por semana, para ir à missa. Nesse ritmo, 
era difícil ter sapatos no conserto. Mais uma vez, pensou “na 
civilização”, no lugar onde as pessoas comiam de garfo e anda-
vam calçadas. Concluiu que, somente em Fortaleza, ganharia 
dinheiro com o ofício de sapateiro. 

Até encontrar serviço, teve que andar por toda a cidade 
que, à época (1935), resumia-se ao que hoje chamamos de “cen-
tro”. Faz questão de citar o nome de cada rua por que passou, 
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procurando o novo emprego. Aliás, todas as vezes que pode, 
Seu Muriçoca ressalta o valor do deslocamento no próprio ato 
de narrar. Ou melhor, os nomes de lugares sempre aparecem 
um a um, intensificando o movimento feito pelo corpo. Nesse 
caso, o percurso é a cartografia de Fortaleza.

Depois de percorrer Mucuripe, Piedade, Benfica, São 
Gerardo, Arraial Moura Brasil, Floriano Peixoto, Duque de 
Caxias, Pedro Pereira, Pedro Primeiro, Clarindo de Queiroz, 
chegou na rua Pedro Pereira, 1235, onde conseguiu trabalhar 
como funcionário numa oficina de sapato. Entretanto, Cassia-
no continuou olhando cuidadosamente para os pés que cami-
nhavam na capital. Mesmo em Fortaleza, haveria um grupo 
que necessitava, mais que outros, do serviço de sapataria. 

A resposta só veio no dia em que se encontrou com uma 
prostituta. A jovem entrou na oficina e foi logo dizendo que 
dançava forró toda noite, a noite toda. Com a ajuda do sapateiro, 
as moças entravam em cena com o figurino sempre em forma, 
ao mesmo tempo em que Cassiano montava seu próprio negó-
cio. Como lembra Seu Muriçoca, “aquele foi tempo de fartura”.

Tanto trabalho não permitia que Cassiano lembrasse 
do Teatro e jamais voltou ao “José de Alencar”. Dessa vez, 
sua batalha para comer travava-se do lado de fora. Palco e 
plateia estavam nas ruas de Fortaleza, de onde tinha de tirar 
o sustento dele e da família.

Só depois de largar o trabalho como sapateiro é que Cas-
siano encontrou-se novamente com o “José de Alencar”. Vinte 
e seis anos depois, mais precisamente no ano de 1961, o antigo 
soldado volta ao palco para descobrir o que era um teatro. Cas-
siano assistiu casualmente a um ensaio e sentiu que aquilo lhe 
caía bem. Durante um longo tempo, não conseguiu subir ao 
palco como ator, mas foi ali que se transformou em Muriçoca, 
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e de outro modo não quer ser chamado. Muriçoca é o persona-
gem que nasceu das entranhas do Theatro José de Alencar. O 
segundo encontro com o Teatro foi narrado assim:

Quando foi em 1961, mais ou menos no dia 25 ou 26 
de junho, eu ia subindo na Padre Mororó, eu fazia uma 
cobrança lá no mercado São Sebastião. Então o Lui-
zim, meu afilhado, ele ia subindo a rua e eu digo: 

— Luizim, pra onde é que tu vai? 

Ele disse: 

— Padrim Zé, eu vou ensaiar uma peça. 

Eu disse:

— O que é isso de peça, home? 

— Peça de teatro.

Eu digo:

— Num sei, não.

Eu já vivia cobrando na rua e tal, mas era todo por fora 
dessas coisa, né, isolado dessas coisas. Aí eu digo:

— Será que a gente pode assistir?

Ele disse: 

— Num sei não, padrim Zé, porque quando é na casa 
do diretor, ele convida quem ele gosta. Ele faz aquela 
panela de baião de dois, cachaça, carne, essas coisa. A 
gente pode trazer. Mas como é na casa da atriz, eu num 
sei.

Eu digo:

— E o que diabo é atriz?

— Você num sabe, não?
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— Não.

— Zé, você num vai ao cinema?

— Vou.

— Aquelas moças, aquelas artistas são as atrizes etc. e tal.

Eu digo:

— Tá certo.

Se aproximamo e tal. A casa ficava assim do lado da 
sombra. Que até hoje que eu passo lá, já foi modificado 
a casa, mas eu me lembro do local. Aí tava um pessoal, 
uma turma ali na calçada, assim, pelas nove hora, oito 
e meia pra nove hora. Aí ele me apresentou. Tinha o, 
eu me lembro muito bem ainda que era o Juarez, Age-
nor Ferreira, os ator, né. Aí ele me apresentou ali e tal. 
Nisso vem saindo o diretor do teatro, que era Domin-
gos Monte Lima, ele era, trabalhava no jornal O Povo. 
Ele era pernambucano, mas trabalhava aqui no jornal 
O Povo. Nessa época, o jornal O Povo funcionava aqui 
na Senador Pompeu. Tinha aqui a Senador Pompeu, 
a Liberato Barroso, tinha a esquina, tinha aquela loja 
mais ou menos ali onde hoje é a Mesbla, por aqui as-
sim, sabe, funcionava o jornal O Povo. Então, ele me 
apresentou e tal, aí ele pergunta:

— Tá todo mundo aí? Tá todo mundo pronto? Num 
falta ninguém, não?

— Não.

— Pois vamo entrar. 

A casinha era uma casinha baixinha de beira e bica, 
né, na frente tinha um murozim, um jardim, um por-
tãozim de madeira até quebrado, assim, o portão. As 
planta era uns pé de boa-noite e uns pés de girassol. 
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As plantas daquele tempo... aí foram entrando e tal, aí 
eu fui entrando também, né. A sala, a casa tinha uma 
porta também na frente. A porta de entrada era par-
tida no mei. Aí nós entramo, passamo pela primeira 
salinha, passamo no corredor, lá mais na frente tinha a 
sala de jantar em toda a largura da casa, assim, sabe. Aí 
eu, sentado todo mundo, aí eu me sentei nesse mermo 
sentido que nós tamo aqui. A parede aqui, né, eu me 
sentei aqui, a salinha assim. Então, tinha uma cadeira, 
o piso da casa é daquele ladrilho antigo vermelho, aí 
cheio daqueles buraco assim. Tinha uma cadeira com 
uma perna que pegava o buraco, viu. Aí eu olhei assim:

— Minha gente, ajeite essa cadeira aí que a perna tá 
dentro desse buraco e se uma pessoa tropeçar aí vai 
fazer uma arte.

A Dona Estelita, que era esposa do Gusmão, ia saindo 
da cozinha nesse mermo sentido assim:

— Esse Seu Muriçoca que em todo canto se mete.

Aí chega eu fiquei com a vista, aí todo mundo correu 
em cima de mim. Mas o Gusmão, que era esposo dela, 
foi logo dizendo, cortando assim:

— O que é isto, Estelita? A gente num brinca com 
quem a gente num conhece. Uma brincadeira, você 
tem umas brincadeira.

 Falou bem grosseiro com ela, viu. 

Aí ela foi e disse. 

Não. Eu disse assim:

— Não, mas eu sou da brincadeira.

Ele disse:

— E o que é que tem? 
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— Não, num brigue.

— Mas ninguém num brinca...

Eu digo:

— Home, acabou. 

Mas aquilo ali chega correu aquela frieza por dentro, 
viu. Comigo mesmo. Eu disse:

— Olha, eu podia ter ido fazer as minha cobrança no 
meu mercado. O que diabo eu vim ver aqui?

Aí começaram a ensaiar e tal e coisa. Nessa merma, 
que é a merma no sentido assim, tinha uma velha aqui 
sentada, duas velha numa porta estreita aqui e ela... e 
eu doido que as véia saísse pra quando terminar ali, eu 
pegar reto, ir-me embora e num ficar mais ali. 

Bom, mas terminou o primeiro ato, um tomando café e 
coisa, fumando cigarro, naquele tempo se fumava mui-
to cigarro Princesa e tal, e eu comecei a fumar aquilo 
ali pra ver se aliviava, né. E pedindo a Deus que a véia 
saísse dali pra eu sair. Mas terminou e nenhuma saiu 
dali, viu. Fiquei preso. 

Ele:

— Terminamo. Todo mundo já terminou? Então vamo 
pro segundo ato.

No segundo ato, o pianozim quebrado com um jarro-
zim, as flores, toalhazinha branca deste tamanho as-
sim. Aí ficaram, mexeram com a mesa aí, a mesa caiu 
com uma perna, coincidiu com outro buraco do piso, 
que o piso era estragado, viu. 

Aí eu olhei assim:

— Agora sim, se baterem na mesa vai virar a mesa e 
quebra jarro e quebra tudo e é pior.
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Aí foi aquele tiro: Pam.

Aí ele disse:

— Ta, nego, num parece uma muriçoca, mermo?

Aí pegou. Muriçoca, tem me dado muita sorte esse 
nome, viu. Muito, muito, muito mermo. Logo naque-
le dia mermo, começaram a me chamar de Muriçoca: 
Muriçoca e tal. Aí fiquei. Aquela, aquela ânsia que eu 
tava por dentro já foi desaparecendo, foi se abrindo. 

E quando terminou, ele disse:

— Muriçoca, domingo vai ter um ensaio na minha casa. 
Você quer ir? De agora em diante já está convidado.

Eu digo:

— Vou. Aí eu fiquei todo cheio de vida. 

Ele disse:

— É lá no São Gerardo na rua, na rua... tava com o 
nome nestante (nesse instante) na boca aqui e me es-
queci, rapaz. Na rua... bem, depois eu vou me lembrar 
do nome da rua. Aí quando foi no próximo domingo, 
quando deu sete e meia da manhã já tava lá no fim da 
linha do São Gerardo, que fica ali na, na, vem da fa-
culdade acolá, tem a Av. Humberto Monte, viu. A casa 
ficava naquele negócio que... Armando Oliveira, viu, 
o nome da rua. Armando Oliveira. Pois bem, então a 
casa dele ficava desse lado olhando para o nascente. 
Quando deu sete, oito hora mais ou menos, eu já tava 
lá. Cheguei primeiro que todo mundo na casa. Aí bati 
palma, eles abriram:

— Entra, Muriçoca. Já chegou?

Eu digo:

— Já, rapaz, já cheguei.
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— Já, mas tá bom. Tamo ajuntando.

Aí começou chegar um, chegar um, chegar um e tal. 
Chegou tudo. Daí foi que eu comecei a frequentar, viu. Aí 
lá ele começou e tal, fez os ensaio por lá. Ele passava o dia 
todim. No próximo dia, na próxima semana, ele disse:

— Olha, eu vou falar com o Afonso (Afonso era o di-
retor aqui do teatro. Afonso Jucá de Araújo era o dire-
tor), eu vou falar com o Afonso pra gente fazer o pró-
ximo ensaio lá no teatro. 

Aí resolveram, ficou todo mundo certo e avisou todo 
mundo. Quando foi no próximo domingo, nós viemo 
ensaiar aqui no Teatro, nesse palco [...] 

Ouvindo peças e decorando scripts que nunca podia re-
citar, Muriçoca construiu sua história, suas personagens, seu 
figurino e seus cenários. Depois de anos assistindo aos ensaios, 
à medida que atuava como contrarregra, Muriçoca viajou com 
a companhia para muitos estados brasileiros. Em noites de es-
petáculo, alternava entre as funções de bilheteiro e contrarre-
gra. Algum tempo mais tarde, conseguiu o espaço da cantina 
onde vendia salgadinhos e café para atores e funcionários.

Mas a oportunidade de subir no palco como ator do 
Theatro José de Alencar veio somente depois, e acidentalmen-
te. Entretanto, na composição do seu auto, narrado durante 
estes quatro anos – de 1998 a 2002 –, sempre esteve em cena, 
seja como José, Cassiano ou Muriçoca. 

1.6 A Casa

Como salientei, mais de uma vez, Seu Muriçoca nun-
ca fez questão de dar entrevistas na sua casa. Minhas in-
vestidas foram em vão, embora tenha continuado com uma 
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enorme vontade de conhecer o lugar onde residia sua fa-
mília. Queria saber onde ele colocava suas placas, troféus, 
homenagens. Desejava ver onde guardava suas fardas. Sa-
ber se lhe sobrara alguma, desde a época de soldado. Como 
eram decoradas as paredes da sua casa? Os objetos em cima 
da estante, o que poderiam me dizer da personalidade de 
Muriçoca? Como era a Dona Lindô? Tinha admiração pelo 
marido? Como era a sua relação com o Teatro? 

No final de 2002, e também da tese, propus uma visita 
e finalmente Muriçoca concordou. Não tinha muita certeza se 
isso era bom ou ruim para o andamento da tese. Como seriam 
as próximas entrevistas? Haveria outras? Arrisquei e fui. 

Quando cheguei, ele já estava me esperando. A casa 
tinha uma área anterior à sala, uma espécie de jardim ou 
varanda externa. O portão estava aberto e as cadeiras de 
plástico branco estavam postas ao redor de uma mesa tam-
bém de plástico. O terreno da casa era grande e, até onde 
eu podia ver, a residência era bem cuidada e se diferenciava 
das demais situadas àquela rua. 

Bem vestidos, lá estavam ele, D. Lindô e uma nora. Seu 
Muriçoca estava mais arrumado do que nos encontros an-
teriores, vestia uma camisa branca com bordado inglês. Fui 
apresentada e ali mesmo convidada a sentar. 

D. Lindô fazia uma toalha de crochê, que interrompeu 
para me cumprimentar. Acomodamo-nos e um silêncio jamais 
observado se colocou entre Seu Muriçoca e mim. As narrati-
vas habituais não foram pronunciadas. Nem mesmo uma. Eu 
deveria iniciar a conversa, explicar melhor o que queria, por 
que estava ali. Esbocei um comentário sobre a paixão de Seu 
Muriçoca por D. Lindô, mas não surtiu efeito. Também sem 
sucesso foi o elogio ao crochê que D. Lindô fazia. 
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Tentei ser mais objetiva. Disse que tinha muita vontade de 
ver os troféus e as placas que ele ganhara nesses anos como fun-
cionário do Teatro. Finalmente, alguma reação. Percebi que era 
o mote certo para aquela ocasião. Seu Muriçoca levantou-se, en-
trou na casa e trouxe a prova de sua primeira homenagem. Expli-
cou o que retratava aquele troféu em bronze, cunhado em 1992.

Foi trazendo, uma a uma, cada homenagem. Levantava 
da cadeira, entrava em casa e trazia uma novidade. Aquele ri-
tual multiplicava suas medalhas. Pareciam dezenas, centenas... 
Além das homenagens oficiais, exibiu uma considerável quan-
tidade de fotos com artistas que passaram pelo Teatro, alguns 
consagrados nacionalmente. Sabia o nome de cada um, dos 
mais antigos aos mais jovens: Elisabete Savala, Ana Botafogo, 
Zézé Mota, Vera Holtz etc.

Cada vez que Seu Muriçoca entrava na casa para catar 
algum objeto, eu pensava: De onde tira essas coisas? Estariam 
expostas? Guardadas? Engavetadas? Trancadas a chave? Numa 
das vezes que voltou, comentou que ainda tinha uma homena-
gem para mostrar, mas, infelizmente, estava pregada na parede 
da sala, e ele não conseguia arrancar. Naquele momento, perdi 
qualquer esperança de entrar na casa. Entendi que dali não 
passaria e tentei me conformar. Estava selado e carimbado: 
Seu Muriçoca era um homem público e do público. Sua casa 
poderia ser também um palco. Como contrarregra, aprendeu 
a transformar diferentes ambientes em cenários convenientes. 

A cada desaparição de Muriçoca, eu tentava especular 
sobre o local de onde tirava aquelas valiosas coisas. Perguntava 
a D. Lindô que, sem dar muita atenção, me respondia: “essas 
coisas dele, só ele é que sabe. É tudo entocadinho.”

Nada mais a mostrar, nem a dizer. Estava ficando escuro 
e senti que eu deveria ir embora. Suspirei e disse:
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— É, já vou indo [...]

Todos nos levantamos e não sei por que Seu Muriçoca disse: 

— Mas antes entre aqui. Venha conhecer minha casa.

Mais uma vez, foi surpreendente. Tratava-se de um 
final inesperado? Na sala, mostrou-me o certificado do 
Rotary Club, fixo na parede. Era a homenagem que não 
conseguira levar lá fora. Ao lado, com um certo distan-
ciamento, uma moldura com recortes de jornal exibindo a 
estréia de Seu Muriçoca como ator oficial na peça “Valsa 
Proibida”. Pouco abaixo, matérias de jornal trazendo fotos 
suas com a atriz Tônia Carreiro.

Na parede lateral, outra moldura. Dessa vez, uma pe-
quena foto junto ao ex-governador Tasso Jereissati. Os dois 
ladeavam a placa na qual Muriçoca é homenageado na pa-
rede externa do Theatro José de Alencar, juntamente com 
outras figuras ilustres do país.

Curiosamente, não havia imagens de santos ou pai-
sagens de natureza, comuns nas casas populares. Na parede 
central, um relógio muito bonito, talvez do início do século. 
Com certo carinho, Seu Muriçoca explica que ele sempre tra-
balhou direitinho, mas de uns dez anos para cá, resolveu parar 
marcando 15:00. Desde então, brinca: “é sempre 15:00 horas 
na minha casa.” Ali, o mundo não tinha o movimento que Seu 
Muriçoca conseguia administrar a partir da calçada.

 Aqui e acolá, notava algumas composições esdrúxulas 
com partes novas e outras mais antigas. Perguntei de onde Seu 
Muriçoca tinha herdado a pia charmosa, colocada num canto 
da cozinha. Disse com um certo ar de orgulho: “Era do Teatro. 
Depois da última reforma, eles tiraram muita coisa antiga e o 
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que deu eu trouxe pra casa.” Alguns pedaços do teatro se es-
palhavam pela casa de Muriçoca. Faziam parte da intimidade 
que partilhava com a família e amigos. 

No quarto do casal, a farda do teatro suspensa sobre a 
cama e, ao lado, um paletó embalado num saco. Apontando 
para as duas indumentárias, Seu Muriçoca comenta: “essas são 
para os momentos diferentes.”

Somente um cômodo não foi apresentado. Notei a omis-
são do quarto sem fazer qualquer comentário. Afinal, já tinha 
visto demais. Nem esperava por tanto. Despedi-me de todos, 
agradeci a hospitalidade e entreguei os presentes que tinha le-
vado para D. Lindô e Seu Muriçoca.

Comecei, de imediato, a construir elaborações sobre o 
quarto trancado. Iniciei as teorias sobre o segredo daquela 
alcova antes mesmo de chegar ao portão. Quando cruzei a 
saída, Seu Muriçoca me chamou apressado. Queria explicar 
que o último quarto não foi mostrado porque o cachorro es-
tava preso lá dentro. 

— Bravo!

1.7 Uma peça

O estilo narrativo de seu Muriçoca remete a elementos 
de uma peça teatral. Suas histórias não são contadas somente 
na primeira pessoa. Todos os envolvidos na cena têm direito 
a sentimentos e falas próprias. Como se fosse um roteiro em 
que cada personagem ganha nome, características físicas, psi-
cológicas e um texto. Os cenários também são ressaltados e 
ademais existe uma quantidade significativa de expressões do 
tipo: “ele disse”, “ela disse”, “ficou com raiva e saltou”, “baixou a 
cabeça e disse meio triste [...]”
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Sua fala escapa, mais do que outras, das matrizes narra-
tivas enredadas numa certa tradição oral do sertão. De certo 
modo, cada depoente escapa à sua maneira, e o que vale des-
tacar é justamente a estética com que tais narrativas ganham 
corporificação, materialidade. No caso de seu Muriçoca, o 
desenho da fala aproxima-se das tantas peças que já presen-
ciou: como assistente, contrarregra, ouvinte, ator, bilheteiro, 
cantineiro e finalmente porteiro. Como ele conta, na função 
de contrarregra, decorava o script de todas as personagens. A 
memória sempre foi arma segura nas mãos de Muriçoca.

Envolvida por suas histórias sobre o teatro, contadas de 
modo teatral, na plateia principal do Theatro José de Alencar, 
não resisti a ideia de organizar sua fala em uma espécie de ro-
teiro para uma peça. Não é difícil perceber tal inclinação esté-
tica na condução de sua narrativa. 

Assim, o exercício aqui expresso, resumiu-se a dar 
às falas um formato mais editorial. Não foi feita qualquer 
interferência aguda. Depois da transcrição da fita, a fala 
passou a ser um texto com sequência, personagens, falas, 
espaço, cenário, iluminação etc. 

As falas presentes neste exercício são praticamente as 
mesmas que foram inseridas, em longos trechos, no decorrer 
da tese. Com o novo formato, o auto de Seu Muriçoca ganhou 
mais essa possibilidade de expressão.

1º Ato

PASSANTE: 
— Vocês tão sabendo que o sordado miúdo tá alistrando 

gente pra ir pra guerra em São Paulo?
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Nesse momento, Cassiano e Zé Ferreira passam pelo 
grupo que discute a novidade. 

CASSIANO:
— Vixe, Zé Ferreira, nós agora vamo é pra guerra. 

Vamo ser sordado.

ZÉ FERREIRA:
— Sordado?

CASSIANO:
— É, vamo logo atrás do sordado Miúdo pra garantir 

nossa inscrição.
Cassiano vai pra casa ansioso, chegando lá, encontra-se 

com a mãe.

CASSIANO coça a cabeça:
— Mãe, tô pensando em me alistrar pra ir pra guerra.

MÃE:
— Não, meu filho, não vai pra guerra não. Vai é morrer.

CASSIANO: 
— Morre não. E eu vou.
No outro dia, Cassiano é o primeiro da fila.

SOLDADO MIÚDO:
— Como é teu nome José Cassiano?
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CASSIANO:
— José Cassiano da Silva

SOLDADO MIÚDO:
— Nome do pai?

CASSIANO:
— Cassiano Gomes da Silva

SOLDADO MIÚDO:
— Nome da mãe?

CASSIANO:
— Raimunda Ana de Jesus

SOLDADO MIÚDO:
— Em que ano tu nasceu?

CASSIANO:
— 03 de setembro de 1914

SOLDADO MIÚDO:
— Ah, você num vai não. Você só tem 17 anos. Num 

pode. Dá não.

CASSIANO:
— Num faça isso comigo, eu quero tanto ir.
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SOLDADO MIÚDO:
— É contra a lei. Mas eu sei que você tá com muita vonta-

de de ir e você tem tamanho. É magro, mas tem tamanho. Você 
sai por aqui, diga que você esqueceu o nome do seu pai e ama-
nhã você volte, quando perguntarem o ano que você nasceu. 
Mas cuidado! Não vá dizer que fui eu que ensinei isso a você.

CASSIANO sai e os amigos ficam zombando dele por-
que esqueceu o nome de seu pai

Chega em casa, conta pra mãe.

MÃE:
— Felizmente que você não foi.

CASSIANO:
— Mãe, mas eu quero ir.

MÃE:
— Você vai é morrer na guerra

CASSIANO:
— Se morrer, é porque tem que morrer.
No outro dia, Cassiano é o terceiro da fila.

SOLDADO MIÚDO:
— E aí Cassiano, tá mesmo com vontade de ir pra guerra?

CASSIANO:
— Vou.
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SOLDADO MIÚDO:
— Em que ano tu nasceu?

CASSIANO:
— 03 de setembro de 1913.
Muriçoca recebe o dinheiro do alistamento e vai direto 

pra casa, cheio de vida.

CASSIANO:
— Pronto mãe, já me alistei e tá aqui o dinheiro. Eu num 

vou morrer não.
Mãe pega o dinheiro e, em silêncio, vai direto pra bode-

ga comprar comida.

Chega o dia de ir pra Fortaleza, aquele choro das mães 
na Estação de trem. Umas rezam. Outras desmaiam... 

O trem sai (barulho de reza, choro e trem saindo)

No caminho, paravam pra comprar comida
SOLDADO:
— Quanto é?

VENDEDOR:
— É 400 réis
Soldados (entre eles o Cassiano) comem e jogam os pra-

tos no chão, e não pagam, o trem saindo...

VENDEDORES:
— Ah, seus desgraçados, vão pro inferno.
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SOLDADOS:
— Nós vamo é pra guerra. Pra São Paulo defender vocês. 

Vamo servir de bucha de canhão.

Chegada, vem todos caminhando e param na frente do 
Teatro (ele está todo iluminado)

CASSIANO olha com deslumbramento.

CASSIANO:
— O que é isso?
Entram, o Teatro está cheio de soldado. 
Vão chegando e recebendo o prato de ágate, colher, um 

copo de alumínio e entram na fila.

1ª BATALHA: CASSIANO E A COMIDA

COZINHEIRO ZÉ BUQUINHA (também do Crato) re-
conhece Cassiano e enche o prato dele ainda mais.

Toma Zé, que ainda tem laranja, banana, pão, man-
teiga e café.

CASSIANO desassossegado com tanta comida, olha 
ainda desconfiado para o prato do vizinho.(pensamento):

— O prato dele tem mais do que o meu.
Muriçoca come e come, e come. Entra na fila várias vezes.
Tenta dormir

CASSIANO grita:
— Ai meu Deus, eu vou morrer. Eu arroto, a comida 

volta. Eu tento botar pra dentro, ela tenta sair pra fora. 

126 Kênia Sousa Rios



Nesse momento, comidas gigantescas, sedutoras e 
monstruosas invadem o palco e CASSIANO luta com todas 
elas. (som de batalha)

CASSIANO vomita tudo. 

Pela manhã, Cassiano entra na fila do café.
CASSIANO:
— Comida de quartel é coisa boa.
E come, e come.
Vai fazer a instrução.

INSTRUTOR grita:
— Meia volta volver!

CASSIANO:
— Ai meu Deus, o que é isso?

INSTRUTOR chuta a canela de Cassiano

CASSIANO:
— Ai, ai, ai. Bem que a minha mãe disse que não era pra 

eu vim. Já tamo é sofrendo.

CASSIANO (pensamento):
— Desgraçado, ai se eu te pegasse naqueles tabuleiros da 

serra do Araripe com uma peixeira, eu cortava tuas tripas que 
não se salvava.
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INSTRUTOR:
— Se ajeita, molóide.

Hora do almoço
CASSIANO:
— Quanto mais eu como, mais me dá vontade
Acaba de comer e entra na fila de novo.

CASSIANO:
— Agora já tô me acostumano mais com esse tanto 

de comida.

Nesse mesmo dia, Cassiano vai dormir e desperta com 
o barulho.

Sons de fogos, muitos fogos de artifício.

CASSIANO:
— O que diabo é isso?

ZÉ FERREIRA:
— Foi a guerra que terminou.

CASSIANO assustado e triste:
— Vixe Maria, se a guerra acabou, eu não vou mais pra 

guerra, não é?

No outro dia, todos para o refeitório.
Cassiano, olhando triste para comida, escuta.
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CAPITÃO:
— Informo que a revolução acabou. Pergunto a vocês: 

quem quer voltar pra casa levante a mão. Os que quiserem ser 
soldado no 23BC dão um passo a frente.

CASSIANO abre o sorriso e dá um pulo pra frente.

Som de corneta.
 CASSIANO se despede do Teatro e vai para o 23BC
 Chegando no 23BC
CASSIANO olha admirado para o dormitório
— Oh beleza!
Tira o sapato pra dormir.

OUTRO SOLDADO:
— Silêncio

CASSIANO pensa:
— Nunca dormi numa cama dessas. Aqui é outra coisa. 

Eu quero é ser sordado.

No outro dia, no refeitório...
2ª BATALHA: CASSIANO E O GARFO

CASSIANO mais admirado ainda:
— Que coisa! Se a comida antes era boa, aqui é que é mesmo.

As comidas, agora, entram docilmente e dançam com 
CASSIANO.
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Mas, um inimigo interrompe a festa: o garfo (feições 
monstruosas)

Trava batalha com CASSIANO.

CASSIANO grita:
— Aaaaaiiiiiii! (o sangue jorra do corpo de Muriçoca)
Faminto, passa um dia sem poder comer, com a boca 

toda cortada.

Fim de ato

CASSIANO descansando num canto do quartel.

ZÉ FERREIRA chega correndo acompanhado de Chiquim
— Rapaz, vamo pedir a baixa pra ir embora?, vamo, Cassiano

CASSIANO:
— Eu não, eu vim ser sordado, eu vou ser sordado.

ZÉ FERREIRA:
— Que diabo de sordado, ninguém sabe nem pra onde 

é que vai

CASSIANO:
— Eu num vou não.

ZÉ FERREIRA:
— Vamo lá pro nosso povo que eles tão passando neces-

sidade, nós deixamo o povo lá.
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CASSIANO:
— Não, eu quero é ser sordado.
Zé Ferreira e Chiquim deixam Cassiano sozinho e saem 

depressa pra pedir baixa.

ZÉ FERREIRA, para e volta pra falar com Cassiano.
— Você num vai não?

CASSIANO:
— Eu não.

ZÉ FERREIRA:
— Vai. Se a gente chegar lá e tu não chegar, vai ser aquele 

choro.

CASSIANO:
— A mãe... (pensa na mãe).
— Pois vamo.

Os três saem pra pedir a baixa, Cassiano entra primeiro.
O sol bate no seu rosto. Ele sua, mas aguenta.

SARGENTO:
— Isso num presta pra nada. Dá aí logo a licença dele.

Descem pra pagar as contas e pegar a farda.
Muriçoca olha deslumbrado pra farda quando sabe que 

vai levá-la consigo
Botam a roupa no saco e vão embora no trem
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Som de trem

PASSANTE:
— Sá fiinha, lá vem José

MÃE, alegre e chorando:
— Meu filho!
— Num tem nada pra cumer.

PAI, sem ação, acocorado num canto no estilo Jeca Tatu.

CASSIANO:
— Minha mãe, num precisa não que eu tenho dinheiro 

aqui. Eu passei na bodega e tem muita coisa lá.

PAI, pega o dinheiro e sai ligeiro em direção à bodega.

À noite, Cassiano veste a farda e sai pela cidade junta-
mente com Zé Ferreira e Chiquim.

Dois soldados da Cidade passam por eles e fazem 
continência.

Partem em direção ao cinema

CASSIANO:
— Quanto é?

GERENTE DO CINEMA:
— Não, vocês pode entrar.
Som de filme de cawboy durante alguns minutos
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No outro dia, na Feira do Crato.
ZÉ FERREIRA assustado:
— Olha quem vem acolá, é o tenente Alfredo Dias, co-

mandante da Companhia de Juazeiro.

CASSIANO:
— Vixe Maria, e agora? Nós tudo fardado, com o farda-

mento completo.

TENENTE passa e cumprimenta:
— Os três fazem continência

CASSIANO:
— Agora vamo se desviar desse desgraçado, onde ele 

estiver nós não vamo nem chegar perto. Ele veio foi atra-
palhar nossa marcha.

No outro dia de manhã, ainda de farda, vão para o cam-
po de concentração do Buriti.

CASSIANO:
— Queremo falar pra ser sordado do campo.

ZÉ SOARES
Deixe o capitão chegar.
CAPITÃO chega de carro.

ZÉ SOARES:
— Seu capitão, esses rapazes chegaram e tão querendo 

ficar no serviço.
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CAPITÃO:
— Nós precisamos desses homens. Você mostra o arma-

mento a esses rapazes que eles já estão aptos para o trabalho.

Vão pra frente dos soldados do campo que estão todos 
vestidos de saco e começam a manusear as armas (sem nunca 
ter pego em uma).

ZÉ SOARES:
— Bora pros barracões.

ZÉ SOARES:
— Olha Cassiano, você vai ser o chamador na hora das 

refeições.

CASSIANO pensa:
– Ai meu Deus, eu num sei de nada, nunca fui à escola.

CASSIANO responde em voz alta a Zé Soares:
— Tem nada não, eu fico.

ZÉ SOARES:
— Ze Ferreira e Chiquim vão fiscalizar a distribuição da 

comida.

CASSIANO (pensamento):
— Olha só as coisas como são, uns zé ninguém que chega-

ram ali, se num fosse a farda a gente ia era ser concentrado também.
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Os três se entreolham

CASSIANO:
— Olha nós tamo é luxando aqui.

ZÉ FERREIRA:
— Tá vendo fii duma égua, e você nem queria vim, nós 

tamo é luxano aqui.

CHIQUIM:
— Vamo trabalhar. Nós vamo subir e Cassiano vai chamar.

CASSIANO recebe as folhas de papel almaço com os no-
mes dos concentrados

CASSIANO:
— Valei-me nosso Senhor Jesus Cristo, e agora?
Cassiano conhecia muitos dos concentrados e foi cha-

mando de acordo com a familiaridade que tinha. Os demais 
nomes foi decorando com os dias.

CASSIANO grita:
— Antonio Alves de Oliveira!

Desfaz-se o campo, Cassiano volta pra casa com um 
saco cheio de comida nas costas.

Grita um vizinho:
— Seu Cassiano, lá vem José.
O pai levanta correndo e vai encontrar CASSIANO
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Os vizinhos se avolumam em volta do saco no centro da sala.
A mãe reparte o conteúdo com todos os presentes.

CASSIANO, sozinho em cena, despe-se lentamente da 
farda. Quando fica completamente nu, tudo escurece.

 
 Fim do ato.
 
Cassiano vira sapateiro
Sons de martelo.
Oficina de sapato.

ZÉ FERREIRA:
— Cassiano, hoje a irmã mais nova de Diolinda vem 

passear em Crato. Vou conhecer minha cunhada.

CASSIANO para o martelo, olha firmemente pra Zé 
Ferreira.

— Sabe de uma coisa Zé Ferreira? Eu vou me casar com 
essa menina.

ZÉ FERREIRA:
— Vai nada.

CASSIANO:
— Vou sim.
Cassiano escora-se num pé de ata num canto da calçada 

e fita a menina Lindô que passa. E ela fita Cassiano.
O namoro começa
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DONA DIOLINDA conversa com Lindô:
— Com aquele nêgo?! Eu num tô acreditando.

CASSIANO tomando banho em um banheiro público.
AMIGO chega correndo e gritando:
— Cassiano tu já sabe que tua noiva vai viajar, eles tão 

indo imbora

CASSIANO:
— O quê?

AMIGO:
— Tão se mudando. Já tem carro carregando a bagagem.

CASSIANO:
—Não tem problema.

Lindô já num pé e noutro pra avisar a Cassiano. Ele chega.

CASSIANO:
— Você vai, quando for de quinze em quinze dias eu vou 

lá visitar você.

LINDÔ sem graça e triste com a decisão pouco corajosa 
de Cassiano:

— É?

CASSIANO:
— Quer saber? Você vai se quiser, se não quiser...
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LINDÔ faz cara de assustada e indecisa.

CASSIANO:
— Pois você não vai. Avise lá pro seu povo que você não vai.
Lindô parte apressada.

CASSIANO:
— Ai meu Deus, como é que eu faço um negócio desses 

sem nenhum tostão no bolso?

Chega em casa a MÃE:
— Meu filho, você tá doido, fazer um negócio desse. 

Cansei de dizer pra você juntar um dinheirinho pra quando 
quisesse casar, você disse que nunca ia se casar e agora vem 
com essa história?

CASSIANO:
— É assim mesmo, a vida é assim mesmo, mamãe.

No outro dia bem cedo, Cassiano levanta pra ir falar 
com o juiz.

Pensa na melhor forma de se apresentar.
Lembra-se da farda, dessa vez é mais conveniente a de legio-

nário, já que o juiz também era da Legião Cearense do Trabalho.

CASSIANO bate palma:
— Bom dia? Quero falar com o doutor Hermes.
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EMPREGADA:
— O doutor nem tomou café ainda e o senhor já quer 

falar com ele?

CASSIANO:
— Faça o favor de dizer que é um legionário que quer 

falar com ele, José Cassiano da Silva.

EMPREGADA, com raiva de Cassiano, volta:
— Ele disse que o senhor entrasse.

JUIZ:
— Finalmente o que é que o senhor deseja, seu Cassia-

no? O senhor é um legionário, muito bem.
Cassiano conta toda a história

JUIZ:
— Me diga uma coisa, você buliu com a moça?

CASSIANO:
— Não, senhor.

JUIZ:
— Não me negue.

CASSIANO:
— Não, senhor.
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JUIZ:
— Pois você volta, diga ao responsável por ela que hoje 

vou fazer o seu casamento com... Como é o nome da moça?

CASSIANO:
— Chama-se Lindô.

JUIZ:
— Com Lindô entre seis e sete horas. Vá logo que hoje 

o Cezário tem muito serviço. Diga pra ele preparar os papéis e 
chame todo mundo no cartório.

Sai da casa do juiz, cheio de vida, em direção à casa do 
cunhado e responsável por Lindô.

CASSIANO:
— Seu Chico, o que me trouxe aqui é que vou me casar 

com Lindô hoje.

SEU CHICO:
— Casar com Lindô? Hoje?

CASSIANO:
— É, casar com Lindô hoje.

SEU CHICO:
— E ela quer?

CASSIANO:
— Até ontem ela me disse que queria, hoje eu num sei.
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SEU CHICO:
— Vem cá, Lindô, é verdade que vocês vão se casar hoje?

LINDÔ:
— Se ele tá dizendo. É.

SEU CHICO:
— Você quer mesmo?

LINDÔ:
— Quero.

CASSIANO:
— Vamo se casar hoje da orde de doutor Herme Paraíba.
Cassiano sai pra avisar a mãe.

MÃE:
— Como é que você faz um negócio desse sem ne-

nhum tostão!

CASSIANO:
— É isso mesmo.

Chegam no cartório, tá lá o escrivão mal humorado.
ESCRIVÃO:
— Casamento? Essa hora?
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CASSIANO:
— Eu vim da orde do doutor Herme Paraiba

ESCRIVÃO:
— Você foi na casa dele? Foi aborrecer o juiz.

CASSIANO:
— Tomei foi café com ele, com bolo com tudo.

ESCRIVÃO:
— 12 mil réis o casamento.

CASSIANO:
— Sim senhor.
Saiu do cartório direto pra casa do Juiz.

CASSIANO:
— Doutor, o Cezário me cobrou 12 mil réis.

JUIZ:
— Você volte e diga pra ele que devolva os seus 10 mil réis.

CASSIANO:
— Sim, senhor

CASSIANO
— O doutor disse que o senhor devolvesse meus 10 mil réis.
O escrivão com ódio, joga o dinheiro todo amassado no chão.
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O casamento fica marcado

Dia 11 de dezembro de 1934, realizou-se o casamento.

Próximo Ato
Já aparecem Cassiano, Lindô, mais dois filhos. 
O padrinho de Lindô era maquinista do trem que ligava 

Crato a Fortaleza
Durante o almoço pergunta:

PADRINHO:
— Cassiano, você num quer morar em Fortaleza, não?

CASSIANO:
— Eu quero

PADRINHO:
— Pois se prepare, quando for na próxima viagem você vai.

CASSIANO chega, pela segunda vez em Fortaleza.
Mesmo dia sai procurando serviço.
Painel ao fundo ou placas com mapa de Fortaleza ra-

biscado seguindo o trajeto de Cassiano em busca de trabalho.
Mucuripe, Piedade, Benfica, São Gerardo, Arraial Mou-

ra Brasil, Floriano Peixoto, Duque de Caxias, Pedro Pereira, 
Pedro Primeiro, Clarindo de Queiroz.

Finalmente o trabalho de sapateiro: Pedro Pereira,1235 
(entre Floriano Peixoto e Assunção)
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CASSIANO no trabalho:
— Rapaz, aqui é bom o trabalho de sapateiro, porque o 

pessoal aqui só vive calçado. No interior o pessoal compra um 
calçado e só vai pra missa.

OUTRO FUNCIONÁRIO concorda com a cabeça.
 
Cassiano continuou trabalhando ali, dois anos depois 

entra uma prostituta do Curral das éguas.

PROSTITUTA joga o sapato na mesa de Cassiano:
— O Senhor me atenda bem que todo dia tem serviço. Nós 

passa a noite toda dançando forró e esculhamba o sapato tudo. 
Daquele dia em diante não faltou mais serviço. 
CASSIANO montou sua própria sapataria (Som de For-

ró e casais dançando)
Fim desse ato

23 anos mais tarde...
Cassiano torna-se cobrador dos mercieiros e caminhan-

do pelas ruas esbarra no seu afilhado (de fogueira).
CASSIANO um pouco espantado:
— Luizim, pra onde é que tu vai?

LUIZIM:
— Padrim Zé, eu vou ensaiar uma peça.

CASSIANO:
— O que é isso de peça, home?
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LUIZIM:
— Peça de teatro.

CASSIANO:
— Num sei não. Será que a gente pode assistir?

LUIZIM:
— Num sei não, padrim Zé, porque quando é na casa 

do diretor ele convida quem ele gosta. Ele faz aquela panela de 
baião-de-dois, aquela cachaça, carne, essas coisa. A gente pode 
trazer, mas como é na casa da atriz, eu num sei.

CASSIANO:
— O que diabo é atriz?

LUIZIM:
— Você num sabe não?

CASSIANO:
— Não.

LUIZIM:
— Zé, você num vai ao cinema?

CASSIANO:
— Vou.

LUIZIM:
— Aquelas moças, aquelas artistas são as atrizes.
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CASSIANO:
— Tá certo. Eu vou.

CASSIANO deixa de fazer as cobranças daquele dia e 
segue Luizim:

 O DIRETOR chega:
— Tá todo mundo aí, pessoal? Tá todo mundo pronto? 

Num falta ninguém, não?

TODOS:
— Não. 

DIRETOR:
— Pois vamo entrar.

CASSIANO senta desconfiado e tímido para assistir ao 
ensaio.

Avista de longe uma cadeira com a perna dentro de um 
buraco no piso da casa.

CASSIANO
Minha gente, ajeite essa cadeira aí que a perna tá dentro 

desse buraco e se uma pessoa tropeçar aí, vai fazer um arte.

DONA ESTELITA, esposa do diretor, olha com raiva 
para Cassiano.

— Esse Seu Muriçoca que em todo canto se mete.
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CASSIANO fica completamente envergonhado. Olha 
para o lado com vontade de sumir.

DIRETOR fala grosso:
— O que é isto Estelita? A gente num brinca com quem 

a gente num conhece. Você tem umas brincadeiras.

CASSIANO:
— Mas eu sou da brincadeira.

DONA ESTELITA:
— O que é que tem demais?

DIRETOR olha Estelita com raiva:
— Mas ninguém brinca...

CASSIANO interrompe mais envergonhado ainda:
— Num precisa brigar, home. Acabou.

CASSIANO pensa com ele mesmo:
— Olha, eu podia ter ido fazer as minha cobrança no 

mercado. O que diabo eu vim ver aqui?

DIRETOR:
— Todo mundo já terminou. Então vamo pro segundo ato.

Cassiano, agora avistava o pé da mesa (com jarro de flores 
em cima), prestes a enfiar num outro buraco do chão estragado .
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CASSIANO fala alto:
— Agora sim, se baterem na mesa vai virar a mesa e que-

bra jarro e quebra tudo e é pior.

DIRETOR, vira-se pra Cassiano e responde:
— Tá nêgo, num parece uma muriçoca mesmo.
— Todos riram e pronto, nasceu o Muriçoca .

DIRETOR:
— Muriçoca, domingo vai ter ensaio na minha casa, 

você quer ir?

MURIÇOCA:
— Vou.

No domingo, MURIÇOCA é o primeiro a chegar.

DIRETOR:
— Entra Muriçoca, já chegou?

MURIÇOCA:
— Já rapaz, já cheguei.

DIRETOR:
— Já, mas tá bom.
Foram chegando e ensaiando.
Fim do ensaio
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DIRETOR:
— No próximo ensaio, eu vou falar com o Afonso pra 

gente fazer o ensaio lá no Teatro.
Ficaram ensaiando no Teatro.
Muriçoca não perdia um ensaio, sempre sentado na 

mesma cadeira assistindo.
Nas cobranças que fazia, Muriçoca divulgava a peça e 

vendia os ingressos.

CLIENTE:
Não, Muriçoca, num posso. Tem muita gente. 

MURIÇOCA:
Quantas pessoas têm aqui?

CLIENTE:
— Têm cinco.

MURIÇOCA:
— Eu lhe vendo três, você paga duas, vai duas de graça.

CLIENTE:
— Não, num posso.

MURIÇOCA, pra convencer, dizia que fazia parte da peça.
— Compre pra me ajudar, eu faço parte da peça.

MURIÇOCA arrastava gente de todo canto pra co-
nhecer o teatro.
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Também fazia o contrarregra em dia de peça, sem 
ganhar nada.

A comédia cearense “Valsa Probida” viaja pro Recife em 
junho de 1961, seu Muriçoca acompanha a grupo.

O personagem que fazia o conde volta para Fortaleza 
quando recebe a notícia de que sua esposa está doente...

MURIÇOCA, organizando a roupa do elenco, exercen-
do o papel de contrarregra.

Entra aperreado o diretor.

DIRETOR:
— Chega Muriçoca, bota a roupa do conde que tu vai 

entrar em cena.

MURIÇOCA ignora:.
— Deixa de brincadeira.

DIRETOR:
— Muriçoca, tu ainda tá assim, corre criatura!

MURIÇOCA extasiado
Enquanto o elenco apressa-se em maquiar e botar a rou-

pa no conde Muriçoca.

MURIÇOCA entra em cena.
O elenco desenvolve o script, com receio de que Muri-

çoca erre o texto.
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Muriçoca diz tudo certinho.
Muriçoca dá às mãos ao restante do elenco para agrade-

cer o público que aplaude.

Cerra-se a cortina.

 FIM
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2
O ABC das mil e uma noites no mote do sertão

“lá no meu sertão pro caboclo ler
tem que aprender um outro ABC”

ABC do Sertão, 

Luiz Gonzaga/Zé Dantas 

2.1 As Letras

Fiquei observando, de longe, a sala do teatro que, naque-
le momento, abrigava um curso de alfabetização para adultos. 
Alguns funcionários mais velhos procuravam aprender “a lei da 
escrita e da leitura”. Entre eles, um corpo destacava-se pela altura 
e pelos cabelos brancos. Ele mesmo tinha marcado nossa entre-
vista para depois daquela aula. Era julho de 2000, nosso segun-
do ano de entrevistas. Seu Muriçoca veio na minha direção com 
uma satisfação sem tamanho, e, antes de mais nada, disse-me: 
“— Estou aprendendo a ler e escrever nessa idade, viu?”

Sim, é verdade. Aos 88 anos, ele sentiu vontade de 
aprender a ler. Um sorriso meio forçado ajudava-me a par-
tilhar com Seu Muriçoca tal contentamento. Alguma coisa 
me inquietava naquela notícia. Enquanto o escutava con-
tar sobre as primeiras aulas, pensava em silêncio sobre seu 
desejo de aprender alguns códigos do mundo letrado. Ao 
mesmo tempo, lembrava a pesquisa: a convivência com a 
alfabetização poderia mudar a narrativa de Seu Muriçoca? 
Alteraria muito o texto da tese? 
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Refletia sobre isso enquanto ele apontava, com o 
dedo, para algumas lições já resolvidas em seu caderno. 
Talvez a frase que melhor coubesse para o momento fosse: 
“Nunca é tarde para começar, não é, Seu Muriçoca?” Acho 
mesmo que cheguei a pronunciá-la.

Afinal, por que se interessara em aprender a ler aos 88 
anos? Durante nossa convivência desde 1998, pensei em Seu 
Muriçoca como um homem da oralidade; indivíduo que con-
seguia driblar os percalços da vida com o poder da palavra 
falada. Confiava tanto nessa arma, que jamais havia falado da 
necessidade de saber ler e escrever. O letramento nunca foi te-
mática central das suas narrativas, até mesmo quando falou 
do emprego de chamador nos campos de concentração (1932), 
destacando que sua função era ler e gritar o nome do pessoal 
na hora das refeições ou “ração”, como preferem dizer os de-
poentes. Apenas mencionou que, sem saber quase nada da es-
critura, saiu-se bem no ofício. Nem mesmo gaguejava. Gritava 
com força e segurança os nomes que havia decorado na lista. 
Nas poucas vezes que fez menção ao tema, falou que o pouco 
que aprendera já tinha esquecido. 

Certamente, ele não teve muitas chances de estudar, 
mas, se realmente o interessasse, teria dado um jeito de fre-
quentar a escola. Teria sentado nos bancos do extinto Mobral, 
dos supletivos ou arranjaria matrícula em qualquer um desses 
cursos inventados pelo poder público para aumentar o percen-
tual de alfabetizados do país. Se não o fez, é porque confiava 
no seu “palavrório”. Mas, aos 88 anos, Seu Muriçoca estava ali, 
numa sala de aula, querendo aprender a ler e escrever. 

Durante a entrevista, percebia-se que tal situação não 
havia alterado a sua narrativa. Alguns meses de letramento 
modificariam uma experiência oral de 88 anos? 
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Mas o que eu tentava preservar? A ideia de um narrador 
puro, sem interesses pela cultura escrita? O que me inquieta-
va ao vê-lo no banco de uma escola aprendendo o “bê-a-bá”? 
Pensava no interesse daquele narrador em conhecer o alfabeto, 
ou melhor, ser alfabetizado. 

Lembrei que, diversas vezes, alguns temas me foram 
apresentados através de ABCs. Nas entrevistas e cordéis 
coletados durante a pesquisa, havia de fato tal recorrência. 
Mais uma vez, Seu Muriçoca me encaminhava para o terri-
tório conflituoso entre o oral e o escrito. Naquela ocasião, o 
mote era o alfabeto e os ABCs. 

Nos ABCs do cordel, a temática percorre todo o al-
fabeto, versando o assunto letra por letra. É uma trama 
que se urde entre a oralidade e a escrita. Essas narrativas 
se apresentam respeitando o conjunto de códigos primários 
no aprendizado da escritura, ou seja, as 23 ou 26 letras que 
formam qualquer palavra.

Conhecendo o alfabeto, o indivíduo começa a ser inte-
grado ao universo das letras. Tal inquietação me fez retornar 
às fontes (orais e escritas) procurando perceber como se es-
truturam os “versos abecedados”. O que se podia perceber da 
conexão letra e voz apresentada nesses versos? 

Em 1996, realizei uma entrevista e depois não soube bem 
o que fazer com ela. Finalmente havia chegado o momento de 
tirar a poeira da fita e ouvir novamente as palavras do Pai Gomes.

A entrevista com Pai Gomes foi gravada quando estava 
em busca de informações sobre a seca de 1932, no município 
de Ipu. Alguns moradores da cidade mencionaram um senhor 
que, segundo eles, tinha muitas respostas sobre o assunto da 
pesquisa. Tratava-se de um homem centenário que morava 
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longe da cidade, em casa localizada no meio de um sítio, rode-
ada por bichos. Com ele moravam um filho e a nora. Cheguei 
até o lugar isolado, com a ajuda de um de seus bisnetos. 

Encontramo-lo deitado numa rede armada em um 
dos poucos cômodos da casa. Pai Gomes, como era cari-
nhosamente chamado, olhava-nos tentando identificar o 
parentesco que porventura mantínhamos com ele. Um dos 
olhos fora vencido pela catarata e ele procurava nos ver re-
torcendo o pescoço para o lado que ainda enxergava. Depois 
de algum tempo, identificou seu neto e insistia em saber de 
quem eu era filha, se também era parente. Com as devi-
das apresentações, desceu da rede e veio para o alpendre da 
casa. Segurava um cajado improvisado por um pedaço de 
madeira já polido pelo contato com as mãos. 

Na ocasião, eu procurava narrativas sobre os campos 
de concentração em 1932. O município de Ipu abrigara uma 
das sete concentrações e Pai Gomes já tinha 38 anos durante 
aquela seca, fato que gerava a expectativa de um certo vo-
lume de informações sobre o episódio. Quando pedi para 
ele falar suas memórias daquele ano, achou melhor que eu 
ouvisse o poema do soldado francês que, aliás, durou qua-
se oito minutos de uma narrativa impecavelmente recitada. 
Destaque para o sotaque afrancesado firmemente incorpo-
rado durante a declamação dos versos, que retratava a vida 
de um soldado francês em viagens pelo mundo. Sentado 
numa cadeira com acento de couro de boi, Pai Gomes la-
pidava sua pronúncia enquanto gesticulava o braço livre do 
cajado. Possivelmente já recitara tal poema uma centena de 
vezes para grupos de ouvintes. Aquela memória colocava-se 
não apenas nos versos, mas também na postura do corpo, 
desenhando um tempo e um espaço da oralidade.
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 Concluído o poema, insisti nas lembranças da seca de 1932 
e Pai Gomes continuou seu “espetáculo”. Começou, então, a recitar 
o ABC da seca. Apressei-me para gravar, pois ele deu início sem 
avisar. Na hora de transcrever, algumas letras foram salteadas, já 
que, no momento em que Pai Gomes declamava o ABC, sem espe-
rar que a letra G fosse anunciada, um Galo resolveu cantar. Tentei 
resistir ao galo sem desligar o gravador e naquele intervalo só é pos-
sível ouvir o “cocoricó”. Não foi recitado o U. Quando perguntamos 
por esta letra, nosso narrador afirmou que aquela letra não existia.

Transcrevo, portanto, o ABC da seca de 1915 apresenta-
do por Pai Gomes aos seus 101 anos:

A- adeus, povo cearense
meus caros amigos adeus
recorremos na memória
os clamores que sofremos
em 1915 clamores que padecemos.

B- bondade não pode haver
naqueles tempos de horror...

E- enquanto os pobres humilhados
não tinham consolação
já pediam a Jesus Cristo
e à Virgem da Conceição
que lhe dessem um intuito
de uma boa contrição.

F- foi um só ano de seca
mas muita gente morreu
tempo tão horroroso 
como aqui nunca se deu
uma extremidade dessas 
o Ceará nunca sofreu.
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G- governo não se falava
aqui para o nosso Estado
quase que se acaba tudo
à falta de um bocado
somente por não haver
na corte um rei coroado.

H- homens grandes tinham muitos
mas eram sem piedade
faltava aquele que sempre 
usava da caridade
porém os poderes de Deus
rebatiam a crueldade.

I- infernos tiveram uns poucos
espalhados no sertão
as estradas de rodagem
e açudes no salão
que os pobres buscavam eles
para escapar da precisão.

J- juntamente sempre vinham
em numerosa quantidade
os famintos derramando
sua lágrima pela estrada
os filhos chorando com fome
e as mães de dores passada.

K- kaiu ali sobre a terra
pessoa de qualidade
sem ânimo para coisa alguma
só pela necessidade
porém trazia no seu coração
amor com a divindade.
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L- lamentava Jesus Cristo
nesse horroroso tempo
de tão fortes padeceres
de tão grandes sofrimentos
pedindo consolação
ao Santíssimo Sacramento.

M- muita gente de hoje em diante
traz isso bem decorado
nunca mais sai do sentido
lembranças do passado
da grande devoração
que se deu em nosso Estado.

N- na verdade meus amigos
em nossa pátria natal
um ano como esse 15
nunca se viu outro igual
porém foi determinado 
pelo Deus do tribunal.

O- orrivel sem domicílio
estava o povo brasileiro
se tinha qualquer recurso
traziam mais prisioneiro
mais quando entrou a seca do 15
foi mesmo que um cativeiro.

P- pegou grandes e pequenos
botou tudo em uma altura
cortou a ponta da língua 
de algumas criaturas
botou para o sofrimento
gente de boa figura.
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Q- quando caíram no chicote
do 15 velho falado
logo aí abriram os olhos
que estavam vivendo errado
pois nosso Pai Celeste
não trai ninguém enganado.

R- rogamos a Deus do céu
filho da Virgem Maria
que nos queira perdoar
os pecados que cometíamos
para ver se alcançamos
o reino de alegria.

S- setenta e sete que foi
três anos de sequidão
oitenta e oito também
que foram dele irmãos
mas como a seca do 15
não teve comparação.

T- trezentos contos de réis
veio para nos socorrer
em 1915 
assim ouvimos dizer.

V- veio esse dinheiro todo
aqui para o nosso Estado
mas em nossa capital
foi ele inventariado
talvez que os inventariantes
ficassem com um bocado.
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X- xarope de amargura
os brasileiros bebiam
obrigando a natureza
para ver se não morriam
caindo no cativeiro
dos trabalhos que haviam.

Z- zombando estavam os grandes
daqueles mais atrasados
porém o 15 anunciou
a muitos homens ilustrados
devorou suas riquezas
e acabou-se esse fado.

No seu ABC, Pai Gomes apresenta um desafio com o 
alfabeto, ou melhor, um desafio ao alfabeto do A até o Z. A 
cultura oral em versos é capaz de fazer estrofes rimadas res-
peitando a sequência determinada pela ordem dos signos alfa-
béticos. Trata-se de um alfabeto inscrito na memória que não 
conhece ou pouco conhece a grafia. A identificação imediata 
se dá com os sons da língua e, nesse caso, “orrivel” pode come-
çar pela letra O, assim como o K introduz o verbo “Kaiu”. Em 
outros exemplos, o K pode ser “kaboclo”, “kalendário”, “kuan-
do”. “Xoveu” pode começar com X, bem como “Yluminados” 
pode garantir a presença da difícil letra Y. 

Contudo, quando o poeta mantém maiores ligações 
com o mundo letrado e não consegue uma palavra com as le-
tras mais difíceis, tematiza a própria dinâmica do alfabeto e 
suas complexidades. No ABC do cachaceiro, José Costa Leite 
assim resolve sua peleja com o K e o Y:
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“K- K a nova fonética
Dispensou do alfabeto
Entre as 25 letras
Ela perdeu seu afeto
Não dá pra este ABC
Mas fiz o verso completo

Y- Y é outra letra
Que perdeu a sua vez
Porque nosso alfabeto
Resta agora 23
Pela modificação
Que a nossa fonética fez.”

Neste desafio, nenhuma letra pode render o poeta. 
A ordem das letras deve ser enfrentada de qualquer ma-
neira. A temática da cachaça é ligeiramente abandonada e 
o espaço é preenchido com algumas considerações sobre a 
própria estrutura do alfabeto, ou melhor, sobre o valor da 
letra difícil, negada pelo seu próprio lugar de existência – 
o alfabeto. Afinal, só no alfabeto as letras existem como 
tais. Quando dali saem, transformam-se em palavras, fra-
ses, poesias, romances, contos.

A aproximação dos cordelistas com as letras já começa 
na própria tipografia. Até hoje, existem cordéis que são forma-
tados por ‘tipos”, feitos letra a letra, em seguida guardadas em 
seus respectivos lugares definidos por letras-tipos. Percebe-se 
um envolvimento com a materialidade da letra. Antes mesmo 
de ir para o papel, ela é um objeto potente na produção do ma-
terial impresso. A coisa letra se coloca na mão do artesão que 
pacientemente a transforma em uma peça do prelo, para então 
virar texto impresso. No caso do computador, as letras ganham 
um corpo mais efêmero, sem presença afetiva.
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Voltando ao Pai Gomes, é interessante observar que a me-
mória guarda esses poemas com um tipo de erudição no ato de 
recitá-los. Antes de iniciar a declamação dos versos, ele falava um 
português arrastado, capenga, com erros de concordância. A sua 
oralidade mais cotidiana não se prendia às normas cultas; entre-
tanto, o ABC é recitado com ares de nobreza. Os SS e RR foram 
todos muito bem pronunciados. A gramática foi apresentada sem 
vacilos: “que Deus nos queira perdoar os pecados que cometía-
mos”. Mas tal performance não parte senão de um exercício da 
memória. A gramática, aqui, nada tem a ver com os bancos esco-
lares, mas com uma cultura marcada pela oralidade, capaz de me-
morizar frases difíceis para não comprometer o que mais importa 
na fala: reunir um público para ser ouvida. Se não for sedutora, a 
palavra falada não cumpre a sua missão. Neste caso, quanto mais 
diferente da fala cotidiana, mais espetacular, pois gesta o que es-
tranha e fascina. O desafio é congregar orador e ouvinte em um 
mesmo tempo, conquistado pelo movimento de sedução perfor-
mática. Por isso, a proeza do narrador não é para qualquer um.44

No caso dos ABCs em que o alfabeto é ressaltado como um 
núcleo apreciado pelos poetas orais, não há um tempo que começa 
no A e termina no Z. Para esses autores, que guardam íntima rela-
ção com as artimanhas da oralidade, o mundo não começou com 
as letras; antes, a história já existia. Grande parte dos ABCs não co-
meça no A e tampouco termina no Z. É um tempo que transborda 
a ordem do próprio homenageado; no caso em questão: o alfabeto. 
Antes do A, portanto, pode haver uma apresentação:

44 Voltamos à ideia de Paul Zumthor sobre a performance na tentativa de 
explicar ainda melhor esse conceito fundamental no estudo da tradição oral. 
Em um outro texto, Zumthor explica que “quando a comunicação e a recepção 
coincidem no tempo, temos uma situação de performance.” (ZUMTHOR, Paul. 
A letra e a voz. São Paulo: Companhia da Letras, 1993. p. 19).
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Prezado leitor amigo
Vou agora descrever
Em regra de sete linhas
A forma de um ABC
Sobre algumas creaturas
De qualidade escura.
(Enoque Pinheiro, ABC dos negros).

Antes do A existe o poeta que se apresenta na forma 
de um acróstico:

Glória a Deus nas alturas

Excelso pai infinito

Rimo agora este folheto

Será bem feito e escrito

O ABC da justiça

Na lei de Chico de Brito

(Gerson Lucena, ABC da Justiça).

Depois do Z o autor continua a sua história:

Leitor eu sou da Paraíba
Um seu filho ou um seu membro
Creia nasci no sertão
Eu sei afirmo, me lembro
Nasci lá em vinte e sete 
A dezoito de dezembro
(Gerson Lucena, ABC da Justiça).
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Não importa apenas o que é falado, e sim como está sen-
do falado, narrado, recitado, declamado ou mesmo registrado 
nos folhetos de cordel. Nesse caso, é o formato que indica mais 
visivelmente a tensão entre o oral e o escrito. Naquela manhã, 
não foi o depoimento de Seu Muriçoca que me fez pensar sobre 
tais conflitos, mas sobretudo a montagem de uma narrativa ex-
terior à sua própria voz. Ganhou maior significação o olhar so-
bre aquele senhor, assistindo a aulas de alfabetização. A espera 
do início da entrevista, marcada por aquela paisagem seguida 
de uma performance em que “o meu narrador” apontava, com 
o dedo, letras em seu caderno. Não lembro exatamente sobre 
o que falamos, mas a composição do cenário construía uma 
narrativa paralela à entrevista, e foi esse movimento que en-
gendrou o texto mais evidente daquele tarde. 

Também os ABCs compõem um formato significativo 
para a construção das interpretações expostas até aqui. Nestas 
formas em que as letras ganham força separadamente, observo 
as pelejas travadas entre a oralidade e a escritura na experiên-
cia de certos indivíduos. 

A cultura oral presente em tais cordéis põe em relevân-
cia a ordem alfabética. Ainda que a maioria dos cordelistas seja 
letrada, tais ABCs ancoram-se no tempo da palavra falada, es-
tabelecendo uma ambígua relação com a escrita – uma ligação 
que exalta as letras de onde origina toda a escrita –, e ao mes-
mo tempo fazem isso em nome, também, da oralidade. 

Em certo sentido, somente um olhar enredado na 
oralidade apresentaria o alfabeto de maneira tão performá-
tica. No caso dos ABCs, a experiência oral lembra que as 
palavras são formadas por letras e que tais signos possuem 
um lugar onde a ordem impera. Detalhes não muito visíveis 
para os que vivem só da escrita.
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Na aventura de pensar o alfabeto a partir dessas vivên-
cias na oralidade, uma pequena frase do texto de Emile Cazade 
e Charles Thomas, sobre a criação do alfabeto latino, ecoou 
com precisão dentro da pesquisa dos ABCs da oralidade: “sa-
ber ler é deixar de ver a letra...”45 Pensando de modo inverso, eu 
poderia dizer que a maior intimidade com o mundo oral leva 
a uma apreciação dos tais signos na solidão de serem letras. 

Os signos mortos ganham vida no jogo de desafiar o pró-
prio signo. Nessas pelejas, as letras são despertas numa reverên-
cia que ressalta a ordem alfabética como adversária do poeta. 
Ao mesmo tempo, esta se coloca como uma espécie de objeto 
do desejo, negado e reafirmado pela oralidade dos versos de 
cordel na forma dos ABCs. São também amostras de como esse 
tipo de oralidade desafia o que há de mais ordenado e supremo 
no mundo escrito – o alfabeto. Nos ABCs do sertão, a memória 
oral cria movimentos que brincam com o mundo escrito. 

Em alguns casos, o poeta não se contenta em apresentar 
a letra em destaque somente na primeira palavra, mas em qua-
se todas as palavras que iniciam o verso da estrofe. Exemplo 
disso é o que faz Gerson Lucena no ABC da Justiça46: 

A- Assassino arruaceiro
Aluno da jogatina
Amigo das coisas alheias
Assaltador de esquina
Ou tu deixa essa má vida
Ou a justa te ensina

45 CAZADE, Emile; THOMAS, Charles. Alfabeto. In: ROMANO, Ruggiero 
(Org.). Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional; Casa da Moeda: 1987. 
v. 11, p. 179.
46 CANTEL, Raymond. La litterature populaire bresilienne. Poitiers: Centre de 
Recherches Latino-americaines, 1993. p. 301.
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Segundo Câmara Cascudo,47 existem registros dos abe-
cedários desde o ano de 393, quando Santo Agostinho compôs 
uma poesia contra as dinastias seguindo este gênero. Tal poesia 
ficou conhecida como Psalmus Abecedarius. No Brasil, o pri-
meiro de que se tem notícia é o ABC da batalha de Ituzaingo e 
data de 1827.48 A ideia de ressaltar a matriz do mundo escrito 
demonstra o poder que estes primeiros textos queriam impor. 
É antes de tudo uma batalha entre os que detinham as letras e 
os outros. Possivelmente, é também uma forma de reafirmar a 
novidade da escrita para os muitos ignorantes que habitavam 
estas terras e que somente tiveram acesso aos respectivos tex-
tos através da leitura oral. Convém lembrar que também a he-
gemonia do mundo escrito não se deu de forma pacífica. Nos 
escritos atribuídos a Sócrates, coloca-se o seguinte incômodo: 
“a escrita destrói a memória... e enfraquece a mente”.49

Mesmo considerando que o próprio Sócrates possa ser 
uma criação literária, tivesse ele a oportunidade de conhecer 
o sertão do Ceará iria ficar satisfeito com a frustração de sua 
inferência. Até os grupos e pessoas que mantêm ligações com 
o mundo escrito, confirmam a força da memória na aventura 
da oralidade. Patativa do Assaré é um dos representantes mais 
legítimos dessa afirmação. Como salienta Gilmar de Carvalho, 
“a escrita de Patativa não foi capaz de trair sua voz”.50 Em um 

47 CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 6. ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. USP, 1988. p. 38.
48 Id.
49 ONG, Walter. Oralidade e cultura escrita: a tecnologização da palavra. São 
Paulo: Papirus, 1998. p. 94.
50 CARVALHO, Gilmar de. Brincando de poesia. In: ASSARÉ, Patativa do; 
ALENCAR, Geraldo Gonçalves de. Ao pé da mesa: motes e glosas. São Paulo: 
Terceira Margem; Fortaleza: Secult-CE, 2001. p. 14.
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dos desafios que Patativa fez ao seu neto para compor glosas,51 
os dois chegaram na hora e lugar marcados. “Geraldo chegou 
com sua caderneta de anotações, Patativa, arrogante, exibia, 
como único aparato, sua memória”.52 Esse é o instrumento que 
o torna diferente dos outros. Soletra o mundo com o olhar de 
quem enxerga não só as letras, mas também o movimento dos 
bichos, das plantas, dos rios, das pessoas e da voz. Patativa 
brinca com o alfabeto em face de temas que muitos só conhe-
cem de leituras que não enxergam mais as letras. Entre outros 
alfabetos, elaborou um sobre a seca no Nordeste. Intitula-se o 
ABC do Nordeste Flagelado:

A– ai como é duro viver
nos estados do Nordeste
quando o nosso pai celeste
não manda a nuvem chover,
é bem triste a gente ver
findar o mês de janeiro
depois findar fevereiro
e março também passar
sem o inverno começar 
no Nordeste brasileiro.

B– berra o gado impaciente
reclamando o verde pasto,
desafigurado e arrasto
com o olhar de penitente
o fazendeiro descrente
um jeito não pode dar

51 Dois poetas se desafiam mutuamente para versejar de improviso estrofes que 
seguem uma métrica definida por ambos. Cada um sugere um mote ao outro, 
que deve imediatamente compor sua glosa rimando metricamente com o mote 
sugerido, que será a última frase da estrofe.
52 CARVALHO, op. cit., p. 16.
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o sol ardente a queimar
e o vento forte soprando,
a gente fica pensando
que o mundo vai se acabar.

C– caminhando pelo espaço
como os trapos de um lençol
pras bandas do pôr-do-sol
as nuvens vão em fracasso;
aqui e ali um pedaço
vagando... sempre vagando
quem estiver reparando
faz logo a comparação
de umas pastas de algodão
que o vento vai carregando.

D– de manhã, bem de manhã,
vem da montanha um agouro
de gargalhada e de choro
da feia e triste cauã
um bando de ribança
pelo espaço a se perder,
pra de fome não morrer
vai atrás de outro lugar
e ali só há de voltar
um dia quando chover.

E– em tudo se vê mudança
quem repara vê até
que o camaleão que é
verde da cor de esperança
com o flagelo que avança
muda logo de feição
o verde camaleão
perde a sua cor bonita
fica de forma esquisita
que causa admiração.
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F– foge o prazer da floresta
o bonito sabiá
quando flagelo não há
cantando se manifesta
durante o inverno faz festa
gorgeando por esporte
mas não chovendo é sem sorte
fica sem graça e calado
o cantor mais afamado
dos passarinhos do norte.

G– geme de dor, se aquebranta
e dali desaparece
o sabiá só parece
que com a seca se encanta
se outro pássaro canta
o coitado não responde;
ele vai não sei pra onde,
pois quando o inverno não vem
com o desgosto que tem
o pobrezinho se esconde.

H– horroroso, feio e mau
de lá dentro das grotas
manda suas feias notas
o tristonho bacurau
canta o joão corta-pau
o seu poema numério
é muito triste o mistério
de uma seca no sertão
a gente tem impressão
que o mundo é um cemitério.
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I– ilusão, prazer, amor
a gente sente fugir
tudo parece carpir
tristeza, saudade e dor
nas horas de mais calor
se escuta pra todo lado
o toque desafinado
da gaita da siriema
acompanhando o cinema
no Nordeste flagelado.

J– já falei sobre a desgraça
dos animais do Nordeste;
com a seca vem a peste
e a vida fica sem graça.
Quanto mais dias se passa
mais a dor se multiplica
a mata que já foi rica,
de tristeza geme e chora
preciso dizer agora
o povo como é que fica.

L– lamenta desconsolado
o coitado camponês
porque tanto esforço fez
mas não lucrou seu roçado
num banco velho sentado
olhando o filho inocente
e a mulher bem paciente
cozinha lá no fogão
o derradeiro feijão
que ele guardou pra semente.
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M– minha boa companheira
diz ele, vamos embora,
e depressa, sem demora
vende a sua cartucheira
vende a faca, a roçadeira
machado, foice e facão
vende a pobre habitação
galinha, cabra e suíno
e viajam sem destino
em cima de um caminhão.

N– naquele duro transporte
sai aquela pobre gente
aguentando paciente 
o rigor da triste sorte
levando a saudade forte
de seu povo e seu lugar
sem nem um outro falar
vão pensando em sua vida
deixando a terra querida
para nunca mais voltar.

O– outro tem opinião
de deixar mãe, deixar pai
porém para o sul não vai
procura outra direção
vai bater no Maranhão
onde nunca falta inverno
outro com grande consterno
deixar o casebre e a mobilha
e leva sua família
pra construção do governo.
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P– porém lá na construção
o seu viver é grosseiro
trabalhando o dia inteiro
de picareta na mão
pra sua manutenção
chegando dia marcado
em vez do seu ordenado
dentro da repartição
recebe triste ração
farinha e feijão furado.

Q– quem quer ver o sofrimento,
quando há seca no sertão
procura uma construção
e entra no fornecimento
pois, dentro dele, o alimento
que o pobre tem a comer, 
a barriga pode encher
porém falta a substância
e com esta circunstância
começa o povo a morrer.

R– raquítica, pálida e doente, 
fica a pobre criatura
e a boca na supultura
vai engolindo o inocente
meu Jesus! Meu pai Clemente
que da humanidade é dono
desça de seu alto trono
da sua corte celeste
e venha ver seu Nordeste
como ele está no abandono.
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S– sofre o casado e o solteiro
sofre o velho, sofre o moço,
não tem janta, nem almoço
não tem roupa nem dinheiro
também sofre o fazendeiro
que de rico perde o nome
o desgosto lhe consome
vendo o urubu esfomeado
puxando a pele do gado
que morreu de sede e fome.

T– tudo sofre e não resiste
este fardo tão pesado
no Nordeste flagelado
em tudo a tristeza existe
mas a tristeza mais triste
que faz tudo entristecer
é a mãe chorosa a gemer
lágrimas dos olhos correndo
vendo seu filho dizendo:
mamãe eu quero comer.

U– um é ver, outro é contar
quem for reparar de perto
aquele mundo deserto
dá vontade de chorar
ali só fica a teimar
o juazeiro copado
o resto é tudo pelado
da chapada ao tabuleiro
onde o famoso vaqueiro
cantava tangendo o gado.
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V– vivendo em grande maltrato
a abelha zumbindo vôa
sem direção, sempre atôa,
por causa do desacato
a procura de um regato
de um jardim ou de um poema
vagando constantemente
sem encontrar a inocente
uma flor para pousar.

X– xexéu, pássaro que mora
na grande árvore copada
vendo a floresta arrasada
bate as asas, vai embora
somente o saguim demora
pulando a fazer careta
na mata tingida e preta
tudo é aflição e pranto
só por milagre de um santo
se encontra uma borboleta.

Z– zangado contra o sertão
dardeja o sol inclemente
cada dia mais ardente
tostando a face do chão
e mostrando compaixão
lá do infinito estrelado
pura, limpa, sem pecado
de noite a lua derrama
um banho de luz no drama
do Nordeste flagelado.

Posso dizer que cantei
Aquilo que obeservei
Tenho certeza que dei
Aprovada relação

175Engenhos da memória: narrativas da seca no Ceará



Tudo é tristeza e amargura,
Indigência e desventura
Veja leitor, quanto é dura 
A sêca no meu sertão.

A lembrança do Pai Gomes me fez traçar este olhar so-
bre os ABCs do sertão. Mas o desassossego começou em outro 
lugar. Pai Gomes já foi um desdobramento daquele inquietan-
te encontro com Seu Muriçoca em dezembro de 2001, depois 
de seu curso de alfabetização, quando mostrava letras e sílabas 
que ele mesmo escrevera sobre o seu caderno.

Estendendo o diálogo com essas tantas pessoas, fica-
ram mais claras as sensações que atravessaram aquele dia 
em que Seu Muriçoca carregava, de forma visível, caderno e 
lápis. Preferia continuar com a dúvida sobre o conteúdo da 
sua pasta preta, aquela que trazia nos encontros anteriores e 
que jamais soube o que guardava. 

Seu Muriçoca sabe do domínio que exerce com a nar-
rativa. Também sabe que virou celebridade por causa de suas 
histórias. Isso pode significar que ele faz de suas aulas uma 
alegoria a mais para suas narrativas de vida. É como se des-
confiasse que o tal acontecimento render-lhe-ia mais suces-
so. Contudo, não se rende ao mundo da escrita e a palavra 
falada continua sendo sua arma. O seu desafio às letras não 
aparece na forma dos ABCs, mas no fato de querer aprender 
a ler nessa idade. 

Depois desse episódio, nenhuma biografia de Seu Mu-
riçoca deixaria de lembrar sua bravura e força de vontade ao 
tentar aprender a ler aos 88 anos. Acostumado a aparecer nos 
jornais e TV como um “tipo popular da cidade”, poderia am-
pliar sua participação em programas que ressaltam a impor-
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tância de saber ler e escrever. A supremacia da escrita é tam-
bém manipulada por aqueles que dominam a outra margem 
do rio, pelos que trafegam nas ondas da voz. Seu Muriçoca, Pai 
Gomes e Patativa proclamam a vida da memória. As histórias 
do mundo escrito servem de mote para suas novelas, e a parti-
cipação de Seu Muriçoca no curso de alfabetização deve gerar 
uma boa história para ser contada e ouvida.

2.2 Os Contos

O gravador deu um estalo. Era o fim de mais uma fita e, 
sem demora, troquei por uma nova, para não causar grandes 
interrupções na narrativa de Seu José, que me olhava e ria do 
susto provocado pelo gravador. Talvez ele preparasse algo as-
sim no meio ou no fim da sua história. Mas, como ele mesmo 
disse, sua história não tinha fim. E anunciou sua narrativa di-
zendo: “Eu vou lhe contando... vou lhe contando...”

E assim fez Seu José. Foi me contando suas lembran-
ças da seca como um contador de histórias, título que aliás 
guarda com bastante orgulho. Recebeu o dom de narrar e, 
no vilarejo onde morava, nenhuma noite de lua podia pas-
sar sem as histórias do Zé Valmir. Histórias que mistura-
vam contos e novelas às memórias de pessoas dali mesmo 
do lugar.

Sua narrativa é simples e envolvente. Qual o segredo? 
Que mistérios garantem olhos e ouvidos atentos? Quando 
começou sua narrativa, os filhos e conhecidos, que se movi-
mentavam na cozinha, aos poucos iam parando e sentando 
ao redor da mesa para ouvir também. Seu José anunciou que 
não contaria tudo naquele dia, mas não me afobei, meu re-
torno já estava garantido. 
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Carlos Rodrigues Brandão escreveu certa vez que é 
possível interromper a leitura de um romance em algum lu-
gar, mas uma boa narrativa deve ser ouvida de uma vez só.53 
Depois de tantas histórias que já ouvi, discordo ligeiramente 
do que disse Brandão. Uma boa narrativa pode ser interrom-
pida, mas, diferente do romance em que o leitor tem o con-
trole sobre a pausa, na narrativa oral, tal interrupção não é do 
domínio do ouvinte. No caso do conto contado, quem define 
o momento e o tempo da pausa é o narrador. Ele reconhece 
o momento em que a interrupção não comprometerá o en-
volvimento do interlocutor ou dos interlocutores. Esse jogo 
de sedução garante-lhe a vida, a exemplo de Scherazade.54 As 
histórias tornaram Seu José imprescindível nas noites de lua. 

Aquele dia, durante a seca de 1958, é narrado por Seu 
José como algo extraordinário. Deixa o ouvinte sempre à es-
pera do surpreendente. Pelo ritmo em que a narrativa se de-
senrola, dá a impressão de que o inesperado pode acontecer a 
qualquer momento. Ele decide parar e nada de extraordinário 
aconteceu até então. O suspense continua e, com ele, uma li-
geira frustração. Depois de alguns segundos, descobre-se que 
surpreendente foi todo o percurso da narrativa. O jogo de pa-
lavras que hipnotiza o ouvinte ou, como sugere, mais uma vez, 
Carlos Rodrigues Brandão: “a narrativa captura o ouvinte ou 
o leitor pela sua inocente profundidade, pelo envolvimento dele 

53 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Memória/Sertão: cenários, cenas, pessoas e 
gestos nos sertões de João Guimarães Rosa e de Manuelzão. São Paulo: Cone 
Sul: Ed. UNIUBE, 1998. p. 38.
54 Faz parte dos contos árabes das “As mil e uma noites”, nos quais Scherazade 
consegue sobreviver à tirania do príncipe Xariar, pela sua astúcia como contadora de 
histórias. Garante sua vida pelos encantamentos da sua oratória e por interromper 
seus contos no momento que garantia o desejo de ouvir mais e mais, mantendo 
assim sua própria vida. Cf. Le mille et une nuits. Paris: G-Flammarion, 1965.
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com uma trama simples de fios de fatos e atores que desemboca, 
quando a narrativa é boa e absorvente, em um final até previ-
sível, mas sempre traiçoeiramente inesperado.”55 Foi assim que 
Seu José me capturou:

“Se arrumemo um dia de tarde, saímo do Morrinho 
mais ou menos seis hora da noite. Era trinta homens. 
Tudo com fome. Nós tinha matado uma carne. Levamo 
só um pedaço de carne seca. Outros levaram um bocado 
de farinha. Outro um pedaço de rapadura. Aí viajemos.

Quando foi mais ou menos doze horas da noite, 
nós tudo com fome. Paremo nos mato, daqui pra lá 
era tudo mato. Já era mais ou menos 36 quilôme-
tros de pés. Paremo no caminho, assemo a carne e 
comemo. Todo mundo ali reuniu-se, aí saímo pra 
Santana. Andemo, andemo. Quando foi mais ou 
menos uma hora da madrugada, bateu uma sede 
medonha. Era muita sede e cadê água. Tudo seco. 
Tinha umas casinha lá no Sapó. Chegamos lá, o 
home já saiu morrendo de medo. Também aquela 
ruma de gente! Foi logo dizendo:

— Pelo amor de Deus, minha gente, eu sou pobre, num 
tenho nada pra dar a vocês. 

Eu fui e disse:

— Não, mas a gente num quer assaltar, não. Nós só 
quer água.

O homem respondeu:

— Mas aqui a água é bem poquinha, eu tenho uma lata 
d’água aqui. 

Aí trouxe a água, nós bebemo todinha a água que dei-

55 BRANDÃO, op. cit., p. 38.
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xamo a lata seca. Era trinta home. Quando acabemo, 
ficamo morrendo de, de pena do pobre véi que ficou 
sem água. Aí nós demo a ele um quilo de farinha e 
duas rapadura. Era o que nós tinha.

Ele ficou muito alegre e disse:

— Eu fui no rio hoje e pesquei uma piabinha, vou 
aproveitar essa farinhazinha pra fazer já um pirãozi-
nho pra eles. 

Aí nós fomo embora. Passamo a noite todinha andando. 
Chegamo em Santana bem cedinho. Chegamo lá, fomo 
pra residência se alistar. O nosso feitor era do Morri-
nhos. Passamo o dia todinho. Deu doze horas, deu seis 
horas e esse lá sem despachar a gente. Quando foi mais 
ou menos dez horas da noite. Nós tudo ali sentado. Eu já 
tava até deitado, que tinha levado umas trouxas.

Nesse momento da narrativa, intrigou-me a lembrança 
da tal residência, e como a fala do Seu José não se preocupou 
em definir, interrompi a narrativa para saber do que se tratava. 
Lancei três perguntas acumuladas: o que eram as residências? 
Onde o povo dormia? O que comiam? Mal terminei a última 
pergunta e Seu José foi logo dizendo: “Espera aí, que a gente vai 
chegar lá.” Nada mais disse e foi logo continuando exatamente 
do ponto em que foi interrompido. Pouco interessava ao Seu 
José explicar o que era uma residência ou mesmo dar maiores 
esclarecimentos sobre aspectos menores da sua história. Ou 
como diria Walter Benjamim: “metade da arte narrativa está 
em evitar explicações”.56 E antes de causar maiores perturba-
ções no relato do Seu José, volto à sua narrativa. Afinal, dife-

56 BENJAMIN, Walter. O Narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai 
Leskov. In: ____. Magia e técnica, arte e política. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 
1994. p. 203. 
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rente de um ouvinte, o leitor desse texto pode simplesmente 
ter saltado este parágrafo, evitando uma interrupção dupla de 
minha parte.

Aí, quando foi 10 horas mais ou menos, chegou um 
homem de Santana. Chegou e foi logo dizendo:

— Ei pessoal, eu tô fazendo uma turma aqui. Vou 
começar agora. 

Esse feitor que tava com nós num tinha arranjado nada. 

E como das outras vezes, Seu José é novamente o por-
ta-voz do grupo.

— Nós somo aqui trinta home, se o senhor quiser fazer 
a lista, pode fazer. 

Tomou o nome de tudim. Subiu pra lá, aí chamou nós. 
Peguemo cada um uma fichazinha. Aí fomo pro forne-
cimento. Chegamo no fornecimento era uma e meia 
da manhã. Aí tiremo rapadura, tiremo carne do sul, 
farinha d’água. Fumo comer aquelas hora da noite. Aí 
o home olhou pra nós e disse:

— Olha, rapaz, num tem onde vocês dormir, vamo lá 
pra casa. Lá em casa tem um salão grande. A gente vai 
lá e dá um jeito, dorme no chão.

Aí nós fumo pra lá. Chegamo lá, ele perguntou:

— Vocês querem dormir na cadeia?

Eu disse:

— É o jeito, a gente num tem aonde. 

Ele disse:
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— O delegado é meu tio e o salão da cadeia é muito grande.

Aí foi dito e feito, de noite nós fomo durmir na cadeia. 
Todo mundo arrumou as rede lá. Todo mundo arru-
mou a rede lá. Trabalhemo a semana todinha. Quando 
foi no fim da semana, nós voltemo pra Arara. Chegue-
mo em casa sábado bem 8 horas da noite. Quando foi 
domingo de tarde, nós já tava se arrumando pra voltar 
pra Santana. Aí Seu Jaime (o prefeito) vinha, parou o 
carro e perguntou:

— Pra onde é que vocês vão? 

Eu disse:

— Pra Santana trabalhar.

— Não vão, não. Vão pro Marco, que amanhã tem ser-
viço no Marco pra vocês. 

Aí nós fiquemo foi alegre. Se alistemo lá na turma 
e fiquemo lá. 

O resto da história Seu José foi contando...
As histórias de vida são narradas na forma de contos. 

Tramas e formas que enredam o ouvinte nas aventuras da ora-
lidade. Para alguns depoentes que encontrei, o ato de falar so-
bre qualquer tema, mesmo o mais íntimo, remete a ritmos que 
lembram os contos populares. 

Esses contos inspiram as narrativas orais de certos nar-
radores. As astúcias da vida cotidiana, proclamadas com a voz, 
lembram atos e personagens marcantes dos contos. Há uma tro-
ca interminável entre a ficção e a história. Onde começa uma e 
termina a outra? Isso não é realmente o que interessa para os nar-
radores, e, aliás, não há como traçar esta genealogia, pois existe 
um entrelaçamento visceral entre as duas experiências. 
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A circulação dos contos ocorria nos encontros notur-
nos. No alpendre das casas, onde todos se reuniam para ouvir 
histórias que poucos sabiam transmitir. Como lembrou Seu 
Muriçoca, era como as novenas de Nossa Senhora: cada dia 
o contador ia na casa de um. O contador de história era espe-
rado com ansiedade pelo grupo, que, na maioria das vezes, já 
conhecia o repertório.

 Nos contos, os personagens surgem em tramas e cone-
xões que apontam traços da dinâmica cultural dos narradores 
e ouvintes. As histórias de vida se confundem com perfis de 
personagens presentes nessas novelas. Reis, cavaleiros e prin-
cesas se misturam ao palavreado local, e os enredos do coti-
diano ganham o distanciamento ficcional necessário para a 
composição de uma boa história. De frente para seu público 
grande ou pequeno, o contador de histórias solta a voz. Fran-
cisco de Assis conseguiu reunir em seu livro dezenas de contos 
populares no Nordeste do Brasil. Entre eles, está o “Príncipe 
Santo São João”:

Existia um casal pobrezinho muito afamilhado, que 
vivia de pescaria. Eles só davam para apadrinhar os 
filhos deles, pessoas ricas. A pobre ele não dava para 
apadrinhar não. Então quando um dia nasce um me-
nino. Aí ele falando com a mulher, disse:

— Ó, mulher, a quem nós damos esse menino pra ser 
padrinho? Porque os homens rico daqui da cidade to-
dos são nossos compadre...

Ela disse:

— Ah! Ainda tem o rei.

— É mesmo, vou oferecer ao rei.
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Mandou oferecer o menino ao rei. O rei aceitou de mui-
to gosto. Batizaram o menino e deram o nome de João.57

Assim como as narrativas de vida se assemelham aos con-
tos, também os contos apresentam o movimento da vida cotidia-
na desses indivíduos. A temática central é, sem dúvida, a peleja 
entre ricos e pobres. Na oralidade, na escritura e na escritura oral 
dos folhetos, o núcleo é quase sempre o rico com o pobre, o pobre 
com o rico e cada um deles com a natureza, com a tecnologia, 
com os amores... São inesgotáveis ramificações dessa polaridade 
rico/pobre que gera e é gerada por outras combinações. 

Nesse trecho do conto do príncipe São João, o que fun-
damenta a narrativa e a aproximação do filho com o reinado é 
justamente a possibilidade de torná-lo afilhado do rei — atu-
alizando, poderia ser do patrão, do coronel ou do prefeito. A 
aproximação entre servo e rei, patrão e empregado por meio 
do batizado, ou melhor, das relações de apadrinhamento, 
constitui um dos fundamentos da ligação entre ricos e pobres 
no sertão do Ceará. A referência aos desafios cotidianos, en-
frentados pelos narradores e ouvintes, torna o conto mais ima-
gético, quem sabe mais envolvente.

Por motivos descritos ao longo do conto, o rei resolve 
ficar com João na sua casa. O pai de João recebe um bilhete do 
rei informando sua decisão. Depois de ler o bilhete, o pai se 
volta para a mãe e diz:

— É mulher, o que você queria. Ontem ficamos com 
fome, nós e nosso filho. Hoje ficamos sem o nosso filho 
João porque o rei ficou com o menino, e ninguém pode 
fazer questão contra o rei.

57 LIMA, Francisco Assis de Sousa. Conto popular e comunidade narrativa. Rio 
de Janeiro: Funarte; Instituto Nacional do Folclore, 1985. p. 135.
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A mulher retruca:

— Homem, deixa de ser besta, nós temos tantos filhos 
aqui que não sei o que é que faça e o rei pode educar 
João lá, coisa que nós nem sonha.

— É isso mesmo.

Lá, o rei botou João na escola junto com a princesa. 
Quando a princesa fazia, João também, passava o 
mesmo curso.58

A mãe de João não aparece como uma personagem má. 
Quando diz que o filho pode ficar com o rei e que isso vai ser 
muito bom, não cria elos com sentimentos maternais geralmen-
te expressos na literatura. Nesse caso, a mãe acha que o melhor 
para o filho é ficar longe dos pais. A propósito, nos clássicos con-
tos europeus, tal decisão caberia a uma madrasta, que sempre 
tenta se livrar dos filhos do marido. A mãe de João não esper-
neia ou chora implorando para que o filho volte. 

Quando chegam à voz dos narradores, alguns enredos 
são reinventados a partir das suas próprias alegrias e dores, dos 
seus desejos e angústias. A realidade é ficcionável, assim como 
a ficção é realizável. Como infere Carlos Rodrigues Brandão:

a ética a que aponta a narrativa quase se aproxima de 
uma moral primitiva. Ela é direta, colada ao jogo coti-
diano dos relacionamentos entre pessoas, entre as pes-
soas e as coisas, entre os vivos e os mortos. Seja qual for 
o tipo de narrativa, as metáforas de que ela se investe 
– e elas, em geral, são tão simples! – servem a tornar 
exemplar, como um conselho de vida, algo antes extra-
ído da pura e direta matéria da própria vida. De como 
alguns seres sobre que se fala viveram aquilo que, en-

58 LIMA, 1985. p. 135
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tre o desejo e a realidade, ninguém mais e, no entanto, 
qualquer ouvinte poderia ter vivido. Poderia viver.59 

Seu Muriçoca, Seu José, D. Cezita contam suas histó-
rias na forma de narrativas de vida, contos, novelas...

De qualquer modo, diria Benjamim: “Seu dom é poder 
contar sua vida.”60 O ato de contar vivifica a existência desses 
indivíduos no mundo. 

A exemplo do Príncipe João, que foi dado ao rei por seus 
pais, no Ceará muitas crianças são entregues para outras famí-
lias criarem. Geralmente são padrinhos ou outros ricos que di-
ficilmente lidam com esses novos integrantes como membros 
da família. A relação é, em geral, de submissão e exploração do 
adotado pelo pai adotivo. 

Durante a seca de 1932, D. Maria Celestina foi dada por 
seus pais a uma família desconhecida. Quando fomos apresen-
tadas, ela não queria me falar sobre a seca, disse que não queria 
lembrar de coisas tristes. Estava quase desistindo da conversa 
quando ela começou a contar as histórias que “aprendeu de ou-
vir os outros contarem”. As lembranças da mãe adotiva viraram 
uma história que D. Maria tenta contar, mas só para ouvintes 
escolhidos. Contar histórias não é o seu forte:

Mamãe contava essa história que meu pai (de verdade) 
já contou pra ela... Diz que nós vinha no trem, aquela 
ruma de criança pequena, na baldeação de um trem 
pra outro, já ficou um. É a mãe que contava pra gente... 
Meu pai, num sei, eu num conto dele... Ficou esta me-
nina que ninguém encontrou mais. Eu tô contando o 
que a minha mãe contou. Minha mãe tava doente cada 

59 BRANDÃO, op. cit., p. 42.
60 BENJAMIN, op. cit., p. 208.
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vez mais se arranchando. Meu pai achou que deveria 
dar as meninas. Aí começou a dar. Correu a notícia 
lá em casa. Minha mãe (adotiva) não tinha filho, meu 
pai tinha recurso... Aí a mamãe vei mais papai. Eu tava 
dormindo, quando acordei, foi um alarme medonho. 
Minha mãe (adotiva) disse que não tinha corage de me 
levar, levar uma filha assim, arrastando, tomar dos bra-
ços da mãe? Aí minha mãe disse: 

— A senhora tem medo de choro? 

Ela se cala. 

Minha mãe disse:

— Mas eu não tenho corage.

Meu pai disse:

— Pois então venha, quando for noitinha que ela vai tá 
dormindo. E foi assim que a minha mãe fez [...]”

Seus pais deram os filhos e as filhas e ficaram somente 
com um homem. Esse, conta D. Maria, foi preservado pelo pai 
para ajudá-lo nos trabalhos da roça. Na sua nova família, ela 
conseguiu frequentar a escola e ressalta com orgulho: “Sempre 
estudei em escola particular”.

Nesse caso, João e Maria não fazem parte do mesmo 
conto, porém os dois tiveram oportunidade de estudar. 
D. Maria não virou princesa, mas estudou o suficiente 
para aprender a ler e a escrever. Gosta de ficar em casa, 
vendo novelas da televisão e lendo coleções enciclopédi-
cas. Fez questão de mostrar as muitas que tinha em sua 
estante da sala. Desses livros, ela tenta tirar explicações 
para quase tudo que eu queria saber, inclusive o motivo 
para tanta seca no Nordeste. 
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Sobre as estiagens no Ceará, D. Maria não soube me 
responder de imediato e foi buscar o livro para tentar achar 
a resposta. Eu, de minha parte, incentivava–lhe a dar alguma 
opinião, traçada pela sua experiência religiosa com a natureza. 
Mas não teve o esperado efeito. Os livros podiam responder 
com mais segurança.

Toda a sua história foi contada com certa dificuldade. 
D. Maria tem uma narrativa pausada e pontuada de cortes 
para fazer certas digressões. Tentava lembrar detalhes para 
não faltar com a verdade. Fez-se uma mulher da explicação, 
pelo menos para mim. D. Maria queria que fosse registrada 
no gravador uma opção pelo mundo da escrita, e mais do 
que isso, pela escrita impressa. É nela que, sobretudo, acre-
dita. As enciclopédias da estante e os programas de TV con-
fortam os seus dias. Em certo sentido, já não depende da 
memória. Para D. Maria Celestina, memória pode ser um 
verbete do livro que dá conta do intervalo de palavras entre 
o L e o N. A sequência dos livros é organizada na estante. 
O alfabeto se distribui de um lado a outro do móvel. Ali, ao 
lado da televisão, o mundo está ao seu alcance, disposto em 
ordem mais ou menos alfabética.

No conto de “João o Príncipe”, o que legitima a perma-
nência do filho junto ao rei é a oportunidade de estudar, de 
se educar numa escola. Este conto recria, a partir da saga de 
João, um desejo de aproximação com as letras. Sair de casa 
para encontrar não apenas tesouros ou comida, mas a escola, o 
estudo. Os indivíduos que têm a vida fortemente marcada pela 
oralidade também sonham com seus filhos na escola. Para a 
maioria, com pouco estudo formal, sobreviver é verbo conju-
gado no imperativo. Como ressaltou D. Cezita, falando de seus 
patrões médicos, “quem estudou tem poder”. 
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A peleja entre o oral e o escrito se urde de múltiplas for-
mas. O conto narra também a vida cotidiana, e as histórias de 
vida relatam casos daqueles que enfrentam os poderosos com 
um saber criado no repente da vida. Em reinados diferentes, Jo-
ões e Marias sonham em estudar, enquanto um Jeca Tatu sai dos 
livros de Monteiro Lobato para se acocorar num canto do Ca-
riri, e transformar-se no pai de Seu Muriçoca. Eu, que observo 
tudo isso, arrisco algumas interpretações e até alguns versinhos: 

A moça que vem da cidade
Com um gravador na mão
Ansiosa para ouvir histórias
Que ela não sabe contar,
Depara-se com tantas memórias
Que é difícil até lembrar [...]

“Tu é de Fortaleza?”  – perguntou-me, uma vez, a neta de 
um depoente. Fiquei curiosa para entender o motivo da per-
gunta. Ela, que tinha perto de oito anos, me respondeu: “É que 
vocês não sabem muito das coisas”.

Dizia isso ao mesmo tempo que enfiava a mão num bu-
raco às margens do rio. Procurava caranguejo, enquanto eu lhe 
enchia de perguntas. Depois de tal resposta, calei-me e fiquei 
ali pensando sobre o caranguejo escondido no buraco. Acho 
que eu também precisava de um. 

Eu era da cidade. Mas, afinal, o que mais me denunciava? 
O amontoado de perguntas na cabeça? O gravador? O cader-
no de anotação sempre à mão? Para justificar o gravador, uso, 
entre outras coisas, alguns argumentos: preciso saber direito o 
que foi dito, para não contar diferente e não esquecer de nada.

 Quando disse isso a Seu Mauro, ele riu e acho que só 
agora entendo melhor. Estava apresentando um argumento 
difícil de ser entendido por certos depoentes. Antes de mais 
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nada, para os que participam do terreno da oralidade, uma 
história jamais é contada exatamente do mesmo jeito, então 
guardar na memória é recriá-la ao sabor da circunstância. 

A oralidade reserva uma intimidade com a memória, 
que não é como um gravador ou um receptáculo de informa-
ção, por isso não existe a preocupação em memorizar tudo do 
jeitinho que foi visto ou escutado. As histórias contadas ga-
nham força à medida que são reinventadas pela intensidade do 
vivido. Jamais serão precisamente do mesmo jeito. 

Do lado de cá, estou com o gravador, algumas fitas e o 
caderno de anotações. Certamente, muitas coisas ditas não es-
tão gravadas ou anotadas, foram rastreadas pela minha pró-
pria memória. Do lado de lá, os narradores contam histórias 
do céu e da terra, de Deus e do diabo, da vida e da morte, do 
sertão e da cidade, da letra e da voz. 

Pois “cante lá que eu canto cá”, diz Patativa desafiando a 
literatura escrita. Nesse caso, o oral e o escrito podem também 
configurar uma peleja entre o sertão e a cidade.

Poeta, cantô da rua,
Que na cidade nasceu
Cante a cidade que é sua, 
Que eu canto o sertão que é meu.

Se aí você teve estudo,
Aqui, Deus me ensinou tudo,
Sem do livro precisá
Por favô, não mexa aqui,
Que eu também não mêxo aí,
Cante lá, que eu canto cá.
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Você teve inducação
Aprendeu muita ciência,
Mas das coisa do sertão
Não tem boa esperiença.
Nunca fez uma paioça,
Nunca trabaiou na roça,
Não pode conhecê bem,
Pois nessa penosa vida,
Só quem provou da comida
Sabe o gosto que ela tem.

Você é muito ditoso
Sabe lê, sabe escrevê,
Pois vá cantando o seu gozo,
Que eu canto o meu padecê.
Inquanto a felicidade
Você canta na cidade,
Cá no sertão eu infrento
A fome, a dô e a misera.
Pra sê poeta divera,
Precisa tê sofrimento.

Sua rima inda que seja
Bordada de prata e de ôro
Para a gente sertaneja
É perdido este tesôro.
Com o seu verso bem feito,
Não canta o sertão dereito,
Por que você não conhece
Nossa vida aperreada
E a dô só é bem cantada,
Cantada por quem padece.
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Amigo não tenha quêxa
Veja que eu tenho razão
Em lhe dizê que não mêxa
Nas coisa do meu sertão
Pois se não sabe o colega
De quá manera se pega
Num ferro pra trabaiá,
 Por favor não mexa aqui
Que eu também não mexo aí
Cante lá que eu canto cá.

Repare que a minha vida
É diferente da sua
A sua rima pulida
Nasceu no salão da rua
Já eu sou bem deferente,
Meu verso é como a simente
Que nasce inriba do chão;
Não tenho estudo nem arte,
A minha rima faz parte
Das obra da criação.

Mas porém, eu não invejo
O grande tesôro seu
Os livro do seu colejo,
Onde você aprendeu.
Pra gente aqui sê poeta
E fazê rima compreta
Não precisa professô
Basta vê no mês de maio,
Um poema em cada gaio
E um verso em cada fulô.
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Seu verso é uma mistura,
É um tá de sarapaté,
Que quem tem pôca leitura,
Lê, mais não sabe o que é.
Tem tanta coisa incantada,
Tanta deusa, tanta fada
Tanto mistéro e condão
E ôtros negoço impossive
Eu canto as coisa visive
Do meu querido sertão.

Aqui findo esta verdade
Toda cheia de razão
Fique na sua cidade
Que eu fico no meu sertão
Já lhe mostrei um ispeio
Já lhe dei grande conseio
Que você deve tomá
Por favô, não mexa aqui
Que eu também não mêxo aí
Cante lá que eu canto cá.

Patativa toma partido pelo sertão da oralidade. Vida nar-
rada pela vibração da voz. Ouvida por quem participa das his-
tórias contadas. Para o poeta, o escritor da cidade não fala do 
seu próprio viver, ele fala do alheio, do outro, do sertão que não 
experimenta na prática. Patativa garante aos sertanejos e à cul-
tura oral a autoridade de falar sobre os sabores e dissabores do 
sertão. É também uma luta por territórios visíveis e invisíveis. 

Em outros versos do mesmo poema, Patativa sugere que 
o domínio da escrita no sertão é coisa para gente rica. Talvez 
sejam reis em outros reinados, pois no sertão “pra sê poeta e 
fazê rima compreta, / não precisa professô”. Nessas narrativas, 
o saber não vem dos bancos escolares. A astúcia que garante a 
vida vem do próprio viver. 
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João Grilo, o personagem mais esperto e inteligente do 
sertão, até tentou frequentar a escola, mas não deu certo, pois 
era ele quem ensinava ao pobre mestre, que se via constante-
mente desafiado pelo danado do Grilo. Assim narra o cordel 
do José Ferreira, “As proezas de João Grilo”:

João foi à escola
Com sete anos de idade
Com dez anos ele saiu
Por espontânea vontade
Todos perdiam pra ele
Outro grilo como aquele
Perdeu-se a propriedade.

João Grilo em qualquer escola
Chamava ao povo atenção
Passava quinau nos mestres
Nunca faltou com a lição
Era um tipo inteligente
No futuro e no presente
João dava interpretação.

Um dia perguntou ao mestre:
O que é que Deus não vê,
E o homem vê toda hora?
Diz ele: não pode ser,
Pois Deus vê tudo no mundo
Em menos de um segundo
De tudo pode saber.

João Grilo disse: qual nada,
Quede os elementos seus?
Abra os olhos, mestre velho
Que vou lhe mostrar os meus
Seus estudos se consomem,
Um homem vê outro homem
Só Deus não vê outro Deus.
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João Grilo segue fazendo desafios ao mestre, que nada 
sabe diante da sapiência do aluno. João acaba desistindo da es-
cola. O saber de João é outro, é um tipo de sabedoria que o ensi-
no formal ainda não aprendeu a aproveitar. É um conhecimento 
que o aproxima da maioria dos indivíduos que moram no ser-
tão. Com estas manhas, Deus é louvado e o diabo é enfrentado 
dia a dia. Os doutores e sábios aparecem, na maioria das vezes, 
como figuras derrotadas ou enganadas pela argúcia desses per-
sonagens que, a exemplo de João Grilo, Seu Muriçoca ou Seu 
José Valmir, “nasceu antes do dia / criou-se sem formosura / mas 
tinha sabedoria / e morreu depois da hora / pelas artes que fazia”. 

As narrativas sugerem que, para sobreviver, é preciso sa-
ber mais do que o “bê-á-bá”. Mesmo quando a escola aparece 
com uma certa importância nas histórias, não é só com o saber 
formal que a vida é enfrentada. Muitos habitantes do sertão, 
ou moradores da periferia da cidade, não sabem ao certo por 
que é importante estudar, mas todos concordam que é uma 
atitude fundamental para a vida. A TV a todo instante sugere 
a importância do ato de estudar. Quando as pessoas do campo 
são questionadas pelo estudo, as respostas geralmente são va-
zias: “Porque é importante”. Outro poderia dizer: “É bom saber 
das coisas, né?”. E finalmente: “Para ser alguém na vida”. 

Muitos já sabem que são alguém. Talvez por isso se di-
vertem, brincam e desafiam alfabetos e doutores. Sabem quais 
são as respostas certas quando jornalistas perguntam sobre a 
escola. Lembro de uma reportagem, que vi na TV em 2001, 
sobre a exploração do trabalho infantil. Em meio ao sol, um 
garoto cortava cana enquanto a repórter o entrevistava. Dizia 
que nunca tinha tempo para brincar, nunca nem brincou. Mas 
quando a repórter perguntou: “Onde você gostaria de estar ago-
ra?” Resposta certa: “Queria tá na escola.”
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Em um outro conto popular intitulado “História do po-
bre e do rico e dos conselheiros do Rei”, o narrador conta que:

Era um rico e um pobre. O rico tinha um filho e o pobre 
tinha outro. O pobre não podia dar estudo ao filho. Aí co-
meçaram a estudar os dois nessas escolinha fraca. Quando 
estavam em posição de procurar uma escola na cidade, aí 
o menino pobre não podia estudar. O rico chegou e disse:

— Papai, vou lhe pedir uma coisa. O estudo que o se-
nhor der a mim, dê a fulano também. O pai dele não 
pode que é muito pobre. Eu quero que o senhor dê o 
estudo dele que eu prometi. 

— Então, meu filho, pode chamar ele, que eu dou. O 
estudo que você estudar eu dou a ele.

Aí começaram a estudar juntos. Até que o rico se for-
mou e ele não se formou, mas ficou sabendo tudo 
quanto o rico sabia. O rapaz rico como era rico, casou 
com uma princesa, filha de um rei. E o pobre procurou 
a trabalhar, só vivendo da roça mesmo. O rico conti-
nuou sendo o rei da cidade, e ele se virou no mundo.61 

A história omite o motivo pelo qual fulano não chegou 
a se formar, apenas sugere que voltou ao trabalho na roça. 
Pouco adiantou sua frequência escolar. Mas, assim como ou-
tros heróis dos contos, o fulano ficou rico com o saber das 
adivinhações. Segue o conto dizendo que o rei colocou uma 
charada aos seus conselheiros e, se eles não soubessem a res-
posta, seriam mortos. Os conselheiros acompanharam a con-
versa que o rei teve com seu compadre? o fulano que não se 
formou e foi trabalhar na roça. 

61 “História do pobre e do rico e dos conselheiros do Rei” In: LIMA, Francisco 
Assis de Sousa. Conto popular e comunidade narrativa. Rio de Janeiro: Funarte: 
Instituto Nacional do Folclore, 1985, p. 157.
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— Compadre, como se vai dos longes?

— Muito perto.

— Compadre, quantas casas de palha você já queimou?

— Já queimei três, falta duas. 

— Compadre, chegando três patos na sua casa, o que 
é que você faz?

— Eu pélo e não deixo um canhão.

Os pobres conselheiros tinham que saber o enigma 
das respostas dadas pelo “fulano”. Do que se tratava? 
Os conselheiros imploraram ao homem pobre que lhes 
contasse o que significava aquelas respostas. O homem 
só dizia se estes lhe dessem metade do que tinham. Os 
conselheiros importantes tentaram resistir, mas estava 
sem jeito e acabaram aceitando o acordo. [resumo meu] 

No dia e hora marcada, foram os três conhecer a res-
posta. Disse então o homem pobre: os longes era quan-
do eu era novo, eu avistava de longe tudo. Hoje eu só 
avisto daqui para ali.

— E as casas de palha? – perguntaram os conselheiros.

— Era cinco filha moça que eu tinha. Casou três, foi as 
três casa de palha que eu queimei. Falta duas. 

— E os patos?

— Os pato foi vocês, três besta, que eu pelei, não deixei 
um canhão.62

62 Id. 
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A tradição das charadas garante o sustento e riqueza ao 
homem que tanto estudou. Seus estudos ganham significativo 
registro na história, mas é a linguagem local e artesanal que lhe 
assegura a sobrevivência e a riqueza. 

O contato com esses narradores tem despertado, por 
exemplo, o desejo de contar histórias. Por isso mesmo, antes de 
concluir esse tópico, conto uma história que vivi com Patativa. 
O episódio se deu durante uma homenagem que a Universida-
de Federal do Ceará prestou ao Poeta de Assaré em 1994. De-
pois de todos os discursos e honrarias junto à Reitoria, Patativa 
ficou à disposição dos presentes para autógrafos. A fila andava 
lenta, pois o homenageado caprichava no seu desenhado PA-
TATIVA. Quando eu estava quase lá, consegui ouvir o diálogo 
que Patativa travou com o indivíduo que me precedia, e que, 
após ter recebido o autógrafo, voltou-se para o autor e disse:

— Mas, Patativa, você esqueceu de cortar os Ts. 

Acostumado ao improviso e ao desafio, Patativa não titubeou:

— Você também quer que eu pingue o “i”? 

Escrevendo daqui, peço licença a Patativa e a todos os 
outros narradores para cantar cá, ali e acolá. Mas será um can-
to bem menos sinuoso do que a memória, organizado em li-
nhas corridas com palavras que se perfilam uma após a outra, 
até o fim da margem. As tentativas de transmitir o que sinto 
devem caber nestas páginas. Esse é o código que partilho com 
os leitores. Por hora, é nele que estou cabendo. 
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2.3 (R-E) RE (T-A) TA (L-H-O-S) LHOS

Na última entrevista, em dezembro de 2002, antes de su-
gerir qualquer tema, D. Cezita me trouxe seu livro e pediu para 
ler. Soletrando palavra por palavra, lentamente concluiu seu 
texto intitulado: O Analfabeto. 

Sabendo que o vigário da paróquia estava precisando 
de um sacristão, o Nicola o procurou para candidatar-
-se ao lugar. Mas, por ser analfabeto, não foi aceito.

Tendo já por esse mesmo motivo perdido outros 
empregos, resolveu finalmente ganhar a vida traba-
lhando por conta própria, comprando aqui e ven-
dendo ali tudo quanto lhe aparecia: frutas, ferro-
-velho, garrafas vazias etc.

Trabalhador ativo e extremamente econômico, não lhe 
foi difícil acumular, em pouco tempo, um bom capital. 

Com o passar dos anos, seus negócios tornaram-se 
mais importantes. Comprava e vendia cereais em 
alta escala e fazia grande movimentação nos ban-
cos. Tornou-se, enfim, forte negociante no ramo a 
que se dedicara.

Certo dia, foi ao banco com o qual mantinha grandes 
transações, para retirar algum conhecimento de em-
barque de café, que havia caucionado. Depois de pre-
parar o recibo para a devolução daqueles documentos, 
um funcionário pediu-lhe que datasse e assinasse so-
bre as respectivas estampilhas. E, enquanto desenhava 
com dificuldade a assinatura, o Nicola ia dizendo:

— Eu assino e depois o Senhor completa o resto, por-
que só sei escrever meu nome.

Admirado, o funcionário comentou delicadamente:
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— Mas como é isso, Seu Nicola? Então o Senhor, um 
homem tão rico, não sabe escrever?

— Felizmente! Pois se eu soubesse escrever, até hoje 
ainda seria sacristão.63

Depois de um encontro, em setembro de 2001, ficamos 
um longo tempo sem falar de entrevistas. Um ano mais tarde, 
resolvi tentar uma última vez. D. Cezita marcou dia e hora, 
mas nesse mesmo dia ligou-me para avisar que não seria pos-
sível a conversa. Mesmo assim, disse que iria até sua casa para 
uma visita. Ela aceitou a proposta e, apesar das dificuldades, 
gravei toda a nossa conversa, inclusive a leitura do texto sobre 
a vida do analfabeto Nicola que ficou rico. 

D. Cezita constantemente aponta conflitos com o mun-
do das letras. Deseja muito saber ler e escrever, entretanto não 
deixa de ressaltar que conseguiu criar e educar suas filhas com 
um saber que não vem da escrita, e sim de outras partes do 
corpo. Articula braços e pernas fazendo faxina na casa dos 
patrões e lembra que o serviço não é fácil: “uma boa diarista 
não se encontra em qualquer esquina”, arremata. Não ficou rica 
como “O analfabeto Nicola”, porém nunca deixou que faltasse 
nada para suas filhas, que tiveram casa, comida e estudo.

Conheço D. Cezita já há algum tempo. Ela é mãe de 
Teula, uma grande amiga. Não foi difícil convencê-la para dar 
entrevistas, afinal o pedido da “doutora Kênia” não era fácil 
recusar. Chama-me de doutora desde que passei no vestibular 
e com muito gosto concordou com as entrevistas que tiveram 
início em julho de 1999. 

63 VALENTE, Décio. Viver. aprender. In: Brasil. Ministério da Educação. 
Educação de Jovens e Adultos: Alfabetização Solidária Brasileira. Brasília, 2001. 
Mod. 1, p. 23.

200 Kênia Sousa Rios



Todas as vezes que fui em sua casa, D. Cezita mostrou 
as novas plantas que conseguiu arranjar nos últimos dias. No 
seu quintal, recria um pouco da vida que tinha no sertão. Há 
fruta, verdura e bicho de todo tipo. No Alto da Paz, bairro 
onde mora, muitas casas têm quintais para o cultivo de plantas 
diversas. Situa-se na periferia de Fortaleza, mas não é urbani-
zado e aproxima-se de uma imagem rural em que as pessoas 
plantam e criam bichos, às vezes no meio da rua.

É uma senhora baixinha; como se diz no Ceará, “entron-
cada”. Quando ia visitar Teula, tinha que ouvir uma ou duas 
de suas histórias. Éramos muitas na sala e quando D. Cezi-
ta começava a falar, íamos saindo até que só ficava a última 
para ouvir o final. Dizíamos que suas histórias não tinham fim, 
emendava uma na outra. 

Entre outras coisas, D. Cezita faz tapetes e colchas de 
retalhos. Costura pedacinhos minúsculos, um ao outro, até 
formar a peça que deseja. Assim também é sua narrativa, não 
segue uma trajetória muito organizada, vai emendando várias 
historinhas, uma a uma, por isso parece infindável. Seu pa-
tchwork narrativo só acaba quando os ouvintes todos se vão ou 
quando cansa de falar, coisa rara de acontecer. 

Sua narrativa traz a forma dos objetos que produz, lembra 
o cultivo das plantas, flores e frutas no seu quintal. Tudo se mis-
tura, não há lugar definido para cada uma das espécies florais: 
coqueiros ficam próximos aos pés de mamão que, por sua vez, 
ladeiam o pé de acerola. Gatos e cachorros se acariciam na sala, 
enquanto porcos, patos e gansos disputam as poças de lama no 
quintal. No jardim, flores de todas as cores recepcionam as visitas.

 No ofício de diarista, cada dia está numa casa diferente. 
Nada é muito assegurado, tem de esperar, cotidianamente, a 
confirmação das suas faxinas. Neste caos aparente, D. Cezi-
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ta configura um repertório de sinais variados que utiliza para 
contar as histórias de sua vida, e com esse movimento tenta 
dar aos pedaços a forma de um ou muitos corpos. 

Adora títulos e patentes referentes a grau de instrução. 
Para D. Cezita, sou “a doutora”. Estudei e, segundo ela, mereço 
ser chamada assim. Ainda que eu peça, D. Cezita não abre mão 
do reconhecimento de meus dias nos bancos escolares. No seu 
texto, a falta de estudos aparece como um dos grandes pro-
blemas de sua vida. Incomoda-se com sua condição de pouco 
letrada. Como seus patrões, queria ser doutora, e embora não 
saiba muito bem o que significa isso em termos acadêmicos, 
conhece de perto a diferença no trato entre ela e um “doutor”. 

Nas primeiras entrevistas, em julho de 1999, tão logo 
começa a esboçar as memórias da seca de 1958, chega rapi-
damente ao assunto que mais deseja tratar: a falta de estudo. 
Foi na grande estiagem de 1958 que D. Cezita arribou com 
toda a família deixando para trás “o colegiozim”, em Crateús. 
Em maio daquele ano, o patrão chamou seus empregados ao 
pátio da fazenda e avisou que a seca tinha sido declarada.64 Os 
agricultores deveriam tomar seu rumo, pois não havia mais 
trabalho naquelas terras. Entre os empregados, estava o pai de 
D. Cezita: “ótimo funcionário”, ressalta. Mas, assim como os 
outros, foi dispensado. Não havia mais nada a fazer, a não ser 
juntar a família e ganhar as estradas em busca das frentes de 
emergência organizadas pelo governo. 

As famílias trabalhavam nas frentes de serviço durante 
toda a seca e, algumas vezes, quando findava a estiagem, retor-
navam aos antigos patrões. Os casebres de barro cobertos com 

64 Normalmente a seca é considerada declarada quando depois do dia 19 de 
março (dia de São José) não começou a chover. O governo, então, começa a 
organizar as obras de emergência. 
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palha ou telha ficavam à espera de um possível retorno, o que 
não aconteceu na história de D. Cezita. Durante a seca de 1958, 
ainda em Crateús, trabalhou em várias casas como emprega-
da doméstica. Tinha apenas nove anos, mas, naquela idade, as 
meninas no sertão já conhecem e executam toda a lida da casa, 
inclusive cuidar de irmãos menores. As filhas mais novas, que 
em nada ajudariam nas frentes de serviço, eram entregues às 
famílias dos fiscais e administradores das obras para assistir 
nos trabalhos domésticos.

Em pouco tempo, D. Cezita apartou-se de sua família 
para trabalhar numa dessas casas, mas esse não foi o principal 
mote de suas lembranças da seca de 1958. 

Na sua fala, os primeiros meses daquele ano foram sa-
lientados na proporção de sua importância. Lembra os meses 
de março e abril, que já anunciavam as angústias de mais uma 
seca, mas foi principalmente no mês de maio que deteve sua 
atenção. No quinto mês, a família lançou-se aos caminhos 
empoeirados do sertão em busca de sobrevivência. D. Cezi-
ta ressalta com veemência a tristeza daquele dia. A lembrança 
tornou-se ainda mais dolorosa quando começou a relatar a sa-
ída da escola em que fora matriculada pela primeira vez. Tudo 
aconteceu justamente no ano em que sugeri como pauta de 
suas lembranças, ou seja, 1958. 

A voz trêmula indicava o principal tema nas suas me-
mórias da seca. Interessava menos falar da falta de chuva e 
mais da falta de estudo: 

fui obrigada a sair do colegiozim que eu ia lá. Como 
se diz, era uma professorazinha que pagavam e quan-
do chegasse o outro ano ela ia me botar no Patrionato. 
Mas como o papai foi obrigado a sair pra rodagem [...]
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O modo reticente e sofrido com que aborda a temática 
levou-me a interpretar: teria encontrado uma boa justificativa 
para o fato de não ter estudos? De qualquer modo, posso di-
zer que sua rarefeita escolaridade incomodava. Não por acaso, 
esta temática surgiu diversas vezes nas suas memórias da seca. 

Numa segunda entrevista, em dezembro de 1999, D. Ce-
zita deu maiores pistas para entender que cabiam outros ele-
mentos na interpretação de seu empenho em querer, a todo 
momento, justificar a condição de pouco letrada. O ofício de 
diarista a colocou dentro da casa de pessoas supostamente alfa-
betizadas. O contato estreito com pessoas que “falavam bonito”, 
com os “ss e os rr”, inflamava sua relação com a ausência dos 
estudos formais. Na parede de sua casa, são expostas fotos da 
formatura dos patrões. Além disso, guarda cadernos dos filhos 
dessas pessoas. Coisas que, possivelmente, iriam parar no lixo.

Conta, com estranho orgulho, que encontrou e ainda 
encontra muita dificuldade em resolver problemas em ins-
tituições públicas, como, por exemplo, a aposentadoria para 
seus pais ou uma consulta médica para a filha. Entretanto, 
basta que apresente um papel assinado pelos “dotô” e “já tá 
tudo resuvido”. Comenta mais uma vez: “saber é poder, minha 
fia”. Mas a que saber D. Cezita se refere nesse trecho? Dos 
doutores? Ou o dela? Afinal, é com êxito que manipula suas 
ligações com os diplomados. 

Sua trajetória de vida colocou-a no limiar entre as humi-
lhações por que passa uma pessoa com pouco estudo e a cer-
teza de que os letrados são mais bem tratados. Assim, as lem-
branças da seca carregam o pesado fardo daquele dia quando 
ela não pôde mais estudar. Os lamentos da seca se misturaram 
a essa dor e, com isso, recriam, por alguns instantes, o senti-
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mento daquele dia.65 Ou melhor, D. Cezita reinventa a angús-
tia desse fato, entendendo a difícil tarefa de lutar pela vida sem 
estudos. Tais lembranças encontram ressonância no agora e o 
acontecimento é recriado dentro de certas circunstâncias. A 
dor é transportada para um sentimento atualizado: “num fosse 
tudo isso, hoje podia me chamar de doutora Cezita.” 

Voz e corpo esbravejavam dando o contorno necessário 
a tamanho lamento. Nesse momento, Cezita constrói uma in-
terpretação própria da sua condição de marginalizada e explo-
rada. Sua entonação expressa um sentimento de revolta diante 
da vida sem a escrita. Afirma que não foi falta de vontade. Em 
virtude das circunstâncias, hoje não pode ser chamada de dou-
tora, mas suas filhas podem. Foi abandonada pelo marido, mas 
sozinha conseguiu criar e colocar suas filhas na universidade. 

No Alto da Paz, lugar onde morei e mora D. Cezita, 
nota-se uma certa valorização da educação escolar. Em dias 
de matrícula, as mães dormem em frente à escola para con-
seguir inscrever seus filhos, formando filas imensas para ga-
rantir as vagas necessárias. Consideram importante o ensino 
fundamental I, ou seja, até a 4ª série primária. Com as noções 
básicas das letras e dos números – que chamam também de le-
tra –, já podem conseguir algum emprego, escrever e ler cartas 
que chegam dos parentes, reconhecer a direção do ônibus etc.

65 Em seu estudo sobre a memória proustiana, Jacy Seixas infere que: “a 
reatualização operada pela memória se dá num instante que não possui duração 
maior que a de ‘um relâmpago’. Por isso, a materialidade da memória aparece-nos 
como algo que ‘irrompe’, como uma irrupção. É este trazer à tona que constitui 
o fundamento mesmo da memória, pois o passado que ‘torna’ de alguma forma 
não passou, continua ativo e atual e, portanto, muito mais do que reencontrado, 
ele é retomado, recriado, reatualizado.” (SEIXAS, Jacy Alves de. Percursos de 
memórias em terras de história. Problemáticas atuais. In: BRESCIANI, Stella; 
NAXARA, Márcia (Org.). Memória (res)sentimento: Indagações sobre uma 
questão sensível. Campinas: Ed. UNICAMP, 2001. p. 49).
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Alguns concluem o primeiro grau, poucos chegam ao 
segundo grau e quase nenhum ingressa na universidade. Tão 
logo conseguem trabalho, abandonam a escola. A exigência 
dos pais para que os filhos frequentem a sala de aula limita-se 
a esse dia. O emprego é prova de que não há mais a necessi-
dade do estudo. Os filhos já podem ajudar no orçamento da 
família, e isso é o mais importante. 

Mas no sertão, sobretudo na época da infância de D. Cezi-
ta, é difícil imaginar os pais preocupados com os estudos. Mesmo 
que a referência temporal seja recente, ou seja, a década de 1950, 
ainda não existia, para a maioria dessas famílias, a ideia de crian-
ça como indivíduo com direitos estatutários. Até hoje há um des-
conhecimento quase completo sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e, mesmo que se conheça, a relação é conflituosa.

Para a maioria da população do campo ou mesmo da 
periferia das grandes cidades, a criança, tão logo toma corpo, 
fica de pé e com força nos braços, está apta para o trabalho. Ao 
contrário disso, o Estatuto da Criança define conceitos e direi-
tos de difícil diálogo com tais enunciados culturais:

Das disposições preliminares

Art. 2º - Considera-se criança, para os efeitos desta lei, 
a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adoles-
cente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.

Cap III. Art 22 - “Aos pais incumbe o dever de sus-
tento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-
-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir 
e fazer cumprir as determinações judiciais66

66 Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Rio de Janeiro: Expressão e 
Cultura, fev. 2001.
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Traçando um considerável contraste com o que reza o 
Estatuto, continua D. Cezita:

Aí eu fui trabalhar na casa do Pe. Belarmino. Tinha 
uns nove pra dez anos. Aí eu peguei o sarampo. Andei 
bem pertim de morrer do sarampo. Eu tinha que apa-
nhar algodão. Apanhei o algodão três dias com saram-
po. Quando minha mãe chegou na casa do padre, eu 
tava me tremeno de frii. 

— Valha, minha Nossa Senhora, mia fia, você toman-
do baim com sarampo!

Aproveitei o mote da conversa para conhecer melhor a 
opinião de D. Cezita sobre o trabalho infantil. 

D. Cezita, a Senhora começou a trabalhar com que idade? 

— Eu tinha uns cinco anos quando cumecei a trabalhar.

— Na roça?

— Eu apanhava as mucequeira de oiticica. E em casa 
também. Eu tinha uns cinco anos quando cumecei a 
ajudar a mamãe. Trabalhava. Eu era a mais velha, né? E 
toda vida eu gostei de trabalhar, viu? Nunca fui dessas 
menina que querem amaincer o dia durmino. Eu acha-
va bom quando a mamãe me alugiava. Ela dizia assim: 

— Eita, que eu vou já vender as oiticiquinha que a mia 
fia apanhou pra mim. 

Todo dia eu ia era cedo, antes dos outro menino apanhá.

Antes de continuar o assunto do trabalho infantil, vale 
destacar a maneira carinhosa com que D. Cezita lembra do seu 
trabalho na infância. Parece misturar a definição pouco român-
tica de criança com a qual convivia nos anos 1950 e a ideia pueril 
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e diminutivamente carinhosa com que são tratados os pequenos 
atualmente. As “oiticiquinhas” que Cezita apanhava na madruga-
da constituíam tarefa realizada quando tinha apenas cinco anos. 
Talvez por isso, a memória do fato venha de forma infantilizada. 

A pequena Cezita trabalhava muito, mas não tece qual-
quer crítica sobre o assunto; ao contrário, a crítica recai justa-
mente sobre as meninas que ficam até tarde na cama. Possi-
velmente se refere às filhas dos patrões, participantes de uma 
experiência infantil estranha e absurda aos olhos de D. Cezita.

Sobre o primeiro trabalho da sua vida, D. Cezita in-
venta uma narrativa que, em muitos momentos, lembra os 
contos de fadas, carregados de imagem da presença infantil 
naturalmente trabalhadora.

Eu pegava a cestinha, com escuro eu já tava lá nos pé 
de oiticica apanhando as oiticica, né? Tinha dia que eu 
trazia a cestinha cheia. Tinha dia que a cestinha vinha 
pelo mei. Era assim, num sabe? 

Ia ajuntando aquelas oiticica, ajuntando, quando era 
na sexta-feira dava três lata, dava cinco lata, dava seis 
lata. Era cinco tostão. Ainda hoje eu tenho esse dinhei-
ro guardado, acredita?

A vida precoce de trabalhadora ensinou Cezita a conhe-
cer os números antes de qualquer outra coisa. As letras só se-
riam acessíveis na escola, mas números e moedas foram apre-
sentados cedo e bem longe dos bancos escolares. Quando me 
contava esse trecho da sua vida, interrompeu a entrevista para 
buscar no quarto uma grande caixa. Abriu e pude ver que se tra-
tava de umas cem moedas de tipos e até de países diferentes. D. 
Cezita foi apresentando as moedas ao mesmo tempo que expli-
cava mais ou menos o momento de circulação daquele dinheiro. 

208 Kênia Sousa Rios



Eu, que desde a infância estudei, podia entender de le-
tras, mas de números e dinheiro tinha muito o que aprender. E 
ela não dispensou a oportunidade de expor seus largos conhe-
cimentos sobre o tema. Repetiu comigo o ritual que realizava 
com a mãe e explicou que guardava um exemplar de cada mo-
eda para que a mãe pudesse conhecer bem e não ser enganada 
na hora de vender as oiticicas. 

Além disso, as moedas também serviriam como um tipo 
de objeto/exemplo do esforço precoce que dispensou ao longo 
da vida. Aquele material seria mostrado às filhas numa espécie 
de substituição às medalhas escolares. Seus primeiros tostões 
recebeu quando ainda tinha cinco anos. 

Aqui, as moedas perdem sua função de compra e ga-
nham outros sentidos. A relação que D. Cezita demonstra com 
tais objetos não é mais de uso, mas de posse. Por isso mesmo, 
é ela quem agora define os significados: exemplo de uma vida 
dedicada ao trabalho; conhecimento sobre os números; ami-
gos que conhecem lugares distantes.67 Mundo que D. Cezita 
traduz e vislumbra através das moedas de outros países. Parece 
também uma forma de organizar sua própria vida, sempre es-
cassa de dinheiro, como se aquelas moedas criassem uma certa 
segurança em torno da presença do objeto sempre ausente. 

Respondendo direto à pergunta sobre os motivos da 
coleção, diz ela: “— Guardei esse dinheiro pra mode eu mos-
trar as mias fia. Isso aqui um dia, eu vou mostrar pra elas, 

67 Como ressalta Baudrillard sobre as coleções: “se utilizo um refrigerador com o 
fim de refrigeração, trata-se de uma mediação prática: não se trata de um objeto, 
mas de um refrigerador. Nesta medida não o possuo. A posse jamais é a de um 
utensílio pois este me devolve ao mundo, é sempre a de um objeto abstraído de sua 
função e relacionado ao indivíduo [...] Todo objeto tem desta forma duas funções: 
uma que é a de ser utilizado, a outra a de ser possuído.” (BAUDRILLARD, Jean. O 
sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva, 1997. p. 94.)
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que é pra elas cunhecer esse dinheiro”. Mais do que dizer, era 
preciso dar materialidade a esse movimento subjetivo que se 
compõe, entre outras coisas, de angústias e conquistas.

Para melhor apresentar as moedas, criou, quando ainda 
era criança, uma espécie de jogo numa tentativa de facilitar o 
aprendizado da mãe em relação ao dinheiro. No momento da-
quela entrevista, julho de 2000, eu era a aluna que devia seguir 
as diretrizes sugeridas por D. Cezita. Ela achava uma moeda 
de cinco tostões e pedia para eu identificar a outra que fazia 
par com aquela. E assim fez com muitos exemplares. 

A lacuna da escola, causada sobretudo pela ausência 
do dinheiro, pode ter sido um dos motivos que transformou 
D. Cezita numa colecionadora. Desde os cinco anos, teve de 
aprender o valor das moedas no mundo. 

A exemplo das moedas, D. Cezita deposita sua memória 
mais em coisas e menos em palavras. Sua narrativa se compu-
nha de objetos que a todo instante trazia para eu ver. Enquanto 
mostrava seus álbuns, quadros, cadernos, bibelôs, moedas..., 
desvendava e recriava memórias capturadas por outros senti-
dos, além do ouvido, da fala, da escrita e da leitura. 

Por isso mesmo, Michelle Perrot fala sobre a “paixão das 
coisas” como parte das práticas da memória feminina: 

mais que à escrita proibida é ao mundo mudo e permi-
tido das coisas que as mulheres confiam sua memória. 
Não aos prestigiosos objetos de coleção, coisa de ho-
mens ansiosos por conquistar pela acumulação [...] As 
mulheres se dedicam à matéria mais humilde: à roupa 
e aos objetos, bugigangas, presentes, bibelôs trazidos 
de viagem [...] ‘mil nadas’ povoam as cristaleiras, pe-
quenos museus da lembrança feminina [...]68

68 PERROT, Michelle. Práticas da memória feminina. Revista Brasileira de 
História, São Paulo, v. 9, n. 18, p. 13, ago./set. 1989.
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Construídos por mulheres confinadas no lar ou por outras 
que precocemente tiveram que trabalhar fora de casa. 

D. Cezita repete com frequência que começou a trabalhar 
muito cedo e, apesar de lamentar profundamente a pouca opor-
tunidade de estudo, não discorda do trabalho infantil. Assim 
como outros depoentes, acredita que há nesse modelo um efeito 
corretivo no caráter dos indivíduos implicados. Muitos compar-
tilham dessa ideia. Como ressalta Seu José Valmir: “— Criança 
é estudando e trabalhando, assim ele não tá na rua aprendendo o 
que não presta. Tem que ter muita coisa pra se interter.” 

Seu Muriçoca reforça essa assertiva e, por mais de uma 
vez, disse não estar convencido sobre a proibição do trabalho 
infantil. Na sua vida sempre trabalhou, desde que se “enten-
de por gente, nunca teve tempo para pensar besteira”. Chega a 
acusar o Estatuto da Criança, sobretudo o decreto que proíbe 
o trabalho infantil, de incentivar a vagabundagem de forma 
precoce. O comentário vem seguido de suas lembranças do 
trabalho na roça, quando ainda tinha cinco ou seis anos:

Quando era de noite, faltava, por exemplo um metro 
ou dois, assim para terminar, tinha que terminar. Num 
ia deixar para amanhã, não. Ficava cochilando. O tra-
vesseiro era o cabo da enxada. Vida boa a daquele tem-
po. O pessoal acha ruim, porque hoje acha-se ruim o 
sujeito trabalhar. 

(Kênia) — O senhor começou a trabalhar com que idade?

— Comecei a trabalhar logo, em 1919, com 5 ano, mi-
nha fia, de idade... Naquele tempo todo mundo traba-
lhava novo. Eu fico doente quando vejo essa canaiada 
dizer assim: ‘um menino de 8, 10, 15 ano num pode 
trabalhar, 16 ano num pode, 17 num pode.’ Tinha que 
trabalhar. Por isso é que tem esse horrô de ladrão sem-
-vergonha que num querem trabalhar não, minha fia. 
Trabalho num mata ninguém, não. O que mata é o 
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sujeito criar-se sem trabalhar, fica sem vergonha e já 
quer roubar e pronto. Cadê que eu morri? Comecei a 
trabalhar no cabo da enxada [...]

Muriçoca, assim como D. Cezita, tem sua vida marcada 
pelo trabalho. Ambos constroem seus argumentos a partir de 
uma dinâmica cultural na qual os indivíduos começam a la-
butar cedo, longe do que estabelece atualmente o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

No sertão do Ceará, a organização do trabalho é ainda 
bastante familiar e, nessa medida, tão logo o corpo possa res-
ponder aos serviços, tem que contribuir na produção. Muitas 
vezes, um número maior de filhos funciona como garantia de 
maior produtividade. Quanto mais há menino no mundo, mais 
gente trabalhando nos serviços destinados àquela família.

Em vez de exigir a garantia do direito da criança não traba-
lhar, existe a tentativa de burlar a lei para que “os menores” pos-
sam continuar contribuindo na renda familiar. É por isso que até 
hoje Seu Muriçoca tem sua carteira de identidade com data errada, 
para ser tratado oficialmente com mais idade. Quando se alistou 
como soldado, teve que mentir sobre a data do seu nascimento. 
Fez isso ajudado pelo responsável da inscrição. Semelhante tentati-
va fez Seu José Valmir, ao fantasiar-se de adulto para trabalhar nas 
frentes de serviço destinadas aos flagelados durante a seca de 1958:

Eu lembro muito bem desse dia porque nunca tinha ves-
tido uma calça cumprida. Nesse dia eu fiquei grande, virei 
gente grande. Foi uma alegria muito grande, vixe Maria. 
Eu andava olhando pros pés, vendo a calça cumprida aqui.

Como eu era de menor, o fiscal não ia me deixar ga-
nhar o ponto de adulto. A mãe juntou uns retalhim de 
pano e fez a calça. Aí, quando cheguei lá, eu fiquei na 
fila de ponta de pé, em cima do batente. Aí o fiscal as-
sinou meu ponto e eu passei a ganhar o ponto inteiro.
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A história de Seu José Valmir aponta dois elementos 
curiosos: o primeiro é o desejo dos pais de ter seus filhos traba-
lhando; o segundo é que as crianças trabalhavam tanto quanto 
os adultos e ganhavam só meio salário. Como até hoje ocorre, 
é vantajosa para o patrão a aquisição da mão de obra infantil 
porque o valor é bem inferior à mão de obra adulta. 

No Ceará, a proibição ao trabalho infantil passa a ser 
pauta a partir dos Relatórios da Interventoria Federal, no iní-
cio da década de 1930. Nas deliberações do governo sobre 
o funcionamento das frentes de trabalho durante a seca de 
1932, existe um tópico denominado “Admissão de Mulheres e 
Crianças”. Muitas vezes, crianças de 10, 12 e 15 anos assumiam 
a responsabilidade da família trabalhando nessas frentes. Ofi-
cialmente, o emprego dessa mão-de-obra começava a exigir 
das autoridades maiores justificativas. É o que faz o inspec-
tor de obras públicas em telegrama ao ministro da viação, por 
ocasião dos serviços durante a seca de 1932:

Referencia meu telegrama suspensão emprego me-
nores nos trabalhos inspetoria tem causado recla-
mações toda ordem pt Residentes informam não 
poderão sustentar a não ser transigindo respeito ad-
missão filhos menores pt Situação tendendo se agra-
var resolvi permitir aproveitamento menores cujas 
familias tenham no minimo seis pessoas pt Aguardo 
porem parecer vossencia sobre modo agir Inspeto-
ria face caso presente aproveitamento menores que 
peço permissão insistir tem encarecido extrema-
mente obras em andamento pt

A resposta do Ministro:
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Admitiram-se portanto os menores cujo auxílio fosse 
julgado necessario à manutenção das proprias familias 
ou que de fato fossem por elas responsáveis; encarece-
ram-se as obras com mais esse elemento perturbador, 
em compensação salvaram-se familias da fome69.

As interdições em torno do uso da mão de obra infantil 
já se colocavam com uma certa visibilidade no discurso oficial 
dos anos 1930. A discussão entre inspetores e ministros fazia 
circular no meio dos retirantes a noção de proibição do trabalho 
infantil e com ela uma certa novidade sobre a ideia de criança. 

Os insistentes pedidos de inclusão das crianças nos ser-
viços aliavam interesses de inspetores e retirantes. Os primeiros 
se beneficiavam com a diminuição dos custos por funcionário, 
enquanto os segundos conseguiam aumentar a mísera arrecada-
ção familiar. Além disso, a maioria dos retirantes não entendia 
tais proibições em torno do trabalho infantil. Esse conceito não 
tinha eco na cultura do trabalhador rural. Enquanto o ministro 
encontrava dificuldade para permitir a labuta dos menores, os 
retirantes planejavam formas de burlar os fiscais para que seus 
filhos trabalhassem e, mais do que isso, ganhassem o ponto in-
teiro, como fez a família do Seu José Valmir. 

Por outro lado, tais estratégias não encontravam grandes 
obstáculos, afinal os fiscais, moradores das redondezas, também 
participavam da ideia de que os pequenos deveriam trabalhar. 
Havia um certo consenso que se articulava em formas e movi-
mentos diferenciados para cada lado. Daí, portanto, a pouquís-
sima ressonância da ideia de direitos da criança entre os mora-
dores do sertão e, por alongamento, das periferias urbanas.

69 Os dois trechos foram retirados do Relatório dos Trabalhos realizados no 
Triênio (1931-1933), apresentado ao Ministro José Américo de Almeida pelo 
Inspector Luiz da Silva Vieira. p. 62.
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É difícil exigir desses grupos a obrigatoriedade do filho 
na escola, pois quase sempre implica na proibição do trabalho 
infantil. Certo que uma coisa só se faz possível em conluio com 
a outra, mas é difícil se espraiar tal concepção dentro de uma 
experiência cultural que não entende a criança com esse perfil 
estatutário. Seu Muriçoca, D. Cezita e Seu José são expressões 
dessa cultura. D. Cezita sofre a perda da escola mais do que os 
outros depoentes, contudo entende que não tinha outro jeito. 

Cria-se um movimento paradoxal em que a criança la-
mentavelmente não pode estudar, conquanto deva trabalhar para 
cumprir sua função dentro da estrutura familiar. A escola tem 
papel secundário, afinal não existiam muitas perspectivas de em-
prego no sertão para além da roça. É melhor começar a aprender 
cedo o ofício que vai exercer pelo resto da vida. O investimento 
recai sobre aquilo que se espera do futuro, ou seja, o trabalho 
como agricultor ou coisa parecida. A ruptura desse movimento 
só acontece quando ocorre a migração para os centros urbanos. 

A importância que D. Cezita atribui à escola é mais fruto 
da sua relação com o letramento nos dias de hoje do que um 
sentimento dos tempos em que era criança na cidade de Crate-
ús, interior do Ceará. Ou melhor, depois que chegou à “cidade 
grande”, passou a entender melhor a função da escola na vida dos 
indivíduos, sobretudo a partir do trabalho na casa dos “doutores”. 

D. Cezita enredou-se numa significação urbana de estu-
do. Frequenta casas confortáveis onde não falta o que comer, 
e talvez, por isso, faça uma associação direta com a ideia de 
que se estuda para ser alguém na vida. Ao mesmo tempo, ser 
alguém é ter a oportunidade de estudar.

Para muitos que moram no sertão ou nas periferias 
das cidades, a importância do estudo é, antes de tudo, uma 
frase pronta, guardada para ser dita quando o assunto é a 
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escola. Na prática mais cotidiana, conseguir melhorar de 
vida se liga mais às possibilidades migratórias do que à 
escola ou ao estudo.70

Do que adianta aprender a ler e escrever, se vou con-
tinuar no cabo da enxada? Isso foi o que respondeu Seu José 
Valmir quando lhe perguntei sobre o desinteresse em aprender 
a ler e escrever. Ainda acrescentou: 

No interior ninguém precisava de leitura, né? Eu vim 
saber que leitura sirvia pra alguma coisa depois que eu 
cheguei aqui (Fortaleza). Aí foi que eu vi que ia preci-
sar. Mas lá, trabalhando na roça? [...]

Estudar também pode significar o abandono da casa. Com 
o estudo, novas perspectivas se abrem e não há mais espaço para 
aquele indivíduo no sertão. Estudar para trabalhar na roça? Por 
outro lado, o desejo de deslocamento não surge apenas em nome 
do estudo. Toda e qualquer melhoria de vida deve ser buscada fora. 
Antes de tudo, é preciso sair de casa. Ir para a capital, para São 
Paulo, Acre, Manaus, Belém. Lugares onde a vida pode até nem 
melhorar, mas pelo menos se dinamiza. Aprendem-se outros ofí-
cios, outros trabalhos. 71 Cria-se um tipo de sentimento, que, em 

70 No seu estudo sobre diferentes motivações para migração, Juraci Maia 
destaca que são inúmeros os desejos que mobilizam tal movimento. Por 
exemplo: “comprar roupas mais apresentáveis, de voltar, temporariamente ou 
definitivamente, ao local de origem, com uma aparência melhor; ter um relógio 
no braço, portar um rádio toca-fitas, possuir bicicleta ou uma motocicleta. 
Não raro, a migração contém um projeto de retorno e com ele, os indivíduos 
almejam adquirir ‘prestígio social’ na comunidade de origem.” (CAVALCANTE, 
Maria Juraci Maia. A cristalização de uma “Cultura de Migração” no cotidiano 
de indivíduos, famílias e jovens interioranos do Ceará. Revista do Instituto do 
Ceará, Fortaleza, a. 111, t. 111, p. 115, 1997).
71 Continuando o diálogo com o texto de Juraci Maia, vale destacar, como ela 
ressalta, que a atração efetuada pelos equipamentos modernos, apontados pela 
cidade grande, sobre “o campesinato pobre não decorre, isoladamente, do 
simples desejo de possuí-los, mas da necessidade de compartilhar de um outro 
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geral, aponta numa perspectiva otimista, mesmo que a melhoria 
de vida nunca aconteça. Isso é o que tenta dizer João de Barros em 
seu cordel sobre “O que faz o nordestino em São Paulo”:

São Paulo tem nordestino
Muito mais do que no Norte
Trabalham por essa terra
Nosso nordestino forte
Homens de pulso de aço
Que lutam até a morte

O nordestino não dorme
Lutam com bem serventia
Trabalham incansavelmente
Pelo pão de cada dia
Com nordestino, a São Paulo
Terá maior garantia.

Melhora ambas as partes
O nortista e a cidade
Um ajudando ao outro
Aumenta a sociedade
Cresce a população
Com grande prosperidade

Nortista que era vaqueiro
Hoje aqui é motorista
Camelô de propaganda
Tornou-se um grande artista
Cada um segue o destino
Que tem no ponto de vista

modo de vida que o liberte da monotonia que o ciclo produtivo da atividade 
agrícola exercida em terras alheias lhe impõe e, na qual, não vislumbra futuro 
melhor, a começar pela periodicidade de oferta de trabalho, restrita a baixos 
salários por alguns meses do ano e inviabilizada, radicalmente, em épocas de 
estiagens prolongadas.” (Ibid., p. 116.)
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Portanto abraçam a luta
Sem ter nenhum desengano
Muitos melhora de vida
Outros entram pelo cano
O mais vivo e mais esperto
Torna-se um novo baiano.

Neste cordel, em momento algum a escola aparece como 
objetivo perseguido pelo nordestino que parte para a “cidade 
grande”. Nas melhorias de vida, apontadas pelo autor, emerge 
uma inventividade gestada a partir da argúcia que dá fôlego 
à sobrevivência. Muitos até ficaram ricos e famosos sem ter 
frequentado a escola, mas nunca sem “ganhar o mundo”, ex-
pressão que define a migração.

Mas nem sempre o deslocamento é físico. Os indiví-
duos também se transportam através de histórias fantásti-
cas, contos maravilhosos, relatos dos que partiram e, vez por 
outra, retornam trazendo notícias do mundo lá fora. Como, 
por exemplo, na entrevista com Seu Mauro – um senhor de 
quase noventa anos, morador solitário de uma casa de taipa 
no meio do sertão central. Do alto de um morro onde nada 
mais havia por perto, Seu Mauro falava-me do mundo sem 
jamais ter saído daquele lugar. Mesmo assim, criava imagens 
sobre as estradas e a vida fora dali, num lugar que ele deno-
minava o “Mundo Grande”, onde estranhamente as pessoas 
morrem de acidentes de trânsito, como é o caso da sua filha 
mais velha. Expõe na parede da sala a foto da filha no caixão 
e, ao lado, a foto dela recostada na motocicleta do acidente. 
Coisas do “mundo grande” traduzidas daquele modo para o 
“mundo pequeno” de Seu Mauro. Naquele mosaico de fotos, 
calendários e figuras que mostravam paisagens de diferentes 
lugares, ele recriava o mundo a seu modo.
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Também a seu modo, D. Maria Jorge resolveu conhecer 
pessoalmente o “mundo grande”. Segundo ela, não lhe faltava 
nada. Tinha casa boa, só a água era ruim. Porém, em 1958, 
queria sair do lugarejo onde nasceu, desejava conhecer Forta-
leza e, além disso, nunca tinha andado de trem. Concentrou 
tudo isso numa promessa e de joelhos rogou a Deus pela seca:

Eu fiz uma promessa pra ser seca. Fiz promessa para 
ser seca pelo seguinte: eu tinha um tio, ele tinha um ca-
cimbão. Eu fui buscar água lá e ele me suvinou a água. 
Quando foi no outro dia, quando foi doze hora em 
ponto, eu me ajoelhei debaixo do cajueiro e fiz um pe-
dido a Jesus Cristo e a Nosso Senhor que naquele ano 
fosse seca pra eu poder vim embora daquele lugar. Aí 
chegou janeiro, fevereiro. Aí, de vez em quando, dava 
uma chuvinha. Aí eu dizia: 

- Valha-me, Deus. Vai ser é chuva, vai ser é chuva e eu 
num vou embora. 

Aí parou de chover, o governo distribuiu passagem e 
eu vim embora... Eu vim foi de trem.

Depois que chegou à capital, D. Maria Jorge se deslocou 
para uma dezena de lugares e casas diferentes, demorou para ter 
sossego. A promessa foi tão atendida que o santo até exagerou. 
Junto com outros migrantes, precisou criar estratégias de moradia 
em locais que a especulação imobiliária demorasse a incorporar. 
Durante quase dez anos, construía uma casa, mas logo se via obri-
gada a derrubá-la e se transferir. Desse modo, ela e os outros fo-
ram morar às margens da linha do trem. Lugar que desperta pou-
co interesse dos ricos: “— Ninguém vai tirar nós daqui, não! Rico 
nenhum aguenta a zoada (barulho) do trem”. Sabem que os mo-
radores das favelas próximas da praia sofrem uma pressão maior.
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Veio para a capital acompanhada do marido e dois 
filhos. Um deles morreu de desnutrição. Já em Fortaleza, 
teve mais um filho, único nascido na capital, e o único que 
conseguiu se formar. 

Assim como os demais, D. Maria Jorge começou a 
trabalhar quando ainda era criança. Não teve tempo para 
os estudos e tampouco demonstra maiores lamentações em 
torno do tema. Tomou a decisão e veio para a cidade, pediu 
esmola, foi doméstica e lider comunitária sem nunca ter ido 
à escola. Aliás, na sua fala inteira, as palavras estudo e esco-
la não aparecem uma vez sequer. Por outro lado, a palavra 
casa se repete exaustivamente.

Diferente de D. Cezita, a história de D. Maria Jorge se 
constrói em torno do tema da moradia. Os inúmeros deslo-
camentos que descreve têm a ver com as possibilidades de 
habitação. Não apresenta maiores tensões com os letrados, 
mesmo sabendo que os donos de imobiliária possivelmente 
frequentaram os bancos escolares. Antes de tudo, esses in-
divíduos são os ricos que não deixam os pobres em paz. Sua 
relação com os “doutores” é mais conflituosa e não faz men-
ções honrosas aos “diplomados”. D. Maria Jorge não precisou 
da escola para sobreviver na cidade grande, onde conseguiu 
educar filhos e ter uma casa própria.

D. Cezita também teve problemas com moradia. Depois 
de trinta anos morando em Fortaleza, somente há uns oito 
conseguiu levantar sua casa. Ademais, trata-se de um terre-
no ocupado, na iminência de aparecer o dono. Mas, caso isso 
aconteça, D. Cezita conhece letrados que podem resolver o seu 
problema. Antes de começar a construção, consultou um ad-
vogado para quem trabalha e o “doutor” deu instruções que 
foram seguidas rigorosamente.

220 Kênia Sousa Rios



Cada um a seu modo, esses indivíduos inventam o coti-
diano com os manejos que conseguem assimilar e produzir. Suas 
narrativas guardam semelhança com as personagens dos cordéis 
e contos populares. A sobrevivência ou mesmo o ganha-pão não 
vem de um conhecimento apreendido somente na sala de aula. 

Além disso, outro meio de progredir é através de encan-
tamentos e magias ou a descoberta de tesouros escondidos. 
Tais acontecimentos podem ocorrer inclusive com as crianças, 
afinal saem de casa para o trabalho na roça, do mesmo jeito 
que fazem os pais. Assim é possível a um menor encontrar-se 
com reinos encantados, como João e Maria, ou, por outra, com 
a crueldade da natureza que fez com que Seu Muriçoca levasse 
a maior surra da sua vida. Lembra que o pai quase o mata por 
causa do dever não cumprido. 

Essa história de Muriçoca, além de animar as páginas sobre 
o trabalho infantil, é ainda uma forte imagem do entrelaçamento 
entre natureza e cultura na vida dessas pessoas. Nem bem o dia 
raiava, o menino José já tinha que pastorar as plantações de arroz:

Tinha cinco anos, meu pai me deu o serviço de pastorar 
o arroz. Pastorar, porque é assim: planta o arroz no terre-
no seco, fica esperando que viesse a chuva, então a gente 
tinha que pastorar o arroz que era pros passarim num 
comer. Eu tinha que levantar umas três pra quatro horas 
pra pegar uns feixe de capim que era pra dar à burra, isso 
antes de ir pastorar. Só que eu deixei pra fazer isso de-
pois. Tava pastorando o arroz e deixei pra pegar o capim. 

Eu desci pelo riacho, ainda me lembro como se fosse 
hoje. Tinha a ribanceira e o riacho que passava ao lado. 
Fui e tirei, quando eu tirei o feixe de capim que subi 
aquelas marcas na parede, tipo uma escada. Quando 
eu olhei como daqui ali, a nuvem de passarinho, aquela 
nuvem. Eu disse, vixe Maria! 
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Olhei para o lado, o arroz tava, toda revirada a terra. 
Aí eu cobri toda aquela palhinha do arroz com a terra, 
pensando eu que aquela palha nascia, para ver a ino-
cência, eu tinha cinco anos. Aí quando deu seis hora, 
que num tinha mais passarim acordado, eu fui embora. 

Passados os dias, quando a chuva vei, nenhum arroz 
nasceu.

Eu tinha continuado pastorando todos os dias, porque 
às vezes os passarim come depois que o arroz nasce. 

Quando o véi chegou lá e não tinha nenhum arroz nas-
cido... naquele tempo se usava um chicote que tinha 
mais ou menos isso assim (mostra três dedos juntos) 
e nessa parte tinha um nó de couro cru. Tinha quatro 
perna de um tamanho, quatro de outro, dava oito per-
na, num sabe? Ele chegou: 

— Zé, venha cá [...]

Em muitas histórias que ouvi, existe a lembrança de uma 
surra pelo não cumprimento de um serviço. Sem ser pergun-
tado diretamente, Seu José também falou sobre os castigos e a 
labuta na infância:

Quando foi um dia, meu pai mandou eu apanhar feijão:

— Pega esses saco, vai apanhar feijão que depois eu vou...

Eu peguei os saco, mas encontrei uns menino e perguntei:

— Pra onde é que vocês vão? 

— Caçar passarinho.

Eu botei os saco debaixo da moita e saí pra caçar pas-
sarinho. Quando foi meio-dia, nada de eu chegar em 
casa. Papai foi pro roçado e não me encontrou. Quan-
do foi lá pelas onze horas, foi que eu cheguei com um 
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monte de passarim que eu tinha matado. Meu pai me 
pegou e me deu uma surra medonha. Me mandou catar 
feijão e eu fui caçar passarim. Fazia muitas travessuras 
quando eu era pequeno, mas eu ajudava em todos os 
serviço maneiro: enxada, roçado, catar feijão [...]

Por diferentes motivos, Seu José e Seu Muriçoca tinham 
seus corpos marcados por um açoite em virtude da desobediên-
cia. Curiosamente, nas duas histórias, os pássaros aparecem como 
coadjuvantes no enredo da punição severa. Natureza e cultura se 
apresentam na composição de uma multiplicidade de movimen-
tos desenhados pela vida no interior do Ceará, inclusive na pro-
dução de histórias sobre pais e filhos, trabalho e brincadeiras. 

No caso de D. Cezita, a punição vinha dos patrões e, talvez 
por isso, a exploração da sua mão de obra levantava maiores pro-
testos. Já que era tratada como adulta no cumprimento de tarefas 
e na contribuição da renda familiar, também resolvia como gente 
grande suas indignações diante da vida de trabalhadora:

Taí, isso eu me lembro, foi em outubro de 58, que eu saí 
da madrinha Dália pra ir pra essa D. Luzia. Eu queria ir 
era para minha casa. Eu fui foi fugida. Eu saí correndo, 
porque ela (a patroa) não deixava eu ir, queria me ba-
ter. Eu peguei umas ropinha minha, montei na garupa 
do Seu Galdino. Minha chinelinha fui deixar na casa 
de um morador.

Quando o Seu Galdino vinha, abri a cancela pra ele 
entrar. Ele encostou o jumento lá, eu peguei o meu sa-
quim, fiz como quem não queria nada. Atisorei. Passei 
por debaixo do arame, passei no capinzal, deixei o pote 
foi na beira do riacho. Se ela quisesse, fosse pegar. Que-
ria me bater, queria me bater. 

— Você vai bater no cão, não em mim.
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Aí minha filha, atisorei no meio da rua. Passei em fren-
te à igrejinha, só fiz foi me benzer. Pedi força e cora-
gem. Passei na estação de trem com o saquim do lado. 
A mãe dessa minha patroa viu e ficou gritando: 

— Volta Cezita, pra onde é que tu vai?

— Volto não, que ela quer é me bater. Eu vou é mimbora.

— Cumpade Antoi, ajude a pegar ela. 

Aí ele disse:

— D. Dália, eu num vou pegar, não. 

Eu disse:

— Num adianta vim, que eu vou é mimbora.

Aí eu sai de lá pra ir morar com o padre Martins, gente boa. 
Se eu tivesse morado com ele desdo começo, hoje podia 
me chamar de doutora Cezita porque lá eu ia pra escola.

Cezita fugiu das garras da madrinha ou da “madrasta”, li-
vrou-se das surras da patroa. Embrenhou-se mata adentro e rua 
afora. Deixou para trás a maldosa senhora e foi morar com outras 
pessoas. Queria voltar para casa, onde estavam seus pais e seus 
irmãos, mas tinha o trabalho como obrigação. Só “um encanto” 
poderia tirá-la daquela vida; algo como uma varinha de condão 
nas mãos de uma fada ou uma “vaca encantada”, como no conto 
da Gata Borralheira, narrado por uma agricultora no interior da 
Paraíba. Na sua versão, intitulada Maria Borralheira, a história 
cria conexões ainda maiores com o cotidiano das meninas que, 
como D. Cezita, têm obrigações e patroas desde a infância:

A velha tinha muita inveja de Maria. Aí disse:

— Maria, amanhã é pra tu lavar essa roupa! Levar e 
engomar dentro duma hora. Penas de morte.
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Aí, Maria pissuía uma vaquinha, né? A vaquinha era 
o anjo da guarda dela. Aí, ela ia chorando, disse... aí, a 
vaquinha disse:

— Maria, o que é que tem, Maria?

— Olha, minha patroa... minha madrasta disse se eu 
num lavasse essa roupa e engomasse dentro de uma 
hora, eu morria.

— Maria, tem nada não. Vá se deitar, Maria.

— Aí, Maria foi dormir. A vaca engoliu a roupa. Engo-
liu e quando foi com quinze minutos, soltou a roupa 
toda lavadinha, toda engomadinha.

Maria veio para casa. Aí chegou, disse:

— Maria, tu já lavou a roupa, Maria? Já engomou?

— Já.

— E quem foi que fez isso, Maria?

— Foi eu.

— Maria, isso não foi tu.

— Foi.

— Pois hoje é pra tu tecer uma rede, fiar e novelar sem 
fuso. Penas de Morte!

Maria saiu chorando, lá prum pé de manga [...]72

D. Cezita, que não contava com a ajuda de nenhum 
ser mágico, tinha que fazer, ela mesma, as pesadas tarefas 
designadas pela patroa que, ainda assim, queria espancá-la. 
Mesmo deixando suas chinelinhas perdidas, não conseguiu 

72 TRIGUEIRO, Osvaldo Meira; PIMENTEL, Altimar de Alencar. Contos 
populares brasileiros: Paraíba. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Massangana, 
1996. p. 107.
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encontrar um príncipe e até hoje continua como Maria 
Borralheira. Ela entende que somente a “magia do estudo” 
teria lhe tirado dessa vida.

Como diarista, D. Cezita cria uma aproximação maior 
com o patrão. Conhece quem lhe paga mensalmente o orde-
nado, sabe coisas íntimas da vida dessas pessoas, conhece mais 
de perto a vida material do patrão: o que comem, o que ves-
tem, o que bebem, para onde saem. Em alguns momentos, ela 
tenta imitar, ainda que precariamente, a vida dos patrões. Cria 
uma cachorrinha, de nome Nicole, que leva mensalmente ao 
veterinário e alimenta com rações caras. Seus utensílios do-
mésticos também imitam os produtos facilmente encontrados 
na casa dos endinheirados. 

Os ricos para quem trabalha, além de possuírem uten-
sílios e bichinhos, também estudaram. Aliás, na interpretação 
de D. Cezita, têm tudo isso porque estudaram. Na cidade, o 
patrão não é mais o padrinho do sertão, mas D. Cezita insiste 
em construir relações de parentesco. Nas paredes de sua casa, 
retratos de patrões disputam espaço com santos, enfeites e fo-
tos dos parentes de sangue. 

No seu julgamento, as humilhações que sofreu e sofre 
tem a ver, sobretudo, com a falta de estudos. Mesmo assim, 
Cezita se destaca do restante das mães cujos filhos pouco estu-
daram. Sua casa é uma espécie de biblioteca comunitária onde 
é constante a solicitação de enciclopédias, dicionários ou outro 
material de estudo. Adquiriu a duras penas um vasto material 
didático: coleções temáticas, enciclopédias de vários títulos, 
entre outros livros doados por seus patrões. 

O trabalho precoce afastou-lhe de uma escrita formulada 
por seus próprios punhos. Seu primeiro emprego fora de casa 
foi na residência de “Seu Zé Nobre, casado com D. Júlia, irmã 
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do cumpade Zeferino”. A narrativa de D. Cezita é recheada por 
nomes. Cada personagem é citado em meio a uma gama de pa-
rentes conhecidos pela narradora. As relações de parentesco, 
os nomes e sobrenomes constroem uma certa ordem para suas 
memórias, bem como para o espaço, ou melhor, para o território 
do sertanejo. A identificação dos indivíduos se liga intimamente 
ao sobrenome. Através dele o sujeito se situa em determinada 
família e isso o torna mais ou menos aceitável pelo grupo.

As relações de trabalho se enredam em ligações de pa-
rentesco. Cada fazenda forma uma grande família na qual 
patrões e empregados constituem laços de compadrio. Os po-
derosos disputam também espaços políticos e é importante 
identificar a família que o indivíduo apoia durante as campa-
nhas eleitorais. Muitas vezes, um só favor deixa gratidão pelo 
resto da vida. Os mais pobres entendem essa gratidão como a 
obrigação do voto. Obrigação que demonstram fidelidade até 
o dia em que o rico negar um pedido. 

É constante a referência da estrutura familiar dos perso-
nagens implicados na narrativa. Para D. Cezita, e para outros 
depoentes, não é suficiente citar Seu Zé Nobre, é necessário si-
tuar seu sobrenome para fazê-lo ganhar sentido como persona-
gem da narrativa, em que as palavras são vivências concretas. 73

73 Como ressalta Bakhtin, as variações estilísticas da fala devem ser compreendidas 
a partir da sua natureza social e não (apenas) individual. As lutas pelo poder 
político no sertão utilizam-se fortemente das relações de parentesco. Nos 
depoimentos coletados, essa marca é significativa. A presença dos nomes exatos 
situados dentro de uma estrutura familiar não é aqui compreendida apenas 
como recursos estilísticos do texto, que nada dizem sobre a experiência cultural 
desses sujeitos. Ao contrário, procuramos compreender a linguagem, como 
sugere Bakhtin, “como uma expressão das relações das lutas sociais, veiculando 
e sofrendo os efeitos dessa luta, servindo, ao mesmo tempo, de instrumento e 
de material”. (BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 8. ed. São 
Paulo: Hucitec, 1992. p. 17).
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Em Fortaleza, é mais difícil estabelecer laços muito 
próximos com políticos ou patrões. Entretanto, existem ten-
tativas de construir certas relações de troca. Não só na com-
pra e venda do voto, bem como na solicitação de dinheiro 
para comprar remédios, resolver problemas jurídicos, bolsas 
de estudo, empregos etc.

Mas o sentimento de fidelidade e gratidão fica mais 
diluído, pois é difícil administrar o controle sobre quem 
apoia e quem é apoiado. Nas cidades menores, as disputas 
limitam-se, geralmente, a dois ou três candidatos. Em For-
taleza, há um número grande de candidatos e políticos, o 
que torna possível ser beneficiado por vários deles e não 
votar em nenhum.

Existem alguns rituais para a criação de laços fami-
liares que são trazidos do interior para a capital. Muitos 
moradores da periferia se cumprimentam como compadre 
José, comadre Maria, prima das Dores, mesmo que não per-
tençam às mesmas origens sanguíneas. Nas festas juninas, o 
parentesco é confirmado com um pulo por cima da foguei-
ra, enquanto são recitados versos que indicam a permissão 
do santo para os novos parentes se tratarem como tais. 

No interior do Ceará, os vizinhos, ainda que distan-
tes, são quase todos membros de uma mesma família. D. 
Cezita veio para Fortaleza depois de uma irmã, e trouxe, 
em seguida, mais dois irmãos. Na rua onde mora, pelo 
menos cinco casas compartilham o mesmo sangue. Num 
mesmo bairro, nota-se, muitas vezes, que a maioria dos 
habitantes tem raízes em quatro ou cinco sobrenomes. 
Esta é uma dimensão da cultura que se transporta do cam-
po para a cidade, produz novas relações, mas com base 
numa tradição. A forma como esses personagens vivem na 
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cidade não recupera nem reproduz a vida no sertão, con-
tudo carrega as marcas de uma vida antes da chegada na 
capital. O novo surge em diálogo com o antigo.74

Além dos nomes de parentes e aderentes, também os 
meses surgem com uma certa precisão na narrativa de D. Ce-
zita. Os dias e os meses tecem uma ideia mais visível em face 
das lembranças distantes. Além disso, a construção de deter-
minados recursos no texto oral tenta dar uma certa ordem à 
confusão das imagens pretéritas que se formam no presente. 
Entretanto, tais recursos não são aleatórios, sugerem eventos 
que organizam a memória, como é o caso da necessidade de 
especificar dia, mês e ano dos acontecimentos.

No caso de D. Cezita, a relação com as datas festivas, 
os objetos e a arrumação das plantas no quintal formam tex-
tos sensíveis sobre a sua vida. Os relatos não têm a mesma ca-
dência daqueles de Seu Muriçoca, pois com ele os objetos são 
corporificados na oralidade. Os enunciados de D. Cezita, por 
seu turno, realizam-se no mundo de palavras e de coisas apon-
tadas com o dedo. Entre elas, o calendário.

No início de seu depoimento, em julho de 1999, o 
mês de maio aparece como o momento da saída de sua 
família da fazenda onde morava. Mas, quando se aparta 
da família, há um certo recomeço, que busca fundação no 
dia de São José. Assim, sua chegada na casa de Seu Zé No-
bre ocorre em 19 de março, dia do santo. Enquanto narra 

74 Ou como melhor infere Raymond Williams: “O residual, por definição, foi 
efetivamente formado no passado, mas ainda está ativo no processo cultural, 
não só como elemento do passado, mas como um elemento efetivo do presente. 
Assim, certas experiências, significados e valores que não se podem expressar, 
ou verificar substancialmente, em termos da cultura dominante, ainda são 
vividos e praticados à base do resíduo...” (WILLIAMS, Raymond. Marxismo e 
literatura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1979. p. 124).
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o episódio, D. Cezita aponta para a imagem do santo em 
meio a uma variedade de outros bibelôs, espalhados na 
estante da sala. 

Quando o tema é a seca, muitos episódios têm origem 
no dia de São José, o santo padroeiro do Ceará. Essa data é de-
finitiva para saber a chegada da chuva, e o dia sagrado apresen-
ta-se como um mito de origem nas memórias da seca. Rara-
mente um depoimento começa em janeiro ou fevereiro. Março 
é sempre o mês de partida das narrativas sobre as estiagens. 
O dia de São José marca o início de muitas memórias da seca, 
narradas pelos depoentes que eu conheci. 

Para D. Cezita, a esperança de um bom inverno re-
siste até essa data. Se não chover, as estradas começam a 
se povoar de famílias que se deslocam de um lugar a ou-
tro para sobreviver ao flagelo. Também nesse período, os 
fazendeiros dispensam seus empregados. O 19 de março 
cria uma certa ordem na relação com a seca. Há uma con-
figuração de práticas (seja dos agricultores, fazendeiros ou 
do governo) que se conforma em torno de tal data. Nos 
depoimentos orais, o dia surge construindo determina-
da disposição de eventos em torno dessas lembranças. O 
dia de São José dá um certo ordenamento para o entre-
cruzamento caótico em que as imagens e lembranças vão 
surgindo. É um eixo narrativo nas memórias da seca, ou 
melhor, serve para cadenciar as lembranças, sempre que o 
narrador julgar necessário75. 

75 Como ressalta Marina Maluf, à luz do estudo de Davi Arrigucci: “o trabalho 
de rememoração é um ato de intervenção no caos das imagens guardadas. É 
também uma tentativa de organizar um tempo sentido e vivido do passado...” 
(MALUF, Marina. Ruídos da memória. São Paulo: Siciliano, 1995. p. 29).
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Os retalhos da memória de D. Cezita são também emen-
dados por datas festivas. As festas surgem como tentativas de 
configurar ordem em face dos fatos narrados. A citação dos 
meses ou dias se ancora em pontos fixados pela importância 
da festa no espaço vivido. Continua D. Cezita: 

Cheguei no Seu Zé Nobre no dia de São José e fiquei lá 
até o fim do ano de 59. Teve a festa do Natal, depois do 
Ano Novo. Aí papai vei transferido para Ipueiras, vei 
em fevereiro, no carnaval. Me lembro como hoje, na 
sexta-feira de Carnaval. Tava um carnavalzão na rua.76

A relação com objetos e palavras, soletradas ou não, orga-
niza a narrativa e a vida de D. Cezita. Por esse motivo, na nossa 
última entrevista (dezembro de 2002), antes de falar, mostrou-me 
coisas e com elas foi compondo o último texto para esse estudo. 
Com objetos e sílabas que costurou vagarosamente, produziu mais 
uma colcha de retalhos. Não por acaso, dei início a esse texto com 
a última entrevista. Com efeito, somente agora é possível contar 
melhor a história do “Analfabeto” que D. Cezita apresentou lendo, 
ela mesma, o texto de sua cartilha de alfabetização para adultos. 

O contato com D. Cezita deixou em carne viva as co-
nexões entre o oral e o escrito dentro desta pesquisa. Ela cra-
vou a tensão no enfrentamento das lutas cotidianas e me fez 
pensar intensamente sobre os sentidos que alguns indivídu-
os atribuem para uma vida sem a escrita. Dentro desse tema, 
apontou para algumas “estradas de se perder”.

76 Vale lembrar o que Peter Burke sugere sobre as narrativas do século XVI quando 
o Carnaval aparece como núcleo importante. Ressalta que “as pessoas contavam 
o tempo pelas grandes festas, como o dia de São Miguel (29 de setembro) ou o 
dia de São Martinho (11 de Novembro)” e o Carnaval, que marcava a metade do 
ano na espera e a outra metade na lembrança da festa. (BURKE, Peter. Cultura 
popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p.203).
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De um lado, encontrei Seu Muriçoca, que, em certo sen-
tido, coloca o analfabetismo como mais um elemento de valo-
rização da sua vida de narrador. Do outro, D. Cezita tentou, a 
todo custo, remediar e explicar sua falta de oportunidade nos 
bancos escolares. Apesar de contar com frequência sua histó-
ria de vida sofrida, foi arremessada num terreno conflituoso 
entre o letramento e o não letramento. A lida com esses polos 
tem movimentado a vida de D. Cezita e as páginas dessa tese. 

Já nas primeiras entrevistas, em julho de 1999, percebi 
que seca para D. Cezita tinha principalmente o sentido da falta 
de estudos. Durante o ano de 1958, começou a estudar e nesse 
mesmo ano teve que parar por causa da “crise climatérica” que 
não permitiu que ela fosse hoje uma doutora. 

Depois desse tempo seco, muitos dias foram de chuva, 
mas, por outros motivos, Cezita não voltou à sala de aula. O 
pouco que aprendeu foi pedindo a um e a outro para ensiná-la. 

D. Cezita não sabia ler, mas acreditava profundamente 
no que estava escrito. Um livro é objeto quase sagrado. Por 
isso, as palavras ali colocadas ganham o estatuto de verdade 
verdadeira. Diferente das palavras ditas, que vão e vêm, aque-
las do livro ficam registradas para sempre. 

A letra seria guardiã de uma veracidade jamais conse-
guida com a voz, a não ser a dos radialistas ou jornalistas da 
televisão. A estes D. Cezita também atribui toda confiança. 
Como ainda não estabelecia contato íntimo com livros e jor-
nais, esses veículos de comunicação passam a ser praticamente 
os únicos canais de informação direta, tornam-se uma espécie 
de porta-vozes do saber escrito.

Diferente de D. Maria (Ia), que todas as respostas tira-
va de livros que já leu, D. Cezita busca legitimidade na leitu-
ra dos outros, a exemplo do radialista Carlos Augusto, que ela 
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cita como um grande sabedor de assuntos diversos. Assiste ao 
tal programa, ao mesmo tempo que faz suas faxinas. Enquanto 
exerce o ofício que aprendeu sem o estudo, descobre o mundo 
pelas ondas do rádio. Numa de nossas conversas, perguntei se 
ela tinha notícia de seca em outros lugares, além do Ceará. Sem 
responder diretamente, esticou a conversa a partir do acúmulo 
de informações que adquirira no programa do Carlos Augusto:

— Como disse no programa do Carlos Augusto, a seca 
agora vai parar que tá chovendo um pouquinho em 
todo canto, as frente já pararam. Aí os serviços, eles 
vão deixar pra outro ano esse serviço, fica esperando 
por outro ano de seca. E isso é um erro, deu no pro-
grama que eu assisto. Eu fico com o rádio ligado na 
casa que dá. Eu só trabalho de rádio ligado, e disse no 
programa que por aí afora tem um país que aproveita 
toda a água do rio, tem um depósito, os prefeitos criaro 
um depósito que aproveita água pra quinze anos. se ti-
ver seca quinze anos tem água praqueles anos. É ainda 
ontem eu vi no programa do Carlos Augusto.

(Kênia) — A senhora sabe de outros lugares onde tem seca?

— Tem naquele lugar que tem aquele povo feim que 
dói. Como é o nome? África, parece. Ali é demais, eu 
nunca ouvi falar que no Brasil tivesse uma seca daque-
las. Lá eles comem uns os outros [...] Mas no Brasil, 
que eu lembre, é só no Ceará que tem seca, eu nunca 
ouvi falar em outros lugares que eu tenha conhecimen-
to, não. Mas deu na televisão que em São Paulo tava 
faltando água. Na Bahia deu seco também. Eu digo isso 
que a gente vê no jornal nacional. Eu vi na televisão. 
Também em Teresina no Piauí, tá seco.
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Para os pobres, as notícias veiculadas pela TV e o rádio 
têm circulação significativa. Em certo sentido, o rádio participa 
de uma dimensão oral, reinventada pela tecnologia. Em geral, 
os programas de rádio são interativos e se comunicam com o 
público ouvinte pelo telefone. Como dizem alguns, é um tipo 
de conversa ao pé do ouvido. Não se vê quem fala, mas criam-se 
laços de amizade e confiança com alguns radialistas. D. Cezita 
fala do Carlos Augusto com intimidade e admiração notórias.

Diferente da TV, que ganha maior sentido através da 
imagem, o rádio acaba se tornando uma dimensão da oralida-
de. Palavras e ditos repetidos nestes programas ganham fama 
no palavrório da cidade. O perfil do programa garante àquelas 
palavras um certo sentido. É um enunciado que se compõe 
pelas vias auditivas, mas que ganha a dimensão da imaginação 
e criação de paisagens subjetivas. 

Não obstante, levou um certo tempo para se estabelecer 
uma relação menos assustadora com o rádio. Seu José Valmir 
conta o momento espantoso do seu primeiro contato com o rádio, 
num tempo que ninguém “sabia nem o que era um presidente”:

O pessoal falava muito no Juscelino, mas ninguém 
tinha muita comunicação. Num tinha televisão, num 
tinha rádio. Só ouvia o pessoal falar. Falavam que ele 
era um homem rico muito bom. Pra nós era um ricão. 
Ninguém sabia o que era que ele fazia. Todo o pessoal 
que não tinha estudo nenhum, a conversa era essa. O 
pessoal dizia:

— Ora, quem tá mandando tudo isso é o Juscelino, o 
home lá é rico. O home lá tem dinheiro. Aí ficava todo 
mundo alegre.

Mas tinha uns que dizia:
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— Nós aqui trabalhando e um desgraça daquele, tanto 
dinheiro que tá é dormindo na cama dele uma hora 
dessa. Ele bem sossegado e nós aqui trabalhando.

Tudo isso porque num tinha uma televisão, um rádio. 
Mas hoje em dia que tem a televisão, nós sabe mais do 
que eles lá. Mas antigamente num tinha televisão, nem 
rádio. Se tinha um rádio, nós nunca que tinha visto. 

A primeira vez que eu vi um rádio foi a coisa mais bonita 
que eu vi na minha vida. Passei quase um mês admirado:

— Meu Deus do Céu, que coisa é essa!?

Eu cheguei em casa fui logo contando:

— Menina, eu vi um negócio invocado na casa do tio 
Zé. Era um caixão de madeira. Era um Semp. Um cai-
xão de madeira lá falando. 

Eu fiquei muito admirado. Eu fiquei impressionado 
com o caixão. 

— Mas meu Deus, como é que pode um bicho daquele 
falando!

Eu fiquei muito tempo admirado. Fiquei impressiona-
do com o rádio. Eu olhei e num sabia de onde é que fa-
lavam os homens. Eu não vi nada. Só ouvia falar e não 
via ninguém. Meu avô que toda vida foi um homem 
inteligente, foi e disse:

— Não, isso é um aparelho que os inventor faz.

Do mesmo jeito com o avião, ninguém nunca tinha ou-
vido falar em avião. Nesse tempo não existia o avião. Aí 
meu avô andando, campeando. Toda vida foi um velho 
muito sábio, com muito estudo e nunca teve medo de 
nada. Quando ele viu, foi aquela zoada e o bicho voan-
do no ar. O amigo dele correu e abraçou-se com o vovô:

235Engenhos da memória: narrativas da seca no Ceará



— Manoel, pelo amor de Deus, o mundo vai se acabar, 
o mundo vai se acabar. Me socorre, pelo amor de Deus. 
Isso é o gafanhoto que o Padre Cícero dizia que ia aca-
bar com tudo no mundo. Pode esperar que o mundo 
vai se acabar. Ah meu Deus, não vejo mais Mariana.

— Calma, que isso é uma invenção. Algum aparelho. 
Num sei o que é, mas num tô com medo, não.

Aí o bicho foi embora. Depois pegaram a saber que era 
o avião. Foi a maior confusão nesse dia. 

E a televisão, a primeira vez que vi foi na praça. Nes-
se tempo, era o começo dos ‘Trapalhões’. Eu cheguei 
lá em casa tão alegre porque tinha visto um homem 
falando na televisão. Era um menino véi, um bichote, 
um rapaz. Fiquei muito alegre com a televisão.

Esses aparelhos ganham a confiança antes depositada 
sobretudo nos livros. Em muitos casos, mesmo os que têm o 
domínio da escrita buscam na televisão e no rádio a confirma-
ção para determinadas comunicações. D. Cezita, que não dispõe 
de outro meio, cita como principal fonte de suas informações 
o programa do Carlos Augusto. Por outro lado, mostra grande 
fascínio pelo objeto/livro. Na sua casa, tem várias enciclopédias, 
que comprou em numerosas prestações. Talvez, mais do que os 
outros depoentes, sonhava em ter nome inscrito em um livro. 

Orgulhosa por me conceder as entrevistas, pedia, com 
frequência, para que eu mostrasse o livro quando ficasse pronto. 
Tinha decidido presenteá-la com um exemplar da tese que, possi-
velmente, depositaria ao lado da televisão que ocupa o lugar cen-
tral da estante na sala. Mostraria o tal livro para quem chegasse na 
sua casa. Diria, quem sabe, que as suas histórias estavam contadas 
ali. Estaria agradecida e feliz. O que ela não esperava é que essa 
mesma “doutora”, para quem confiou tantas histórias, iria “traí-la”. 
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Antes que o “livro” ficasse pronto, publiquei um artigo 
em que interpretava algumas das memórias que já tinha ouvi-
do, entre elas, a de D. Cezita. Empolgada em apontar as desco-
bertas daquele momento, fiz um texto problematizando a fala 
de certos depoentes sobre a sua experiência com a seca. 

O texto, portanto, assumia “o desafio de tentar compreen-
der essas vidas pelo que a fala traz no dito e no não-dito, além de 
interpretar essas complexas ligações e desenhá-las no limitado 
mundo das linhas e letras”77. Acontece, porém, que esse limita-
do mundo é um espaço de afirmação do poder, o que torna a 
situação ainda mais agressiva.

O artigo ressaltou a vida dos que não sabiam escrever e, 
mais do que isso, dos que sobreviviam com um saber gestado 
sobretudo através da voz. Eu tinha clareza de que D. Cezita era 
uma expressão desse saber, afinal, por mais que tenha tentado, 
não conseguira se alfabetizar, e, mesmo assim, ia sobrevivendo 
na cidade grande, onde é preciso escrever, ler e assinar papéis.

Com o intuito de dar ênfase ao confronto cotidiano de D. 
Cezita entre letras e iletrados, destacava o meu texto: “sua traje-
tória de vida colocou-a no limite entre as humilhações por que pas-
sa uma pessoa analfabeta e o entendimento de um respeito maior 
para com o mundo dos letrados. Assim, a lembrança da seca car-
rega o pesado fardo daquele dia em que não pode mais estudar.”78

Depois de publicado o texto, levei-o para D. Cezita, que 
finalmente tinha suas histórias escritas, editadas e publicadas 
em um livro. Ficou com a filha que iria, então, ler as histórias 
de sua mãe, impressas em letras. Tudo ia bem até que Teula 
(sua filha) disse as palavras proibidas: uma pessoa analfabeta. 

77 RIOS, Kênia Sousa. A seca nos atalhos da oralidade. Projeto História, São 
Paulo, n. 22, p. 287, 2001.
78 Ibid., p. 291.
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Não poderia haver maior ofensa do que ser chamada de 
analfabeta! Justo ela, que tanto prezou por contar sua saga em 
busca da escola e das letras. Ali, a tensão oral/escrita se colo-
cava como ferida aberta. Através da escrita, o texto dizia que 
ela não sabia escrever. Manipulando o objeto de desejo de D. 
Cezita, tinha afirmado a sua pouca intimidade com o alfabe-
to, com as sílabas, com as famílias e finalmente com a palavra 
impressa. Todos que lessem o texto saberiam que ela era anal-
fabeta. Acontece que ela não era analfabeta, ou melhor, não 
admitia que ninguém dissesse isso dela, a não ser ela mesma. 
Analfabeta era palavra proibida aos outros. Ou talvez não fi-
zesse parte do seu ser “por escrito”. 

Nomear o que escuto faz parte das exigências de uma 
escrita do mundo. Do que me disse D.Cezita, do que escutei e 
do que escrevi, sobrou a palavra analfabeta, culpada por rui-
doso silêncio. Pedindo emprestadas as palavras de Barthes, “a 
linguagem do outro é fechada, sobre ela só se pode praticar uma 
espécie de ironia”.79 Por outro lado, penso que a D. Cezita escri-
ta por mim não é mais do que a D. Cezita que eu escrevi. É a 
minha letra em conexão com tudo isso. 

Depois daquele dia, em julho de 2001, D. Cezita não 
quis mais dar entrevistas. Não queria nem falar comigo. Eu 
tinha invadido a sua falada (e jamais escrita) ausência de 
estudos. Tratava-se de uma peleja não entre o público e o 
privado, mas entre o dito e o escrito. Quantas vezes me dis-
se que não tinha estudado e quantas pessoas sabiam disso? 
Entretanto, dito no livro, a palavra tem outro movimento. 
Ela passou a ser analfabeta em um texto publicado, lugar 
desejado e nunca alcançado por ela. 

79 BOLLEME, Geneviève. O povo por escrito. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 198.
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Aos poucos, fui me reaproximando de D. Cezita e tentei 
convencê-la de que usei palavra errada, mas tinha a intenção 
de ressaltar a sua força na luta pela sobrevivência; sua dedica-
ção à escola expressa na vida de suas filhas formadas etc. Não 
falei mais em entrevistas, embora soubesse que era imprescin-
dível continuar com elas. 

Somente um ano e meio depois, falei da possibilidade 
de uma última entrevista. Reticente no começo, D. Cezita aca-
bou concordando em me conceder uma derradeira conversa 
gravada. No dia marcado, ela desistiu mais uma vez. Insisti 
na possibilidade e fui até sua casa com o gravador na bolsa. 
Quando cheguei, D. Cezita foi logo dizendo: “— Sente aí que 
eu tenho uma coisa para mostrar a você.”

Entrou em seu quarto e voltou alegre com um objeto 
na mão. Inicialmente não o identifiquei, mas já sabia que 
deveria ser algo muito importante. Chegando mais perto, 
notei que se tratava de uma carteira de estudante. No lugar 
reservado ao nome do aluno: Sebastiana Alves de Almeida. 
Ao lado, a foto de D. Cezita, que agora era estudante e tinha 
como provar o fato. 

Enquanto me passava a carteira de estudante, ia con-
tando que todos os professores gostam de suas histórias. 
Alguns, inclusive, pedem para ela dar palestras sobre a sua 
vida. Aproveitei a felicidade de Sebastiana Alves de Almei-
da e perguntei se poderia ligar o gravador. Ela, ao mesmo 
tempo que concordava, dirigiu-se novamente ao quarto e 
trouxe sua cartilha de alfabetização de jovens e adultos, 
produzida pelo Ministério da Educação.
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Aproximou-se do gravador, abriu o livro e foi lendo um 
texto do Vinícius de Morais. Em seguida, para maior surpresa, 
leu o texto sobre o analfabeto. Esse texto criava uma situação 
paradoxal que Cezita entendia, em certa medida, na prática. 
Um analfabeto pode ficar rico à custa de outros saberes. Esse 
não foi o seu caso, todavia conseguiu sobreviver, na capital, 
com o seu parco conhecimento formal.

D. Cezita queria me fazer entender duas coisas. A pri-
meira é que ela não era analfabeta. A segunda é que, mesmo 
sendo (por enquanto), isso não é o fim do mundo. Contudo, 
foi exatamente isso que “a doutora” quis dizer em seu artigo: só 
não tinha autoridade, nem autorização. 

Leu sílaba a sílaba tudo o que desejava. Ouvi sem fa-
zer grandes interferências, além de alguns elogios ao seu de-
sempenho na leitura. Concluiu fechando o livro com força e, 
olhando-me, arrematou: “— Assim que eu tiver escrevendo bem 
direitinho vou escrever meu livro, da minha vida, com as mi-
nhas histórias”. Tratava-se das mesmas histórias que me con-
tou ao longo desses quatro anos. Talvez o sentimento de D. 
Cezita chegue perto do que sentiu Malva, operário mineiro, 
impelido a escrever sobre a história dos mineradores, com o 
intuito de contar “toda a verdade”, superando as palavras de 
Germinal. Diz Malva: “— No que concerne à mina, sou mais 
forte que Zola, conheço melhor que ele a alma do mineiro, sua 
alma oculta”.80 

Depois de ouvir seu desabafo, desliguei o gravador e nos 
dirigimos à cozinha para tomar um café. 

80 Apud BOLLEME, op. cit., p. 205.
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2.4 Postscriptum, Escrito em Versos
O Sabido sem Estudo81

 Cordel de:

Manoel Camilo dos Santos82

Deus escreve em linhas tortas
Tão certo chega faz gosto
E fez tudo abaixo d’Ele
Nada lhe será oposto
Um do outro desigual
Por isto o mundo é composto

Vejamos que diferença
Nos seres do Criador
A águia um pássaro tão grande
Tão pequeno um beija-flor
A ema tão corredeira
E o urubu tão voador. 

Vê-se a onça tão ligeira
A preguiça tão vagarosa
O porco imundo e tão sujo
A garça tão vaidosa
A formiga tão esperta 
E a pulga tão preguiçosa

81 Este cordel faz parte de uma antologia publicada e organizada por Sebastião 
Nunes Batista e possivelmente sofreu interferências de correções gramaticais para 
a publicação, pois é raro se deparar com ordenação de pontuação tão rigorosa. 
Além disso, todos os outros cordéis elencados na coletânea se apresentam com 
o mesmo rigor gramatical. (BATISTA, Sebastião Nunes. Antologia da literatura 
de cordel. Natal: Fundação José Augusto, 1977. p. 297).
82 Manoel Camilo dos Santos escreveu, ele mesmo, sua história. Com o título 
de “Autobiografia do Poeta”, o autor registrou, em versos, aquilo que julgou 
interessante deixar escrito sobre sua vida. 
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Vê-se um homem tão calado
Já outro tão divertido
Um mole, fraco e mofino
Outro valente e atrevido
Às vezes um rico tão tolo
E um pobre tão sabido.

É o caso que me refiro
De quem pretendo contar
A vida d’um homem pobre
Que mesmo sem estudar
Ganhou o nome de sábio
E por fim veio a enricar.

Esse homem nunca achou
Nada que o enrascasse
Problema por mais difícil
Nem cilada que o pegasse
Guenguista que o iludisse
Questão qu’ele não ganhasse. 

Era um tipo baixo e grosso
Musculoso e carrancudo
Não conhecia uma letra
Porém sabia de tudo
O povo o denominou
O sabido sem estudo.

Um dia chegou-lhe um moço
Já em tempo de chorar
Dizendo que tinha dado
Cem contos para guardar
Num hotel e o hoteleiro
Não quis mais o entregar
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O sabido sem estudo
Disse: isto é novidade?
Se quer me gratificar
Vamos lá hoje de tarde
Se ele entregar disse o moço:
Dou ao senhor a metade.

O sabido sem estudo
Disse: você vá na frente
Que depois eu vou atrás
Quando eu chegar se apresente
Faça que não me conhece
Aí peça novamente.

O sabido sem estudo
Logo assim que lá chegou
Falou com o hoteleiro
Este alegre o abraçou
O rapaz nesse momento
Também se apresentou

O sabido sem estudo
Disse: eu quero me hospedar
Me diga se a casa é séria
Pois eu preciso guardar
Quinhentos contos de réis
Pra depois vir procurar

Respondeu o hoteleiro:
Pois não, a casa é capaz
Agora mesmo eu já ia
Entregar a este rapaz
Cem contos que guardei dele
Há poucos dias atrás [...]
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E assim correu a fama
Do sabido sem estudo
Quando ele possuía
Um cabedal bem graúdo
O rei logo indignou-se
Quando lhe contaram tudo.

Disse o rei: esse homem
Sem nada ter estudado
Vive de vencer questão?
Isto é pra advogado
Vou botá-lo num enrasque
Depois o mato enforcado

O rei mandou o chamar
E disse: eu quero saber
Se o senhor é sabido
Como ouço alguém dizer
Vou decidir sua sorte
Ou enricar ou morrer

Você agora vai ser
O médico do hospital
E dentro de quatro dias
Tem que curar afinal
Os doentes que lá estão
De qualquer que seja o mal

Está certo disse ele:
E saiu dizendo assim:
O rei com esta asneira
Pensa que vai dar-me fim
Pois eu vou mostrar a ele
Se isto é nada pra mim.
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E chegando no hospital
Disse a turma de enfermeiros
Vocês podem ir embora
Eu sou médico verdadeiro
De amanhã em diante aqui
Vocês não ganham dinheiro.

Porque amanhã eu chego
Bem cedo aqui neste canto
Mato um destes doentes
E cozinho um tanto ou quanto
Com caldo faço remédio
E curar os outros eu garanto

Foram embora os enfermeiros
E ele saiu calado
Os doentes cada um
Ficou dizendo cismado:
Qual será o que ele mata?
Será eu? Isto é danado!

Outro dizia consigo:
Será eu o caipora?
Mais tarde um disse: e eu
Estou sentindo melhora
Outro levantou e disse
Estou melhor vou embora.[...]

E assim foram saindo
Cada qual para o seu lado
Quando chegava na porta
Dizia: volte danado!
O diabo é quem fica aqui
Pra amanhã ser cozinhado
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Um moço disse que ouviu
Um mudo e surdo dizer:
Que um cego tinha visto
Um aleijado correr
Sozinho de madrugada
Já com medo de morrer [...]

No outro dia bem cedo
O Sabido sem Estudo
Chegando no hospital
Achou-o deserto de tudo
Sorriu e disse consigo:
Passei no rei um canudo [...]

O rei foi pessoalmente
Percorrer o hospital
Não achando um só doente
Disse consigo afinal:
Aquele ou é satanás
Ou um ente divinal

Deu-lhe o dinheiro e lhe disse:
Retire-se do meu reinado
O Sabido sem Estudo
Lhe disse: muito obrigado
Pra ganhar dinheiro assim
Tem às ordens um seu criado.
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3
Sobre água e outras correntezas

3.1 A Água

A chuva caía torrencialmente. As telhas mal postas e 
quebradas criavam imensas goteiras que se espalhavam por 
todo o quarto. D. Socorro não se aquietava, ajeitava uma telha 
e já outra biqueira despontava em algum ponto da casa. Outras 
mais iam surgindo, fugindo ao seu controle. Num momento 
de trégua, ela suspendeu sua tarefa para olhar a chuva que caía 
também fora de casa. Apontou para um cantinho do terreno, 
que não era seu, e comentou:

Com essa chuva dá logo vontade de plantá feijão. Se 
nós tivesse no interior, tava plantando feijão. Mais bem 
ali naquele cantinho cabia um roçadinho de feijão, 
com essa água toda ia dá era muito.

A entrevista estava marcada para mais ou menos cinco 
da tarde. Fiquei em dúvida se desmarcava ou não, por causa 
do tempo carregado. O céu anunciava um temporal, mas de-
cidi que iria, assim mesmo, ao encontro de D. Socorro. A casa 
de dois cômodos ficava nos fundos de uma outra um pouco 
maior. A dona da casa dianteira cedeu um pedaço do seu quin-
tal para o irmão que chegara do sertão com mulher e filhos e 
não tinha para onde ir. 

D. Socorro tinha chegado a Fortaleza a menos de oito 
meses. A cunhada autorizara a vinda deles para a capital ga-
rantindo-lhes esse cantinho para morar. Durante nossa con-
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versa, ia contando tudo isso enquanto a chuva começava a dar 
sinais de cansaço. Aproveitamos a pausa do aguaceiro para dar 
início à entrevista. Acomodamo-nos na cama, ao centro do 
primeiro cômodo, e pude então ligar o gravador. 

D. Socorro não era muito de conversa, preferia ficar 
olhando a chuva ou cozinhando o almoço do marido. Naquele 
fim de tarde, somente conseguiu falar da saudade que sentia e 
do desejo de retorno. Olhava para o tempo fechado e lembrava 
do roçado e de como era o plantio no sertão. Sempre plan-
tavam em terrenos alheios: pés-de-serra, margens de açude, 
lagoas e outros lugares, onde a água aparecia com mais facili-
dade. D. Socorro e sua família estavam acostumados a viver de 
terrenos alheios, para plantar ou morar.

No bairro onde reside D. Socorro, é raro não haver pessoas 
morando nos quintais de outras. Aquelas que cedem um pedaço do 
terreno nos fundos são normalmente parentes que migraram antes, 
e que já podem acolher seus familiares recém-chegados do interior. 
Os retirantes mais recentes acomodam-se nos quintais dos vetera-
nos. Constroem um casebre de tijolo de dois ou três cômodos que 
abriga toda a família. Se todos dormissem em camas, não haveria 
espaço disponível. A maleabilidade para acomodar as redes de dor-
mir facilita o trabalho na divisão dos lugares. Mas havia também 
uma cama de casal na qual dormiam as duas filhas mais velhas. A 
ausência de outros móveis nos obrigava a sentar justo nesta cama.

Ela olhava para a chuva e pensava no roçado. Sua nar-
rativa girava em torno da plantação, da fertilidade que a água 
produzia na terra.

 A chuva recomeçou com mais força, obrigando-me a des-
ligar novamente o gravador. Corríamos de um lugar a outro da 
casa tentando escapar das biqueiras e, apesar de incomodada com 
a situação em que me via, D. Socorro só pensava em plantar feijão.

248 Kênia Sousa Rios



Com a escassez de água em alguns pontos do sertão, prin-
cipalmente pela ameaça constante de seca, existem lugares que 
são disputados pela possibilidade de garantir a umidade da terra 
e, portanto, o cultivo de alguns alimentos, sobretudo feijão, jeri-
mum (noutras paragens conhecido por abobrinha), mandioca. 
Os proprietários dessas localidades são os poderosos da região. 
No sertão do Ceará, quem tem o poder não é somente o dono da 
terra, mas o dono da água. Todo o discurso que gera poder es-
correga pelas correntezas nem sempre abundantes do ter a água 
ou da possibilidade de fornecê-la aos que não têm. 

Na primeira entrevista, em 1998, D. Maria Jorge prati-
camente inicia a conversa reforçando o sentido dessas relações 
de poder entre quem tem e quem não tem o precioso líquido. 
Quando tentou explicar por que veio para Fortaleza, começa o 
texto afirmando que odiava o dono da cacimba.

Eu fiz uma promessa pra ser seca. Fiz uma promessa 
pra ser seca pelo seguinte: eu tinha um tio, ele tinha 
um cacimbão. Eu fui buscar a água lá e ele me suvinou 
a água de mim. Ele chamou eu de um bocado de nome.

Inicia suas memórias da seca pela água, cuja ausência 
constante desenha o tormento que carregava em todos os difí-
ceis dias no lugar onde morava: um pequeno município no ser-
tão do Ceará chamado Macacos. Lá, como em outros lugares, a 
água era elemento que concentrava poder na mão de uns pou-
cos. Nesse caso, quem mandava não era somente o dono da ter-
ra, mas sobretudo o odiado dono da cacimba. Havia um único 
poço no lugarejo onde morava e, por esse motivo, todos os habi-
tantes tinham de caminhar léguas até alguma cacimba. O dono 
da cacimba, privilegiado por ter construído sua casa na parte 
mais irrigada do terreno, queria falar mais alto que os outros.
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Não é qualquer tipo de solo que propicia uma cacim-
ba com boa água, por isso mesmo o beneficiado trata de 
cavar seu poço e, com algumas restrições, ceder o uso aos 
outros moradores. Dada a dificuldade de se encontrar água 
em certas regiões, as cacimbas acabam diminuindo os lon-
gos trajetos até um rio ou açude. 

O dono do açude é também uma figura destacada na 
cidade. Os reservatórios fornecem água para beber, para cozi-
nhar, para lavar roupa e utensílios domésticos e, ademais, são 
lugares propícios para determinadas culturas agrícolas. Seme-
lhante ao que ocorre com a terra, também o dono do açude 
ou da lagoa cede trechos às margens dos seus reservatórios de 
água e, em troca, o agricultor entrega-lhe uma parte da co-
lheita que chega, às vezes, a 50% do que é colhido. Os “donos 
da água” permitem o acesso somente para alguns. Com maior 
freqüência, eleitores ou parentes. 

Mas D. Maria Jorge, mesmo alegando parentesco 
com o tal dono da cacimba, demonstrava muita raiva. Xin-
gava não só o proprietário do poço, como também a água. 
Dizia que era muito ruim: “— tinha gosto de xixi de sapo”. 
Ao mesmo tempo que insinuava o pouco cuidado de seu 
tio com o tal reservatório, afirmava que aquela água e o 
dono da água não mereciam confiança. 

Quando atiravam o balde no poço, os moradores 
eram humilhados e não reagiam contra os insultos do todo-
-poderoso. Mas com ela foi diferente. Naquele ano de 1958, 
o Ceará enfrentou uma sequidão terrível. D. Maria Jorge 
alcançou sua graça, e a seca, que ela tanto pediu aos san-
tos, grassou sem piedade. Livrou-se do tal homem e, como 
tantos sertanejos, foi para a capital, viajou de trem e, além 
disso, o “poço maldito” também secou. 

250 Kênia Sousa Rios



No caso de D. Maria Jorge, a luta pela terra somente se 
sobrepõe à luta pela água quando chega à cidade, onde o prin-
cipal problema passa a ser a falta de moradia, de um terre-
no para morar. Mas durante a entrevista seguinte, no ano de 
1998, ela continuou frisando que, no sertão, “quem manda é 
o dono da cacimba”. Por outro lado, o problema da água tam-
bém não foi resolvido com a sua mudança para a capital; como 
no interior, tinha que recorrer ao dono da cacimba, da bomba 
d’água ou até comprar do aguadeiro que passava todos os dias. 
A principal diferença, conta D. Maria, era que não precisava 
andar tanto, pois havia um chafariz próximo da sua casa.

D. Cezita, que passou por humilhações semelhantes 
às de D. Maria Jorge, ressalta: “— com água não se brinca e 
água não se nega”. Aquele que nega a água é castigado, mas o 
indivíduo que dá o precioso líquido não faz mais do que sua 
obrigação. Apesar de imperiosa inferência, Cezita entende que 
precisava trocar favores com os “donos da água”. Conta que um 
dos primeiros moradores com quem fez amizade no bairro foi 
justamente Seu Chicó, o dono da cacimba.

D. Cezita veio para Fortaleza em 1979, atendendo ao 
chamado de sua irmã que já estava na capital há alguns anos. 
Conta que chegava do trabalho à noite e ainda tinha que bus-
car água no Seu Chicó. Quando suas memórias transitam por 
esforços físicos tortuosos, lembra-se do fardo de ter que cami-
nhar léguas para conseguir água, sobretudo em Crateús, mu-
nicípio onde morava antes de chegar à capital. 

Diz que sonhava em ter água encanada na sua residência 
e depois que conseguiu erguer a casa, há uns oito anos, não 
tinha dinheiro para fazer a instalação hidráulica. Mesmo com 
água encanada, quase todos os moradores do bairro onde mora 
Cezita continuam buscando água no chafariz, que fica no cen-
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tro da comunidade. Alegam que a água da torneira não é boa 
para beber, nem para a pele, nem para o cabelo. O uso da água 
encanada se dá principalmente na lavagem de roupas e utensí-
lios domésticos. Todos concordam que o cabelo fica mais macio 
com a água das nuvens. Em dias de chuva, as crianças disputam 
as biqueiras maiores com uma fila de baldes, panelas, bacias e 
outros pequenos reservatórios da água preciosa. 

Noto que há uma certa tensão com a água da torneira. Sen-
do uma graça divina, parece lógico pensar que é mais saudável a 
água que cai direto do céu, sem passar pelos canos. É possível su-
gerir, ainda, que tal resistência tem base no pagamento pelo consu-
mo da água encanada. Embora esta seja uma inferência plausível, a 
compra da água não é novidade para o sertanejo que, mesmo antes 
de vir para a capital, já a adquiria do aguadeiro (comumente co-
nhecido como o homem da água). De qualquer modo, o consumo 
do precioso líquido é bastante controlado tanto para quem mora 
no sertão, como para quem mora na periferia de Fortaleza. 

Como presente de Deus, a água estaria sob o seu con-
trole. Assim, a água é uma bênção e a seca é um castigo, dizem 
com freqüência os depoentes, apesar da inversão proposta por 
D. Maria Jorge com a sua promessa. Em entrevista gravada, em 
julho de 2000, afirma Seu José Valmir:

Eu num acredito que home nenhum possa resolver o 
problema da seca, o que ele pode é dá trabalho nas fren-
te pra gente num morrer de fome, mas resolver, acho 
que não. Tem até uns que põe avião pra fazer aquele 
bombardeio nas nuvens. Aquilo não resolve nada.

Em face da escassez, constrói-se uma ligação sagrada 
com a água. Nessa medida, é difícil acreditar que a solução para 
a seca venha dos homens, e em torno desse repertório de in-
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terpretações sobre a água e suas conexões com a vida e com a 
morte, há um reforço da idéia de que o problema da seca nunca 
será resolvido pelo governo ou pela ciência: “é coisa de Deus”. 

Aquilo que passa por laboratórios ou gabinetes científicos 
levanta desconfiança por parte dos pobres que, em geral, não 
estabelecem grandes aproximações com o tema, a não ser pelas 
nubladas informações da TV e do rádio. Algumas vezes, estes 
veículos de comunicação fazem denúncias graves sobre a Com-
panhia de Água e Esgotos do Ceará (conhecida como Cagece). 

Além dos altos preços para o consumo da água da Ca-
gece, o cloro também causa desconfiança e a água que sai dos 
canos não é recomendada para muitas atividades do dia. O lí-
quido que brota de forma natural parece mais confiável para o 
banho ou a ingestão.

O chafariz, água que vem do subterrâneo, não é, por-
tanto, um lugar abandonado e empoeirado num canto do 
bairro Alto da Paz, lugar onde morei e mora D. Cezita. Lá, 
o chafariz continua sendo local de encontros diários entre 
os moradores que costumam ir buscar água no final da tar-
de. Nesta ocasião, o responsável pelo chafariz usa sua chave 
para fornecer, de forma cronometrada, a água. O guardião 
do chafariz também exerce poderes na comunidade: é ele 
quem determina os horários de funcionamento do equipa-
mento e, além disso, em época de campanha eleitoral, seus 
familiares costumam apresentar candidatos que fazem seus 
discursos em frente ao chafariz. 

É um local de referência para a comunidade. Os jovens 
e adolescentes marcam encontros amorosos e, além disso, reu-
niões comunitárias, festivais de dança, entre outros eventos, 
acontecem defronte do chafariz. Para esses grupos, o poço co-
munitário transcende o limite da necessidade básica e passa 
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a ser referência para muitas atividades no bairro, disputando 
audiência com a igreja, recém-construída. No chafariz, ficam 
reservadas as atividades mais profanas.

Vale destacar que Fortaleza é uma cidade entrecortada 
por lagoas e, embora o poder público proíba o uso desses espa-
ços para banho ou pescaria, as pessoas continuam realizando 
tais práticas com certa freqüência. Semelhante ao sertão, o ba-
nho nas lagoas da capital parece mais lazer e sociabilidade do 
que um mero exercício de higiene. Na cidade, esse tipo de ba-
nho não ocorre todo dia, mas, vez por outra, são organizadas 
pescarias ou banhos coletivos. Para os que moram distantes da 
praia, esses locais funcionam como balneários improvisados.

As narrativas que se forjam a partir dessas ligações com 
a água dão conta de uma diversidade de valores e conflitos na 
vida dessas pessoas. Se para D. Maria o autoritarismo do dono 
da cacimba foi um dos motivos que a trouxe mais urgentemen-
te a Fortaleza, para D. Cezita esse poder é negociável, pois “ai 
daquele que negar água.”

É necessário manter uma ligação de respeito com a água 
e com os mistérios que dela derivam. Nesse sentido, as narra-
tivas populares contam histórias de castigos para aqueles que 
ignoraram a ordem do mundo e o lugar da água nessa ordem. 
Zombar da água é o mesmo que zombar de Deus, assim conta 
o cordel de Heleno Francisco Torres, sobre o exemplo do ho-
mem que atirou na chuva e por isso foi severamente castigado:

Em nosso tempo chuvoso
de nosso corrente ano
no Estado da Bahia
passou-se um drama tirano
um homem atirou na chuva
zombando do soberano.
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Ele era fazendeiro
no sul de Ilhéus habitado
um dia ele agitou-se 
disse; ou lameiro danado
eu só me queixo da chuva
deixar o mundo atolado!

Antes de mais nada, o autor ressalta que o homem que 
zombou do soberano não era pobre, ele era um fazendeiro. 
Com isso, destaca a idéia da arrogância dos ricos com as coisas 
de Deus, que induz a reclamar até mesmo da chuva. O autor 
sugere que o pobre, mesmo prejudicado, não profana o que 
vem do céu, sobretudo se for água. Diante de tal heresia, o fa-
zendeiro teve o castigo imediato:

Nessa hora o fazendeiro 
da mulher se agitou
e disse: agora danou-se
o mundo agora virou.
Aí pegou no revólver
e na chuva atirou

Repetindo outro tiro
ouviu uma voz divina
dizendo: Almino, Almino
suspende a arma ferina
jogue fora senão ela
teu próprio corpo fulmina.

Ouvindo aquela voz branda
o revólver suspendeu
quando arriou o braço
sangue do cano correu
quando avistou o sangue
nessa hora esmoreceu. 
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Eis aí caros ouvintes
um exemplo pavoroso
um homem atirar na chuva
que quadro horroroso
chatiar com os segredos
do grande Deus poderoso!

A escassez ou a abundância de água fazem parte do re-
pertório de mistérios divinos e, desse modo, são inquestioná-
veis. A estrutura narrativa desse cordel participa de um volu-
moso elenco de histórias no qual o castigo imediato se abate 
sobre aqueles que zombam da água em terras secas. Em geral, 
esses cordéis partem de um imaginário que se baseia no exem-
plo para alimentar a compreensão e, em certa medida, a acei-
tação dos desígnios de Deus.

 História semelhante é contada por João de Cristo Rei, 
no cordel “Os milagres de Padrinho Cícero”. Nele, a soberba do 
endinheirado é severamente castigada, pois insinua comprar 
um dos elementos mais sagrados no sertão: a água.

Zangado porque perdeu
Parte dos seus animais
Contra o meu padrinho
Irou-se cada vez mais,
E mandou-lhe um portador
Com esta frase incapaz:

Padre Cícero em minha terra
A lavoura está perdida
E antes que eu perca tudo
Com esta seca cumprida
Me mande um tostão de chuva
Para salvar minha vida
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Então meu Padrinho disse
Ao portador presente:
Um tostão de chuva é muito
Ninguém suporta a enchente
Para ele se arranjar
Basta três vinténs somente

Nesse mesmo dia a tarde
Baixou em sua morada
Uma nuvem muito grande
Com relâmpago e trovoada,
Soltando raio e curisco
Despejando uma chuvada

Então começou do céu
O nevoeiro baixando
A chuva grossa caindo
As águas no chão rolando
A cheia cobrindo tudo
Os animais se acabando

Ele vendo o tempo ruim
Conhecendo que morria
Gritou pedindo socorro
Os vizinhos que havia
E eles vieram todos
Lhe tirar desta agonia

Tiraram a família dele
Para fora do destroço
Ele gritando aflito
E nesse triste alvoroço
Quando saiu já estava
Com água pelo pescoço
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Salvou-se com a família
Mas o que tinha perdeu
Planta de cana e mandioca
Tudo desapareceu
O engenho caiu também
A bicharada morreu

Através de seus versos rimados, João de Cristo Rei apre-
senta uma história que tem grande circulação em todo o in-
terior do Ceará. Muitos depoentes recorreram a essa história 
quando pedi para que me falassem da atitude dos patrões em 
períodos de seca. Nesse caso, o rico junta pelo menos duas he-
resias numa só atitude: usar dinheiro para zombar da água e 
duvidar dos milagres de Padre Cícero.

Assim, o castigo é revelado numa história singular 
em que também se expressam outros valores salientados em 
momentos difíceis como a seca. Entre eles, a relação com o 
sagrado, o castigo pela desobediência, a falta de fé, a puni-
ção e a solidariedade dos vizinhos, que acabaram salvando 
toda a família. Mas a riqueza, motivo da ganância e heresia, 
foi toda por água abaixo.

Além das mais variadas histórias exemplares, a água 
carrega os enredos em torno dos mitos de fundação e fim do 
mundo. A imagem do dilúvio aponta para as mais diferentes 
interpretações sobre a vida na terra. D. Cezita repetidamente 
falava que o lugar onde nasceu, município de Ipu, já tinha sido 
“a cama de uma baleia”. Por vezes, eu perguntei o que isso sig-
nificava. Em outra conversa, ela voltou ao tema na tentativa de 
melhorar sua interpretação sobre a “cama da baleia”: 

No final das eras, no final dos tempos aquilo ia virar 
a cama de uma Baleia. Bem ali, no altar do Santo São 
Sebastião vai ser a cama duma Baleia, porque já veio 
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água até aqui e depois voltou pro mar. Aí foi que sur-
giu a cidade, porque os home que descobriram o Brasil, 
vieram até aqui e os índios gritavam que aqui ia ser a 
cama de uma Baleia no fim dos tempos. Porque quando 
o mundo se acabou com água, ficou tudo cheio e depois 
a água voltou pros açudes, pro mar e, quando descobri-
ram o Brasil, de certo acharam os ossinhos dela ali.

Sua explicação busca sentido em parcos conhecimentos 
que tem da história e mistura com informações que captura da 
TV e do rádio. Junta infinitas variáveis e com elas monta sua 
explicação sobre o mito de fundação e final dos tempos. A ciên-
cia tem importância considerável para D. Cezita, mas esse tipo 
de conhecimento chega-lhe, sobretudo, pelas ondas do rádio. 
Seus comentários sobre “o mito da inundação” buscam sentido 
nas informações que assimilam por esses canais, mas também 
se mistura às lendas e contos que circundam sua memória. 

Depois dos pronunciamentos de D. Cezita, tentei me in-
formar sobre a “cama da baleia” e descobri que a expressão faz 
parte do repertório de histórias e contos do Vale do Cariri, re-
gião sul do Ceará. Trata-se de uma lenda originária dos índios 
Cariris e guarda muitas semelhanças com o texto produzido 
por D. Cezita. Conta-se que o vale desfrutava de um tempo 
edênico, maculado pela chegada do branco colonizador, que 
expulsou, massacrou e escravizou os nativos. Os índios aca-
baram abandonando o “paraíso”, mas, antes de partirem, ta-
param, com cera de abelha e troncos de angicos, as principais 
nascentes de água. No momento certo, os Cariris retornarão 
para tomar de volta suas terras. Destamparão as nascentes pro-
vocando uma desastrosa inundação sobre os brancos ganan-
ciosos. Nesse dia, a imagem de Nossa Senhora do Belo Amor 
boiará sobre as águas, na cama de uma baleia, que dizem exis-
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tir debaixo do altar da Virgem na antiga matriz de Juazeiro 
do Norte. Quando as águas baixarem, por milagre da Santa, 
os índios tomarão conta da terra e nunca mais permitirão a 
chegada dos conquistadores.83

Com base nessa urdidura de saberes, D. Cezita constrói 
sua interpretação sobre a ideia de que o “sertão vai virar Mar e o 
Mar vai virar sertão”. A profecia, já muito conhecida, apresenta-
-se num formato cíclico, pois como disse D. Cezita, no começo 
e no final dos tempos, o sertão foi e será a “cama de uma baleia”. 
Ou, por outra, a profecia sobre o dilúvio no sertão já foi realiza-
da em Canudos e noutras cidades invadidas pelas barragens do 
governo. Alguns cordéis foram produzidos a partir dessa ideia. 
Selecionei trechos do folheto de Franklin Machado, com o títu-
lo: “O Sertão já virou mar”. O autor sugere a realização da pro-
fecia com doses de elogio exagerado às barragens do governo:

Falou Antonio Conselheiro
Que o mar virava sertão
E o sertão virava mar
Vindo Dom Sebastião
Já tem mui realidade
Pra quem lê com atenção

O rio São Francisco já
Tem lago artificial
Que é o maior do mundo
Inundou o carnaubal
Tem-se trezentos quilômentros
D’água pelo carrascal

Submergiram aí quatro

83 Apud LOPES, Régis. João de Cristo Rei: o profeta de Juazeiro. Fortaleza: Secult-
CE, 1994. p. 57.
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Cidades, fora povoados
Santa Sé, Casa Nova
Remanso e Pilão Arcado
A CHESF executou
O aviso profetizado

Mas vamos falar agora
Da região do Beato
Do rio Vaza-Barris
Caatinga de pau-de-rato
Onde o povo jagunço
Sofreu muito desacato

Seu império ‘Belos Montes’
Conhecido por Canudos
Também jaz em baixo d’água
Coberto por mar-açude
Suas águas são salobas
Mas o rio é doce em tudo

A lagoa imita o mar
Tem ondas de metro até
Em 69, encheu
Com os trovões de São José
Já sangrou pelas trincheiras
Não deixando tomar pé.

O Santo prometeu dar
Um rio de leite e mel
Com barrancas de cuscuz
Para quem amarga o fel
Hoje com terra irrigada
O inferno virou céu
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Ali só faltava água
Pra dar milho pro cuscuz
Pão de todo sertanejo
Que carrega sua cruz
Padecendo sob o sol
Como o nosso Deus Jesus

Com água e irrigação
Dá tudo naquela rocha
Aprende o homem a lavrar
O progresso desabrocha
Tragam mais educação
Que nela ele se atocha

Só lamentamos que a vila
Ficasse ali sepultada
Mesmo isso foi previsto
Pelo chefe da jagunçada
Não ter pedra sobre pedra
É a lição consumada

Só falta chegar o tempo
De vir rei Sebastião
Ressurgir naquelas águas
99 no sertão
para salvar o seu povo 
de toda destruição

Nesse cordel, a mensagem profética do dilúvio se cum-
pre, sobretudo pelos projetos de inundação das cidades por 
parte da Companhia Hidro életrica do São Francisco. Segundo 
o poeta, a vida do sertanejo melhorou com as barragens, mas 
o cumprimento total da profecia só se dará com a vinda do rei 
Sebastião, aquele que, segundo conta a história, se tiver morri-
do, foi de afogamento. 

262 Kênia Sousa Rios



Histórias, contos e cordéis criam de forma variada a 
ideia de que “o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão”. 
São mensagens que, em geral, sugerem uma inversão de va-
lores. Assim como o sertão inunda e o mar seca, Padre Cíce-
ro também teria anunciado o final dos tempos com base na 
imagem de um mundo (re)virado. Tal profecia ficou famosa 
em Juazeiro do Norte e muitos cordelistas reinventaram, em 
versos, as palavras do “Padrim”:

Agora caros ouvintes
Venham ouvir um romeiro
Descrevendo a proficia
Na bola do mundo inteiro
Contando o santo sermão
Do padre Cícero Romão
Na matriz do Juazeiro [...]

No ano 91
Fica tudo diferente
As águas correm pra cima
A chuva que cai é quente
Resplandecerá a luz
É vinda de Jesus 
Pra salvar os inocentes [...]

No ano 92
A crise serar peor 
Sofrerão fracos e fortes
Pequeno, médio e maior
Tudo sofre e não espande
É quando a roda grande
Passa dentro da menor
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No ano 93
Haverar mais agonia
As árvores não dão mais frutos
Animais não darão cria
O vento que sopra é quente
Se acaba todo vivente
Como diz a profecia

Em juazeiro do Norte, todos conhecem a mensagem do 
Pe. Cícero que dizia: “Juazeiro ainda será inundado pelas águas 
do São Francisco”. E, muito embora as ruas da cidade não te-
nham sido alagadas pelo velho Chico, os devotos constroem 
uma interpretação própria que confirma a realização da profe-
cia. No depoimento de Seu Jaime, um dos antigos moradores de 
Juazeiro, o rio São Francisco já teria inundado as ruas da cidade 
pelos fios da eletricidade, pois a energia elétrica que abastece 
Juazeiro vem da hidrelétrica de Paulo Afonso, rio São Francisco.

Se, por um lado, a água significa salvação dos problemas 
advindos da seca, por outro lado, pode ser o maior castigo da 
humanidade. Punição tão grande que seria capaz de destruir o 
mundo, lavar a alma dos homens, inundar todos os seus pecados 
e anunciar o juízo final. Entretanto, é comum ouvir-se que o mun-
do não se acabará mais com água. Isso já teria ocorrido no dilúvio 
bíblico que fez Noé construir sua arca. Da próxima vez, o mundo 
se acabará em fogo. Quando pedi para D. Cezita explicar melhor 
a história do fim do mundo, deu-me a seguinte explicação:

(Kênia) — Como é que o mundo todo vai pegar fogo 
de uma vez só?

(Cezita) — Ora, minha filha, pelos fii. A eletricidade num 
chega agora em todo canto, né? Até nos cantim mais es-
condidos, pois é. Vai dá um curto circuche e o fogo vai se 
espalhar rapidinho pelos fii e tudo vai pegar fogo.
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Fazendo uma possível articulação entre a explicação do 
Seu Jaime e a de D. Cezita, o mundo mais uma vez será inun-
dado pelas águas, no entanto, virá na forma de fogo. O fogo da 
eletricidade que, por sua vez, é produzido pela queda d’água. 
Constrói-se, desse modo, uma atualização interpretativa em 
torno da imagem do dilúvio como finalizador da vida na terra. 
Nesta nova versão, a eletricidade será a grande culpada pelo 
incêndio final, mas a água continua sendo o elemento central. 

Noutra profecia, Padre Cícero anuncia que o fim do mun-
do chegaria quando “no ano 94 / a 26 de São João / Surgirão uns 
gafanhotos / vindos do centro do chão / roendo os assinalados 
/ que já estão desprezados / nos laços da maldição”. No cordel 
de Enoque José de Maria, a profecia dos gafanhotos aparece em 
versos rimados, mas nas memórias do Seu José Valmir, numa 
história contada por seu avô, a mensagem profética do padrinho 
mais uma vez se atrela às invenções escabrosas do homem:

Nunca tinha ouvido falar em avião, nesse tempo não 
existia o avião. Aí meu avô andava campeando, toda 
vida foi um velho sábio com muito estudo e nuca teve 
medo de nada. Quando ele viu foi aquela zoada e o 
bicho voando no ar. O amigo dele correu se abraçou-se 
com o vovô. 

— Manel, pelo amor de Deus, o mundo vai se acabar, o 
mundo vai se acabar. Me socorre, Manel, pelo amor de 
Deus. O mundo vai se acabar, isto é o gafanhoto que o 
Padre Cícero dizia que ia acabar com tudo no mundo. 
Pode esperar que o mundo vai se acabar. Ai, meu Deus, 
não vejo mais Mariana.

Aí foi meu vô disse:

— Calma, que isso é alguma invenção, algum aparelho. 
Num sei o que é, mas num tô com medo, não. 
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Aí o bicho foi embora. Depois pegaram a saber que era 
o avião.

Muitas invenções tecnológicas serviram de mote confir-
matório para as profecias que circulavam no sertão do Ceará. 
O assombro diante de algumas criações modernas apontava 
para um sentimento apocalíptico. Não por acaso, algumas 
invenções levantam sérias desconfianças entre os indivíduos, 
nesse caso, os que moram no sertão do Ceará. Alberto Gale-
no, folclorista cearense, destaca que um dos profetas de chuva, 
chamado Assis Salgado, afirmava que 

os aviões afastavam as nuvens provocando as secas. E 
mais: que a fumaça dos aviões era como se fosse vene-
no para o gado, causando morrinha nos bois, que fica-
vam tristes e arrepiados, terminando por se findar84.

Os profetas da chuva são homens que, em geral, moram 
no sertão e conhecem as astúcias da natureza semiárida. Atra-
vés dos movimentos que se manifestam no corpo dos bichos e 
das plantas, fazem previsões que desafiam os cientistas. Nessa 
leitura do mundo, a água que cai do céu pode ser anunciada 
em formas encontradas por homens que olham, antes de tudo, 
para a terra. Como ressalta Galeno:

É, pois, da maior importância, saber interpretar o 
comportamento dos referidos espécimes, durante os 
meses de verão, base da maior parte das experiências 
de inverno. Isso dito, vejamos o significado de alguns 
destes sinais tomados nas experiências de secas e de 
invernos: a canafístula gotejando água pelas folhas 
durante os meses de outubro e novembro, ótimo sinal 

84 GALENO, Alberto. Seca e inverno nas “experiências” dos matutos cearenses. 
Fortaleza: [s. n.], 1998. p. 39.
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de inverno para o ano seguinte; o pau-de-mocó com 
boa floração nos últimos meses do ano, também sinal 
de inverno. A jitirana florando fora de tempo, sinal de 
seca; o mata-pasto florando em meio ao inverno, sinal 
de suspensão das chuvas. (matapasto florou, inverno 
acabou, dizem os matutos). Existe a crença, segundo 
a qual no ano em que o angico deita muita resina, no 
ano seguinte haverá bom inverno. Se o pau d’arco roxo 
flora, entre os meses de junho e julho e segura a carga, 
bom sinal de inverno para o ano seguinte. Por sua vez, 
o cajueiro se flora no começo do verão, sinal de inver-
no cedo. Mau agouro se descobre na umarizeira, no 
ano em que esta árvore deixa de frutificar, ou se apre-
senta com um reduzido carregamento de frutos. Isso 
significará seca para dentro em breve. Já o contrário, 
dá-se com o cumaru, árvore de grande emprego in-
dustrial. Segundo a crença, quando o vegetal flora em 
fins de inverno e segura a carga, o ano seguinte será de 
seca ou de inverno escasso. Bom sinal de inverno para 
o ano seguinte, vamos encontrar nos juazeiros, quando 
estes apresentam as copas refrigeradas durante as ar-
dentes tardes do verão sertanejo. A mesma experiência 
é válida também para as catingueiras, árvores que, a 
exemplo dos juazeiros, são dotadas de densa folhagem. 
Bom augúrio sempre que as copas se apresentarem 
úmidas e refrigeradas nos meses de canícula. Outras 
experiências muito acreditadas dos sertanejos dizem 
respeito à floração e frutificação das carnaubeiras, aro-
eiras, juazeiros e umarizeiras. Sempre que as referidas 
árvores florescem e frutificam com abundância, sinal 
de excelente inverno para o ano seguinte. 

No tocante a especulações com os animais, o crité-
rio não varia: o da proliferação. Este ou aquele bicho 
aparecendo acompanhado de muitas crias em deter-
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minada estação do ano, sinal de bom inverno para o 
ano seguinte. Roque de Macedo, grande divulgador 
das experiências de inverno de seus conterrâneos, ia 
mais longe. Ele dava especial importância ao compor-
tamento dos pebas em fins de ano. Sentenciava o velho 
sertanejo: ‘quando o carrapato subir da barriga para o 
sovaco dos pebas, a chuva cairá’.85

 Segundo Seu Raimundo, em entrevista gravada no mês 
de dezembro de 1999, “a Asa Branca é a primeira que sabe da 
chuva, quando ela vem voltando é porque tá garantido o inver-
no”. Luiz Gonzaga compõe, com base nessa leitura do tempo, 
sua música de maior sucesso. Em “Asa Branca”, o autor consegue 
desenhar uma paisagem na qual o movimento do homem, das 
plantas, dos bichos, da água e das nuvens conforma um territó-
rio enunciativo. Nesse caso, o anúncio da seca vem por meio da 
partida do pássaro “Asa Branca” e, do mesmo modo, seu retorno 
garante o bom inverno. Por isso mesmo foi necessário uma se-
gunda música, que Luiz Gonzaga chamou “A volta da Asa Bran-
ca”. A ave, por motivos óbvios, é bastante querida no Ceará. 

[...] Por falta d’ água
Perdi meu gado
Morreu de sede
Meu alazão
Inté mesmo a Asa Branca
Bateu asas do sertão
Entonce eu disse
Adeus Rosinha
Guarda contigo 
Meu coração [...]
(Asa Branca, Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira)

85 Ibid., p. 14-15. 
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Já faz três noite que pro Norte relampeia
A Asa Branca ouvindo o ronco do trovão
Já bateu asas e vortou pro meu sertão
Ai, ai eu vou m’embora
Vou cuidar da prantação [...]
(A volta da Asa Branca, Luiz Gonzaga / Zé Dantas).

Aqui, a ordem do tempo é apresentada pelo desenrolar 
da fauna e da flora. É um saber que vem do enganchamento 
entre natureza e cultura. Não se trata de uma ligação sobrena-
tural; ao contrário, tais enunciados codificam-se na natureza 
que compõe homens, bichos, árvores, frutas, aviões etc. Tudo 
se realiza numa natureza/cultura que gesta a legitimidade de 
fenômenos, como os profetas de chuva ou mesmo livros que 
ensinam e endossam este tipo de saber/ser. 

As previsões dos profetas vêm da intimidade com 
uma natureza da qual retiram orientações sobre a chuva e a 
seca. Mas não se trata de uma convivência apenas espacial, 
afinal nem todos os que vivem no sertão são profetas. Mes-
mo considerando que tal saber tem significativa circulação 
entre os que moram ou moraram no interior do Ceará, a 
previsão creditada vem mesmo dos chamados profetas da 
chuva. Ainda que a maioria dos sertanejos participe dessas 
leituras do mundo, somente alguns são reconhecidos como 
legítimos “adivinhadores” do tempo. 

A potência desses indivíduos se conecta com o poder 
da leitura e interpretação não só da natureza, como também 
das escrituras. A linguagem e o formato dessas previsões são 
encontrados em um livro que teve grande circulação entre os 
moradores do sertão: o Lunário Perpétuo.
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3.2 O Tempo por Escrito

Segundo Câmara Cascudo, 

O Non Plus Ultra do Lunário e Prognóstico Perpétuo, 
Geral e Particular para Todos os Reinos e Províncias, 
composto por Jerônimo Cortez, valenciano, emendado 
conforme o Expurgatório da Santa Inquisição, traduzi-
do em português, registra um pouco de tudo, incluin-
do astrologia, receitas médicas, calendários, vidas de 
santos, biografias de papas, conhecimentos agrícolas, 
processo para construir um relógio de sol [...]86.

A linguagem do Lunário integra-se ao jeito de falar de 
muitos cearenses. Todas as vezes que D. Cezita falou de profe-
cia ou previsão do tempo costumava jogar uma frase, digamos 
assim, “lunariana”: “no fim das eras”; “no final dos tempos”, 
“nas eras antigas”. O Lunário constitui uma oralidade que virou 
escritura e uma escritura que reinventou a oralidade. A fala e 
as práticas dos indivíduos que participam dessa cultura se con-
fundem com as páginas do “Lunário Perpétuo”. As orientações 
prognósticas do livro se espalharam, sobretudo, pela tradição 
oral. Vejamos o que dizem as recomendações do Lunário para 
“prognosticar em summa do tempo de todo o anno”: 

“Supposto que para conhecimento dos tempos é necessá-
rio levantar-se figura de revolução do anno, da verdadeira 
entrada do sol em Áries, porque todos não podem ser ma-
thematicos, daremos satisfação pelas regras seguintes, para 
que por ellas todos venham em conhecimento dos tempos.

86 Esse título maior data da primeira edição de 1703 em Lisboa. As edições do 
século XIX, a partir de uma circulação popular, reduzem o título para Lunário 
Perpétuo. Segundo Cascudo, foi um dos livros mestres para os cantadores 
populares, na parte que eles denominavam “ciência ou cantar história, gramática 
ou doutrina cristã”. (CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore 
brasileiro. 6. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. USP, 1988. p. 446).
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Pelo que há de notar que os experimentados vieram 
em conhecimento do anno pelos doze dias, que há de 
Santa Luzia a dia de Natal, tomando por cada dia um 
mez; e por cada quarto de dia um quarto de mez; e 
assim em dia de Santa Luzia à meia noite até as seis 
de pela manhã tomarão pelos primeiros oito dias de 
janeiro: tal qual o tempo fosse n’estas seis horas, taes 
serão os primeiros oito dias de janeiro das seis de pela 
manhã até ao meio dia tomarão pelo tempo de oito até 
quinze dias do dito mez: e do meio dia até às seis da 
tarde tormarão por quinze dias até 23 de janeiro [...]”

Não cheguei a entrevistar nenhum profeta conhecido ou 
registrado como tal, contudo tive, em dezembro de 1999, uma 
longa conversa com o Seu Raimundo Braga, morador do Vale 
do Acaraú, região do interior do Ceará. Seu Raimundo nunca 
quis morar em Fortaleza: “— Nunca vi vantagem em ir pra lá”. 
Quando lhe perguntei se era possível saber antecipadamente 
sobre seca ou chuva, disse-me que “basta seguir o que diz as 
experiência”87. Pedi para me contar a experiência em que mais 
confiava e ele lembrou das pedras de Santa Luzia. Assim como 
outras, essa experiência evoca os ensinamentos do livro perpé-
tuo, mesmo para quem nunca o leu: 

Tinha as pedra de Santa Luzia, no dia 12 de dezembro. 
Botava seis pedra de sal. A que amanhecesse brejadi-
nha era um mês bom. Uma pedrazinha seca, era um 
mês seco. A que tinha um chorozim bem poquim, era 
pouca chuva nesse mês. Os seis mês de inverno de ja-
neiro a junho, pois era seis pedrinha, tudo separadinha 
uma da outra, em cima do tábua, em riba da casa. Se a 
pedra do mês de março fosse brejada, então o mês de 
março era chuvedor. 

87 “Experiências” são rituais que materializam o tempo apontando para 
possibilidades de previsão da chuva ou da seca.
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(Kênia) — E se desse que ia ser seco, o povo se prevenia?

(Seu Raimundo) — Não se prevenia, não. Era só mes-
mo pra saber. Era só pra saber.

O tempo tem sua ordem, e ela se apresenta na natureza, 
basta estar atento. O Lunário indica uma dimensão de orga-
nização e controle do tempo, entretanto não impede os acon-
tecimentos. A potência de suas orientações se realiza, entre 
outras coisas, na proposta de dar ao homem a possibilidade 
de conversar com o tempo. Ou melhor, de ter essa conversa re-
gistrada através da escritura. O controle do tempo é proposto 
não apenas pelas sábias sugestões do livro, mas também pela 
possibilidade de prendê-lo na escrita. 

O Grand calendrier compost des bergers, um dos primei-
ros almanaques europeus, que data de 1491, atribuído a um 
autor anônimo, destaca em seu texto: “le métier de la garde des 
ouailles est moult honorable et de grande autorité, ce peut-on 
prouver par nature et par la sainte écriture”88.

Bollème, em seu estudo sobre almanaques, pergun-
ta: como um texto escrito fez tanto sucesso junto a um 
público de maioria analfabeta? Penso que essa inquietação 
pode ser estendida até o Ceará, onde não só o Lunário, 
mas também almanaques e a literatura de cordel alcança-
ram significativa difusão.

As inúmeras possibilidades de previsão e controle do 
tempo, impressas nas páginas do Lunário, criam mais uma di-
mensão da ligação do homem com a natureza. No sertão cea-
rense, onde a vida é marcada pela espera da chuva ou da seca, 
esse tipo de literatura possui considerável força de atração. 

88 BOLLEME, Geneviève. Les almanachs populaires aux XVII et XVIII siécles. 
Paris: École Pratique des Hautes Études - Sorbonne, 1969. p. 27.
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Os almanaques, vendidos até hoje, constituem uma es-
pécie de materialização de um conhecimento que já circulava. 
Talvez seja uma corporificação daquilo que Foucault apontou 
como imagem privilegiada para se pensar a escrita das coisas. 
Foucault sugere que 

a grande metáfora do livro que se abre, que se soletra e que 
se lê para conhecer a natureza não é mais que o reverso 
visível de uma outra transferência, muito mais profunda, 
que constrange a linguagem a residir do lado do mundo, 
em meio às plantas, às ervas, às pedras e aos animais89.

A escrita das coisas limitou o mundo e, na forma de al-
manaques, aprisionou o tempo. Os astrólogos fizeram a sua 
parte, mas, na versão de Machado de Assis, tudo não passou de 
um impulso apaixonado do velho tempo pela jovem esperança. 
Assim, Machado conta “Como se inventaram os almanaques”: 

“Sabem que o Tempo é, desde que nasceu, um velho de 
barbas brancas. Os poetas não lhe dão outro nome: o ve-
lho Tempo [...] Um dia o Tempo viu uma menina de quin-
ze anos, bela como a tarde, risonha como a manhã, sosse-
gada como a noite, um composto de graças raras e finas, 
e sentiu que alguma coisa lhe batia do lado esquerdo [...] 

— Como te chamas, linda criatura?

— Esperança é o meu nome.

— Queres amar-me? [...]

Esperança fugiu. O tempo ficou a olhar, calado, até que 
a perdeu de todo. Abriu a boca para amaldiçoá-la, mas 
as palavras que lhe saíam eram todas de bênção; quis 
cuspir no lugar em que a donzela pousara os pés, mas 
não pôde impedir-se de beijá-lo.

89 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências 
humanas. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 47-48.
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Foi por essa ocasião que lhe acudiu a idéia do al-
manaque. Não se usavam almanaques. Vivia-se sem 
eles; negociava-se, adoecia-se, morria-se, sem se 
consultar tais livros. Conhecia-se a marcha do sol e 
da lua; contavam-se os meses e os anos; era, ao cabo, 
a mesma coisa; mas não ficava escrito, não se nume-
ravam anos e semanas, não se nomeavam dias nem 
meses, nada; tudo ia correndo, como passarada que 
não deixa vestígios no ar.90

Os almanaques do tempo se inscrevem por signos tipográ-
ficos e astrológicos e, nesse caso, apresentam duas possibilidades 
de decifração. Mesmo os que não conhecem bem as letras, podem 
entrar em diálogo com o livro através dos desenhos, mapas e nú-
meros. Muitos sertanejos fazem previsões do tempo sem nunca ter 
lido o Lunário, mas a linguagem é similar. As páginas do livro, em 
certa medida, já foram capturadas pela tradição oral.

No interior do Ceará, a conversa sobre o tempo inspira-
-se muito na linguagem do Lunário. Mas, na sua forma escrita, 
o Lunário deu origem a folhetos de considerável circulação em 
todo o estado. A partir das orientações perpétuas, propostas 
no livro-matriz, criou-se uma produção intensa de almana-
ques anuais. Seguindo os ensinamentos do Lunário, esses al-
manaques prognosticavam somente um ano. Por isso mesmo, 
aqui no Ceará os folhetos produzidos por Manoel Caboclo ga-
nharam o título de Juízo do Ano.91 

90 Apud MEYER, Marlyse (Org.). Do almanak aos almanaques. São Paulo: Ateliê, 
2001. p. 25.
91 O primeiro número do Juízo do Ano é de 1960 e algumas edições chegaram a 
mais de 35.000 exemplares, sendo produzidas na tipografia de Manoel Caboclo, 
cordelista famoso em Juazeiro do Norte-Ceará. Cf.: LOPES. Régis. O meio do 
mundo: territórios de sagrado em Juazeiro do Padre Cícero. Tese (Doutorado) – 
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2000.
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Além das tradicionais previsões do tempo, o Juízo do Ano 
era também composto por receitas de remédios caseiros, con-
selhos em torno da moral cristã, orientações sobre agricultura, 
curiosidades e anedotas. O conteúdo desses almanaques cons-
titui-se, em grande medida, de palavras e coisas já presentes no 
cotidiano do sertanejo. Tais folhetos são também uma reinven-
ção da oralidade, legitimada pelo fascínio diante da escrita, dos 
conhecimentos ocultos da astrologia e de outras artes. Manoel 
Caboclo inicia o almanaque de 1977, com o seguinte texto:

Agricultores sertanejos! Aprontem os terrenos cêdo e 
plantem nas primeiras chuvas, mesmo que sejam finas; 
as covas fundas dão mais fertilidade à lavoura. O in-
verno é mediano. Plantem e replantem maniva, palma 
e cajueiro. O cajueiro plantado na primeira lua nova 
de janeiro, safrejará no mesmo ano. Este produto irá 
render muito dinheiro.

Tudo indica que tais orientações não apontavam grandes 
novidades para os agricultores sertanejos. O autor apresenta os 
conhecimentos de domínio público numa linguagem que sugere 
profecia e mistério. A potência do que se vê, naquilo que não se 
vê. O conhecimento prático aliado aos mistérios do além-mundo 
presentes no próprio mundo são o que espelha e fascina os leito-
res. Ou, como sugere Geneviève Bolleme sobre os almanaques: 

Le résultat du découpage temporel (ou plutôt de la ma-
niére dont il est présenté) est finalment de donner aux 
événements, aux faits, un caractère curieux, étrange, 
admirable, remarquable92.

A linguagem dos folhetos junta estas dimensões na for-
ma organizada da escrita. Nos moldes de um objeto/fetiche, o 
tempo é vendido nas feiras e romarias do Ceará. 

92 BOLLÈME, op. cit., p. 125.
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Além disso, a maioria dos almanaques anuais tem geral-
mente a mesma forma e volume dos livrinhos de cordel, que, 
por sua vez, guardam semelhança com as cartilhas do ABC, ou 
melhor, os abecedários que ensinavam as noções básicas para 
a aprendizagem da escrita e da leitura. Esses folhetos, de ta-
manho 15x10 cm (ou pouco mais), capa rosa, branca ou azul, 
páginas internas de papel jornal, constituíam a forma da es-
critura para o sertanejo. O mundo escrito deveria caber neste 
modelo. A coisa escrita era ainda pequena e sem cor, a não ser 
pela capa, praticamente a única coloração presente no meio 
das letras.93 No Ceará, mesmo os catecismos de doutrinação 
católica tinham também essa forma. Aliás, entre os livros de 
catequese e os abecedários nota-se considerável semelhança. 

Os livrinhos, que na Europa possuem praticamente a mes-
ma forma daqueles que circulam no Nordeste, apresentam os ru-
dimentos da alfabetização na forma de orações, vidas de santo 
ou histórias exemplares. Tal qual na Europa, os pequenos textos 
são separados sílaba a sílaba e iniciados por letras em destaque, 
como nos ABCs do Cordel. No interior do Ceará, até os anos 
1950, o mundo escrito chegava, sobretudo, nestas quatro formas 
que, ao fim, eram muito semelhantes: cartilhas de ABC, catecis-
mos, Literatura de cordel e almanaques diversos.

Nas páginas do Juízo do Ano de 1977, Manoel Cabo-
clo aponta para a ignorância dos analfabetos como um forte 
motivo de resistência à chegada da civilização. Padre Cícero 
pregava a civilização, mesmo que em alguns momentos ela 

93 Na França, os tais livrinhos de “colportage” ficaram conhecido como 
“Biblioteque Bleue”. A capa azul era a única cor permitida na escritura que 
chegava “ao povo”. Cf.: BOLLÈME, Geneviève. La Bibliotèque Bleue: La 
littérature populaire em France du XVII au XIX siècle. Paris: Julliard-Gallimard, 
1971. (Col. Archives).
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também anunciasse o fim do mundo. Para o desenlace des-
sa história, vale acrescentar que Caboclo publicou, no Juízo 
daquele ano, a história de um dos projetos de Padre Cícero 
para Juazeiro. Antes de tudo, o autor convoca os que sabem 
ler para conhecer suas palavras: 

Leitor, analise bem em 1872 como se comportava aquela 
gente sem cultura, que selvageria não praticava. Só uma 
coisa atemorizava aquela gente, era o ‘inferno’ que naque-
le tempo ainda existia na imaginação de muitas pessoas; 
coisas que hoje deixou de existir nos meios civilizados.

Continua o autor em versos:

Penso no tempo passado
Recorde a selvageria
Povo sem educação
Que desmando não fazia
Rico senhor de engenho
O nome não escrevia

Hoje é tudo diferente
O estudo é mais correto
Procure a verdade e veja
Morando no mesmo teto
Um filho advogado
E um pai analfabeto

Padre Cícero, moço inteligente, de um coração bondo-
so, de visão ampla, em sua administração idealizou e 
fundou 82 estabelecimentos escolares. Em sua prática 
religiosa sempre dizia: ‘meus amiguinhos, aprendam e 
ensinem os filhos a ler e escrever, tempo virá que uma 
lei obrigará e quem não tiver um diploma não será 
nem mesmo empregado carregador de balaio na feira’.
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Mesmo que essa história tenha certa circulação entre os 
moradores de Juazeiro, ela é recontada por Manoel Caboclo, 
reforçando com seus próprios versos a necessidade do saber 
ler e escrever. O seu apelo é ao mesmo tempo legítimo e pa-
radoxal. Afinal, a importância de escrever vem por meio da 
escrita. Por outro lado, só quem já sabe ler pode ter acesso à 
sua convocatória; salvo pela presença de possíveis leitores que 
fazem leitura em voz alta para o restante do grupo. Talvez, em 
1977, esse tipo de prática fosse mais freqüente não só para os 
almanaques, como também para o cordel. 

Nos almanaques, o relato da vida no sertão entrava em 
diálogo com astros, luas e estrelas.94 Mas sua estreita ligação 
com a cultura oral exigia-lhe, além das orientações astrológi-
cas, algumas historinhas, contos e uma seção dedicada à me-
dicina popular. Remédios os mais diversos eram apresentados 
como solução para os mistérios do corpo. Os patrocinadores 
ganhavam espaço anunciando suas misturas curativas:

Para pessoas que sofrem de arfação [sic], uma dorzi-
nha do lado direito, ou na boca do estômago; um cuspe 
salgado que lhe obriga cuspir demais; tudo que come 
faz mal, tontice, dor de espinhaço [...] Tudo isso é sinal 
de que seu fígado, intestino e os rins não estão funcio-
nando bem. Aí você usa o BOLDICOLON 3 vezes ao 
dia, que fica bem. 

O BOLDICOLON é um pó na espécie de um sal vege-
tal, é usado feito chá, uma chícara [sic] nas horas das 
refeições. A venda no BAZAR da poesia, defronte o 
açougue público em CARUARU-PE.

94 Um dos últimos almanaques no estilo “Lunário”, publicado no Ceará, data de 1996.
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Os remédios caseiros também ganhavam nomes com 
linguagem farmacológica. Assim, um chá de boldo com co-
lônia, freqüentemente usado para dores de barriga e estôma-
go, transforma-se no BOLDICOLON. Sair da oralidade para 
a escritura exige um léxico diferenciado para as coisas. Assim 
também acontece na migração da medicina popular para a 
ciência. Por isso mesmo, a mistura “em pó na espécie de sal 
vegetal” não pode ser denominada tal como o povo chama 
normalmente: “chá de boldo com colônia” Nesse movimento 
do oral para o escrito, a tal infusão passa a ser, de fato, outra 
coisa. A escrita, assim como os animais, as plantas, as estrelas, 
os planetas, tem suas leis de afinidade e conveniências95.

Embalados pelo sucesso dos almanaques junto às cama-
das populares, outros grupos resolveram entrar no mercado 
dos tais folhetos. Os laboratórios de farmácia começaram a di-
vulgar alguns de seus produtos e o almanaque de maior circu-
lação no Brasil passou a ser o “Biotônico Fontoura”. 

A distribuição dos almanaques de laboratório era feita 
pelas farmácias, que brindavam seus clientes com os tais folhe-
tos. Quando começaram a circular no Ceará, por volta da déca-
da de 1930, tiveram aceitação imediata, afinal a linguagem dos 
almanaques já havia conquistado o sertão e também a capital. 

Assim como os outros almanaques, o Biotônico inseriu 
na linguagem do sertanejo algumas palavras. Mas nenhuma teve 
maior uso do que o nome do personagem de Monteiro Lobato, 
recriado nas páginas do almanaque. A imagem do Jeca Tatu se 
espalhou prodigamente pelo Nordeste. O sucesso do caipira por 
essas bandas se deve, antes de tudo, ao personagem do almana-
que “Biotônico Fontoura”. Quando se pergunta pelo Jeca Tatu, a 

95 FOUCAULT, op. cit., p. 48.
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primeira lembrança são os “livrinhos de farmácia”. Segundo D. 
Maria Celestina: 

— A gente ia na farmácia perguntar se tinha novos 
almanaques. A gente queria saber das historinhas do 
Jeca Tatu, também tinha uns jogo de curiosidade. Todo 
mundo sabia do Jeca porque a gente lia esses almana-
ques da farmácia. 

Mas o encontro com o Jeca Tatu não me chegou pelos 
almanaques do Biotônico, nem mesmo pelo depoimento de 
D. Maria. Tudo isso aconteceu depois que Seu Muriçoca com-
parou seu pai ao Jeca Tatu, como está escrito no início deste 
trabalho. A incorporação do personagem aconteceu de modo 
preciso e compatível com o texto de Monteiro Lobato. Como 
o autor paulista, Seu Muriçoca também não perdoou o Jeca.

 Naquele momento em que Muriçoca chegava “da guer-
ra” trazendo o saco cheio de comida, o pai continuava na posi-
ção de um Jeca Tatu, enquanto a mãe: 

Deu aquele abraço, alegre e chorando porque eu tinha 
chegado, e chorando mais porque não tinha nada pra 
comer. Aí ficaram olhando meu pai sentado assim, à 
moda Jeca Tatu:

— Meu filho, num tem nada pra cumer.

Tava só a panela de barro emborcada em riba do jirau.

Eu disse:

— Minha mãe, num precisa, não, que eu tenho dinhei-
ro aqui. Eu passei na bodega, tem muita coisa lá. 

Dei cinco miréis a papai e ele foi depressa comprar ar-
roz, feijão, comprar umas tripa de gado e de porco.
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O pai era o mais desrespeitado com a situação. Era ele o Jeca 
Tatu, o franzino e fraco que se rendera às dificuldades da vida no 
Nordeste. A mãe chorava, mas o velho tinha seu corpo enroscado, 
em posição de vergonha, medo e resignação. As dificuldades com 
a seca diminuíram sua culpa; mesmo assim, não alcançou plena 
absolvição por parte de Muriçoca, que não se entregou e, justa-
mente por isso, podia de pé fitar o pai de cócoras, na posição de 
um Jeca Tatu. Trazia no bolso dinheiro suficiente para desembor-
car a panela de barro e o corpo do pai, que correu apressado para 
comprar comida com as moedas trazidas pelo filho.

Seu Muriçoca despertara, com tal enunciado, enorme 
curiosidade sobre a circulação do personagem de Monteiro 
Lobato entre um grupo sem grande intimidade com as letras. 
Pensava no que tinha de especial o livro “As idéias de Jeca Tatu” 
em relação aos demais. Afinal, não é freqüente a incorporação 
de personagens da literatura brasileira no linguajar desses indi-
víduos. Foi então que eu descobri os “almanaques de farmácia”. 

Fonte: Jeca tatu, Disponível em: <http://blog.educacaoadventista.org.br/profes-
sorgustavo/index.php?op=post&idpost=21&titulo=Historia+do+Jeca+Tatu>
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O Jeca Tatu passou a ser o personagem mais explora-
do pelos laboratórios de remédios e folhetos higienistas. Por 
causa do seu jeito despreocupado e ocioso, os patrocinadores 
dessa literatura resolveram investir no conserto do Jeca atra-
vés de vermífugos e práticas de higiene. Todos aqueles que se 
identificassem com o personagem (ou seja, andar descalço, 
sentir sono, não ter ânimo para o trabalho etc) deveriam dar 
atenção à historinha do Jeca e, como na história do almanaque, 
deveriam procurar ajuda do Biotônico Fontoura e, além disso, 
seguir as práticas de higiene recomendadas. 

Esses almanaques circulavam com uma tiragem impres-
sionante. O Jeca Tatu do Biotônico era um homem do campo 
e estabelecia fortes relações de identificação com o sertanejo, 
trabalhador da roça. Evidentemente, a intenção dos folhetos 
era negar o perfil descansado do matuto através de práticas 
higiênicas, além das doses diárias do biotônico96.

No caso do Biotônico Fontoura, Jeca Tatu é recriado, pelo 
próprio Lobato, com a intenção de normatizar os hábitos higiê-
nicos do agricultor. Contudo, passa a ser uma referência na lin-
guagem oral dos indivíduos que, de algum modo, conviveram 
com esse personagem. O Jeca Tatu, como ressalta Seu Muriçoca, 
é um coitado sem reações. A circulação desse personagem, bem 
como de outros, não chega diretamente pela leitura. Alguns 
leem, outros não. As maneiras de difusão são múltiplas. Quan-
do perguntei a Seu Muriçoca se conhecia esses almanaques, dis-
se que sabia da existência, muita gente lia, mas ele nunca teve 
curiosidade. Fato que não o impediu de utilizar coerentemente 
a figura do personagem em comparação ao seu pai. 

96 PARK, Margareth Brandini. Histórias e leituras de almanaques no Brasil. 
Campinas: Mercado das Letras, 1999.
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O Jeca Tatu, assim como outros personagens, foi criado 
pelo mundo da escrita, entretanto ganha fama por outras vias 
que não somente a leitura. As tipografias, com sede no interior 
do estado, ajudaram a divulgar esse tipo de literatura, porém 
não aniquilaram o movimento da oralidade nessas culturas; ao 
contrário, entraram num certo diálogo. 

No caso do matuto “almanaqueado”, o próprio autor 
recria o personagem dentro de um formato que lhe garante 
maior circulação entre as camadas populares. Afinal, o Jeca 
Tatu tem origem nas indignações de Monteiro Lobato em re-
lação “[à]s ignorâncias e ingenuidades do homem do campo”. 
Mas o Jeca do Biotônico pôde se redimir, igualar-se ao italiano 
bem-sucedido que morava na vizinhança, pois seguiu direiti-
nho os conselhos do médico. É o que conta o episódio escrito 
na 35ª edição do almanaque Fontoura “Jeca Tatuzinho” que, 
em 1973, chegou a 84 milhões de exemplares. Assim conta a 
“obra de maior divulgação no país”, até 1973: 

Jeca Tatu era um pobre caboclo que morava no mato, 
numa casinha de sapé. Vivia na maior pobreza, em 
companhia da mulher, muito magra e feia, e de vários 
filhinhos pálidos e tristes.

Jeca Tatu passava os dias de cócoras, pitando enormes 
cigarrões de palha, sem ânimo de fazer coisa nenhu-
ma. [...] Todos, que passavam por ali, murmuravam:

— Que grandissíssimo preguiçoso! [...]

Tudo para ele não pagava a pena. Não pagava a pena 
consertar a casa, nem fazer uma horta, nem plantar ár-
vores de frutas, nem remendar a roupa. Só pagava a 
pena beber pinga. [...]
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Jeca possuía muitos alqueires de terra mas não sabia 
aproveitá-los [...] Jeca só queria beber pinga e espichar-se 
ao sol, no terreiro. Ali ficava horas, com o cachorrinho 
rente, cochilando. A vida que rodasse, o mato que cres-
cesse na roça, a casa que caísse. Jeca não queria saber de 
nada, trabalhar não era com ele. Perto morava um ita-
liano já bastante arranjado, mas que, ainda assim, traba-
lhava o dia inteiro. Por que Jeca não fazia o mesmo? [...]

Um dia um doutor portou lá por causa da chuva e es-
pantou-se de tanta miséria. Vendo o caboclo tão ama-
relo e magro, resolveu examiná-lo.

— Amigo Jeca o que você tem é doença.[...] Você 
sofre de ancilostomíase [...] o doutor receitou-lhe 
um vidro de ANKILOSTOMINA FONTOURA, 
para tomar assim [...] Faça o que mandei, que ficará 
forte, rijo e rico como o italiano. Na semana que 
vem estarei de volta. [...]

Jeca ficou cismado. Não acreditava muito na ciência, 
mas por fim resolveu comprar os remédios e um par 
de botinas ringideiras. [...]

Três meses depois ninguém conhecia mais o Jeca. O 
Biotônico deixou-o bonito, corado, forte como um 
touro. A preguiça desapareceu. Quando ele agarrava 
no machado, as árvores tremiam de pavor [...]”97

O Jeca Tatu ficou conhecido nas mais longínquas para-
gens do sertão. Às vezes, por falta de uma farmácia nos cantos 
mais isolados, os próprios fazendeiros recebiam os livrinhos 
para divulgar com seus empregados. Havia um projeto claro 
nas aventuras do Jeca Tatuzinho que, aliás, despertou protesto 
por parte de alguns intelectuais nordestinos. A imagem pre-

97 Apud MEYER, op. cit., p. 186-193.
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conceituosa de Monteiro Lobato em relação ao homem do 
campo fez Ildefonso Albano criar, ainda nos anos 1920, o per-
sonagem Mané Xique-Xique. 

Em contraposição a esta noção do sertanejo como 
um indivíduo absolutamente acomodado, o escritor cea-
rense Ildefonso Albano criou um personagem distante do 
perfil acocorado e sem reação de Jeca Tatu. Albano tenta 
fazer circular a imagem de um homem ativo e forte, capaz 
de enfrentar os desmantelos do mundo com a coragem de 
um Hércules. O autor faz as distinções que julga necessárias 
entre o Jeca Tatu e Mané-Xique-Xique:

Enquanto Jeca, acocorado em sua toca, com olhar emba-
ciado e pálpebras preguiçosamente semi-serradas, mas 
enxerga a vereda estreita e coberta de mato, que vai ter 
à estrada, os horizontes de Mané Xique-Xique não têm 
limites; com seu olhar vivo, de longo alcance, livre ele 
campeia pelos vastos sertões. A locomotiva não lhe cau-
sa sobroço; nunca viu submarino, nem aeroplano, mas 
os concebe e compreende. Pois os pato não merguiam 
nas lagoa? Pruquê os home não havera de merguiá tão-
bem? Ora, desne que o mundo é mundo os arubú avôa; 
e só agora é que os home aprendero a avoá?98 

Certamente, Mané Xique-Xique não se tornou tão co-
nhecido quanto o Jeca Tatu. Suas palavras não foram legitima-
das e tampouco estratégicas. O Jeca Tatu aparecia em livrinhos 
de larga circulação, numa linguagem já conhecida no interior 
do Ceará. Contudo, nos dois casos, o “povo” participa de uma 
literatura consentida, autorizada, em que “as camadas subal-
ternas” são escritas ao sabor de seus autores. 

98 ALBANO, Ildefonso. Jeca Tatu e Mané Xique-Xique. 3. ed. Fortaleza: Secretaria 
da Cultura do Ceará, 1969. p. 18.
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Talvez por descuido ou descaso com a tradição oral, Il-
defonso Albano esqueceu que esse personagem forte já existia 
no Nordeste. Tinha sabedoria capaz de derrubar um gigante, 
condenar poderosos, destronar reis e imperadores. João Grilo 
nunca precisou das letras para circular em contos, novelas e 
anedotas narradas nos quatro cantos do Ceará. João é perso-
nagem sem autoria, é um saber encarnado num corpo magro 
e amarelo que, pelo visto, nunca tomou o Biotônico Fontoura. 

E já que eu estava pensando sobre essas coisas, aprovei-
tei para perguntar ao Seu José Valmir, em novembro de 2001, 
se ele conhecia o Jeca Tatu. Disse que não conhecia, mas sig-
nificava um “zé-ninguém”. Entretanto, João Grilo era, para 
seu José, mais do que um significado, conhecia muitas de suas 
aventuras. Como contador de histórias, no interior do Ceará, 
muitas vezes narrou as proezas do João Grilo. 

Depois dessa declaração, não poderia deixar de solicitar 
que me contasse pelo menos uma dessas aventuras. Introduziu 
dizendo que do Grilo lembra-se bem, “o Grilo era um cara in-
teligente” e foi logo contando:

João Grilo chegou uma vez... Ele foi atrás de procurar 
trabalho.

— Tem trabalho, não. O que você faz na vida?

— Eu sou adivinhão.

(Seu Zé acrescenta em tom mais baixo: - Ele nunca ti-
nha adivinhado na vida).

— Pois amanhã você venha aqui que vou dizer três adi-
vinhação. Se você disser, você ganha bastante dinheiro. 
Se você não disser, você vai morrer.

Chegou em casa, aí a velha mãe dele disse:
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— Meu filho, que é que você tem que tá triste?

— Porque eu disse o Reis que era adivinhão, mas eu 
não adivinho nada. 

— Ai, meu filho, o que você vai dizer pro Reis? Você 
não sabe nada...

Aí no outro dia ele foi. Chegou lá, o Reis disse:

— E aí? Você tem que me dizer o que tem dentro 
desse quarto. 

Ele ficou por ali. Nesse tempo tinha um ditado, “hoje a 
porca torce o rabo se não for bicó”. Aí ele:

— É, seu Reis, agora a porca torce o rabo se não for bicó. 

Era uma porca sem rabo que o Reis tinha dentro do 
quarto. (Ele acertou assim sem saber, num sabe?)

— Agora, se você disser o que eu tenho dentro da mão...

— É, seu Reis, solte o grilim senão ele morre. 

— É um grilo mesmo, tá aqui. 

(Mas só que o grilim era ele, entende?)

O Reis nem perguntou a outra.

— Já sei que você sabe de tudo.

Deu o dinheiro e ele foi embora.

Os contadores de história narram, a seu modo, a vida dos 
personagens. Não existe um único João Grilo para a oralidade, 
outro para o cordel. Há uma reinvenção dos personagens com 
base nos princípios que aproximam essas figuras daquilo que 
interessa ouvir numa roda de contação de histórias. A grande 
arma do João é a sua palavra, o mundo é traduzido com ve-
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locidade através da sua voz. Nessa dimensão, aproxima-se da 
figura do contador de histórias que conta e reconta as proezas 
do João como se fosse ele mesmo. 

O João do Seu Zé procura emprego, mas nada sabe fazer 
além de adivinhar. Acontece que, no conto, a adivinhação é 
um saber legítimo e por isso João é convidado a voltar para 
ganhar muito dinheiro, se for bem-sucedido nas descobertas. 
Mas João apenas usa a palavra certa, na hora certa. João advi-
nha e diverte (adverte) o patrão, o rico, o Reis sobre a potência 
colada na palavra (bem)dita. Não por acaso, na maioria dos 
contos, João é expulso da cidade, do reinado, do lugarejo...

Adivinhar também faz parte dos enredos de almanaque. 
Penso que João Grilo estabelece uma conversa mais íntima 
com a linguagem dos livros de previsão do tempo. Como o 
Jeca Tatu, João Grilo tem o físico debilitado, mas nunca lhe 
faltou comida, cria sempre um meio rápido de sobrevivência, 
como fez Muriçoca, utilizando-se das fardas. Mas seu pai, po-
bre e faminto, continuou emborcado num canto da casa. 

Almanaques, contos, novelas, anedotas dividem o ser-
tão seco entre Jecas e Joões que acabam sendo reinventados 
pela tradição oral. No caso de João Grilo, também é recriado 
pela literatura de cordel. Sempre que o tema for a esperteza 
do cotidiano, o saber sem escola, o enfrentamento do mundo 
pelo repente da palavra dita, João servirá de exemplo. Já nos 
primeiros versos do cordel de Ferreira Lima, João se faz, ao 
mesmo tempo, semelhança e negação da imagem do Jeca Tatu:

João Grilo foi um cristão
que nasceu antes do dia
criou-se sem formosura
mas tinha sabedoria
e morreu depois das horas
pelas artes que fazia
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e nasceu de sete meses
chorou no bucho da mãe
quando ela pegou um gato
ele gritou: - Não me arranhe, 
não jogue neste animal
que talvez você não ganhe!

O dia do nascimento de João Grilo deveria constar nas 
páginas do Lunário, afinal não foi dia qualquer para a natureza 
cósmica, pois:

Na noite que João nasceu,
Houve um eclipse na lua,
E detonou um vulcão
Que ainda hoje continua
Naquela noite correu
Um lobsomem na rua.

Assim mesmo ele criou-se
Pequeno, magro e sambudo,
As pernas tortas e finas
A boca grande e beiçudo
No sítio aonde morava

Dava notícia de tudo.

Não há dúvida de que Grilo é um bicho quase falante, 
passa a noite inteira cantando e por isso um João, com tanta 
palavra precisa, só podia ser um bicho que, mesmo pequeno, de 
longe se nota a presença. Ao contrário do bicho chamado Tatu 
que, mesmo grande e vistoso, esconde-se no buraco da terra. 
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Capas do cordel João Grilo e do almanaque Jeca Tatuzinho

Assim, João se fez conhecido e personagem preferido 
dos contadores no interior do Ceará. Passeou pelas noites em 
que Seu Zé Valmir exerceu o ofício de contador de histórias. E, 
mesmo morando na capital há mais de vinte anos, as histórias 
do Grilo continuam na ponta da língua, ao contrário das ba-
talhas entre príncipes e dragões. De muitas histórias que pedi 
para ouvir, somente a do João Grilo me foi concedida. As ou-
tras foram ficando para depois e depois, até que chegou o final 
de 2002 e o prazo da tese esgotou.

Entendi que, para um contador de histórias, reconhe-
cido como tal na cidade onde nasceu, não vale a pena pôr em 
risco o título. Enquanto não falhar, Seu Zé pode continuar se 
definindo como encantador de ouvintes, como fez comigo 
contando sua vida na forma de pequenas epopéias. Agora, 
histórias de batalhas, viagens e tesouros, dessas não lembrava 
mais e por isso continua adiando a data da entrevista. Quando 
insistia muito, ouvia imediata resposta:
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Não, mas né assim, não. Tenho que pensar sobre as his-
tórias. 

Assim num lembro, não. Faz muito tempo que eu não 
conto história. Meus menino nunca me pediram pra 
contar história. Aqui ninguém nunca pediu pra con-
tar história de trancoso. Nunca contei. Aí a gente vai 
esquecendo.

O uso da memória é o que garante êxito para as histó-
rias. Sem esse exercício, ficava difícil até mesmo improvisar. 
Como lembra Seu Zé, numa noite daquelas só cabiam, no má-
ximo, duas histórias. “Eram longas, quase não tinham fim”, co-
menta Seu Zé, desconfiando da minha disposição e paciência 
para ouvi-las: “— Era a noite todinha pra duas histórias. Era 
tão comprida que dava nove horas da noite e a gente lá. E nove 
hora da noite no interior é quase de manhã.” 

Agora, Seu José passa seus dias numa fábrica de vidro. 
Conta com orgulho que a máquina que opera produz 180 gar-
rafas por minuto. Junta areia, caco de vidro e outros preparos 
“que vêm dos Estados Unidos”. Mistura tudo, joga dentro da 
máquina e “já sai pronto no molde que você quiser.”

O tempo de Seu José não é mais contado, é agora con-
tabilizado. Aparece na forma de garrafas prontas, com uma 
margem de 70% de aproveitamento, lembra com ênfase. Das 
suas histórias (de trancoso) não ouvi quase nada. Seu José ti-
nha pouco tempo para as entrevistas e, além do mais, talvez 
avaliasse, para as histórias, uma margem de aproveitamento 
menor que aquela das garrafas. 

Vocês que agora estão lendo o final dessa tese não ima-
ginam o quanto planejei a transcrição das histórias do Seu Zé 
para o fim do texto. Já tinha quase todas as palavras prontas 
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para anteceder o ponto final. Mas, assim como todas as histó-
rias que ouvi, ao longo desses quatro ou mais anos, não me foi 
possível prever como terminaria a que estou quase acabando de 
contar. Nem mesmo os Lunários e almanaques me ajudaram. 

Não posso transcrever os contos do Seu Zé, nosso inti-
tulado contador de histórias. Ele já não os lembra mais! Afinal, 
os contos já não lhe servem para muita coisa. Por que, então, 
os reteria? Assim, portanto, Seu Zé, sem querer, sugeriu-me 
que eu terminasse este estudo sobre a memória da seca lem-
brando do esquecimento. Talvez, na mesma proporção do que 
foi dito pelos personagens desta tese, existe o que não foi dito 
em nome do que não foi lembrado.

Para tentar concluir, peço emprestadas as palavras de 
Cervantes, que, para nossa sorte, não foram perdidas ao vento. 
Diz, então, D. Quixote ao seu fiel escudeiro Sancho:

Palavras e penas, Sancho amigo, o vento as leva. Con-
ta-me agora tu, sem medo a enfadamentos meus nem a 
rigor algum, onde, como, e quando achaste Dulcinéia, 
que estava ela fazendo, que lhe disseste, que te respon-
deu, com que cara leu a minha carta, quem ta copiou, e 
tudo o mais que vires neste caso ser digno de saber-se, 
sem acrescentares nem mentires nada para me dares 
gosto, nem encurtares para comprazer-me.

— Pois, Senhor – respondeu Sancho –, verdade, verdade, 
a carta ninguém ma copiou, porque eu tal carta não levei. 

— É certo – acudiu Dom Quixote –, porque o livro de 
lembranças, em que eu a escrevi, cá o achei em meu 
poder dois dias depois da tua partida, o que me fez 
grandíssima pena, lembrando-me como não ficarias às 
aranhas quando te visses sem ela; sempre esperei que 
tornasses atrás logo que desses pela falta. 
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— Fazia-o decerto – respondeu Sancho –, se não tives-
se a carta de memória, de quando Vossa Mercê ma leu; 
de maneira que a disse a um sacristão, que ma tras-
ladou do entendimento tão pontualmente, que disse 
que em todos os dias da sua vida (ainda que tinha lido 
muitas cartas de descomunhão) nunca tinha lido uma 
lindeza como aquela. 

— E ainda a tens de cor, Sancho? – perguntou D. Quixote. 

— Não, senhor – respondeu Sancho –, porque, depois 
que a entreguei, como vi que já não prestava para mais 
nada, dei em me esquecer dela [...]99

99 CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote. São Paulo: Abril, 1978. p. 181.
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Este livro é resultado da minha 
tese de doutorado defendida em 2003 
pelo Programa de Pós-Graduação da 
PUC de São Paulo. Apesar dos dez anos 
que separam a escrita da publicação, a 
refl exão que foi proposta sobre as nar-
rativas da seca no Ceará enfrenta, com 
atualidade bastante evidente, o uso da 
fonte oral no trabalho do Historiador. 
Os personagens aqui apresentados 
deram diferentes formas narrativas 
ao ato de contar a experiência da seca 
no Ceará, o que me lançou o desafi o de 
procurar construir um texto que, em-
bora acadêmico, conseguisse dar conta 
de enunciados nem sempre evidentes.

Nas imagens que tentei desenhar 
através de motes e perguntas, desven-
daram-se mundos que me escapa-
vam a todo instante. A memória da 
seca, aos poucos, foi se desdobrando 
em múltiplos enunciados: a farda, a 
comida, o teatro, a água, a casa, a le-
tra, os contos, o tempo. Mil pedaços 
costurados e esgarçados ao sabor das 
lembranças dos narradores e do meu 
olhar sobre tais recordações.

Nos engenhos da memória, a seca 
passou a ter rosto, corpo, som, cheiro 
e gosto. As lembranças das estiagens 
de 1932 e 1958 se misturaram com 
acontecimentos vividos e narrados 
entre os anos de 1998 e 2002. A esco-
lha do tema ajudou a desenvolver esta 
pesquisa, que tentou não só discutir o 
tema da seca, mas também as possibili-
dades de materialização dessas memó-
rias, sobretudo em face da linguagem 
oral. E, por fi m, percebi que a seca não 
era um tema bom para ser explicado, 
mas excelente para ser contado.

Kênia Sousa Rios é professora 
do Departamento de História da 
Universidade Federal do Cea-
rá desde 2003. Mestra e Doutora 
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diversos artigos em revistas nacio-
nais sobre a relação História e Me-
mória, História e Museu. Mais re-
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Pesquisa sobre História, Memória, 
Natureza e Cultura.
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