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RESUMO 
 
 
Analisar a Memória Social e Educacional de participantes do grupo de Idosos São José 

do Seminário do Crato-CE é o objetivo principal deste estudo. Para isto nos amparamos 

em conceitos históricos de Memória e História Oral, acreditando na importância da 

Memória de idosos para a construção do conhecimento histórico. Seguimos uma 

investigação de cunho qualitativo, onde a partir de entrevistas selecionamos quatro 

histórias de vida, de participantes do citado grupo, para que, através de suas histórias, 

pudéssemos entender suas trajetórias de vida, e investigar o porquê de hoje se 

encontrarem reunidos em grupos de socialização, que buscam uma melhoria na 

qualidade de vida de idosos/pobres. Aqui os idosos aparecem com nomes fictícios, 

tendo suas características próprias e semelhantes aos demais. Foram eles Seu Odair, 

homem que admira suas amizades e é muito popular no grupo; Dona Antônia, ainda 

muito apaixonada pelo marido; Dona Ângela, que sente muito a morte da mãe; e Seu 

Fausto, homem que não esquece seus sofrimentos desde a sua infância. Constatamos em 

suas memórias, que suas vidas haviam sido marcadas pelo sofrimento e por pouco 

acesso a instituições de ensinos. Foram trabalhadores desde a infância e hoje são 

analfabetos, ou sabem ler muito pouco. Receberam a formação para o trabalho através 

de relações sociais como a familiar, e, ou, dentro dos próprios espaços onde trabalharam. 

Hoje estes idosos recebem benefícios e aposentadorias do Governo, o que lhes 

propiciam um sentimento de alegria, pois para a maioria é a única fase de suas vidas 

onde uma renda mensal fixa veio a fazer parte de suas realidades. Por fim, acreditam 

que participarem ativamente em reuniões de grupos de idosos, é um dos fatos que lhes 

trouxeram uma real melhoria na qualidade de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Analysing the Educational and Social Memory of participants from the: Grupo de 

Idosos São José do Seminário Crato-CE is the main objective of this paper. For this we 

used historical concepts of Memory and Oral History, trusting in the importance of the 

Elderly’s Memory for the construction of the historical knowledge. We performed a 

qualitative research and through interviews we selected four life histories of participants 

from the mentioned group, in order that, through their histories, we could understand 

their lives and investigate why nowadays they are reunited in socializing groups which 

seek improvements in the life quality of elders/poor. The elderly appear with fictitious 

names, having their own characteristics and similar to the others. They were Odair, a 

man who admires his friendships and is very popular in the group; Antonia, who is still 

in love with her husband; Ângela, who mourns her mother’s death; and Fausto, a man 

who has not forgotten his suffering since his childhood. We noticed in their memories 

that they had suffered a lot and they had not had much access education institutions. 

They had been workers since their childhood and nowadays they are illiterate or know 

how to read just a little. They had received their training for working through social 

relations such as familiar and/or inside their own spaces where they worked. Nowadays 

these elders receive benefits or retirement grants from the Government which offer them 

a feeling of joy, because for the majority, this is the only phase of their lives which a 

monthly fixed incoming becomes part of their realities. Finally, they believe that 

frequently participating in meetings of elderly groups is one of the facts that brought 

them a real improvement in their life quality.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

Sobre os atores da pesquisa 

 

Muitos já estranharam a escolha em estudar a velhice, período da vida que 

hoje segundo a ONU1 e a OMS2 se inicia aos 60 anos de idade de cada indivíduo. Estas 

mesmas pessoas levantaram questionamentos como: por que se interessar por isso, 

quando se é tão jovem? Por que não preferir estudar crianças, ou outros temas mais 

‘interessantes’? Este período não está distante da idade dos mais jovens?  

Ao questionar sobre as escolhas que motivaram esta pesquisa, ampliou-se a 

percepção de que diferentemente do que as pessoas pensavam os velhos, os idosos não 

se encontravam nem um pouco distantes. Ao contrário, estavam ao redor, em todas as 

instituições sociais e lugares freqüentados. Desde a família, onde há um convívio com 

avôs paternos e maternos. Como na rua, no ônibus, na igreja, na ida ao supermercado, 

na fila do banco e nas praças da cidade. Pessoas estas que têm muitas histórias para 

contar, ancoradas em suas vivências ao longo das décadas. 

E assim diferentemente do que muitos diziam desde muito tempo, foi 

possível perceber que o Brasil não era apenas um país de jovens e sim um país que cada 

vez mais ia ficando com seus cabelos brancos. Desta forma ao ingressar na vida 

acadêmica e ganhar um pouco de maturidade, houve a percepção de que o 

envelhecimento populacional já havia sido registrado por estudiosos há algum tempo, e 

que cada vez mais era preocupação mundial. 

Cabral (2002, p. 50-51) acredita que a conquista da longevidade pode ser 

considerada como uma das mais democráticas alcançadas pela sociedade. Mesmo que as 

camadas sociais envelheçam com acessos culturais diferentes, é fato certo que todas as 

sociedades e camadas sociais estão envelhecendo. Dado este que pode ser confirmado 

segundo a ONU e a OMS. 

Segundo discurso proferido pelo Sr. Kofl Annan, no ano de 2002, na II 

Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em Madri, Espanha, então 

                                                 
1 Organização das Nações Unidas. Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br>. Acesso em 31 Jul. 
2008.  
2 Organização Mundial da Saúde. Disponível em: <http://www.who.int/en/>.  Acesso em 30 Jul. 2008. 



10 
 

secretário geral das Nações Unidas nos fala das razões fundamentais para a necessidade 

de se refletir sobre o envelhecimento mundial: 

 

O mundo está passando por uma transformação demográfica sem 
precedentes. Até 2050, o número de idosos aumentará em aproximadamente 
de 600 milhões a quase 2 bilhões. No decorrer dos próximos 50 anos haverá 
no mundo, pela primeira vez na História, mais pessoas acima de 60 anos que 
menores de 15. Talvez o mais importante é que o aumento do número de 
idosos será maior nos países em desenvolvimento. Está previsto que, nos 
próximos 50 anos, a população idosa do mundo em desenvolvimento será 
quadruplicada... Definitivamente, o envelhecimento já não é apenas um 
‘problema de primeiro mundo’ (Plano de ação internacional sobre o 
envelhecimento, 2002, p.13 / Organização das Nações Unidas). 

 

A ONU (Idem Ibidem, p.28) nos mostra que até 2050 haverá 2 bilhões de 

pessoas com mais de 60 anos em todo o mundo, sendo destes 80% residentes nos países 

em desenvolvimento. Fato este que preocupa as autoridades destes países, como no caso 

do Brasil, já que em países em desenvolvimento como o nosso, o crescimento rápido da 

população idosa não está sendo acompanhado de um crescimento sócio-econômico. 

Diferentemente, os países desenvolvidos, em sua grande maioria, tiveram este processo 

de forma lenta e gradual, seguidos de um acompanhamento social e econômico. 

Sabemos que a maior concentração de idosos ainda ocorre no continente 

Europeu, mas segundo a ONU3 o aumento será mais sentido nos próximos anos nos 

países em desenvolvimento. Vejamos a seguir uma tabela que mostra o número absoluto 

em milhões de pessoas com idade superior a 60 anos, em países com população total ou 

acima de 100 milhões. Documento este que eleva o Brasil a 5º quinto país com maior 

número de idosos no ano de 2025. 

 

Tabela 01. Número absoluto de pessoas (em milhões) acima de 60 anos de idade 

em países com população total perto ou acima de 100 milhões (em 2002). 

2002  2025  

    

China 134,2 China 287,5 

Índia 81,0 Índia 168,5 

Estados Unidos da 

América 

46,9 Estados Unidos da 

América 

86,1 

                                                 
3 In: Envelhecimento ativo: uma política de saúde/ World Health Organization. Brasília: Organização 
pan-Americana da Saúde, 2005, p. 9-10. 
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Federação Russa 26,2 Indonésia 35,0 

Indonésia 17,1 Brasil 33,4 

Brasil 14,1 Federação Russa 32,7 

Paquistão 8,6 Paquistão 18,3 

México 7,3 Bangladesh 17,7 

Bangladesh 7,2 México 17,6 

Nigéria 5,7 Nigéria 11,4 

Fonte: Nações Unidas 2001. In: Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. 

 

No documento intitulado: Plano de Ação Internacional sobre o 

Envelhecimento (2002), organizado pela ONU, produzido na Assembléia Mundial sobre 

o Envelhecimento, também nos são apresentados dados sobre os países em 

desenvolvimento. Nota-se que por volta do ano de 2050, o percentual de pessoas idosas 

vai aumentar de 8% para 19%, enquanto que o percentual de crianças cairá de 33% para 

22% nos países em desenvolvimento. Nestes países a maioria destes idosos mora nas 

zonas rurais, enquanto que nos países desenvolvidos residem nas zonas urbanas. E ainda 

uma singularidade dos idosos, em países como o Brasil, é viver em lares de muitas 

gerações. Outro ponto que deve ser lembrado é que grande parte dos idosos brasileiros é 

pobre, vivendo uma situação econômica e social de muita dificuldade. 

Segundo a OMS, o envelhecimento de uma população relaciona-se a uma 

redução no número de crianças e jovens e a um aumento na proporção de pessoas com 

60 anos ou mais.  Ou seja, está existindo em todo o mundo um declínio acentuado na 

fecundidade e um aumento na expectativa de vida.  Uma transição demográfica está 

ocorrendo. Isto fará com que em meados do séc. XXI a percentagem mundial 

correspondente a velhos e jovens sejam iguais. Podemos ver isso em dados da CEPAL4: 

 

Los câmbios que han registrado la fecundidad y la mortalidad de los países 
de la région – independientemente de la intensidad y del tiempo que les ha 
tomado – han traído aparejadas profundas transformaciones demográficas, 
que han derivado em la disminución del crecimiento de la población y en un 
progresivo envejecimiento de la estructura por edad (CEPAL, 2004). Em el 
año 2000 la típica forma piramidal de la estructura por edad comenzó a 
desdibujarse y la proporción de menores de 15 años s eredujo en todos los 
países, alcanzando un promedio de un 31% de la problación regional. Al 
bajar el número de niños de entre 0 y 14 años, el peso que adquieren el resto 
de los grupos etarios comienza a aumentar y se hace evidente la ampliación 
de las barras centrales y superiores de la pirámide etaria, mientras que los 

                                                 
4 Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
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menores de 5 años continúan en descenso. En consecuencia, se está en 
presencia de un envejecimiento inminente, lo que plantea serios desafíos 
para el desarrollo en las próximas décadas (Envejecimento y desarrollo en 
una sociedad para todas las edades, Naciones Unidas, 2007). 

 
 

Sobre dados referentes ao envelhecimento na América Latina e no Caribe 

podemos citar os discutidos na Conferência Regional Intergovernamental sobre 

Envelhecimento, que aconteceu em Santiago do Chile, no ano de 2003. Nela, 

perceberam os países que compõem a América latina e o Caribe como heterogêneos, em 

suas historicidades, em suas vidas sociais e econômicas. Realizaram ainda uma 

classificação dos países em quatro categorias a seguir: 

 

Tabela 02: Classificação do envelhecimento demográfico por distribuição 

relativa da população de 60 anos e mais na América Latina e Caribe em valores 

percentuais. 

Classificação Ano 2000 Ano 2050 Países 

Incipiente 5,5% 16,0% Bolívia, Haiti, 

Paraguai 

Moderado 6,9% 23,3,% Belize, Colômbia, 

México 

Moderado 

Avançado 

8,1% 25,5% Bahamas, Brasil, 

Chile 

Avançado 13,7% 26,1% Argentina, Cuba 

Uruguai 

Fonte: Tabela de classificação baseada em dados obtidos no documento Las personas mayores em 
América Latina y el Caribe: diagnóstico sobre la situácion y las políticas, CEPAL, ONU, 2003. 
In: GARCIA, 2004, p.08. 

 

Dentro da classificação anterior vemos que o Brasil é considerado um país 

de envelhecimento moderado avançado, estando ao lado do Chile e das Bahamas. Tendo 

um crescimento demográfico de pessoas maiores de 60 anos, de 17,4 % do ano 2000 ao 

ano 2050. 

Segundo a Revisão das Projeções de População do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), divulgadas no ano de 2004, a população brasileira 

contava no ano de 2000 com 171,3 milhões de habitantes. Com a seguinte expectativa 

de vida: 
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Em 1940, a vida média do brasileiro mal atingia os 50 anos de idade (45,5 
anos). Os avanços da medicina e as melhorias nas condições gerais de vida 
da população repercutiram no sentido de elevar a expectativa de vida ao 
nascer, tanto que, 40 anos mais tarde, este indicador elevou-se em 17 anos 
(62,6 anos, em 1980). A barreira dos 70 anos de vida média é rompida por 
volta do ano 2000, quando se observa uma esperança de vida ao nascimento 
de 70,4 anos. Segundo a projeção, o Brasil continuará galgando anos na vida 
média de sua população, alcançando em 2050 o patamar de 81,3 anos, 
basicamente o mesmo nível atual do Japão (Projeção da População do Brasil 
por sexo e Idade para o período 1980-2050, IBGE, 2004). 
 

O CENSO de 20005 estimou a população total do município do Crato-CE em 

torno de 105 mil habitantes, onde destes 9.528 pessoas estavam à cima dos 60 anos de 

idade. Isto representa um total de 9,07% de idosos na população cratenses no ano 2000. 

Com o movimento de transição demográfica sendo cada vez mais rápido, o 

aumento da população idosa vem trazendo mudanças em todo o cenário mundial. Uma 

das principais mudanças que destacamos é o surgimento de um novo paradigma do 

envelhecimento. Paradigma este que foi sendo construído a partir de uma busca por um 

envelhecimento ativo para a sociedade. 

A ONU mostra essa preocupação mundial em seus documentos: 

 

Devemos reconhecer que, sendo maior o número de pessoas que recebem 
melhor educação e desfrutam de longevidade e boa saúde, os idosos podem 
contribuir mais do que nunca para a sociedade e, de fato, assim o fazem. Se 
incentivarmos sua participação ativa na sociedade e no desenvolvimento, 
podemos estar certos que seu talento e experiências inestimáveis. Os idosos 
que podem e querem trabalhar devem ter a oportunidade de assim o fazer, e 
todas as pessoas devem ter a oportunidade de continuar aprendendo ao longo 
da vida (Plano de ação internacional sobre o envelhecimento, 2002, pg.14 / 
Organização das Nações Unidas). 
 

Vemos assim, que o aumento da população maior de 60 anos, por muito 

tempo conhecida como inativa, e a diminuição da dita população ativa, ou seja, adultos 

em idade “produtiva”. Isto trouxe um problema referente à seguridade social, com a 

questão central: quem será responsável por pagar as pensões, aposentadorias e 

assistência médica dessa parcela da população que só cresce? Outra questão é que com 

o avanço da medicina e das pesquisas, hoje o ser humano vive mais. O que fez com que 

muitas pessoas chegassem aos 60 anos com muita energia de viver. Assim foi-se 

criando um ideal de manter os idosos ativos pelo maior número de tempo possível. 

Ideal este que em um mundo globalizado, veio seguido da criação de todo 

um mercado específico para estas pessoas, onde todos os idosos são levados pela mídia 

                                                 
5 IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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e pela publicidade a se enquadrarem neste perfil. É freqüente assistirmos na própria t.v. 

brasileira, inúmeras reportagens que mostram como é bom ser um velho ativo. Não 

temos como pretensão neste trabalho criticar ou defender este paradigma, apenas 

constatá-lo, para entender o processo mundial.  

Este aspecto é lembrado em todo o Plano de Ação Internacional sobre o 

envelhecimento (2002). Todas suas metas, objetivos e compromissos, estão recheados 

destes ideais. O que não poderia ser diferente, já que este é o ponto que motiva este 

plano. Um dos seus principais objetivos é: “Capacitação de idosos para que participem 

plena e eficazmente na vida econômica, política e social de suas sociedades, inclusive 

com trabalho remunerado ou voluntário” (Idem Ibidem, pg.30). 

E este novo paradigma, acima citado, busca uma melhoria na qualidade de 

vida dos idosos, baseado em uma velhice ativa e participante. Vemos em bibliografias 

específicas sobre o assunto, que por volta dos anos 80 percebe-se no Brasil o 

crescimento do número de Grupos de Socialização, com foco especial para esta faixa 

etária específica.  

É nesta lógica que os grupos de socialização de idosos vão aparecendo na 

realidade brasileira, sob a ótica de reorganizar as novas formas de sociabilidade. Junto 

com o movimento dos espaços sociais movidos pela preocupação do tempo livre dos 

idosos incentivados pela melhoria na qualidade de vida, e ainda pelo envelhecimento 

ativo desta classe etária. “Os clubes da terceira idade e os grupos de convivência de 

idosos vêm-se constituindo, junto aos discursos, vetores de reprodução da nova imagem, 

da velhice, que atravessa todas as camadas da sociedade” (CABRAL, 2002, pg. 44) 

Sobre os grupos de Socialização de Idosos, vamos neste trabalho nos deter à 

experiência individual do Grupo de Idosos São José do bairro Seminário, localizado na 

cidade de Crato – CE. Este foi criado por volta do ano de 1969, nascendo dentro do 

Liceu Diocesano de Artes e Ofícios no bairro Seminário. Liceu que tinha, segundo Silva 

e Pereira (2005, p.22), a função de cuidar da educação formal e profissionalizante dos 

jovens do bairro Seminário.  

Hoje o grupo central da pesquisa tem como coordenadora Socorro Rocha, 

ex-professora que trabalhou 20 anos com “crianças de até três, quatro anos”, como ela 

mesmo relatou, mas que hoje já aposentada, exerce a função de gerir o grupo há 33 anos. 

Ela conta que anteriormente ao grupo dos idosos já existia assistência para as crianças e 

para as mães do bairro, e após uns 5 anos foi que eles perceberam que os idosos também 

tinham necessidades de serem assistidos, começaram assim a dar-lhes assistência. Conta 
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ainda que foi convidada pela Madre Esmeraldo6 , para exercer essa função. Dona 

Socorro faz esse trabalho voluntariamente e para ela o “trabalho voluntário é melhor 

que o remunerado”. 

Sobre sua chegada no grupo Dona Socorro ainda nos diz: 

 

Antes de eu chegar aqui tinha uma assistente social que fazia esse trabalho, 
mas ela não tinha muito ânimo pra animar, ela fazia palestra, outras coisas, 
mas animação não. Ela viu que sempre no grupo tinha um cochilo na hora 
que ela tava falando, e ela perguntou a madre se ela num tinha alguém que 
tivesse esse dom de animar. E eu já freqüentava a escola na ajuda voluntária 
mesmo, e eu até então não era funcionária. Porque o seguinte as mães que 
ajudavam a fazer as coisas aqui não tinha funcionários. E eu ia ajudando a 
fazer a sopa lavar os pratos cuidar da limpeza. E lá eu animava mesmo nessa 
parte. Aí depois ela perguntou a madre se não existia alguém pra alegrar, 
fazer uma coisa, então ela me chamou eu disse: “não madre eu num dou pra 
essas coisas não, eu num sei nada disso não!” Ela disse: “não minha filha, vá 
ajudar ela se for gostando.” Dessa então fiquei até hoje. 

 

Segundo Cordeiro, o Crato conta com cerca de 22 grupos de Socialização de 

Idosos que: 

 

Formalmente se autonomeiam também por grupo da “melhor idade”, muitos 
com designação própria: Viver e Conviver, São Lázaro, São Sebastião, São 
José, etc. A emergência desses grupos no Crato acontece via programas 
institucionais ligados a Igreja, à prefeitura, à associações de moradores e 
outros órgãos. São associações freqüentadas por indivíduos de baixa renda, 
formando ao todo 22 grupos, sendo três deles na zona rural. Possuem, 
aproximadamente, mil participantes, homens e mulheres com idade variável 
entre 50 e 89 anos, que representam em torno de 10% do total de idosos do 
município (CORDEIRO, 2005, p. 1). 

 

O autor percebe ainda que neles os participantes praticam uma busca na 

melhoria da qualidade de vida, para si próprios, estendendo ainda estas novas formas de 

comportamento para o ambiente familiar e para outras instituições onde estão inseridos. 

Estes idosos buscam assim criar seus espaços, ocupar lugares sociais e constituir uma 

concepção de uma nova forma de envelhecer, uma nova concepção de velhice, em uma 

sociedade que ainda os marginaliza. 

                                                 
6  Madre Esmeraldo. Segunda filha do casal José Pinheiro Gonçalves e Maria Santana Esmeraldo 
Pinheiro, nasceu aos 10 de março de 1927, em Crato, Ceará. Ingressou na Congregação das Filhas de 
Santa Teresa de Jesus, aos 30 de janeiro de 1949. A partir de 1964 passou a residir na Casa de Caridade 
do Crato quando assumiu a Cáritas diocesana e os trabalhos no bairro Seminário, e no próprio Seminário. 
Fundou o grupo dos idosos, de casais, adolescentes e pastoral da criança. Faleceu em 20 de novembro de 
2007, na cidade do Crato, vítima de um câncer. . Disponível em: 
<www.crato.ce.gov.br/_ipmcrato.php?op=200&id_srv=2&id_tpc=14&nid_tpc...3 - 43k>. Acesso em 24 
Jun. 2008. 
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Historicamente, sabemos que a vida social nem sempre foi constituída da 

mesma maneira em nenhuma sociedade. O consagrado historiador Philippe Áries 

(2006), na obra História Social da Criança e da Família, nos diz que um homem do 

século XVI ou XVII ficaria espantado com as exigências de identidade civil que nós nos 

submetemos hoje no mundo em que vivemos. Refere-se à data de nascimento, número 

de identidades e até mesmo o nome de família. 

Os primeiros registros, ainda segundo o autor, surgiram por volta do séc. XV 

e XVI, na França onde Francisco I instituiu o registro de nascimento paroquial. Ressalta 

ainda que este costume instituído demorou algum tempo para ser aceito pela sociedade. 

Explicita tal fato ao lembrar que um famoso personagem popular da literatura o Sancho 

Pança, de Dom Quixote que não sabia a idade exata de sua filha. Ao descrevê-la diz: 

“Ela pode ter 15 anos, ou dois anos a mais ou a menos” (Idem Ibidem, p. 4). Mas, com o 

passar dos séculos o costume de datar os acontecimentos sociais e familiares como a 

data de nascimento, de casamento e de morte foi se constituindo e se firmando. 

Sobre as idades da vida, na Idade Média “a idade do homem era uma 

categoria científica da mesma ordem que o peso ou a velocidade o são para os nossos 

contemporâneos” (Idem Ibidem, p. 4). Lembra o texto da Idade Média: Le Grand 

Propriétaire de Toutes Choses
7 , que tratam das idades da vida como sete, 

correspondendo os planetas que eram conhecidos no período eram assim: 

 

A primeira idade é a infância que planta os dentes, e essa idade começa 
quando a criança nasce e dura até os sete anos... Após a infância, vem a 
segunda idade... chama-se pueritia e é assim chamada porque nessa idade a 
pessoa é ainda como a menina do olho, como diz Isidoro, e essa idade dura 
até os 14 anos[...] 
Depois segue-se a terceira idade, que é chamada de adolescência, que 
termina segundo Constantino em seu viático, no vigésimo primeiro ano[...] 
Depois segue-se a juventude, que está no meio das idades, embora a pessoa 
aí esteja na plenitude de suas forças, e essa idade dura até 45 anos[...] ou até 
50[...] 
Depois segue a senectude[...] a pessoa nessa idade é grave nos costumes e 
nas maneiras[...] 
Após essa idade segue-se a velhice, que dura segundo alguns, até 70 anos, e 
segundo outros, não tem fim até a morte (Idem Ibidem, p. 6-7, grifos 
nossos). 
 

Essa discussão referente às características próprias de cada idade acima 

mostrada torna-se interessante. Para que assim possamos perceber que nomenclaturas e 

características se modificam ao longo da história e dependem de seus escritores. No 

                                                 
7 O Grande proprietário de todas as coisas. 
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caso acima a “terceira idade” viria antes da “juventude”. Fato que hoje se dá ao 

contrário, ficando o termo terceira idade, restrito as pessoas acima de 60, 65 ou mais 

anos, dependendo de quem o identifica. 

Simone de Beauvoir (1990), em seu ensaio sobre a velhice intitulado: A 

Velhice, percebe que o momento que marca o início da velhice é mal definido, variando 

de acordo com as diferentes épocas e sociedades. Destaca que “não se encontram em 

parte alguma ‘ritos de passagem’, que estabeleçam um novo estatuto” (p.09). 

Diz que a velhice não é nada fácil de ser circunscrita, é um fenômeno 

biológico, com conseqüências psicológicas, com uma dimensão existencial e ainda com 

um estatuto imposto pela sociedade a qual pertence. “Sabe-se hoje que é abstrato 

considerar em separado os dados fisiológicos e os fatos psicológicos: eles se impõem 

mutuamente” (Idem Ibidem, p. 15). Não sendo um fato estático, e sim o “resultado e 

prolongamento de um processo” (Idem Ibidem, p. 17), não podendo “ser compreendida 

senão em sua totalidade; ela não é somente um fato biológico, mas também um fato 

cultural” (Idem Ibidem, p. 20). 

Ao analisar a literatura de vários séculos, percebe que até o séc. XIX os 

escritos não faziam menção aos velhos pobres. Pois estes existiam em quantidade 

insignificante para a literatura: “[...] a longevidade só era possível nas classes 

privilegiadas; os idosos pobres não representavam rigorosamente nada” (Idem Ibidem, 

p.111). 

Beauvoir nos mostra em sua obra o primeiro texto ocidental dedicado a 

velhice; texto encontrado no Egito datado em 2500 anos antes de Cristo, escrito pelo 

filósofo e poeta Ptah-hotep. Texto que traça um quadro sombrio da velhice, como pode 

ser visto a seguir: 

 

Como é penoso o fim de um velho! Ele enfraquece a cada dia; sua vista 
cansa, seus ouvidos tornam-se surdos; sua força declina; seu coração não 
tem mais repouso; sua boca torna-se silenciosa e não fala mais. Suas 
faculdades intelectuais diminuem, e lhe é impossível lembrar-se hoje do que 
aconteceu ontem. Todos os seus ossos doem. [...] A velhice é o pior dos 
infortúnios que pode afligir um homem (Idem Ibidem, p.114). 
 
 
 

A autora percebe que em todas as civilizações por ela estudadas, como a 

grega, egípcia, moderna, entre outras; são caracterizadas por uma oposição entre a 

velhice nas classes exploradas e nas classes exploradoras. Mas, para ela foi mais fácil 
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escrever sobre a situação dos velhos privilegiados, pois eram destes que os textos 

falavam até o séc. XIX. Falando brevemente da velhice nas sociedades históricas, diz: 

 

A velhice foi poderosa na China hierárquica e repetitiva, assim como em 
Esparta, nas oligarquias gregas, e em Roma, até o século II antes de Cristo. 
Não apresentou nenhum papel político nos períodos de mudança, de 
expansão, de revolução. Nas épocas em que a propriedade foi 
institucionalizada, a classe dominante respeitou os proprietários enquanto 
alienados à sua propriedade; a idade não era uma desqualificação; 
acumulando, ao longo de sua vida, bens imobiliários, mercadorias ou 
dinheiro, os velhos, enquanto eram ricos, tinham grande peso na vida 
pública e na vida privada (Idem Ibidem, p.261-262). 

 

Sobre os caminhos percorridos e escolha dos personagens 

 

Esta dissertação em questão intitulada: Memória Social e Memória 

Educacional: O caso do Grupo de Idosos São José do Bairro Seminário, Crato-CE, 

nasceu de um projeto inicial chamado: Espaços de formação na cidade do Crato-CE 

(1940-1960): resgatando experiências a partir da memória de idosos. Projeto este que 

tinha como pretensão central encontrar a partir da memória de idosos aposentados 

freqüentadores do grupo de Idosos São José do Seminário, quais eram os espaços de 

formação educacionais, que estavam ao alcance destas pessoas, no município de Crato-

CE, nas décadas de 40-60. 

Mas, logo percebemos que o nosso objetivo poderia ir além desse. Se íamos 

trabalhar com memória de velhos, por que descartar muitos outros fatos que por eles nos 

foram descritos? Durante as pesquisas e entrevistas, muitas histórias nos foram contadas, 

por que razão então iríamos nos deter apenas aos fatos referentes à educação formal? 

Ao contrário, resolvemos agregar ao período que anteriormente havia sido 

estabelecido por nós (40-60), outras fases de suas vidas. Até porque temos a certeza de 

que o que aconteceu anteriormente a este período e porque não após, em suas vidas, é o 

responsável por caracterizá-los no hoje. 

Assim resolvemos unir à suas memórias educacionais, suas lembranças de 

infância, de família, do trabalho, por não enxergarmos elas em blocos separados. Sim 

em um conjunto maior, que chamaremos aqui de Memória Social. 

Achamos ainda de fundamental importância destacar como estas pessoas 

vivem hoje, entendendo o porquê de se reunirem em um grupo de idosos específico. 

Tais agrupamentos de idosos são compreendidos como um reflexo de suas memórias 
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vividas. 

Alicerçados nestes objetivos iniciamos as pesquisas para a criação desta 

dissertação. Após um período de leitura sobre assuntos referentes à temática, iniciaram-

se as longas viagens de Fortaleza ao Crato, com um objetivo comum: colher memórias 

de participantes do grupo de idosos que havíamos escolhido como objeto da pesquisa. 

Mas não eram certas ainda quantas entrevistas seriam feitas; quantas memórias 

escolheríamos para compor o trabalho final; Ou como seria a recepção destas pessoas.  

Ao total, foram cinco viagens realizadas para o Crato, onde realizamos cerca 

de vinte entrevistas. As primeiras foram bem mais amplas, com várias pessoas, onde 

ainda buscávamos quais seriam os personagens escolhidos para compor as páginas desta 

dissertação. Mas logo quatro destas pessoas foram se destacando. Personagens que 

tinham uma sede de serem ouvidos, por motivos diversos; como um contador nato de 

histórias; ou outra que buscava nas conversas formas de desabafar sobre a morte de sua 

mãe, e as dificuldades que teve na vida. Encontramosei ainda um senhor de setenta e 

dois anos, que como muitos outros guardavam lembranças tristes de sua infância. E uma 

mulher ainda apaixonada pelo marido, que perdeu a mãe muito cedo e foi criada por 

uma enfermeira cratense. 

As entrevistas foram realizadas em diferentes espaços. Começaram no 

próprio espaço reservado para o grupo, mas depois foram entrando na vida privada 

destas pessoas.  Como por exemplo, uma conversa que foi realizada na cozinha de uma 

das personagens. Ao mesmo tempo em que ela preparava o almoço de sua família, 

vinham às lembranças de suas histórias e fatos marcantes que ocorreram ao longo dos 

seus 60 anos de vida. 

Assim, muitos amigos foram feitos. E muitas vezes nos sentimos por alguns 

momentos como parte daquelas vidas tão distintas das nossas. Convites para 

aniversários deles mesmos ou de seus netos foram feitos. Ou ainda chamados para 

batizados, e para participar das refeições junto com seus familiares, aconteceram. 
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Sobre a problemática da pesquisa 

 

A problemática desta pesquisa surgiu quando nos deparamos com a 

existência de 22 grupos de socialização de idosos no Crato. E nos detendo em especial 

ao Grupo de Idosos São José do Seminário, vimos que seus participantes eram formados 

majoritariamente por idosos, ou seja, pessoas acima de 60 anos e pobres. Os 

classificamos como pobres, pois a renda de suas famílias não ultrapassava um ou dois 

salários mínimos. Renda que era proveniente das pensões, benefícios e aposentadorias 

destes idosos. 

Partindo do ponto de que estes idosos não eram formadores de uma elite 

cratense, fomos nos preocupar em perceber as ocupações que estes haviam 

desempenhado ao longo de suas vidas. Assim nos deparamos com domésticas, 

lavadeiras de roupa, vendedores viajantes, operários da construção civil, padeiros. 

Profissões que fizeram com que hoje estas pessoas vivessem na condição social que se 

encontram. 

Assim a problemática central que deu origem a esta dissertação surgiu, 

passamos a pensar qual havia sido a formação escolar, familiar, enfim social que estas 

pessoas haviam recebido ao longo de suas vidas, para que desempenhassem os papéis 

que desempenham hoje na sociedade. 

Para que isso fosse viável nos voltamos para suas memórias de vida, no 

intuito de encontrar explicações, para o que são hoje. Achamos que assim seria 

necessário registrar suas lembranças de infância, de família, escolar, do trabalho, ou 

seja, suas formações para a vida. Assim poderíamos entender as bases de suas 

formações, que haviam construído suas representações do hoje, incluindo como vivem a 

velhice. 

 

Sobre as opções teóricas 

 

A matéria prima colhida e trabalhada no texto que se segue foi a Memória. 

Memória que sempre funcionou, de diversas formas, como motor para a construção da 

História. Podemos ver as Confissões de Santo Agostinho, no início da era cristã quando 

ele nos traz um relato das experiências de sua vida. Iniciando a apresentação de suas 

memórias pela sua infância e juventude onde a sua formação nas línguas latina e grega é 
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destacada, o mesmo nos fala de suas aversões e dificuldades a conteúdos e métodos 

então experienciados. Fala de outros espaços de aprendizagem que não os formais 

quando diz: 

 

Eu ainda não conhecia palavra daquela língua (grego), e já me obrigavam 
com veemência, com crueldades e terríveis castigos, a aprendê-la. Na verdade, 
eu, ainda criança, também não conhecia nenhuma palavra do latim; contudo, 
com um pouco de atenção, o aprendi entre o carinho das amas, o gracejo dos 
que se riam e a alegria dos que brincavam, sem medo algum nem tormento. 
Eu o aprendi, sem a pressão dos castigos, impelido unicamente pelo meu 
coração, desejoso de dar à luz os seus sentimentos, e o único caminho para 
isso era aprender algumas palavras, não a dos que as ensinavam, mas dos que 
falavam, em cujos ouvidos ia depositando enquanto sentia. 

Por aqui se evidencia claramente que, para instruir, tem mais eficácia a 
curiosidade livre do que a necessidade inspirada pelo medo. Contudo, os 
excessos da curiosidade encontram nessa violência um freio segundo as tuas 
leis, ó Deus; que desde as palmatórias dos mestres até os tormentos dos 
mártires sabem dosar suas salutares amarguras, que nos reconduzem a ti do 
seio de seu pernicioso deleite que de ti nos aparta (SANTO AGOSTINHO, 
2002, p.44). 

 

Acreditamos que a Memória e a História não são campos de estudos distintos, 

separados. Mas sim se relacionam e se complementam. Para que esta pesquisa fosse 

viável partimos do ponto teórico que acredita que a memória e história não podem ser 

vistas como campos de estudos separados, e sim com uma relação contínua entre um e 

outro, onde estão sempre se complementando e se enriquecendo. Como diz Antônio 

Torres Montenegro na obra História Oral e Memória: a cultura popular revisitada, “a 

história e a memória mantêm intersecções significativas” (Ibidem, 1997, p.18). 

Henri Bergson (2006), autor de “Matéria e Memória”, um ensaio sobre a 

relação do corpo com o espírito, afirma no prefácio da sétima edição de sua obra, que 

pretendia em seu texto determinar uma relação entre a matéria e o espírito, sobre o 

exemplo da memória. 

Apresentando a teoria Bergsoniana, Ecléa Bosi (1999), expõe que ele atribui: 

[...] á memória uma função decisiva no processo psicológico total: a 
memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo 
tempo, interfere no processo “atual” das representações. Pela memória, o 
passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as 
percepções imediatas, como também empurra, “desloca” estas últimas, 
ocupando o espaço todo da consciência. A memória aparece como força 
subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e 
invasora (Idem Ibidem, p.46-47). 

 

Bosi vê na teoria da memória individual de Bergson, uma falta no que diz 

respeito ao tratamento da memória como um fenômeno social. Acreditando que nada foi 
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melhor para os estudos da memória, como um sociólogo se propor a preencher esse 

vazio. Refere-se à teoria psicossocial de Maurice Halbwachs, estudioso das relações 

entre a memória e a história pública. 

Foi seguidor de Émile Durkheim, e em sua teoria: 

Halbwachs não vai estudar a memória, como tal, mas os “quadros sociais da 
memória”. Nessa linha de pesquisa, as relações a serem determinadas já não 
ficarão adstritas ao mundo da pessoa (relações entre o corpo e o espírito, por 
exemplo), mas perseguirão a realidade interpessoal das instituições sociais. 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 
repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A 
memória não é sonho é trabalho (Idem Ibidem, p.54-55). 

  

  Sobre a memória individual proposta por Bergson, e a coletiva proposta por 

Halbwachs, Pollack (1992) acredita em um processo de conciliação entre as duas, onde 

a memória busca pontos de intercessão, sendo construída social e individualmente.  

 

[...] no caso das diversas pesquisas de história oral, que utilizam entrevistas 
de história de vida, é óbvio que o que se recolhe são memórias individuais, 
ou, se for o caso de entrevistas de grupo, memórias mais coletivas, e o 
problema aí é saber como interpretar esse material (Idem Ibidem, p.201-202. 
grifos nossos). 

 

Pollack propõe assim em seu texto intitulado Memória e Identidade Social 

(1992), que acabemos com o dualismo existente entre Bergson e Halbwachs. E propõe 

que pensemos nela como social, caracterizando o que chama de Identidade Social ou 

ainda Memória Social: 

 

A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente 
íntimo, próprio da pessoa da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos anos 20-
30, já havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou 
sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um 
fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, 
transformações, mudanças constantes (Idem Ibidem, p.201). 

 

Neste trabalho, assim como Pollack, não defenderemos o uso de uma 

memória apenas individual ou coletiva. Ao contrário, acreditamos que a memória 

individual está inserida em um coletivo, assim como, a memória coletiva está recheada 

de lembranças individuais. Caracterizaremos assim a Memória como Social. Sendo 

construída coletivamente, individualmente, enfim socialmente. 
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Ao reconhecer a Memória a História passa a utilizá-la como um recurso que 

ultrapassa grandes impossibilidades, deixadas pela documentação tradicional. “Com a 

incorporação da memória à história, os significados dos conceitos que expressam suas 

abrangências propiciam diferentes análises, ultrapassando os rígidos limites 

anteriormente estabelecidos entre elas” (JUCÁ, 2003, p.35). 

O historiador Gisafran Nazareno Mota Jucá (2003) acredita em uma 

complementaridade útil entre a memória e a história, já que a memória tem a função de 

restaurar o passado, com um significado que seria diluído se tal relação memória-

história não tivesse se tornado um hábito entre os historiadores. Ao ser utilizada em uma 

pesquisa, a memória traz significados que não seriam expressos por outras fontes. A 

memória fica assim sendo vista como uma fonte imprescindível para determinadas 

reconstruções históricas, mas que não deve ser desvencilhada do censo crítico do 

historiador. 

Para Éclea Bosi quando o homem deixa de ser ativo na sociedade, resta-lhe 

uma função social própria, a de lembrar, a função de ser a memória para o resto da 

sociedade. Sendo assim para ela os velhos são vistos como guardiões do passado. Em 

seu entender isso se dá porque na memória dos idosos pode-se: 

 
[...] verificar uma história social bem desenvolvida elas já atravessavam 
determinado tipo de sociedade, com características bem marcadas e 
conhecidas; elas já viveram quadros de referência familiar e cultural 
igualmente reconhecíveis: enfim, sua memória atual pode ser desenhada 
sobre um pano de fundo mais definido do que a memória de uma pessoa 
jovem, ou mesmo adulta, que, de algum modo, ainda está absorvida nas 
lutas e contradições de um presente que a solicita muito mais intensamente 
do que uma pessoa de idade (BOSI, 1999, p.60). 
 

 
Como Bosi, foi memória de idosos que nos propomos a investigar, para que 

pudéssemos: Reconhecer a partir da Memória Social/Historia de Vida de idosos 

freqüentadores do Grupo de Idosos São José do Seminário, quais eram os espaços de 

formações educacionais, que estavam ao alcance destas pessoas, no município de Crato, 

nas décadas de 40-60. Sem esquecer-se de resgatar suas lembranças de infância, do 

trabalho, da família, e ainda como entendem suas velhices hoje. 
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Sobre a Metodologia utilizada 

 

A metodologia por nós escolhida foi à utilização da História Oral. Escolha 

que se justifica, pois acreditamos que as respostas para os nossos questionamentos não 

estavam presentes nos “documentos oficiais”, já que os idosos do grupo social em 

questão não têm voz nestes documentos cratenses. E ainda, pois a fonte oral era a única 

disponível capaz de mostrar as experiências dos sujeitos do estudo. Tentamos dar a 

estas pessoas um “valor histórico”, e recorremos as suas memórias e histórias de vida 

para construir uma versão da história da educação na cidade de Crato. 

Entender a história oral como metodologia:  

 

[...] apenas estabelece e ordena procedimentos de trabalho – tais como os 
diversos tipos de entrevista e as implicações de cada um deles para a 
pesquisa, as várias possibilidades de transcrição de depoimentos, suas 
vantagens e desvantagens, as diferentes maneiras de o historiador relacionar-
se com seus entrevistados e as influências disso sobre seu trabalho – 
funcionando como ponte entre teoria e prática. Esse é o terreno da história 
oral – o que, a nosso ver, não permite classificá-la unicamente como prática. 
Mas, na área teórica, a história oral é capaz apenas de suscitar, jamais de 
solucionar, questões; formula as perguntas, porém não pode oferecer 
respostas (FERREIRA & AMADO, 2000, p. xvi). 
 
 

O que Ferreira e Amado quiseram dizer na passagem acima, é que ao 

entendermos a história oral como metodologia, nós historiadores necessitamos ainda 

buscar as soluções e explicações de suas questões na teoria da história. Como 

metodologia a História Oral é capaz de enunciar perguntas e de criar maneiras de buscar 

respostas. Mas não devemos esquecer-nos das teorias históricas existentes, assim 

deixaria de ser uma metodologia passando a ser uma técnica de entrevistas. 

No nosso caso, para construirmos a pesquisa que se segue partimos dos 

objetivos e questões que estavam expostas no projeto de pesquisa: Espaços de formação 

na cidade do Crato-CE (1940-1960): resgatando experiências a partir da memória de 

idosos. Munidos destes questionamentos as viagens ao Crato foram iniciadas. 

Inicialmente partimos de uma investigação ampla dos objetos de estudo, 

onde visitas a Cúria da Diocese cratense e a bibliotecas da cidade foram feitas, bem 

como conversas com pesquisadores da região. Mas como sabíamos que o ponto central 

da pesquisa estava em conversar com os participantes do grupo em questão, passamos a 

realizar visitas exploratórias, com a participação nas reuniões. 
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Assim, partimos para a busca de informações básicas. A maneira por nós 

escolhida, já havia sido lembrada por Paul Thompson (1998, p.254). “A melhor maneira 

de dar início ao trabalho pode ser mediante entrevistas exploratórias, mapeando o 

campo e colhendo idéias e informações”. Nestas entrevistas exploratórias conversas 

foram realizadas com vários participantes. Pedíamos para que eles contassem um pouco 

de suas vidas, da infância, da vida adulta, e como se viam hoje. Assim pudemos fazer 

um levantamento de quais idosos estavam dispostos a nos contar suas histórias de vida. 

Selecionamos quatro pessoas, que seriam os personagens deste trabalho. E 

passamos a realizar as entrevistas individuais. Os dados prévios que tínhamos destas 

pessoas foram os obtidos nas entrevistas exploratórias. E foram baseados neles que 

construímos o roteiro geral das entrevistas e o roteiro individual8. 

Ressaltamos que entendemos por entrevistas de História de Vida, as que 

“procuram dar conta da trajetória de vida do sujeito desde a infância até momentos 

presentes, considerando-se sempre as estruturas sociais e os momentos históricos nos 

quais se inseriu: a trajetória do sujeito dentro da história” (ALBERTI, 1990, p.58). 

Passamos a entrevistar os quatro personagens. As entrevistas foram 

realizadas no mínimo duas vezes com cada um, já que sempre que nos deparávamos 

com o material coletado, sentíamos a necessidade de fazer novos questionamentos.  

As entrevistas de foram semi-dirigidas, forma que entendemos como um 

“meio-termo”, já que o entrevistado não se encontra totalmente livre para falar, nem 

está preso a um questionário direto fechado e preciso. Como Thompson (1998) nos diz 

que, entrevista totalmente livre não pode existir, os relatos fluem muito mais livremente 

assim que se começa a fazer uma pergunta. 

Buscando ainda seguir as orientações do autor citado, procuramos realizar as 

entrevistas em “um lugar em que o informante se sinta à vontade” (p. 265). Assim, as 

entrevistas foram feitas no próprio grupo que eles freqüentam, ou ainda na sala, na 

varanda ou na cozinha de suas casas. No local em que eles preferiam. 

Sobre a História Oral no Brasil, vale ressaltar a obra de Éclea Bosi Memória 

e Sociedade: lembrança de velhos, escrita em 1973. Neste estudo a autora trabalha com 

a memória de velhos, para construir uma análise, do trabalho e da cidade de São Paulo. 

Esta obra passou a ser utilizada como referência para a produção de Memória e História 

Oral no Brasil, inclusive para esta pesquisa. 

                                                 
8 Roteiros seguem nos apêndices. 
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Como já foi dito, foi com a opção metodológica da História Oral que a 

pesquisa foi realizada. Sendo ouvidos os idosos, para que a partir de suas memórias, 

uma versão do município do Crato, fosse construída, preocupada com a formação social 

recebida por nossos depoentes. A memória em destaque nesta pesquisa foi percebida 

através da “oralidade de velhos”9. Com esta forma de pesquisa Thompson ressalta que 

não somente quem pesquisa se beneficia, mas também as pessoas idosas ganham, já 

que: 

 
Um projeto de história oral, mais de que lhes propiciar novos 
contatos sociais e, às vezes, levar a amizades duradouras, pode 
prestar-lhes um inestimável serviço. Muito frequentemente ignoradas 
e fragilizadas economicamente, podem adquirir dignidade e sentido 
de finalidade ao rememorarem a própria vida e fornecerem 
informações valiosas a uma geração mais jovem (THOMPSON, 1998, 
p. 33). 

 
Os idosos que se submeteram às entrevistas para a realização desta pesquisa, 

não estavam apenas colaborando com a pesquisa, mas também estavam ganhando em 

troca, já que se sentiram valorizados, por suas memórias e por seus próprios cotidianos 

estarem sendo úteis. Já que no momento em que vivem, nem sempre são valorizados 

por isso.   

 

Sobre os capítulos seguintes 

 

Dividimos esta dissertação em um total de três capítulos. Capítulos estes que 

apresentam algumas subdivisões internas.  

No primeiro capítulo “Historiando”, resolvemos falar um pouco da “história 

oficial” do Crato, cidade central desta pesquisa, para mostrar algumas informações que 

julgávamos interessante para contextualizar nosso trabalho. Falamos ainda da fundação 

do Seminário São José (1875); e de outras instituições de ensino cratenses. Achamos 

que também seria importante tratar da criação do Grupo de Idosos São José, história que 

também se misturou com a história do bairro do Seminário. Ainda neste capítulo 

constrímos um pequeno memorial, de uma reunião do grupo de idosos principal para 

este trabalho. 

                                                 
9 Termo utilizado por Gisafran Nazareno Mota Jucá, na obra: A Oralidade dos Velhos na Polifonia 
Urbana, (2005). 
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No segundo capítulo “As Personagens”, as historias de nossos quatro 

entrevistados foram apresentadas. Histórias estas, recolhidas em várias conversas e 

depois transformadas em um texto único, onde recortamos algumas repetições da fala, 

para que o texto se tornar-se mais legível. Mas questão de manter os relatos fielmente 

como nos foram narrados. 

E no Terceiro e último capítulo, as histórias de nossos idosos foram 

intercaladas, obedecendo algumas discussões temáticas. As temáticas por nós escolhidas 

foram divididas em quatro grandes temas: A infância, A vida escolar, A vida adulta e o 

Ser idoso. 

 

 
CAPÍTULO 1 –  HISTORIANDO 

 
 

1.1  Sobre o Crato  
 
 

A História oficial nos mostra o Crato como uma das cidades mais antigas na 

história cearense, sendo elevada a cidade em 17 de outubro de 1853, pela lei de Nº628. 

Distante 571km de Fortaleza, capital do Estado do Ceará. Terra que era povoada pelos 

índios Kariris, que foram sendo dizimados com a chegada da “colonização” do homem 

branco, vindos da Casa da Torre na Bahia em meados do séc. XVII, com as famosas 

entradas com o gado pelo sertão, na busca de se firmar e demarcar o território brasileiro. 

Foi ainda segundo Moacyr Lóssio chamado de Curato de São Fidelis(1730), Missão do 

Miranda e Vila Real do Crato(1764).  

Terra dos índios Cariús, grupo étnico dos Cariris. Índios estes que foram 

catequizados e civilizados pelos Capuchinos, e mais tarde pelos Franciscanos que como 

nos conta Lóssio inauguraram em 1745 uma igreja de pedra e cal. Sob a invocação de 

Nossa Senhora da Penha, que ainda hoje é a Padroeira da cidade. Igreja esta que hoje se 

encontra na Praça da Sé da cidade.  

Sobre a origem de seu nome, os historiadores locais apresentam duas versões.  

Uma que remete a um lugarejo português de Alentejo. E outra, onde o próprio povo 

com uma dificuldade de pronunciar Curato de São Fidelis pronunciava Crato, ficando 

assim o seu nome. 



28 
 

O Crato teve a formação de uma elite agrária, que foi se firmando e se 

fortalecendo com a criação de engenhos de origens pernambucanas. Della Cava diz que 

a agricultura da cana-de-açúcar teve uma expansão rápida nas terras do município, 

tendo os produtores de açúcar alcançado uma vitória decisiva no ano de 1854, onde uma 

lei municipal que obrigava os produtores de gado remanescentes a transferirem seus 

rebanhos para terras inférteis. 

Juntas, as cidades de Crato e Barbalha chegaram a ter em funcionamento 200 

engenhos. Engenhos estes que produziam majoritariamente rapadura, e não o açúcar 

refinado. Rapadura que serviu de base alimentar por muito tempo para as camadas mais 

populares. 

Segundo Queiroz, no artigo A Educação na Vila do Crato – Reconstruindo 

as Histórias das Instituições Educacionais no Ceará, o Crato transforma-se em 

Comarca, em 1816, sendo a segunda comarca criada no Ceará, e a primeira no interior 

cearense. Registrando em sua história, vários movimentos de emancipação política, 

como a participação na Revolução Pernambucana (1817) e a Confederação do Equador 

(1824). A autora ainda cita Noronha e Cortez, 1994: 

 

O Crato projetou-se no cenário político da colônia com as lutas pró-

independência, quando representantes da aristocracia agrária – 

principalmente a família Alencar – engajaram-se na Revolução 

Pernambucana de 1817 e envolveram a vila real do Crato e Jardim, no 

projeto revolucionário de 1817: Independência de Portugal e instituição de 

um sistema republicano de governo. Apesar da repressão sofrida, o espírito 

de luta desta elite local a fez proclamar antecipadamente a independência, 

em 1º de setembro. Igualmente ocorre em 1924, quando essa mesma elite 

liberal se engaja na Confederação do Equador, contrária a política 

absolutista de D. Pedro e favorável a idéia de uma República Separatista 

(apud QUEIROZ, 2005, p.74). 

 

 Em sua dissertação Otonite de Oliveira Cortez defende que já na segunda 

metade do séc. XIX o Crato se propunha a ser o núcleo disseminador de um projeto 

civilizador para a região do Cariri. 

 

Para isto, servia-se do fato de ser o espaço mais povoado e de maior 
projeção econômica na região: foi à segunda freguesia criada na região 
(1762); o primeiro povoado a ser elevado à condição de vila (inaugurada em 
21 de Junho de 1764, com o nome de Vila Real do Crato); o primeiro a ser 
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elevado ao foro de cidade (17 de Outubro de 1853); a primeira cabeça de 
comarca no sul do Ceará (criada em 1816). Estava a favor do Crato também 
o fato de ser o local onde se concentrou o maior número de intelectuais da 
região, que fundaram em caráter pioneiro, importantes instrumentos de 
“promoção da civilização”: imprensa, escolas, entidades filantrópicas e 
associações literárias. A criação do Seminário São José, em 1875, foi, sem 
dúvida, um grande marco desse projeto civilizador (CORTEZ, 2000, pg.19). 

 
 

A autora estuda o discurso da elite cratense, que tem toda uma intenção em 

mostrar o progresso e o pioneirismo da cidade. Para compreender a idéia de que o Crato 

é a “cidade da cultura”, utiliza como aporte teórico a história cultural. Percebe assim a 

organização e o movimento histórico de uma elite cultural letrada, que dota o Crato 

com: “a sede de um bispado (1914); toda uma rede de escolas; imprensa; cinemas, 

teatro, bibliotecas, entidades filantrópicas, associações religiosas, academias literárias, 

museu, faculdades e uma universidade” (Idem Ibidem, p.05). 

A criação do Seminário São José, segundo Cortez, foi um dos elementos 

marcantes na fundação da tradição de cultura e civilidade cristã cratense. Segundo 

Irineu Pinheiro, foi fundado em março do ano de 1875, pelo 1º Bispo do Ceará, D. Luís 

Antônio dos Santos, que foi ainda arcebispo da Bahia e primaz10  do Brasil. Tendo 

recebido a doação das terras para a construção do Seminário, do Coronel Antônio Luiz 

Alves Pequeno e sua esposa Maria Pinto Nogueira. Família que doou ainda uma levada 

de águas provindas da nascente da Batateira para os afazeres da casa. O filho do casal 

Luiz Pequeno Filho foi padrinho de Crisma do Padre Cícero Romão Batista, e foi ele 

quem custeou os estudos de seu afilhado. 

Nas Efemérides do Cariri, Pinheiro ainda fala que em 31 de Maio de 1874, 

parte de Fortaleza o padre Lourenço Vicente Enrile, lazarista, que vai ao Crato ao 

mando de Dom Luiz para iniciar as edificações do prédio do Seminário local. Dom Luiz, 

o Bispo Cearense vem ao Crato em Dezembro deste mesmo ano, para vistoriar o 

encaminhamento dos trabalhos da construção. Sendo o prazo de três meses o que separa 

sua visita da inauguração do Seminário. Inauguração esta que para o Padre Montenegro 

autor da obra, Os Quatro Luzeiros da Diocese faz com que o Crato seja “a cidade mais 

desenvolvida da região, contando com uma liderança intelectual e espiritual 

impressionante, graças ao funcionamento do Seminário de São José do Crato, Casa de 

Educação de venerandas e ilustres tradições [...]” (MONTENEGRO, 1999, p.68). 

                                                 
10  Segundo Dicionário Aurélio: Prelado que tinha jurisdição sobre certo número de arcebispos e bispos, e 
que atualmente só usufrui uma categoria superior à desses arcebispos e bispos. 
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O Seminário foi inaugurado antes que suas edificações estivessem 

terminadas. Segundo Silva e Pereira (2005, p.13) o seminário funcionava em barracões 

enquanto o prédio ia sendo construído. As aulas aconteceram nos barracões até julho de 

1875, mês em que se inaugurou a parte sul. “Atualmente, resta da capelinha de palha 

apenas uma estaca que froresceu e se transformou em uma grande árvore, um pau 

d’arco”. 

Raquel da Silva Mateus e Zuleide Fernandes de Queiroz, no artigo O 

Seminário São José do Crato: Resgate histórico da primeira instituição educacional da 

região do Cariri, dizem que o Seminário São José estava funcionando muito bem desde 

março de 1875, com de 59 alunos matriculados e 11 ordenados. Até o ano de 1877 em 

que aconteceu no nordeste fato bem conhecido pelos historiadores, a grande seca que 

traz problemas para todo o nordeste, inclusive para o Cariri e consequentemente para o 

Crato. Podemos ver um panorama geral em Aírton de Farias que lembra:  

 

[...] A estiagem ocorrida entre os anos de 1877 e 1879... trouxe em seu bojo 
mais fome, peste e mortes em nível nunca visto antes. 
Fortaleza, Aracati, Sobral, Granja, Camocim e outros povoados ficaram 
apinhado de flagelados (moradores, vaqueiros e pequenos proprietários 
sobre tudo). O sertão esvaziou. Muitos retirantes morriam nas estradas; os 
que alcançavam as cidades chegavam a beira do colapso e impressionavam 
pela desnutrição. Mas não era possível assistir a todos; e à fome seguiram-se 
as doenças. A varíola ceifou milhares de vidas, favorecida pelas péssimas 
condições sanitárias e pela ausência de qualquer medida preventiva. O Ceará 
possuía, ali, 722 mil habitantes, o êxodo atingiu cerca de 160 mil, [...] Só em 
Fortaleza, enterraram-se 80 mil cadáveres. 
Foram 3 anos sem chuvas, plantios, ou colheitas. As autoridades imperiais 
pouco faziam, embora dom Pedro II tenha demagogicamente prometido 
“vender as jóias da Coroa para socorrer os flagelados”. Os recursos enviados 
eram diminutos, insuficientes e desviados (FARIAS, 1997, p. 110-111). 

 
 

Neste contexto o Seminário São José foi fechado, e suas chaves entregues à 

guarda do boticário Joaquim Secundo Chaves, que segundo Mateus e Queiroz, era uma 

pessoa da confiança de Dom Luís. O Seminário abre novamente no ano de 1881 com o 

padre Manuel Félix, funcionando sob dificuldades logo fecha novamente as portas. 

Abrindo novamente em 1889, nesta época o Bispo do Ceará já havia mudado, sendo na 

ocasião José Joaquim Vieira. Mas novamente em 1898 fecha as portas. Agora por longo 

período. 

Montenegro (1999) diz que em Dezembro de 1908 iniciam-se os trabalhos 

para a criação da Diocese do Crato. Diocese esta que a seu ver “era uma necessidade 

premente, levando-se em consideração a grande extensão da única Diocese do Ceará e a 
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distância que separa o cariri de Fortaleza, então sede da Diocese” (Idem Ibidem, p. 68). 

Mas a Diocese foi criada no ano de 1914 pela Bula “CATHOLICAE ECCLESIAE” 

com o Papa bento XV. Sendo desmembrada da Diocese de Fortaleza, compreendendo 

vinte e uma Paróquias: Crato – Barbalha – Missão Velha – Jardim – Brejo Santo – 

Milagres – Aurora – Lavras – Umari – Ico – Iguatú – São Mateus – Saboeiro – São João 

dos Inhamuns – Flores – Cococi – Arneiroz – Araripe – Assaré – Várzea Alegre – São 

Pedro do Cariri. Sendo Dom Quintino11 o seu primeiro Bispo. 

Em 1916, Dom Quintino abre o Colégio Diocesano, para a educação da 

juventude da elite da região. O espaço escolhido para o colégio é o então prédio 

construído para o Seminário, no alto do morro de São José. O Colégio fica lá até o ano 

de 1927, quando ganha um prédio próprio no centro da cidade. Já no ano de 1922, com 

trinta e dois seminaristas, o Bispo da Diocese do Crato funda o Seminário Episcopal do 

Crato, tendo como reitor o Padre Joviniano Barreto. 

 

O Seminário começou a funcionar com dois cursos: o Curso Preparatório e o 
Curso Teológico, formando, assim o SEMINÀRIO MENOR e o 
SEMINÁRIO MAIOR. 
O objetivo principal do Seminário é dar ao jovem seminarista, que se sente 
chamado para a carreira eclesiástica, instrução literária, científica, moral e 
religiosa [...] (Idem Ibidem, p. 80). 

 

E assim o Seminário segue funcionando tendo em sua direção nomes como: 

Padre Antônio Teodósio Nunes, Monsenhor Tavares, Padre Pedro Rocha de Oliveira e 

Padre Newton Holanda Gurgel.  

Mateus e Queiroz nos lembram que no ano de 1975 o Seminário completou 

100 anos de fundação. E para: 

 
[...] comemorar foi realizado em dezembro e não na mesma data de 
inauguração de oito a onze um simpósio com debates, palestras com 
oradores da casa e fora dela. Nas palavras de Dom Vicente “Em prol do que 
o seminário prega não a mercê do acaso isto não, mas ávido de cultura e de 
saber para este bem comum da região. Feliz (quem) pode celebrar sem anos 
tendo por marco comemorativo não uma placa de bronze nesta data mas um 
relato eterno, indestrutível”(MATEUS & QUEIROZ, 2007, p. 548). 
 
 

Em 1995 toma posse da Diocese do Crato o Bispo Dom Newton Holanda 

Gurgel, que traz de volta para a casa do Seminário o curso de Filosofia, o curso 

propedêutico e o de preparação para diáconos permanentes. 

                                                 
11 Sua sagração ocorreu no dia 31 de outubro de 1915, na cidade de Salvador, Bahia. Governou a Diocese 
por 14 anos, 1916-1929. 
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Um ponto forte, como podemos perceber, no Crato e em todo o Cariri 

Cearense, é a influência da Igreja Católica nas relações que constituíram e ainda 

constituem esta sociedade. Questão esta que não difere do contexto brasileiro, já que 

historicamente a Igreja Católica fez parte do processo de colonização brasileira, e ainda 

dos mais de quinhentos anos de história que lhe seguiram. 

No trabalho: A Influência da Igreja Católica na Educação do Cariri (1850 a 

1950), o professor da Universidade Regional do Cariri, Josier Ferreira da Silva nos 

lembra que da forma que se deu a apropriação da terra no Brasil, a criação de latifúndios 

foi inevitável. Forma esta que foi legitimada pela Igreja Católica, resultando em 

relações sociais de dominação que deram origem a uma sociedade aristocrática. 

Nessa visão: A educação “[...] é usada como uma forma de controle social, 

onde a família e a escola têm o papel de propagação das idéias, que configuram uma 

visão do mundo e contribuem para justificar a realidade social” (SILVA, 2005, p. 88). E 

foi neste contexto e ambiente que a cidade do Crato foi construída, a partir da Missão do 

Miranda, sob a orientação dos capuchinos e logo depois dos franciscanos. E ainda sob a 

dominação política e cultural da aristocracia rural, que deram origem a uma ainda 

atuante “elite cratense”. 

O catolicismo foi por muito tempo a base da educação caririense. No Crato, 

houve a chegada em 1864 do padre Ibiapina, com suas obras sociais e educacionais. 

Ibiapina fundou 22 casas de caridades no nordeste brasileiro, dentre elas Della Cava 

destaca 4 no Vale do Cariri. Em Crato, Barbalha, Milagres e Missão Velha, que: 

 

Destinavam-se a servir, simultaneamente, de escolas para as filhas dos 
fazendeiros e comerciantes ricos, de orfanatos para as crianças das classes 
mais pobres, de centro para a manufatura de tecidos baratos e, consoante a 
própria ambição de Ibiapina, de convento para a sua congregação de freiras. 
As elites do Vale, cujas filhas seriam educadas nas casas de caridade, 
apoiaram com vivo interesse as iniciativas do missionário doando terras e 
rendas às escolas dos conventos. Coube aos pobres dar, generosamente, o 
seu trabalho, acreditando que Ibiapina... era um profeta, dotado do poder de 
fazer curas (DELLA CAVA, 1976, p. 31). 
 

 

Seguindo os padrões de ocupação do interior nordestino, o Cariri teve sua 

formação com base em uma aristocracia rural e oligárquica: 

São das missões e propriedades particulares que surgem as freguesias e vilas, 
tais como Icó, Crato, Jardim, Barbalha e Missão Velha. Nesses núcleos 
urbanos, a educação é instituída sob o controle político e ideológico das 
oligarquias rurais que exercem o poder local. O catolicismo, seja na igreja, 
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seja na escola é o elemento norteador da filosofia de vida, da moral, das 
tradições, da cultura e das relações sociais (Idem Ibidem, p. 90). 
 

 
Historiadores registram o Seminário São José criado em 1875 como a 

primeira instituição de ensino formal da cidade cratense, história esta que narramos 

anteriormente, mas outras instituições também aparecem em seus escritos.  

Como exemplo, citamos o Colégio Santa Teresa de Jesus, que assim como o 

Seminário, foi criado para a elite cratense, mas desta vez, para formar as filhas da elite. 

O colégio foi criado no ano de 1923, pelo 1º Bispo cratense, Dom Quintino Rodrigues. 

A instituição teve como principal objetivo a criação de um espaço para formar as moças 

da região, formando-as para o lar e para uma vida em sociedade. Passou a ser mista no 

ano de 1977. 

Percebemos o público selecionado que o colégio atingia, no seu estatuto que 

continha os custos para o estudo. Estatuto este que pode ser visto no artigo Colégio 

Santa Teresa de Jesus (1923) - Uma instituição de Ensino confessional para moças da 

elite da cidade do Crato, que foi apresentado pelas autoras: Joseni Ferreira, Ivaneide 

Goiana e Zuleide de Queiroz no: I COLÓQUIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA E 

MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO NO CEARÁ e VI ENCONTRO CEARENSE DE 

HISTORIADORES DA EDUCAÇÃO: 

 

Condições de Admissão e Propaganda de Ensino: 
 
1:– A candidata à matrícula deve ter (ordinariamente)entre cinco e vinte 
anos de idade, ter boa índole e ser isenta de moléstia contagiosa ou 
repugnante. 
2:– A matrícula estará aberta desde o dia 01 de fevereiro até o dia 10, para 
os cursos: Secundário e Primário; o curso primário terá matrícula em todo o 
ano. As aulas iniciam em 15 de Fevereiro, Férias em 15 de Julho até 
Novembro, havendo exames finais. 
3:– Pensão e estudo do trimestre para internos serão pagos adiantadamente 
sendo: RS. 330$000 para o curso secundário e 270$000 para o curso 
primário. 
4:– Cada interna pagará na entrada uma só vez, a jóia de 60$000 para cama , 
lavatório etc. 
5:– Pagará RS. 15$000 de matrícula colegial todas as vezes que for 
matriculada. 
6:– O Colégio poderá encarregar-se da lavagem, engomado mediante a 
quantia de 8$000 mensal. 
7:– Cada aluna interna terá o seu correspondente para satisfazer 
pontualmente os compromissos de seus pais, com o colégio e recebê-la nos 
casos de doenças grave; as pequenas despesas por conta dos pais. 
8:– Cada aluna do curso secundário pagará por cada exame a taxa exigida 
pela tesouraria do Estado (FERREIRA, et al. 2006, p. 644-645). 
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A educação no colégio abrangia o Curso Primário, de acordo com a 

Instrução Pública do Estado, e o Curso Secundário e Normal equiparado à Escola 

Normal Justiniano de Serpa da Capital. Tinha disciplinas como Português, Francês, 

Matemática, Geografia, História de Civilizado, Física, Química, Ciências Naturais, 

Desenho, Música, Canto Orfeônico e Prendas Domésticas. O curso secundário durava 

quatro anos. Já o normal, era acrescido mais dois, onde eram vistas disciplinas como: 

Psicologia, Pedagogia, Sociologia Educacional, Técnica do Ensino, Higiene Geral e 

Puericultura. 

Ainda neste artigo em questão, encontramos um dado que nos faz pensar que 

as irmãs da Santa Teresa pareciam ter uma preocupação com as moças reconhecidas 

como pobres, para que assim pudessem também moldar as mulheres das camadas da 

sociedade que não tinham acesso ao ensino pago fornecido pelas irmãs. Desta forma, 

suas crenças e fundamentos poderiam ser passados para as filhas de uma não-elite, que 

também deveria contar com moças prendadas e educadas moralmente. 

As autoras do artigo dizem que: 

 

Na década de 1930, ao lado do Colégio Santa Teresa de Jesus foi criada uma 
escola gratuita para crianças reconhecidas como pobres, sendo orientada 
pelas irmãs do Santa Teresa. Em 1934 a casa que funcionava esta escola 
foi solicitada para a construção do Palácio Episcopal, sendo a escola 
transferida para o Barro Vermelho, junto a Capela de São Francisco, 
passando a ser chamada de Escola Dom Quintino (Idem Ibidem, p. 648. 
grifos nossos). 
 

Irineu Pinheiro confirma estes dados ao afirmar que a Congregação das 

Filhas de Santa Teresa de Jesus e o Colégio Santa Teresa de Jesus mantêm um “Colégio, 

grátis, escola para crianças desvalidas, denominada D. Quintino”. Com “[...] aulas 

noturnas gratuitas, freqüentada por moças pobres”. (Ibidem, 1950, p.172-173). 

Uma instituição de Ensino, chamada de Dom Quintino, foi encontrada no 

relato de uma de nossas entrevistadas. Isto poderia ter sido apenas mais um fato por nós 

descoberto na pesquisa. O problema é que os dados fornecidos pela atual gestão da 

Escola de Ensino Fundamental Dom Quintino, localizada no bairro Pinto Madeira - 

Crato, sobre sua origem não batem com os dados da Escola Dom Quintino, que segundo 

o artigo foi criada na década de 30, pelas irmãs do Colégio Santa Teresa, tendo mudado 

para o bairro Barro Vermelho (atual Pinto Madeira), no ano de 1934. Assim passamos a 

acreditar na hipótese da existência de duas escolas com o mesmo nome. 



35 
 

Não  passaremos, no entanto agora a discutir esta discrepância de datas, 

nomes e divergências nas fontes da pesquisa. Deixaremos isto para ser melhor analisado 

no terceiro capítulo desta dissertação. Onde as instituições de ensino freqüentadas por 

nossos informantes serão analisadas. 

Outra questão de datação que deve ser lembrada é que os quatro personagens 

deste trabalho contam hoje com mais de 60 anos. Assim, fazendo uma datação simples, 

sabemos que estes, durante as décadas de 40-60, estavam com idade que variavam de 0 

a 26 anos12. Com isso, e nos baseando em seus relatos13  sabemos que nestas duas 

décadas, estes se encontravam em idade de formação escolar e, ou, formação para o 

trabalho. 

Uma segunda instituição citada por outra personagem foi o Círculo Operário, 

entidade criada pela Igreja Católica, para formar trabalhadores cristãos, em oposição ao 

comunismo. E este tema também será debatido melhor nos capítulos seguintes, no qual 

vamos nos deter a histórias de vidas específicas. 

A seguir, podemos ver ainda outras instituições descritas na historiografia 

sobre o tema. Devemos ressaltar, porém que, mesmo que os nossos personagens tenham 

sido contemporâneos a elas nenhum deles chegou a freqüentar nenhuma das citadas. 

Queiroz dedica parte de sua tese14 para mostrar a educação escolar na região 

do Cariri. Ao falar da Educação no Crato lembra que já na década de 60 a Diocese cria a 

Fundação Padre Ibiapina, com a finalidade de aglutinar suas obras missionárias. 

 
Cria, assim, mais três instituições privadas: duas escolas de educação básica, 
para a classe alta, a Faculdade de Filosofia do Crato e para os filhos de 
família de baixa renda mantém o Patronato Padre Ibiapina e a Escola Santa 
madalena. Na área de saúde funda o hospital São Francisco de Assis, a 
Maternidade do Crato e o Hospital Infantil. Na área de educação informal e 
comunicação, cria a Escola de Líderes Rurais, o Programa do MEB15, a 
Pastoral da Infância e as Escolas Radiofônicas (QUEIROZ, 2003, p. 129). 
 

Outra instituição citada pela autora é a Escola de Música do Crato. Também 

criada na década de 60, pelo Padre Ágio Augusto Moreira é localizada no Sítio 

Belmonte. Escola que foi destinada aos jovens de baixa renda. “Suas ações foram 

desenvolvidas no sentido de proporcionar ao homem rural o desenvolvimento das suas 

                                                 
12 A personagem com menor idade nasceu em 47, e o com maior idade estava com 26 anos em 1960. 
13 Expostos no capítulo seguinte. 
14 EM CADA SALA UM ROSÁRIO, EM CADA QUINTAL UMA OFICINA: O tradicional e o novo na 
história da Educação Tecnológica no Cariri Cearense. 
15 Movimento de Educação de Base. 
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habilidades artísticas [...] oferecendo serviços como teatro, pintura e escultura” (Idem 

Ibidem, p. 130). 

Diz que a fundação da Faculdade de Filosofia do Crato é atribuída a Antônio 

Martins Filho, que na ocasião era reitor da UFC. Foi criada em 1960, com a pretensão 

de formar intelectuais no interior do estado. Teve como primeiro Diretor José Newton 

de Sousa, que veio de Salvador a convite do reitor da UFC. Vale ressaltar que para os 

alunos da Faculdade era cobrada uma mensalidade. Assim, esta ficou mais uma vez 

destinada à elite e a classe média emergente cratense. 

Queiroz registra a criação do Colégio Wilson Gonçalves, instituição que não 

estava ligada a Diocese do Crato.  Foi fundado em 1961, para propiciar o ensino para os 

filhos da classe média assalariada, que não podiam custear o estudo de seus filhos nas 

escolas privadas.  “Essa classe buscava um ensino de qualidade que preparasse seus 

filhos para os cursos superiores ofertados pelos grandes centros ou pela própria 

Faculdade de Filosofia” (Idem Ibidem, p. 132). 

As últimas instituições registradas pela autora foram o Colégio Agrícola do 

Crato e a Escola Técnica do Comércio. Escolas que foram criadas para alcançar uma 

camada populacional de jovens que precisava trabalhar para ajudar financeiramente seus 

familiares em um cenário de industrialização crescente no Ceará, e conseqüentemente 

no seu interior.  

O Colégio Agrícola do Crato passou a funcionar em 1954. Tendo como 

primeiro curso o de Rápido Tratorista, absorvia não só alunos do Ceará, mas também do 

Pernambuco, Piauí e Paraíba. 

 

Em seus objetivos ainda vislumbrava a integração do técnico, por ela 
formado, no processo de desenvolvimento da região, cooperando também 
com a educação das populações rurais. A idéia era de formar uma massa 
técnica/qualificada em lugares estratégicos do interior do Brasil, na 
perspectiva futura de atrair grandes Agronegócios e, ao mesmo tempo, ao 
contribuir com a comunidade circunvizinha à escola, ofertando uma política 
de fixação do homem no campo (Idem Ibidem, p. 137). 

 

Mesmo que estas últimas instituições, o Colégio Wilson Gonçalves, o 

Colégio Agrícola, e a Escola Técnica do Comércio tenham sido criados em meados do 

séc. XX para atingir uma camada mais popular da população cratense, não atingiram os 

idosos desta pesquisa. O que não é tão difícil de entender, se observarmos os dados 

seguintes, encontrados na Cúria do Crato. Como veremos, pouco mais de 6% das 

crianças matriculadas na 1º série na cidade terminavam a 4º série por volta dos anos 
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1960. Fato que não foi diferente com os nossos idosos, deles apenas uma chegou a 

estudar até a quarta série. Outro nem mesmo conseguiu se alfabetizar. 

Veremos agora o Levantamento Sócio-Religioso da Diocese do Crato, 

documento elaborado em 1963 pela Diocese do cratense, no qual foi realizado um 

levantamento com dados educacionais de algumas cidades que compunham a diocese 

cratense, nos anos de 1950 e 1960. 

Este documento traz informações levantadas pela Cúria como dados do 

analfabetismo, crescimento populacional da cidade, porcentagem de pessoas presentes 

na missa, evasão escolar, número de professores e escolas existentes. Dados que 

abrangem tanto a zona rural quanto a urbana. Porém, as informações contidas no 

documento não se restringem a dados escolares, nós é que escolhemos nos deter a estes. 

Sobre o analfabetismo no Crato nos anos 50 e 60, o levantamento mostra que 

sobre a população maior que cinco anos de idade o percentual de analfabetos era de 

55.5% passando para 42.6% respectivamente. Sobre o motivo do alto índice de 

analfabetismo no Crato escrevem: 

 

Em Crato, as maiores taxas de analfabetismo são acima de 60 anos, e, no 
grupo de 7-9 anos, realmente aquele que maior significação possui. Ainda é 
o que pesa mais no total e indica que maior uma insuficiência das 
instituições em solucionar o problema da ida à escola por parte da criança, 
seja porque ajuda os pais, seja porque não há escolas, sejam porque os pais 
não consideram necessário (Levantamento Sócio-Religioso da Diocese do 
Crato, 1963, p. 58). 
 

São muitas as crianças que não chegam a passar pela escola, mas entre as 

que chegam a ir à evasão escolar é excessiva. Vemos no documento que no ano de 1958 

o número de alunos matriculados na 1º série no Crato era de 4991 crianças. Destas, 

apenas 333 crianças, ou seja, 6.6 % conseguiram terminar a 4º série no ano de 1961. 

Ao analisar esses dados separando a área urbana, a distrital e a rural, a 

situação fica mais complicada. Na zona urbana, 2487 alunos cratenses foram 

matriculados na 1º série no ano de 57, onde 243 concluíram a 4º. Na zona rural, dos 

2249 alunos matriculados na 1º série, nenhum terminou a 4º série. Fato que também 

aconteceu com os 253 alunos matriculados na zona distrital do Crato. No quadro rural, 

os alunos não chegavam a alcançar a 3º série. As crianças entravam na escola, mas 

grande maioria não permanecia por um ano. Fato que se agrava nas zonas rurais devido 

à necessidade do trabalho das crianças no campo. O que acontecia em quase todos os 

municípios da Diocese. 
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As crianças entram na escola com, aproximadamente, 10 anos e mesmo 
mais; cursam o 1º ano. Poucos são aqueles que têm condições de terminar o 
curso primário, seja pela inexistência de recursos escolares no município, 
seja pela impossibilidade de se manterem apenas estudando, sem trabalhar 
(Idem Ibidem, p.63). 

 

As estatísticas referentes ao Crato podem parecer ruins, porém a cidade se 

encontrava entre as cidades com melhores números, seguida por Juazeiro do Norte e 

Barbalha. No período, o Crato encontrava-se com nove colégios, chegando a contar com 

um quadro de 270 professoras. Destas apenas 35.7% eram normalistas, as outras eram 

leigas. Já a zona rural cratense contava com apenas 2 professoras normalistas. 

 

 

1.2. De quem falamos: O grupo de Idosos São José do Bairro 

Seminário. 

 

 Em sua tese intitulada: Recriar laços – Estudos sobre idosos e grupos de 

convivência nas classes populares paraibanas, Cabral (2002) ao falar da constituição 

dos Grupos de Convivência que no Brasil aparecem como novidade, sendo práticas 

antigas em sociedades como a francesa e espanhola. A autora percebe que: “Cada vez 

mais, são grandes agrupamentos que se apropriam da tradição mais antiga do hábito de 

compartilhar, de conviver, de relacionar-se com o semelhante e de produzir os grupos 

de convivência como parte de políticas sociais” (Idem Ibidem, p. 120). 

A autora ainda destaca que: 

 

A tendência de os indivíduos contemporâneos se agregarem para 
compartilhar com iguais, formando tribos, foi analisada por Maffesoli 
(1987) ao estudar as atuais redes de sociabilidade, termo que adotou como 
equivalente a sociabilidade. Essas atitudes observadas no quotidiano pelo 
autor, seriam uma resposta ao esvaziamento das relações sociais 
características das metrópoles modernas, que favorecem a superação da 
individuação através de um movimento onde tribalismo e massificação 
caminham lado a lado (ibid., p. 134). O autor assim considera; “[...] a 
autonomia, que não é mais competência individual, vai se deslocar para a 
tribo, para o pequeno grupo comunitário [...] a constituição em rede de 
microgrupos contemporâneos é a expressão mais acabada das atividades das 
massas” (Idem Ibidem, p. 120) 
 

É nesta lógica que os grupos de socialização de idosos vão aparecendo na 

realidade brasileira, sob a ótica de reorganizar as novas formas de sociabilidade. Junto 
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com o movimento dos espaços sociais movidos pela preocupação do tempo livre dos 

idosos incentivados pela melhoria na qualidade de vida, e ainda pelo envelhecimento 

ativo desta classe etária. 

Sobre os grupos de Socialização de Idosos, vamos neste trabalho nos 

detemos à experiência individual do Grupo de Idosos São José do bairro Seminário, 

localizado na cidade de Crato – CE. O grupo nos parece ser um dos pioneiros na 

experiência brasileira e é certamente o primeiro na cidade do Crato. Pioneiro no Brasil, 

pois bibliografia sobre o assunto mostra o surgimento destes por volta da década de 80 

do séc. XX. Sendo o grupo de idosos São José do Seminário, criado por volta do ano de 

69, nascendo dentro do Liceu Diocesano de Artes e Ofícios no bairro Seminário. O 

Liceu foi: 

 

Fundado por Dom Francisco de Assis Pires, em 31 de maio de 1950, o Liceu 
Diocesano de Artes e Ofícios do Crato tem por finalidade prestar assistência 
a menores necessitados, através de educação infantil e formação 
profissionalizante. Os cuidados especiais para com a criança carente e 
desamparada, por exemplo, refletia a idéia de família higiênica, privativa e 
nuclear. (SILVA & PEREIRA, 2005, p. 21). 

 

 Hoje o grupo tem como coordenadora Socorro Rocha, que em suas 

próprias palavras fala da criação do grupo: 

 

Tudo começou assim primeiro foi criado o clube de mães. Ai depois a 
Madre Esmeraldo16 colocou crianças. E em seguida, idoso que tinha precisão 
também dessa assistência. Formou-se assim o grupo aqui do Seminário. Para 
crianças, idosos, e mães. E isso no Liceu Diocesano da Madre. Primeiro o 
povo só chama o grupo da Madre, o grupo dos velhos, depois que veio a 
idéia desse nome, Grupo de Idosos São José do Seminário. 

 

Foi assim com uma função assistencialista que o Grupo em questão foi se 

constituindo. Nele, seus participantes passaram a buscar lá orientação e apoio diversos. 

O caso do Crato se assemelha ao apresentado por Benedita em sua tese. Ela percebeu 

que os grupos da Paraíba também partiram dos Grupos de Mães das Associações de 

Moradores. Explicita o caso do Grupo de Mães do Centro Social do Bairro Geisel, em 

                                                 
16  Madre Esmeraldo. Segunda filha do casal José Pinheiro Gonçalves e Maria Santana Esmeraldo 
Pinheiro, nasceu aos 10 de março de 1927, em Crato, Ceará. Ingressou na Congregação das Filhas de 
Santa Teresa de Jesus, aos 30 de janeiro de 1949. A partir de 1964 passou a residir na Casa de Caridade 
do Crato quando assumiu a Cáritas diocesana e os trabalhos no bairro Seminário, e no próprio Seminário. 
Fundou o grupo dos idosos, de casais, adolescentes e pastoral da criança. Faleceu em 20 de novembro de 
2007, na cidade do Crato, vítima de um câncer. 
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João Pessoa, que assim como no nosso caso, foi a partir dele que as idosas do bairro 

passaram a sentir a necessidade de se reunir. 

Dona Socorro a coordenadora atual do Grupo São José, conta da sua chegada 

no grupo: 

 

A doutora Sávia Ferraz, que era assistente social que começou a coordenar. 
Mas ela não tinha muito animo pra animação, e ela fazia palestra e outras 
coisas, mas animação não. Ela percebeu que o grupo tinha um cochilo 
alguma coisa na hora que ela tava falando, e ela perguntou a madre se ela 
num tinha alguém que tivesse esse dom de animar. 

E eu já freqüentava a escola na ajuda voluntária mesmo, e eu até então não 
era funcionária. Porque o seguinte as mães que ajudavam a fazer as coisas 
aqui não tinha funcionários, as mães que ajudavam. E até os professores 
eram voluntários eram garotas que estudavam e faziam quase como um 
estágio, logo quando foi se iniciando a escolinha. E eu ia ajudar a fazer a 
sopa lavar os pratos cuidar da limpeza. E lá eu animava mesmo nessa parte. 

Ai a Madre pensou em mim e me chamou. Eu disse que não dava pra essas 
coisas não, que eu não sabia fazer nada dessas coisas. Ai ela pediu pra eu ir 
ajudar pra ver no que dava. E assim eu to lá até hoje. 

 

Como vimos na introdução deste trabalho, o Crato conta hoje com cerca de 

22 grupos de Socialização de Idosos. Voltamos a ressaltar que a escolha pelo Grupo de 

idosos São José do Bairro Seminário principalmente se deu por acreditarmos na sua 

importância e singularidade dentro da sociedade cratense. Principalmente para o bairro 

do Seminário. 

O bairro do Seminário está localizado a oeste da cidade do Crato, 

apresentando bastante altitude, o que faz com que de lá haja uma vista panorâmica para 

o centro da cidade. Ao olharmos do centro da cidade, para o alto do Seminário nos 

deparamos logo com o Seminário São José. É uma edificação que se distingue no meio 

das outras construções. 

O Seminário que foi o marco inicial para a construção e formação do bairro 

cratense. História esta do Seminário São José que já vimos no capítulo anterior. No 

início do séc. XX a paisagem do bairro era muito diferente. Silva e Pereira (2005) 

contam que ao lado do imponente prédio existiam apenas dois sobrados, um que foi 

destruído por um raio e o outro demolido. 

 

Além desses três prédios de tijolos com janelões de madeira, foram 
construídas mais algumas casas de palha, sendo que no lado sul, margeando 
um caminho de acesso ao Sítio Lameiro, essas casas deram origem à 
primeira rua do bairro. Era uma via essencialmente residencial e meio 
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tortuosa, denominada Rua Misericórdia, hoje Diógenes Frasão (Idem 

Ibidem, p. 16). 
 

Essas poucas construções iniciais deram, em um futuro, origem ao bairro 

mais populoso do Crato. O bairro também recebeu a construção de vários conjuntos 

habitacionais, inclusive um construído já em 1981, o denominado Novo Crato. Há 

também presente na vida do bairro a ocupação realizada pelos sem-teto. As ocupações 

realizadas pelos movimentos sociais dos terrenos não habitados aumentaram em grande 

escala a população do bairro. 

Voltando a falar do grupo São José, sua coordenadora acredita que o que os 

idosos mais gostam de fazer lá é ir aos passeios, de cantar, de dançar, de ajudar aos que 

precisam e visitar os doentes. Diz ainda que se eles pudessem passar o dia todo 

dançando não se cansariam. 

Nada melhor para confirmarmos essa questão do que perguntarmos aos 

nossos personagens o que mais gostavam no grupo. Essas foram suas respostas:  

 

Gosto de mais de lá porque é onde agente se encontra com as amigas da 
gente, muito bom lá as pessoas tudo unido, tudo conversando, é muito bom. 
O que eu mais gosto é quando tem as brincadeiras17. 
 
Gosto muito de lá, gosto de mais das festas. Danço muito quando agente faz 
festa lá. O que eu mais gosto lá é das festas. Das quadrilhas, quando agente 
faz eu danço na quadrilha também. Participo de tudo, da apresentação e da 
quadrilha. O grupo é ótimo. É muito bom aquelas palestras de Socorro. Com 
aqueles amigos da gente ali tudo, é cada um que dá uma opinião. É muito 
bom. Agente é muito amigo, somos uma família ali. 
Nós canta de vez em quando lá no grupo, Socorro bota agente pra cantar na 
roda. Agente canta é muita coisa lá. As brincadeiras que agente faz no grupo 
parecem com as da escola. Às vezes ela faz umas brincadeiras de roda e diz 
cantem ai uma que vocês se lembrem de quando eram criança... É naquele 
momento agente ta se preocupando só com nada... Socorro é a querida de 
todos18. 
 
Eu acho bom demais esse grupo. Eu acho bom porque agente se diverte, vai 
a passeio, vai pra o Serrano, pra o Caldas. Pra todo canto agente vai. Vai se 
diverte. Rapaz aqui do grupo eu gosto é de tudo. Todo mundo é amigo, todo 
mundo é amigo um do outro19. 
 
Gosto aqui é muito bom, que agente convive com as pessoas. Isso é bom, 
esse entrosamento com as pessoas. O cara viver isolado é ruim demais20. 

Vemos assim, que as palavras dos participantes condizem com as de Dona 

Socorro. As danças, brincadeiras, passeios, as conversas, o estar com os amigos é o que 

                                                 
17 Personagem 3. 
18 Personagem 2.. 
19 Personagem 4. 
20 Personagem 1. 
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motiva estas pessoas a saírem de suas casas, pelo menos uma vez por semana para se 

reunirem. Tendo como principal motivação a alegria, podem, naquele espaço, esquecer 

por algumas horas dos problemas que têm em suas vidas. 

 

1.3. Memórias de um encontro: Perfil do grupo e de seus participantes 

 

Nesta parte do trabalho iremos construir um perfil do grupo São José e de 

seus participantes. Para isto, tomamos como base as reuniões do grupo que acontecem 

toda terça-feira, a partir das 13 horas. Na atual Escola: LICEU21 – Projeto Criança 

Crescendo, popularmente conhecida como a Escola da já citada Madre Esmeraldo. E 

ainda nos referiremos as longas conversas que tivemos com os seus participantes em 

suas casas, ou no próprio local do encontro. 

O grupo é formado majoritariamente por idosos (acima de 60 anos) pobres 

residentes no bairro Seminário ou em suas proximidades. Os classificamos como pobres, 

pois a renda total da família na maioria das vezes não chega a passar de 1 ou 2 salários 

mínimos, que é justamente proveniente da aposentadoria, ou, benefício dos idosos. Fato 

que não difere do contexto brasileiro, onde a aposentadoria e a pensão previdenciária 

são à base da renda familiar brasileira, já que seus filhos e netos não conseguem adquirir 

fontes de renda estáveis. 

O grupo é praticamente formado por mulheres. O número de homens que 

comparecem as reuniões não chega a ultrapassar 20% dos participantes totais. Para a 

falta de vontade dos homens do bairro em participar dos encontros poderíamos ir buscar 

causas sociais, históricas ou até mesmo antropológicas. Acreditamos, no entanto, que a 

resposta foi encontrada com um dos entrevistados, do sexo masculino que nos disse: “É 

que nós homens somos muito preconceituosos. Você ver ai que a maioria ai esmagadora 

é mulher. Pra onde a gente vai é assim”. 

Muitos dos participantes são naturais do Crato, nascidos nos distritos e sítios 

da cidade. Por dificuldades na vida do campo foram trazidos para a cidade ainda 

crianças pelos pais, ou sozinhos na adolescência ou início da vida adulta, em busca de 

uma melhoria na qualidade de vida. Existem também participantes nascidos em outras 

cidades do Cariri, do Ceará, ou ainda estados que fazem divisa com o Cariri. Dentre os 

                                                 
21 Localizada na Rua Marcos Macedo, nº 122, bairro do Seminário. Escola localiza-se na rua ao lado do 
prédio do Seminário São José. 
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personagens deste texto, uma nasceu em um sítio do Crato; outra na cidade do Crato; 

um terceiro em Pernambuco; e outro em Lavras da Mangabeira. 

A faixa etária dos freqüentadores das reuniões vai em média dos 60 aos 80 

anos, mas é comum aparecerem nas reuniões pessoas com uma idade menor. A própria 

coordenadora relata que é comum aparecem pessoas até de 30 anos para as reuniões. 

Alguns vão como acompanhantes, ou apenas para passar o tempo ocioso. 

O estado civil varia entre casados, viúvos e solteiros. A maioria é casada, e o 

número de viúvos é sempre maior entre as mulheres, mas dentro do grupo aconteceram 

casos de homens que ficaram viúvos, namoraram com amigas participantes e logo 

depois se casaram. 

A constituição familiar destas pessoas é quase sempre composta de cônjuge, 

filhos, enteados e netos. Todos morando na mesma casa, com a renda do idoso servindo 

como base para o sustento do lar. Muitos moram em casas próprias, casas bem simples 

o que não poderia ser diferente seguindo o poder econômico destas famílias. 

Sobre o acesso a educação, a grande maioria é de semi-analfabetos, 

conseguem assinar o nome, escrever algumas palavras, ler outras e fazer algumas contas 

básicas. O número de analfabetos, porém, é considerável. Dos entrevistados a que 

chegou a estudar mais fez até a quarta série na infância, tentando terminar a oitava série 

já adulta. 

As reuniões acontecem semanalmente, toda terça-feira, no período da tarde. 

No fim da reunião é servido um lanche para os idosos, que quase sempre é uma sopa 

com pão ou biscoito. É comum muitos levarem potes para levarem a sopa para casa, 

para servir de alimento a seus familiares.  

O grupo é católico, desde sua fundação, já que foi fundado pela já citada 

Madre Esmeraldo. Assim, vemos vários símbolos católicos presentes nele, desde o 

nome, que faz uma homenagem ao santo católico São José. Outro exemplo é o “Pai 

Nosso” e a “Ave Maria”, que são rezados pelo menos duas vezes, no início e no fim da 

reunião. Mesmo assim, existe uma pequena participação de evangélicos no grupo, mas 

estes rezam junto dos católicos. 

A reunião é dividida entre informes, as “palestras da coordenadora”, 

dinâmicas de grupo, brincadeiras, cantos, rezas e conversas. Conversas estas que são 

incessantes. Durante toda a reunião muitos não param de falar. Para dar um informe, 

Dona Socorro tem que falar várias vezes, pois para muitos deles aquela conversa com os 

amigos é a motivação para estarem ali. Conversam sobre os acontecidos no bairro, na 
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vizinhança, na cidade ou até mesmo no grupo. Sobre passeios, ou apresentações que vão 

fazer. Acontecimentos passados. Doença de amigos. E falam muito também dos outros 

participantes, as chamadas fofocas. 

Muitos fazem ginástica com o Corpo de Bombeiros, que visitam o bairro 

toda semana desempenhando o projeto destinado a terceira idade conhecido como 

“Projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade”. Sobre o exercício com os bombeiros todos os 

participantes falam muito bem, dizem que ficaram melhores de muitas doenças e com 

muito mais coragem de viver depois dos exercícios físicos. 

  

 
CAPÍTULO 2 – AS PERSONAGENS 
 
 

A seguir, veremos as histórias/memórias dos nossos quatro personagens, 

fontes centrais da pesquisa. Antes de cada personagem acrescentamos um pequeno 

resumo de como as entrevistas aconteceram. Todos os quatro foram escolhidos, entre 

outros vários idosos, pois para nós pareceram os mais dispostos a contribuir com a 

pesquisa. Sendo sempre muito receptivos, e dispostos a conversar. 

Temos que ressaltar que os nomes dos personagens foram alterados, pois 

acreditamos que alguns fatos de suas memórias eram particulares, não queríamos assim 

expor suas vidas revelando seus nomes verdadeiros. Mesmo que eles estivessem 

dispostos em nos contar algumas histórias íntimas, optamos por preservar seus nomes. 

Dispomos assim a ordem dos relatos: Seu Odair, Dona Antônia, Dona 

Ângela e Seu Fausto. A escolha da ordem não se deu por idade, sexo, ordem alfabética, 

ou preferência por nenhum dos personagens. Simplesmente tínhamos que escolher uma 

ordem e esta foi a escolhida. 

 

2.1. Sr. Odair22 

 

O relato a seguir foi resultado de dois dias de conversas realizadas com o 

depoente, no próprio local da reunião do grupo de idosos. Desde o primeiro dia em que 

falamos com ele, Sr. Odair se mostrou muito disposto a conversar. Observando as 

                                                 
22 Nome fictício. Relato faz referência a entrevistas realizadas nos dias 27.10.2007 e 29.04.2008. 
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reuniões do grupo, acreditamos que entre os homens, é o mais participativo e aquele que 

dá mais opiniões nas conversas.  

Começa a falar sobre sua idade, e seu endereço atual. Lembra sua cidade 

natal, Lavras da Mangabeira23, destacando os engenhos, açude, e a casa de taipa onde 

passou seus primeiros anos de vida. Fala ainda de sua família, enfim fala de sua origem: 

 

Tenho setenta anos. Moro na rua Travessa Aurora no bairro do Seminário.  
Eu nasci em Lavras da Mangabeira. No sítio Iracema. No ano de 1937. 
Lembro assim que lá tinha açude, tinha engenho, tinha as moagens também 
pra lá. É porque lá meu pai era agricultor. Me lembro do açude. Naquele 
tempo agente era criança era muito bom. A casa que agente morava era de 
taipa. E em frente a ela assim tinha um pé de pau d’arco. Morava meus pais 
e meus irmãos. Nossos irmãos eram dez. Eu sou o segundo filho da casa de 
papai. Meus pais se chamavam João Pereira Lima e Graça Maria de Jesus. 
Eu conheci meus avós assim, mais por parte de mãe. De pai não. Da parte de 
mamãe eles moravam em Lavras da Mangabeira. Minha família é católica. 
Todos sempre foram católicos. 

 

Nos conta sua chegada ainda criança no Crato, no ano de 1946. Seu pai teria 

ido para a cidade em busca de uma melhoria da qualidade de vida para sua família: 

 

Naquela época eu nasci em trinta e sete, no caso. Ai eu cheguei aqui no 
Crato em quarenta e seis. Eu era novinho, ainda era criança. Todo mundo 
veio pra o Crato, meus pais e meus irmãos. A gente veio porque papai queria 
buscar melhoras na verdade. Por melhores condições de criar a família. Ele 
achava que aqui ia ser melhor. Ele queria uma vida melhor, dá assim uma 
estadia a família e tal. 

 

Lembra das ruas e casas que morou de aluguel na década de 1940-50. E 

Acredita na bondade do patrão de seu pai, que lhes ajudou a conseguir a casa própria: 

  

Assim que a gente chegou morou até com um tio da gente naquela rua ali, 
Coronel Antônio João naquela época. Nós moremos ali primeiramente com 
um irmão de papai. Ai depois nós vinhemos morar na Rua Padre Lemos24. 
Papai alugou uma casinha lá. Fui morar nessa casa. E depois por uns tempos 
ele tinha um patrão muito bom, que Deus tenha a alma dele em um bom 
lugar. E ele via ele pagando aluguel todos os mês e um dia perguntou: “João, 
será que o rapaz do aluguel não vende essa casa lá não? Eu podia comprar e 
você ia pagando a mim aos poucos.” Ai papai foi perguntar. Ai ele 
perguntou e ele disse que vendia a casa naquele tempo. 

 

Rememora suas lembranças de infância, e continua falando de como 

encontrou a cidade e o bairro do Seminário no ano de 1946:  

                                                 
23 Município do Estado do Ceará. Localizado na região centro-sul do Estado. 
24 Rua situada no Bairro Seminário. 
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Aqui não tinha praça25, tinha um monte de pé de taboca. Eu me lembro disso 
aí. Pois quando eu vim tinha praça ainda não. Não tinha muita casa aqui no 
Seminário também não. Porque eu me lembro bem, que nessa parte aqui, que 
naquele tempo tinha umas criação pra pegar uns porco. E eu me lembro que 
eu ia esconder esses porcos por aqui, nessa parte que hoje agente chama 
comunidade São Raimundo. Ai depois é que foi crescendo assim, e foi 
ficando como hoje, cheio de casa. 

 

Passa a falar da profissão que seu pai adquiriu no Crato, que mais tarde o 

depoente também iria seguir. E nos conta ainda alguns detalhes da casa própria, 

comprada por seu pai, no bairro do seminário:  

 

Meu pai trabalhava de padeiro. Despachando o pão na casa das pessoas. Ele 
pegava o pão na padaria e ia despachando na casa das pessoas. Ai acabou 
que ele terminou comprando essa casa. Comprou e ficou pagando. A casa 
era a mesma coisa da outra, era de taipa, coberta com palha, e o piso era 
barro batido. Só tinha, se não me falha a memória, só três cômodos, um 
quarto, a sala e a cozinha. Mas era bem ampla assim. Mesmo assim nós 
ficava tudo lá dentro nessa época. 

 

Sua família passou por várias dificuldades durante sua infância. 

Principalmente a escassez alimentar, fato que o faz dizer que da infância não sente 

saudades, como vemos: 

 

A vida quando agente era pequeno tinha dificuldade. Porque é o seguinte às 
vezes eu falo aqui26, que daquele tempo eu não tenho saudade não. Acho que 
tem que dizer a verdade. Porque naquele tempo a situação era difícil pra a 
gente demais, com relação assim a parte de alimentação. Porque naquela 
época eu lembro como se fosse hoje, meu pai mandava a gente comprar na 
bodega 27, no mercadinho açúcar e café. Comprava naquele tempo era as 
colherzinha, era colher de sopa. Comprava colher de sopa de café e de 
açúcar. Era desse jeito aí. É porque não dava pra comprar de muito, a 
situação não dava pra comprar mais. Essa é que era a verdade. Tanto que às 
vezes papai chegava assim e dizia: “Graça, faz um cafezinho ai pra fulano de 
tal”. Ela ia lá: “Tem mais café não”. Ai tinha que mandar comprar uma 
coisinha pra fazer. Era racionado, era difícil. Então eu não tenho saudade de 
um tempo desse ai não.  

 

Ressalta que com o tempo as coisas vão melhorar fato que será confirmado 

adiante pelas outras personagens. Ele logo recorda das coisas boas do período de sua 

infância, inclusive as brincadeiras: 

Mas tinha a parte boa. Porque naquele tempo era um pessoal sem maldade. 
Dessa parte eu tenho saudade. As pessoas sem maldade, diferente de hoje. 
Hoje é uma coisa horrível. Agente brincava daquelas brincadeiras de cabra-
cega, de cinturão queimado. Cinturão queimado agente brincava assim: 

                                                 
25 Refere-se à Praça da Sé, no Crato. 
26 Refere-se a conversas realizadas dentro do Grupo de Idosos. 
27 Segundo Dicionário Aurélio: Pequeno armazém. 
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pegava o cinturão e escondia lá, pra a pessoa encontrar. Ai quando a pessoa 
tava perto, dizia: tá quente, tá quente. Ai quando ele encontrava aí saia 
batendo nas outras pessoas que tavam brincando. Tinha também a do anel, 
de passar o anel. Essa parte era boa. 
 

Seu Odair teve uma relação social duradoura com pessoas de vários períodos 

de sua vida. Recorda os amigos de infância que mantém contato até hoje: 

  

Tinha muitos amigos da gente. Inclusive ainda tem deles ai que hoje tão 
vivos. Lembro de muitos deles. Um deles é até Vicente Cavalcante. Ele 
mora até aqui nessa pracinha do lado de lá28. Vejo inclusive ele sempre. Ele 
faz parte aqui desse grupo29 com a gente. Outro é um amigo que mora na rua 
que eu moro Curica. O Assis. Tem compadre Zé de Honoro. Tem Jeová. 
Tem muita gente daquela época por aí. Quando a gente se encontra, a gente 
bate aquele papo é um momento de felicidade muito grande. 

 

Assim como seu pai, Odair virou padeiro, aprendendo com ele a profissão, já 

que ajudou o pai no trabalho desde cedo: 

 

Comecei a trabalhar assim ajudando papai, que nesse tempo era padeiro. Nós 
saia daqui umas cinco da manhã, nós ia daqui. Naquela época pra cá tinha 
muito engenho. Papai sabia trabalhar em engenho, que chama cachiar 
rapadura. Ai nós saia daqui bem cedinho, cinco da manhã nós saia daqui. Eu, 
papai e mais dois irmãos. Nós saía daqui até lá em cima nas Guaribas30. 
Chamava lá as Pensão. Vendendo pão, bolacha e também café. Naquele 
tempo tinha um cidadão que morava aqui, que ele era português. E tinha 
uma padaria aqui na rua Senador Pompeu, chamava padaria Portuguesa. Era 
de um português, nós trazia tudo de lá. Todo dia nós fazia isso, todo dia. 

 

Além de ajudar ao pai, trabalhava escondido dele, junto com o irmão mais 

velho:  

Bem novinho comecei a trabalhar. Com dez anos, por aí assim. Mas 
trabalhava escondido de papai, que nesse tempo o pessoal tinha uma olaria 
aqui. O pessoal do Seminário tinha uma olaria aqui, nessa rua aqui na frente. 
Fabricava tijolo. E eu e meu irmão mais velho, agente vinha ajudar a 
encarrilhar os tijolos. Mas escondido de papai. Porque a gente era de nove 
pra dez anos de idade. Aí a gente ficava perguntando que horas era, pra 
poder chegar em casa antes de papai chegar. Comecei a trabalhar cedo. Ai ia 
eu e meu irmão, esse que mora no Rio de Janeiro, o mais velho. 

 

Depois da infância, começa a lembrar da adolescência e também dos espaços 

de diversão que existiam na cidade e que ele freqüentava: 

Naquela época 31  eu freqüentava mais assim esses local mesmo. Porque 
naquela época era o seguinte, tinha umas amplificadora aqui que eles 

                                                 
28 Pracinha próxima a “escola da madre”, sede da reunião do grupo. 
29 Grupo de Idosos São José do Seminário. 
30 Bairro cratense. 
31 Refere-se à adolescência 
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instalavam no fim de semana. Sendo uma aqui na Independência e outra aqui 
na rua Diógenes Frasão. Era igual a esse serviço de hoje, que chama Rádio 
Centro. Só que hoje tá mais moderno. Pois é, instalava aí. Aí então era o 
seguinte: nós ia pra lá muito bom, a gente ia sábado e domingo que tinha os 
cuponzinho. Ai você comprava o cuponzinho e pedia uma música e mandava 
pra uma pessoa que você admirava e tal. Geralmente eu freqüentava e 
freqüentava também na Diógenes Frasão. Isso era sábado e domingo. Era 
fim de semana, eu gostava muito de fazer isso.  
E naquele tempo também as praças daquele tempo eram muito freqüentadas. 
A Praça Siqueira Campos, a Praça Francisco Sá. Naquele época era muito 
freqüentadas, muito rico 32 . O pessoal vinham pra a missa e quando 
terminavam iam pra lá. E eu namorava com uma moça que ela era do bairro 
Pinto Madeira, que naquela época chamava Barro Vermelho. E nós sempre 
ia pra lá, e ficava até umas oito horas pra nove da noite. E quando dava 
assim umas oito e meia começava a esvaziar a praça. Aí meu lazer era mais 
isso.  

 

 

Passa a lembrar das doenças e epidemias que lhe marcaram em outros 

tempos, que não o de hoje. E se mostra muito bem informado e atento as doenças atuais, 

como por exemplo as sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS: 

  

Sobre as doenças acho que naquela época era muito sarampo, catapora, 
bexiga, papeira. Das doenças que fala hoje, tinha aquelas doenças venéreas, 
mas ninguém falava não. Que hoje tão falando como essa AIDS. Que hoje ta 
assim, ta sério. Eu não sei se você vê, mas tem um programa à tarde na 
Rádio Vale. Que eu assisto na segunda feira, que o nome dela é Célia 
Rodrigues. O nome é Sexo Verbal. Ela fala muito dessas coisas de doença ai 
e tal. Como tem que se prevenir, da relação sexual e tal. Naquele tempo 
ninguém via isso. Até se usava aquele preservativo, mas era difícil. E se usa 
pra evitar a gravidez. Já hoje é diferente tem que evitar todas essas coisas ai. 
Que são coisas que podem ser fatal. 

 

Começa então a falar da época em que freqüentou a escola. Mostrando sua 

excelente memória, lembra o nome da professora. Esta foi muito marcante em sua vida, 

talvez pelo uso da palmatória, que ele faz questão de lembrar. Para ele o ensino era 

muito rígido e a palmatória difícil de esquecer. 

Seu Odair era de uma família muito humilde, mas seu pai se esforçou para 

pagar uma professora particular para o filho. Ele nos conta que estudava na casa da 

professora, assim como muitas outras crianças. E outro fato que lhe marcou além dos 

bolos da palmatória, era a hora do recreio, onde brincava com as outras crianças. 

Mesmo com o esforço de seu pai, diz ter passado poucos dias estudando com 

Dona Maria Rosa. Não chegou a terminar o 1º grau, e ainda sabe ler pouco e tem 

alguma noção de matemática. Podemos ver o que ele disse em suas próprias palavras: 

                                                 
32 Refere-se a pessoas ricas que freqüentavam as praças da cidade. 
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Eu fui pra a escola, mas naquele tempo era o seguinte. Era o tempo da 
palmatória 33 . E ai agente ficava embromando. Eu estudei, o nome da 
professora minha era Maria Rosa. Ela ensinou naquela rua que chama da 
Pedra Lavrada. Ela é hoje Pedro Segundo34. Eu estudei naquela rua ali. 
Era uma escola particular. Lembro o nome não, que era particular. Era a 
mulher, o nome dela era Maria Rosa. Aí naquela época não tinha canal, era o 
rio35. Ai tinha o recreio, que era nos fundos, aí era lá. A gente ia pra aquela 
areia. Mas naquela época era o seguinte, o aluno sair sem dar a lição jamais. 
Saia não. Só saia quando desse a lição. E dia de sábado tinha a tabuada. 
Suponha que você fosse minha colega, aí perguntava: “três vezes dois”. Ai 
deu e eu não soubesse e você soubesse ela dizia: “pois dê um bolo em Odair 
ai”. Ela dizia: “bolo quente”. Ai era o colega que dava o bolo. 
Eu só me lembro mais disso aí mesmo. Que era rigoroso naquela época. 
Aluno sair sem dar a lição jamais, só saia quando dava a lição. E recreio 
agente fazia ali naquela areia do rio, que não tinha canal. 
Eu estudei pouco tempo lá. Eu acredito que eu não estudei muito não. Foi 
pouco tempo, não estendi muito não. Terminei nem o primeiro grau 
completo não. Eu sei ler alguma coisa. E até sei alguma coisa de matemática. 
Pouco, mas sei matemática. 

 

  

Passa a falar de quando começou a trabalhar como padeiro, ainda menor de 

idade. E de como mais tarde saiu da profissão: 

 

Depois comecei a namorar, a trabalhar. Trabalhei uns tempos de padeiro. 
Com Simões Louro, na Padaria Portuguesa aqui na rua36. Ele era português, 
ele tinha uma padaria que se chamava Padaria Portuguesa. Eu trabalhei com 
ele uns tempos, mas depois entrou a figura do gerente. Aí eu fui pedir um 
aumento salarial a ele, ele não quis me dar. Eu trabalhava lá fabricando 
macarrão. Aí eu fui e vi que não ia dar certo essa coisa. Sai de lá. Eu 
trabalhei com ele uns oito anos ainda. Dentro da padaria. 
Lá eu era de menor. Inclusive naquele tempo eu sofri um acidente dessa mão 
aqui, que eu vi à hora de perder a mão. Foi fazendo pão. Pegou minha mão 
junto com esse dedo, entrou na máquina. E estourou a mão meio a meio. 
Isso eu tinha dezesseis anos se num me falhe a memória. Ficou defeituosa a 
mão. Ela num fica mais assim não37. Mas o dono era uma pessoa muito boa, 
é dessas pessoas que agente chama assim de barriga cheia né? Tanto que 
naquela época, ele tava lá com nós todo dia. Ele dava a nós o almoço todo 
dia. Uma mulher trabalhava fazendo o almoço pra nós e quando agente 
trabalhava a noite ele dava janta. E merenda lá era toda hora. Pois é era 
desse jeito aí. 
Ai o tempo foi passando e eu trabalhei em outra padaria lá na rua Teodorico 
Teles. Numa padaria pequena. Até ai ainda era solteiro. Aí lá a gente tinha 
que trabalhar de madrugada, pra amanhecer o dia com pão, pra o pessoal. Ai 
um dia eu tava no bairro Zélia Pinheiro hoje, eu tava lá numa animação boa 
lá, ai eu tava com minha namorada lá. Que depois virou minha esposa. Tive 
que deixar ela lá pra vir trabalhar. Ai eu planejei logo, eu vou trabalhar, mas 
quando amanhecer eu vou pedir minhas contas. O cabra solteiro não tá nem 

                                                 
33 Segundo Dicionário Aurélio: Pequena peça circular de madeira, não raro com cinco orifícios dispostos 
em cruz, e com um cabo, a qual servia, nas escolas, para castigar as crianças, batendo-lhes com ela na 
palma da mão. 
34 Rua localizada no Centro da cidade do Crato. 
35 Refere-se ao Rio Granjeiro.  
36 Refere-se a Centro da cidade. 
37 Tenta fechar a mão. 
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aí. Eu planejei de sair e fiz mesmo. Porque sabe como é, o cabra ser solteiro, 
e lá tava muito bom, eu podia ter ficado até mais tarde. Quando ele chegou 
já tudo pronto lá, ai eu falei. O nome dele era conhecido por Zezinho 
Xenofonte. Aí eu falei com ele lá. Ele: “seu Odair pense direitinho”. Eu 
disse: “já pensei”. Ai ele ficou mais um pedacinho embromando sem querer. 
Aí pronto eu sai de lá.  

 

O entrevistado mostra um caráter de autodidatismo, sobre sua formação para 

o trabalho. Depois foi trabalhar na construção civil. Destaca que sempre aprendeu a 

trabalhar observando as pessoas do local, tanto na padaria, quanto na construção civil: 

 

Depois fui trabalhar na construção civil, de ajudante de pedreiro. Aí com o 
tempo foi indo, passei da fase de aprendiz. Foi até com o saudoso mestre 
Odílio. Só não fiquei mais tempo lá porque depois surgiu essa cerâmica que 
fechou. A Cerâmica Nova Iguaçu. Aí eu me fichei lá, ainda trabalhei lá uma 
vida, vinte e cinco anos. Na mesma profissão, lá eu era pedreiro. Fazia 
manutenção de calha pra queimar o ladrilho. 
Sempre que eu trabalhei aprendi com o povo do local.  Na padaria lá dentro 
tinha os profissionais pra ir passando as coisas pra os outros. A mesma coisa 
foi também quando eu passei pra a construção civil. Sempre aprendi assim. 

 

Fala com satisfação da aposentadoria. Aposenta-se depois da falência da 

cerâmica, com a qual trabalhou por muito tempo de sua vida: 

  

Foi depois que eu sai de lá da Cerâmica Nova Iguaçu que eu me aposentei. 
Eu requeri o tempo de serviço depois que eu sai de lá. Tanto que eu me 
aposentei em noventa e sete. Ela faliu se não me falhe a memória em 
noventa e cinco. Ela parou de produzir. Aí depois que eu saí de lá, foi 
quando eu requeri a aposentadoria. Quando chegou foi em noventa e sete, 
demorou muitos meses pra chegar à aprovação. A menina até disse que tava 
tudo favorável, eu até pensei que vinha logo. Mas demorou uma eternidade 
pra chegar. Apesar de que ela paga retroativo, ninguém tem prejuízo não. 
Mas agora to aqui desfrutando o resto da minha vida (grifos nossos). 

 

Passa a falar da vida familiar, esposa (falecida) e filhos. O entrevistado 

destaca o avanço da escolaridade, de uma geração para a outra. Ele não estudou quase 

nada. Em contra partida seus filhos já fizeram, quase todos, o segundo grau: 

  

Me casei em cinqüenta e sete. Ela se chamava Antônia Tajino de Lima. 
Tivemos sete filhos. Foram três mulheres e quatro homens. A primeira 
mulher morreu, só tem seis vivos. Só moram aqui no Crato quatro. Tem um 
morando em Belo Horizonte e outro morando com mamãe no Rio de Janeiro. 
Meus filhos estudaram, mas nenhum chegou a ir mais não. Só o segundo 
grau mesmo. E teve um que nem terminou o segundo grau não. 
Minha esposa faleceu, tá com seis anos. Ela teve derrame38, ai no terceiro foi 
fulminante. Minha mãe ainda é viva. Ela completou noventa e um anos, 

                                                 
38 Segundo Dicionário Aurélio: Hemorragia, ger. Cerebral. 
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agora no dia dezesseis desse mês39 que nós tamos. Naquele tempo40 o povo 
casava muito novo. Eu acho que eu me casei novo também. Que eu me casei 
com vinte anos de idade. Com vinte anos por ai assim nasceu o meu 
primeiro filho.E papai faleceu em sessenta e cinco, bem novo. Com 
cinqüenta anos por aí assim. 

 

Lembra ainda da vida sofrida do seu avô no sertão de Lavras da Mangabeira: 

 

E meu avô era bem sofredor, era agricultor. Era morador desses sertões, lá 
em Lavras da Mangabeira. Tinha uma vida de sofrimento. Eu me lembro 
muito, que nós era pobre. Mas ele era mais pobre do que nós. Eles eram mal 
alimentados. Eu me lembro bem, que naquele tempo meu pai mandava nós ir 
passar o São João lá. E a comida deles era só o chá de feijão41, em uma 
farofa. E tinha uns peixinhos que ele pegava no açude. Era uma vida muito 
sofrida. Eu não gostava não. 

 

Acredita que sua vida melhorou depois da aposentadoria e com a 

participação nos grupos de idosos42: 

 

E a vida de aposentado tá muito boa. Eu comecei a trabalhar muito cedo, 
com dez anos. E achei que tava na hora de aposentar. Agora faço parte de 
três grupos de idosos aqui no bairro seminário. E gosto de viver meu tempo 
assim. Faço amigos, converso com todo mundo. Não importa se é homem ou 
menina. Faço amizade. E eu não gosto de ficar em casa não. 
Tá mais ou menos com uns cinco anos se não me falhe a memória que eu to 
no grupo43. Eu gosto. Gosto, aqui é muito bom, que a gente convive com as 
pessoas. Isso é bom, esse entrosamento com as pessoas. O cara viver isolado 
é ruim demais. Tanto que um dia eu tava na casa de uma menina ali na rua, e 
passou um cidadão lá se queixando pra mim. Dizendo: “Odair, essa vida de 
velho é ruim demais”. Aí eu disse: “só se for pra você, que a minha tá boa 
demais. Eu não tenho o que reclamar não. Porque graças a Deus eu tenho 
boas amizades, com todas as idades. Então eu não tenho do que reclamar 
não”. “Mas Odair é mesmo?” Eu falo isso do fundo do coração.  
E minha saúde, eu fui no médico da última vez, fiz os exames. Ele disse: “a 
saúde do senhor tá melhor do que a minha”. Eu to bem mesmo, graças a 
Deus. Como eu disse eu me cuido bem. Eu sei que um dia vou morrer, que 
não vou virar semente. 

 

Fala ainda do preconceito que sente por parte dos homens, em relação aos 

grupos de idosos e outros espaços: 

  

Mas, o que é ruim sabe o que é? É que nós homens somos muito 
preconceituosos. Você ver aí que a maioria esmagadora é mulher. Pra onde 
agente vai é assim. Porque você vê, eu faço parte desses grupos. Faço parte 
do Projeto Saúde dos bombeiros. Lá tinha uns oito homens. Ai ficavam: 

                                                 
39 Abril. 
40 Tempo em que casou. 
41 Pouco feijão, cozido em muita água. 
42 O entrevistado participa ao todo de três grupos de socialização de idosos, todos no bairro do seminário. 
43 Grupo e Idosos São José do Seminário. 
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“mas Odair, aqui a maioria é só mulher mesmo?” Sabe o que aconteceu ai? 
Eles foram fugindo de vagarinho. Sabe quantos homens tem lá hoje? Só tem 
dois. Eu e o monitor. Ai ele vive dizendo: “Odair não vá desistir não”. Eu 
não vou desistir porque eu to ali pela minha saúde. Pois infelizmente nessa 
parte ai, nós somos muito preconceituosos. E eu vejo isso de longas datas, na 
época da escola e tal, tinha a reunião de pais e mestres. Geralmente era no 
horário da noite. Você chegava lá à maioria era mãe. E eu sempre ia. Eu 
gosto de tá presente em todos os cantos. 

 

2.2. Dona Antônia44 

 

A história a seguir foi resultado de três encontros, que aconteceram em 

meses diferentes com Dona Antônia. A primeira conversa e contato foram no dia de 

uma reunião do grupo, onde ela se dispôs a conversar e contar histórias de sua vida. 

Depois deste primeiro contato, as outras duas conversas aconteceram em sua 

própria residência. A primeira foi enfrente a sua própria casa, costume muito comum no 

interior onde as pessoas fazem da calçada uma extensão de sua casa, sendo um local de 

encontro e de conversas entre amigos, familiares e namorados. Ela colocou cadeiras na 

calçada em baixo de uma grande árvore, onde passamos algumas horas conversando.  

Já o terceiro encontro aconteceu em sua sala, onde sentamos no sofá e 

deixamos a conversa fluir. Todas as conversas em sua casa foram bem agitadas, já que 

alguns de seus filhos e netos moram lá, sem contar os vizinhos que também apareceram. 

Mas todas as conversas foram bem proveitosas, já que a formalidade foi deixada de lado, 

e todos nós podemos-nos soltar e falar do que queríamos sem um distanciamento entre 

quem entrevistava e quem era entrevistado. 

Assim como quase todos os personagens, Dona Antônia nasceu na zona rural 

e só depois foi morar no Crato. Mas ela foi ainda bebê, não lembrando do sítio em que 

nasceu: 

 

Tenho sessenta e nove anos. Nasci no Sítio Malhada. Eu vim aqui pra o 
Crato muito pequena. Pequena não que eu nunca cresci. Novinha né? Aí foi 
mesmo que eu nascer aqui. O Sítio Malhada fica ali pra o lado da Ponta da 
Serra45. É Crato, mas é sítio. Eu vim pra cá muito pequena. Quando eu vim 
pra cá foi meus pais que me trouxe. Não lembro não, de jeito nenhum, do 
Sítio Malhada.  

 

Lembra do Crato que encontrou na década de 40: 

                                                 
44 Nome da personagem é fictício. Relato faz referencia a entrevistas realizadas nos dias: 27.10.2007, 
04.12.2007 e 28.04.2008. 
45 Distrito do Crato. 
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Quando eu cheguei no Crato, esse tempo era difícil, não tinha muita rua, 
tinha muito mato. Eu morei num canto que era Palmeira. Era Palmeiral, só 
tinha umas casas perto, mas não era rua não. Era perto da Igreja. Onde hoje 
é a Igreja São Miguel. Pois eu já morei ali. Tem aquele pátio que tem muita 
casa por detrás da Igreja, ali era um horror de palmeiras, e eu morava ali nas 
palmeiras. 
Morei muito tempo aculá. Na época em que eu morei lá não tinha Igreja não. 
E a rua era aquela só que tem em frente à Igreja, era só ela. Ali era só 
palmeira, e tinha os terrenos vazios. Eu morava numa casa nas palmeiras 
mesmo. Tinha três casas lá. A nossa, a do outro vizinho e a do outro vizinho 
mais perto da gente. Eram três casas. 

 

Assim como o depoente anterior, repete a memória de tempos piores, no 

passado distante, confirmando a memória de seu Odair. Tenta lembrar da casa que 

morou assim que chegou no Crato, mas tem dificuldades. A pobreza de sua família não 

é esquecida: 

 

Eu não me lembro direito da nossa casa não, só sei que nós era bem pobre. 
Hoje nós somos pobre ainda, mas somos ricos das graças de Deus. Mas na 
época de meu pai, nós era muito pobre. Nós morava numa casa que era 
coberta de palha, mas era tapada de barro. Nessa casa minha só tinha um 
quarto, a cozinha, o corredor e a sala. Corredor é assim como se fosse nessa 
casa aqui, invés de ter essa sala assim tinha uma coisa estreita assim. Um 
canto bem estreito chamava corredor. Agora chama área. O banheiro era 
dentro das palmeiras mesmo, fazia o banheiro dentro das palmeiras. Tinha 
muito pé de palmeira ao redor, e a gente tapava de palha e fazia um banheiro 
ali. Era um buraco no chão aí ia pra a terra. Descia pra a terra.  

 

Trabalhou na roça na infância, junto com a família na busca de uma 

subsistência: 

 

Eu morava com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eles trabalhavam na 
roça. Eu também trabalhei em roça mais eles. A roça era lá, eu fui 
apanhadeira de algodão, de feijão, de milho. Que esses donos de terra 
arranjam gente pra trabalhar pra eles. Meu pai ele era chamado pra trabalhar 
assim na roça, catar feijão, quebrar milho, apanhar arroz, essas coisas assim. 
Aí eu ia com ele apanhar algodão. Trabalhei com ele fazendo essas coisas. 
Era na roça dos outros. Trabalhando pra os outros, pra ganhar uma mixaria 
pra sobreviver. 
 

 

Relembra a morte de seus irmãos e mãe, e ainda das doenças que existiam 

naquele período: 

 

Nessa época nós éramos seis irmãos, mas morreu três. Eram quatro mulheres 
e dois homens. Tem um dos homens vivos e morreu outro. Morreram 
criança mesmo, morreu uma menina com dez anos e os outros morreram 
assim com seis, com cinco anos. Agora vivos, tenho dois irmãos só. 
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Nesse tempo epidemia que nós chamava era pneumonia, coqueluche e asma. 
Tuberculose. Que minha mãe morreu foi dessa tal da tuberculose. Ficou bem 
magrinha. Meu pai foi de velho, ele já tinha parado três vez, ninguém sabe o 
que foi. Foi de velho mesmo. Já tava com a idade avançada. E minha mãe só 
morreu mais por essa doença que pegou nela, mas se não fosse isso era pra 
ela tá viva. Que eu tenho tia, duas tias minhas. Tenho uma com cem anos 
que é viva ainda. Irmã da minha mãe. Irmã legítima de minha mãe. Parece 
com ela. Tem uma mais nova com oitenta anos. Eu mesmo que sou a 
sobrinha vou completar setenta. No dia 10 de junho46 eu completo setenta 
anos. 

 

Fala da constituição de sua família e lembra-se do pai, mãe e avôs maternos: 

 

Eu conheci meus avós, eles eram meus padrinhos de batismo. Eles morreram 
quase tudo assim numa época só. Primeiro morreu meu pai, ai morreu minha 
mãe, minha avó ainda cuidou de minha mãe, ai depois ela morreu também. 
Meu avô morreu primeiro e depois minha avó. Eles eram meus padrinhos de 
batismo. Eram os pais da minha mãe. Os outros avós eu não conheci, não. 
Meu pai nem falava, porque quando meu pai casou com minha mãe ele já 
tinha casado duas vezes. Minha mãe foi à terceira. Foi à última mulher dele. 
A mais nova. Eu tenho muito irmão, tem irmão por ai que eu nem conheço. 
Conheci uns bocado, mas já morreram os que eu conheci. Eu acho que ainda 
tem irmão por aqui, mas acho que eu não conheço. 
Na minha família são todos católicos. Meus pais, meus avós. Sempre foram 
pra a missa. E eu é que vou mesmo, pra a missa, pra todo grupo de oração. O 
nome da minha mãe era Raimunda. E de meu pai era Germano. Meu avô era 
José. E minha avó era Antônia. Meus irmãos morreram: uma Maria, uma 
Geraldina e um Oliveira. Ficaram vivos eu, Maria e José. 

 

Devido à falta de condições de sua família, D. Antônia teve que sair de casa 

aos 8 anos de idade para morar com uma senhora, que lhe daria melhores condições de 

vida, em troca dos serviços domésticos que ela prestaria: 

 

Eu fiquei lá na casa de meus pais até a idade de oito anos, quando eu 
completei oito anos eu vim aqui pra a rua pra a casa de uma mulher. Ai 
minha mãe ficou morando lá, ai depois ela se mudou ali pra a Diógenes 
Frasão, depois morou lá pra as bandas do Barro Vermelho. Eu fiquei lá 
porque minha mãe não tinha condições de me dar estudo nem nada. Ela me 
botou na escola. Ai ela ficou me criando, mas sempre eu ia na casa da minha 
mãe. Quando ela tava viva ainda eu ia lá. Foi com bem dois anos que eu tava 
lá minha mãe faleceu, ai eu fiquei só lá mesmo, morando com essa mulher. 
Ela que acabou de me criar. Uma mulher que já morreu há muito tempo, já 
morreram tudo. O nome da mulher que me criou era Rosa. Mas já faz tempo 
que ela morreu.  

 

Lembra com muito carinho de Dona Rosa, mulher que a criou. Acredita que 

foi criada como filha, só saindo de sua casa depois que se casou. Devemos registrar o 

fato de que a entrevistada, mesmo se sentindo “como filha”, conta que a filha de Dona 

                                                 
46 10 de junho de 2008. 
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Rosa ia para a escola, enquanto ela ficava trabalhando. Estas disposições culturais são 

reunidas por Sérgio Buarque de Holanda, na figura do “homem cordial” 47. Para este 

autor, as relações familiares invadem a lógica do trabalho/estado capitalista, retirando as 

obrigações que são fundamentais na sociedade de origem. No caso de D. Antônia, ela 

era doméstica em uma determinada casa, mas acredita que por ser quase que “filha”, 

não precisava ser remunerada financeiramente pelos serviços. Ela nos conta: 

 

Dona Rosa me criou como filha, mas eu trabalhava. Eu tava lá mesmo. 
Ajudava ela. Fiquei lá até quando eu casei. Até dezenove anos. Casei lá, o 
meu casamento foi lá na casa dela. Eu me lembro assim que ela era uma 
mulher que trabalhava, antigamente onde é ali o Hospital São Francisco48, 
tinha um posto, que ela trabalhava nesse posto. Era enfermeira que 
trabalhava, ela aplicava injeção. Era ali perto do Hospital, e o nome na 
época era lactário. Aí eu ficava lá na casa dela fazendo as coisas. A filha 
dela ia pra a escola, eu ficava tomando conta da casa, quando ela chegava 
ela ia ajudar. Ela me criou assim como filha. Ela só tinha uma filha e um 
filho. E uma irmã que morava com ela também. Eu vivia dentro de casa, ela 
considerava eu como filha, como família dela. 

 

Fala da casa em que morou com Dona Rosa: 

 

Eu me lembro da casa dela. Nós morava ali na rua Zé Carvalho49. Onde hoje 
é o prédio da banda de música. Ali de frente ao beco, aquele beco do padre 
Lauro50. Ela era mais ou menos. Era melhor do que nós porque trabalhava, 
tinha emprego tudo, e minha mãe não tinha emprego. Mas também não era 
muito bem de vida não. Era melhor do que a gente. Ela morava em casa da 
prefeitura, não pagava aluguel. Nessa época já era da prefeitura aquele 
prédio, era uma casa ai depois que reformou. Era bem grande, tinha um 
quintalzão. Tinha um pé de siriguela bem grandão que eu só vivia trepada. 
Eu vivia nesse pé de siriguela, era tudo madurinha. Eu achava tudo bom. Ela 
foi muito boa pra mim, foi minha segunda mãe, Graças a Deus.  

 

Agradece à senhora que lhe criou pelos estudos. Nessa época a nossa 

personagem cuidava da casa durante o dia e estudava a noite, mas não conseguiu 

concluir a quarta série neste período: 

 

Eu devo tudo que eu tenho hoje assim, eu devo meus estudos. Foi ela quem 
me botou na escola. Eu não estudei muito porque quando eu me casei ainda 
era pra eu tá estudando, mas não deu mais certo eu estudar. Com ela quando 
eu morava eu fiz até a quarta série. Depois que eu me casei, com meu esposo 
nós fizemos a quinta série, mas nós deixemos, a cabeça tava dando mais não.  
Como eu disse, eu estudei só a quarta série. Porque eu não podia, o tempo. 
Ela também não era uma mulher rica não. Ela era pobrezinha, também não 

                                                 
47 Ver: HOLANDA (1995, p. 140-152). 
48 Localizado no Bairro Pimenta 
49 Rua localizada no centro da cidade. 
50 Beco próximo a Praça da Sé. 
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podia me ajudar. Fiz só até a quarta série mesmo. Eu estudava a noite. Eu 
estudei em uma escola que em um tempo desse era o Dezoito de Maio. Só 
que chamava lá era Círculo Operário. Era Círculo Operário nessa época lá. 
Era da igreja Católica. 
Estudei só até quatorze anos. Porque foi assim, quando minha mãe morreu 
eu tinha quatorze anos. Eu fui ficando desinteressada de estudar, ai eu não 
tive com que estudar mais, e o povo era muito preocupado e também 
aperriado de me botar na escola. Ai eu fui de deixei a escola, fiz até a quarta 
série até o meio do ano, pronto não estudei mais. 

 

Tenta lembrar detalhes da vida escolar no círculo operário, mas tem certa 

dificuldade: 

 

Da escola me lembro de uns professores que eram Violeta Brito, Jacira Brito. 
Dona Lurdinha Brito foi minha professora. Ensinavam, ensinavam tudo bom, 
era uns professor bom. Eu não lembro mais não. Todas eram professoras 
minha. 
Ensinava negócio de Matemática, Português. Matemática agente chamava 
naquele tempo de Aritmética. Naquele tempo as coisas eram diferente.  E os 
livros não eram como esses livros de agora não, livros grandes, eram uns 
livrinhos pequenos. Era primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Não era 
negócio de série não, era ano. Estudei Geografia. 
 

Aprendeu a bordar na escola, o que nos faz ver que o Círculo Operário se 

preocupava em ensinar coisas práticas a seus alunos. Como ofícios para o 

desenvolvimento do trabalho. Relembra os passeios e festas de Santos, que lá 

aconteciam: 

 

Eu aprendi a bordar51 na escola, eu tinha muita vontade de aprender o 
crochê52 lá, mas não aprendi, vim aprender depois. Eles ensinavam lá, mas 
eu não aprendi não de jeito nenhum vim aprender depois. Mas também não 
sei fazer muito crochê não. Eu me lembro assim dos passeios, tinha passeio 
lá. Nesse tempo era assim agente ia passear na nascente53, tinha banho. Era 
caminhão pra agente ir pra os banhos. Já tinha banho nesse tempo, banho 
que era pra agente gozar na escola né? Ai fazia também a coroação de Nossa 
Senhora de Fátima. Tinha a festa de Nossa Senhora de Fátima. 

 

Dos colegas de escola nos conta o caso de uma que teve um fim trágico: 

 

Não lembro muito dos colegas não. Lembro só dessa colega que morreu. 
Quer dizer, dizem que foi casual, mas ela levou um tiro. O marido dela tinha 
uma oficina. Ai ela saiu pra ir comprar um remédio, um remédio até pra ela, 
que ela tava com problema. Quando ela chegou foi mostrar o remédio ao 
marido, e ele tava limpando uma arma, ai deu um tiro bem no peito dela. 
Ninguém sabe se foi por que quis, ou se foi casual. Até hoje o povo diz que 

                                                 
51 Segundo Dicionário Aurélio: Fazer bordado. Lavor feito em relevo, sobre estofo ou pano. 
52Ibidem. Tecido rendado executado à mão com uma agulha provida dum gancho na extremidade, e 
utilizado na confecção de peças ornamentais, de vestuário e outras. O ato de fazer crochê. 
53 Balneário popular do Crato. 
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foi casual, mas eu acho que ele quis matar ela mesmo. Sei que ela morreu 
minha amiga, era nova, faz tempo. Era Albertina. Era amiga de infância, foi 
colega da escola. Ela morreu nova, quando ela morreu fazia pouco tempo 
que eu tinha me casado. Dos outros colegas nunca mais tive contato com 
nenhuma não. 

 

Assim, como outras meninas de sua época, gostava de brincar de roda e de 

boneca. Ao morar e trabalhar na casa de Dona Rosa passa a brincar menos: 

 

Eu não tinha nenhuma diversão não, minha diversão era só brincar mesmo. 
Brincar de roda, brincar de boneca. Era só isso a diversão que eu tinha na 
casa da minha mãe. Ai quando eu cheguei na casa de Dona Rosa não tinha 
nenhuma diversão porque lá ela não deixava eu sair assim pra a rua, pra 
conversar com os outros povo. Eu vivia mais assim só na calçada. Era todo 
mundo que ia sentar na calçada, e ficar conversando54. 

 

Com o auxílio de uma tia, como muitos, criou formas de fugir do controle de 

sua mãe de criação: 

 

Mas quando eu tava com treze anos pra quatorze anos, ela não deixava eu ir 
pra lugar nenhum. Mas eu tinha uma tia minha que me chamava pra ir pra as 
festas. Eu ia pra os bailes escondidos dela, eu saia escondido. Mas era um 
baile que terminava cedo. Dava dez horas eu já tava em casa. Fazia que ia 
conversar com as amigas, ai, sumia dali a pouco nós aparecia. Era o baile 
que tinha lá na rua Senador Pompeu55. Era num prédio que o povo chamava 
feira da rapadura. Eu não to lembrada direito de como era. Era uma banda 
com as músicas tocando. Eu ia com minha tia e dançava era muito. Era 
muito bom. 

 

Gostava do carnaval, mas não chegava a participar. E chegou ainda a ser 

calouro da Rádio Araripe: 

  

No carnaval eu não saia não. Às vezes a gente ia só ali na praça Siqueira 
Campos vê as escolas de samba tocando e povo dançando. Mas eu nunca 
andava no carnaval não, só fazia olhar mesmo. Era muito bonito o carnaval 
antigamente, era animado, e o povo dançava muito. 
E também um tempo eu andei cantando na rádio Araripe, tinha um programa 
de canto, pra cantar e eu cantava. Era show de calouros. Eu gosto de cantar, 
ainda hoje to por ai cantando. Eu cantava muitas músicas, deixa eu me 
lembrar de uma. Tinha aquela, risque o meu nome de seu caderno: [Começa 
a cantar] Assim se passaram dez anos. Sem eu ver seu rosto, sem olhar teus 
olhos, sem beijar seus lábios assim. É tão grande a pena, que sofreu minha 
alma, as recordas que tu fostes o meu primeiro amor”. [risos] “Recordas 
junto a uma fonte nos encontramos. E alegre foi aquela tarde para nós dois. 
Recordas quando a lua abre o seu manto [Pára de cantar]. Me esqueci, não 
sei mais não.  
Lá cantava pra ganhar prêmio. Quem ganhava o primeiro lugar. Eu nunca 
ganhei não. Não cheguei a ganhar não. Que tinha menina que tinha voz 

                                                 
54 Costume comum no interior. 
55 Rua no centro da cidade. 
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melhor. Mas ganhavam prêmio, prêmio nesse tempo era cruzeiros. Não era 
real. Era cinqüenta cruzeiros, era cem cruzeiros. Era esse dinheiro assim. 
Mas eu nunca cheguei a ganhar não. Tinha meninas que cantavam melhor do 
que eu. Mas eu sempre gostava de cantar. 

 

Volta a contar o que lhe marcou no Círculo Operário. Dentre os fatos que lhe 

marcaram vemos que ela ressalta os aspectos lúdicos, como brincadeiras e a festa cívica 

da independência. Para ela, a cultura popular teve muita importância para sua geração, 

já que a mesma destaca as cantigas e brincadeiras de roda: 

  

No tempo do Círculo Operário nós brincava. Brincava de roda. Nós ia pra as 
paradas do dia sete, que a professora botava nós pra acompanhar as paradas 
do dia sete56. Era muito bom nessa época. Tinha, recreio, aí a gente brincava 
de roda, brincava de esconde-esconde. A gente brincava de roda, me lembro 
das músicas, mas eu não me lembro direito não, era assim: [Começa a 
cantar] Teresinha de Jesus, foi à queda e foi ao chão, acudi seis cavaleiros 
todos seis chapéu na mão [Pára de cantar]. Tinha a da laranja, mas eu me 
esqueci, meu Deus! De vez em quando eu to cantando. 
Na escola tinha muita menina e menino. Era metade, metade. Era muita 
gente lá. Era mais ou menos tudo de uma idade só de doze, treze, quatorze 
anos. Não tinha gente mais velha junto não, só tinha quatorze, treze e doze. 

 

Brincou até seus quatorze anos, mas logo após veio à morte de sua mãe, e 

sua saída da escola. Depois de alguns anos se casou. Começa assim a falar do marido e 

de como o conheceu: 

 

Com quatorze anos eu ainda brincava, eu brincava muito. Brinquei até 
quatorze anos. Depois que minha mãe morreu eu não brinquei mais. Ai 
completei os quinze anos. Quando foi com dezoito anos, Assis apareceu. 
Casei com dezenove anos. Tinha completado no dia dez de junho, dezenove 
anos. Quando eu casei foi dia quatorze. Hoje eu tenho vinte e oito netos. E 
oito bisnetos. 
Eu conheci meu marido foi lá mesmo na rua que eu morava. No tempo tinha 
um trabalho da prefeitura e ele ficava parado ali, onde hoje em dia é a banda 
de música que toca lá. Tinha um galpão que eles ficavam. E ele veio da serra 
que ele morava na mata. Ai nós comecemos a se conhecer. Ele esperava o 
caminhão pra ir pegar os lixos nas ruas. Que pegava os lixos assim pra 
deixar noutro canto. Era nisso que ele trabalhava. Ele veio da Serra e morava 
na Caixa d’água nessa época. Morava junto com um irmão dele, mas vinha 
esperar pelo irmão dele ai. Aí comecei a conhecer, depois começamos a 
namorar. Aí nós casemos, dentro de um ano. Com onze meses nós 
namoramos e casamos. 

 

Lembra dos filhos criados e mortos. Podemos, então, ver a enorme 

fertilidade da época e que o índice de complicações abortivas era alto, o que gerava 

muita mortalidade infantil. Ela mesma chegou a perder cinco filhos: 

                                                 
56 Sete de Setembro dia da Independência. Alusão aos desfiles comemorativos. 
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Eu tive quatorze filhos. Dez de tempo e quatro abortos. Criei dez, morreu 
um depois de três mês. Criei nove. Só teve duas mulher. Que os outros 
tudinho foram homens até os abortos foram homens. Só tive duas mulher, 
essa daí57 e uma que mora em São Paulo. Eu vou buscar ali as fotos do meu 
marido 58, nós completemos agora cinqüenta anos de casado. Foi no dia 
quatorze de junho essa festa ai. Que agente completou cinqüenta anos de 
casados. Foi ótima. Veio muita gente. 

 

Tendo dito que criou nove filhos, passou um tempo sem trabalhar fora de 

casa. Quando o mais novo completou seis anos, passa a ajudar o marido a vender 

bombons na Praça da Sé do Crato. Para que isso fosse possível, deixou o cuidado dos 

filhos mais novos sobre a responsabilidade dos mais velhos: 

 

Depois que eu me casei não trabalhei fora de casa não. Só mesmo na praça 
vendendo os bombons. Trabalhei muito tempo lá. Quando esse menino 59 
cresceu, com seus seis anos ai eu comecei a trabalhar lá. É bom trabalhar na 
praça. Eu deixei só por causa desse problema de pressão alta. Mas é bom 
agente vender lá na praça, eu passava o dia ali mais meu esposo. Às vezes 
chovia a gente tomava banho de chuva lá. Mas eu achava era bom. Nós 
chegava aqui pingando água [risos]. Ficava lá o dia todinho. Nós ia pra lá de 
manhã. Tinha dia que nós fazia nossa janta lá mesmo. Levava uma 
panelinha. Com um fogãozinho de carvão. Eu assava milho pra gente comer. 
Ele assava carne. Nessa época os meninos já tavam grande, tinha os maior 
pra cuidar deles aqui dentro de casa. 

 

Também trabalhou na feira: 

 

Me lembrei que eu vendi na feira também, comida. Eu já fui uma vendedora 
de vender comina na feira, naquelas banquinhas. Agora que não faz mais. 
Agente vendia, eu tinha uma banca que eu vendia comida. Toda segunda 
feira eu ia vender comida na feira. Fazia as comidas lá mesmo e lá vendia. 
Fazia feijão. Era a comida que o povo queria. Era feijão, arroz, baião de dois. 
Era almoço, era sopa, canja, batata às vezes cozida que o povo gosta, 
macaxeira. Essas coisas. Café, tapioca. Isso faz tanto tempo, Faz tanto 
tempo, que meus meninos, os mais velhos já tem quarenta e tantos anos. 
Quarenta anos mesmo que eu vendi lá. Lá no mercado ali no centro.  

 

Mostra-se ainda apaixonada pelo marido, depois de mais de cinqüenta anos 

de casados: 

 

Na praça eu achava bom era ficar com meu marido. Passar com ele o dia 
todinho lá era bom demais. Às vezes começava a chover assim de tarde, aí 
nós ia e fazia uma barraquinha e ficava de baixo pra não se molhar. E agente 
ficava ali na chuva vendendo, agente só saia de lá nove, dez horas, quando a 
chuva passava mais era que agente vinha pra casa. Eu achava bom nesse 
tempo que eu era mais nova, eu achava bom demais. As vendas eram 

                                                 
57 Filha mora vizinha a sua casa. Havia acabado de passar por nós no momento. 
58 Mostra fotografia. 
59 Refere-se ao filho mais novo que estava em sua casa no dia da entrevista. 
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boazinhas, bombom é uma venda muito boa. Faz uns cinqüenta anos que ele 
trabalha lá. 
Eu gostava de ficar era perto do marido. [risos]. Ainda hoje nós somos bem 
pertinho. Ele passa o dia na rua, mas quando chega agente fica pertinho. Vai 
se deitar bem pertinho, que agente não dorme separado não. Eu só não vou 
pra lá porque é muito quente lá. Minha pressão é muito alta, ai não dá pra 
mim ficar lá, que é muito quente. 

 

Diz sentir falta da presença do marido no grupo de idosos, mas não deixa de 

se divertir por ele não freqüentá-lo: 

 

Meu marido não vai lá pra o grupo60 porque à vontade dele é só de trabalhar 
mesmo naquela praça. Ele não tem vontade de ir pra canto nenhum assim de 
sair. Se ele fosse pra o grupo era bom, perdesse ao menos um dia pra ir pra o 
grupo era bom, mas ele não quer ir de jeito nenhum. Eu queria que ele fosse, 
eu chamo é muito, mas ele não quer ir. Porque às vezes tem uma festinha 
assim. Ele gosta de dançar, eu também gosto. Eu digo: “eu vou é dançar 
mais os velho lá, tu não quer ir”. Eu vou e danço mais os velhos de lá. 

 

Sobre o grupo de idosos São José do seminário fala do que mais gosta: 

 

Gosto muito de lá, gosto de mais das festas. Danço muito quando agente faz 
festa lá. O que eu mais gosto lá é das festas. Das quadrilhas, quando agente 
faz eu danço na quadrilha também. Participo de tudo, da apresentação e da 
quadrilha. E também me escolheram pra eu brincar o Maneiro-Pau61, só que 
quando era pra eu ir, eu não pude ir que eu tava doente. Ai eu não fui brincar 
nem um dia de jeito nenhum. Mas eu tenho vontade de brincar o Maneiro-
Pau. O grupo é ótimo. É muito bom aquelas palestras de Socorro62. Com 
aqueles amigos da gente ali tudo, é cada um que dá uma opinião. É muito 
bom. Agente é muito amigo, somos uma família ali. 
Nós canta de vez em quando lá no grupo, Socorro bota a gente pra cantar na 
roda. Agente canta é muita coisa lá. As brincadeiras que a gente faz no 
grupo parecem com as da escola. Às vezes ela faz umas brincadeiras de roda 
e diz cantem ai uma que vocês se lembrem de quando eram criança, e a 
gente se lembra de uma coisa de quando agente era criança. No grupo a 
gente fica tudo como criança. Por isso que é bom. É naquele momento a 
gente ta se preocupando só com nada. Somente com a reunião lá, com 
Socorro. Socorro é a querida de todos, é de todos. Ela é muito boa, é ótima 
ela. 
Pois é eu gosto de festa, toda vida eu gostei de festas. Nunca brinquei 
carnaval, mas gostava de olhar os carnavais. O povo brincando, dançando, 
sempre gostei muito de olhar. 

 

Depois de adulta, volta a estudar com o marido, pois ele não havia estudado 

anteriormente, e ela havia estudado há muitos anos. Foram os dois juntos para o 

                                                 
60 Grupo de Idosos São José do Seminário. 
61 “É dança oriunda do cangaço, possivelmente da região caririense, mas hoje tomando parte de todas as 
programações festivas do interior do Ceará. Todos os participantes cantam sob o refrão que dá o nome ao 
folguedo – maneiro-pau! Dançam todos em roda, com os cacetes que portam, batem-nos fortemente no 
chão, de forma ritmada”. Disponível em: <http://www.ceara.com.br/cepg/folclore.htm>. Acesso em 23 de 
Jul. 2008. 
62 Coordenadora. 
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programa de educação para adultos, fazendo mais uma vez da 1º a 4º série. Chegaram 

quase a concluir a 8º série: 

 

Sim agente voltou a estudar. Estudei. Agente estudou um ano, ou foi dois 
anos. Foi dois anos. Não foi mais de dois anos. Nós fizemos à primeira, a 
segunda e a terceira, quer dizer quarta. Era pra nós terminar, fazer a oitava 
mas nós não fomos. Porque era pra agente fazer aqui no Supletivo e ele não 
quis mais ir, disse que só queria estudar se fosse no Círculo Operário. Ai ele 
não quis mais ir, não teve mais professora lá que desse pra ensinar a agente, 
ele não queria, ai eu não fui mais. Mas ele estudou só adulto. 
A professora era muito boa. Duas professoras muito boas. Era Jussara, que 
foi uma professora ótima pra agente. E a outra eu esqueci o nome dela. 
Muito boa também, nossa primeira professora foi essa aí que eu não estou 
me lembrando o nome. Jussara foi à segunda professora, ótima. Agente 
estudava português, matemática, história. Tudo ela dava. Ela fazia tudo. 
Fizemos as provas. 
Meu marido gosta muito de contar história. Eu gosto mais é de ouvir as 
histórias, de contar não conto nada. 

 

Sendo uma pessoa simples, Dona Antônia, se sente realizada com as 

conquistas honestas de sua família. Comenta a felicidade e o prazer em conquistar a 

casa própria. O que para sua família foi uma conquista “suada”: 

 

Eu acho bom morar aqui. Tá com mais de quarenta anos que eu to aqui 
nessa casa. Tá com cinqüenta anos que moro aqui. Quando eu vim morar 
aqui a casa era bem miudinha, essa barreira era bem aqui. Olha como 
aumentou. Ai foi que ele mandou construir, a casa foi ficando melhor. Não é 
bonita não, mas é boa, porque só em não pagar aluguel. E é bom pra se 
sentar aqui de tarde, agente se senta depois do almoço. Aqui mora três filhos, 
eu e Assis, deixa eu ver, sete pessoas. É Assis o nome do meu marido. 

 

Conclui seu relato falando da aposentadoria: “Graças a Deus eu me 

aposentei. Eu me aposentei, pela idade. Eu me aposentei com sessenta e cinco, agora eu 

to com sessenta e nove63, ta com quatro anos que eu me aposentei. E meu marido ele é 

aposentado por tempo de trabalho”. 

 

2.3. Dona Ângela64 

 

Esta entrevista foi feita na cozinha de sua casa, onde ela preparava o almoço 

de sua família. Ao mesmo tempo em que preparava o arroz e cortava a carne que 

                                                 
63 Em abril de 2008. 
64 Nome do personagem é fictício. O relato faz referencia à entrevista realizada em Dezembro de 2007. 
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serviria de alimento para seu marido, filhos e netos, ela lembrava suas histórias e fatos 

marcantes que viveu ao longo dos seus 60 anos de vida.  

Durante a entrevista, seu marido chega a casa, e ela continua a dar seus 

relatos, apenas baixando o tom de voz quando fala algo que remete a “tempos ruins” 

vividos com ele. Seu neto encontrava-se na sala assistindo na televisão o programa 

infantil matinal da Xuxa, aparece algumas vezes na cozinha em busca de leite e biscoito. 

Ela se encontrava ainda muito abalada pela perda da mãe, que nesse momento havia 

falecido há 3 meses, desde o primeiro contato com ela, ela nos lembra a morte de sua 

mãe.  

A entrevistada chora várias vezes sempre que lembra de sua mãe e dos 

momentos difíceis vividos em sua vida. Derruba várias lágrimas durante a conversa. E 

estas passagens encontram-se destacadas no texto a seguir. Não interrompe, porém, em 

nenhum momento suas obrigações do lar. Foi assim que esta conversa se realizou: Em 

meio ao cheiro da cebola frita suas lembranças lhe remetiam felicidades e tristezas.  

Dona Ângela, que nasceu no Crato, começa falando dos filhos e marido: 

 

Eu nasci no Crato mesmo em dez de setembro de quarenta e dois. Completei 
sessenta e cinco anos. Passei a infância aqui, ai quando foi me casei, tive 
dois filhos. O marido foi morar em Fortaleza. Eu fiquei grávida, me deixou 
grávida, me deixou foi de resguardo. Quando eu fui pra lá o menino tinha 
dois anos. Quando eu vim de lá vim com nove filhos. Eu morei lá vinte anos, 
dezenove anos. Que os meninos que eu levei, eu levei um com três anos e 
outro com dois. Ai ele chegou com dezoito, e o segundo dezessete. Só sei 
que eu passei dezenove anos morando lá em Fortaleza. 

 

Aqui veremos uma uniformidade nos depoimentos: assim como os depoentes 

anteriores, Dona Ângela fala da dureza da infância e do trabalho que sempre fez parte 

de sua vida: 

 

A minha infância não foi boa não, por que minha mãe era lavadeira de roupa 
e nós ajudava muito ela. E aqui em cima não tinha chafariz a gente vendia 
água. No meu tempo a gente vendia água por lata. Eu morava aqui no 
Seminário. Era aqui. Num era água que nem ta sendo agora que tem poço de 
água, não tinha. Era chafariz era um sufoco a gente ia era de madrugada pra 
o chafariz. Esperar água. Eu morava com a minha mãe na rua São José, aqui 
no Seminário mesmo. Eu botava água pra as casa. 

 

Lembra a casa da infância: 

 

Nossa casa era quarto aberto, era sala, quarto e a cozinha. Ai depois que meu 
pai fez uma puxada. Pra ficar dois quartos, que era um da gente e outro deles. 



63 
 

E a cozinha e a sala. Mas sendo o quarto nosso aberto, do jeito que tá aqui. 
Sem parede. E era chão, a casa da minha mãe era chão. Não tinha piso, 
depois foi que botaram o piso. 

 

Além de vender água e ajudar a mãe na lavagem de roupa, no início de sua 

adolescência, junto com todos seus irmãos, vira artesã, fazendo varandas65 para ajudar 

em casa: 

 

Quando nós fiquemos mocinha eu fui fazer varanda. Varanda de parede. 
Tinha uma fábrica aqui, ali na rua da cruz que o homem comprava varanda 
de parede, pra botar em rede. Ai agente fazia, eu mesmo fazia. Varanda e 
fazia malha numas almofada. Eu e minhas irmãs também. E minha mãe 
continuava engomando e lavando. 
Minha mãe teve cinco filhos. Eram cinco irmãos com um rapaz. Um menino. 
Ele ajudava, ele trocia o fio. O fio pra agente, pra não viver solto na rua, 
mãe botava ele pra trucer os fios num fuso que tinha. 

 

Relembra o trabalho do pai, e que por ele ser analfabeto foi enganado em um 

dos empregos: 

 

Eu tinha pai, mas meu pai trabalhava no posto. Antigamente era posto São 
Cristóvão, lá onde é a REFESA66. Onde hoje é o posto Cristo Rei. Era posto 
de gasolina em frente a aqueles apartamento que tem. Ainda tem, mas agora 
é posto Cristo Rei, não é mais posto São Cristóvão. Aí meu pai trabalhou 
uns tempos lá, enganaram ele, meu pai analfabeto. Acho que ele trabalhou 
bem oito anos lá. Eu acho que não quiseram mais ele, mandaram ele assinar 
lá um papel e ele sem saber, sem saber ler. Botaram ele pra fora e ele não 
teve direito a nada. Pronto ele ficou, foi trabalhar de jardineiro. Minha mãe 
lavando roupa na casas. E nós trabalhando em casa fazendo varanda.  
Meu pai era difícil ele vir em casa, por que ele trabalhava. Meu pai, ele 
lavava carro, aí ele vivia lá no posto direto, vivia direto lá. Agente levava o 
almoço dele. Tinha dia que minha mãe botava o almoço do meu pai, nós ia 
deixar. Antigamente era uns porta comida de alumínio, o porta comida de 
alumínio de tanto botar feijão furou ele, ficou cheio de buraquinho. Por que 
quando tinha arroz mãe fazia arroz com feijão, quando não tinha era só 
feijão com farinha. Ai nó ia deixar pra ele.  
Mas meu pai já morreu faz tempo. 

 

Sempre destaca a dificuldade que ela, seus irmãos e sua mãe passaram na 

lavagem de roupa no rio: 

E a minha mãe ia no rio. Ela ia pra o rio às vezes nós ajudava ela, era no rio 
das piabas, que tinha água. A minha mãe lavava roupa e nós ia ajudar ela, 
por que era trouxa grande. O rio das piabas, era aqui antigamente era, era 
onde fizeram o canal. Nós ia lavar roupa pra cima assim, pra o lado do 
Lameiro aqueles lados sabe? Minha mãe ia lavar roupa pra lá. Passava o dia 
todinho no rio só chegava cinco horas da tarde. Lavando roupa do pessoal. 
Minha mãe era muito batalhadora, ela não tinha preguiça de nada. Era 
trouxa de roupa que ela levava pra as piabas pra lavar, o dia todinho. O 

                                                 
65 Segundo dicionário Aurélio:  Guarnição franjada ao longo dos dois lados da rede. 
66 Rede Ferroviária Federal. 
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nosso almoço lá ela levava carne, era até mulher que dava a ela. Ela 
trabalhava pra um açougueiro. Aí a mulher dava pedaço de carne a ela assim, 
ela levava uma latinha de leite ninho. Aí fazia o fogo lá, fazia o café, 
deixava ali sem coar. Quando passava um pedaço, a gente ia, assava a carne 
na brasa do fogo que fazia o café. Aí nós almoçava farinha com essa carne 
que a mulher dava e café. Aí pronto, com isso agente passava o dia. Já 
chegava em casa era bem seis horas, porque era longe. Aí agente ia ajudar 
ela, porque às vezes a roupa não enxugava, tinha sobrado.  

 

Mesmo trabalhando durante toda a vida, Dona Ângela foi para a escola. Sua 

mãe acreditava que melhoraria o destino das filhas dessa maneira, mesmo que algumas 

vezes tivessem que faltar aula para ajudá-la: 

 

Eu fui pra a escola. Minha mãe botou nós na escola, nós estudemos no 
Colégio Dom Quintino que tem lá pra depois da REFESA subindo. Tem a 
REFESA assim e ela é subindo, não sei se ela ainda é Coronel Luiz Teixeira. 
Eu sei que pra baixo ela é Coronel Luiz Teixeira, não sei pra cima, nós 
estudamos lá. Nós estudava pela manhã, ai quando nós chegava em casa ia 
trabalhar. No dia que minha mãe ia pra o rio às vezes agente faltava aula pra 
ir ajudar ela. Ai a roupa que ela lavava ela engomava.Todos os meus irmãos 
foram pra a escola. Tudinho sabe ler, tudinho estudaram. Só quem mesmo 
ficou mais atrasada mesmo fui eu. Fui até o terceiro ano, sem ser esse de 
agora.  
 

A depoente ressalta que a vida na escola também não era fácil. Acredita que 

hoje ir para a escola está mais fácil, devido aos programas de merenda e material escolar 

do Estado. O que não existia em seu tempo, fazendo com que crianças, que como ela, 

que não tinham condições de comprar materiais, nem levar comida para a escola, 

tivessem a vida dificultada. Ela lembra que muitas vezes passou fome na escola: 

 

Do tempo da escola eu me lembro que era muito difícil a vida da gente. A 
convivência da gente e a escola era difícil porque a escola não era essa 
facilidade que tem agora que dão livro. Tudo era comprado no tempo que eu 
estudava.  A fardazinha muito simplesinha. Nós não tinha merenda. Quem 
tivesse condições de levar, levava. Quem não tivesse ficava sem comer até a 
hora de voltar. 
Tinha uma mulher que vendia filhós, vendia merenda. Quem levasse 
dinheiro merendava quem não levasse ficava sem merenda. Nós era dumas. 
Que a minha mãe não tinha dinheiro. 

 

Nos conta detalhes do cotidiano escolar: 

 

No tempo que agente estudava, antigamente cantava o hino nacional. Agora 
a pessoa que não cantasse a diretora deixava a gente de castigo, pra ficar o 
derradeiro pra cantar o hino nacional sozinho. Tinha que todo mundo cantar. 
Eu sei que tinha uma professora Dona Tudinha, Meire. Parece que tinha 
Meire e Tudinha, não to lembrada não. 
Eu não me lembro de ter castigo não. Só de ter de cantar o hino. É o castigo 
era assim, se não cantasse o Hino Nacional junto na fila, ai ficava. Ai agente 
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já com fome, sem merenda. Nós subia a ladeira. Porque olha é longe daqui 
pra lá. Nós ia a pé e voltava a pé. Quando terminava a aula era que cantava. 
No fim de tudo, cantava o Hino Nacional. Quando era no mês de maio era o 
terço de Maria, nós rezava o terço todinho. Tinha que rezar todo o mês.  
Tinha recreio pra agente brincar. Brincava de pega- pega, brincadeira 
mesmo. Era só de pega- pega, de correr de bicheira, tinha a bicheira, “é você, 
é você, é você”. 

 

Critica a metodologia utilizada na escola para ensinar a ler. Acredita que não 

aprendeu a ler direito devido ao método adotado pela escola: 

 

Eu sei que na sexta –feira tinha o dia da leitura, ai ela dava pra gente. É por 
isso que eu acho que eu não aprendi a ler muito bem. Porque era assim elas 
pegavam uma turma de alunos que ia pra secretaria pra ler. Pra a gente ler os 
versozinhos nas revistazinhas. Ai elas davam pra agente ler sem voz, calado. 
Só pra a gente. Por isso que hoje em dia às vezes eu vou ler uma coisa eu 
leio só pra mim. “Você tem que ler só pra você”. Ela dava o livro a gente, só 
pra a gente ler pra a gente mesmo calado. E ela só lá passando o visto. 
Eu acho que não aprendi a ler direito por causa disso. Eu acho tão assim a 
pessoa ler só pra a gente. Sem ela ver se você ta lendo direito. Se tá lendo 
correto. Eu acho que assim sem se interagir é errado, sei não eu que penso. 
Porque agente ler só pra agente. Hoje em dia não tem. Eles tiram um a aluno 
pra ler pra todos ouvirem. O aluno que eles vê que já ta lendo correto. 
Também agente ia à lousa também. Ficar lendo só calado, só pra a gente. 

 

Recorda o que mais lhe marcou positivamente no período em que ia para a 

escola: a animação que acontecia no longo percurso entre casa e escola, com suas irmãs 

e alguns colegas que as acompanhavam. Isto devia servir como um remédio para 

espantar a distância e a fome que estas crianças enfrentavam na volta para casa: 

 

O que eu mais gostei, o que mais marcou mesmo no tempo que eu estudava 
era que a gente ia mais minhas irmã. Ai quando a gente voltava era uma 
animação, nós tudo brincando no caminho. Umas ficava correndo atrás da 
outra, até quando chegava em casa. E tinha uns colegas também. O caminho 
era animado, que a gente vinha brincando que era pra poder subir a ladeira a 
pé. E quando descer a ladeira ainda chegar naquele lugar. Que é longe e hoje 
em dia ainda é o Colégio lá.  
Eu me recordo também da linha do trem, nesse tempo tinha o trem. Agente 
fazia brincadeira, tinha a hora que o trem fazia baldiação, ia fazer a manobra. 
Nós pegava, entrava e ia. Entrava no trem e ia. Ai teve uma vez que o trem 
não fez a manobra ia embora. Eu não sei se foi minha irmã ou fui eu, nós 
fizemos foi pular do trem. Agente pulou do trem pra não ir embora. Era uma 
animação mesmo nesse tempo. Dessa vez o trem não fez manobra, ai vai 
agente pular. Eu era danada a mais danada da casa da minha mãe era eu. 

 

Destaca que entre as irmãs era a mais danada na escola. E acredita que por 

isso tenha estudado somente até a 3º série, já que repetiu algumas vezes de ano. Não se 

lembra ao certo quantos anos foram: 
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Na escola eu era danada, todos os anos as minhas irmãs passava e eu repetia 
de novo. Eu não tinha inteligência de estudar, não sei. Eu repetia, eu acho 
que era por isso que eu fiz só a terceira série, por que eu repetia. Porque 
assim eu não me interessava, acho que eu era danada demais, não me 
interessava. Eu leio e escrevo. Agora essas letras de agora, muitas letras, às 
vezes eu fico assim olhando na televisão, passa uns nomes assim eu digo, eu 
penso em mim: “se eu fosse escrever esse nome eu não sabia não”. Eu ia 
botar do meu jeito. Hoje são outros nomes, outras letras diferentes.  

 

Sua mãe valorizava muito os estudos. Mesmo com toda a dificuldade que 

passou na vida, lutou para manter os filhos na escola. Hoje em dia, Dona Ângela 

também acredita nisso, já que agradece por quatro de seus nove filhos que terminarem o 

atual Ensino Médio: 

 

Quando chegava no fim do ano minha mãe dizia que eu não ia ser nada. 
“Essa daí não vai dá pra nada que não quer nem estudar”. Minha mãe 
morreu tá com três meses. A minha mãe tinha vontade, a pessoa que ela 
tinha mais respeito no mundo era quem sabia ler, ela era analfabeta. Ela 
tinha inveja de quem sabia ler e quem tinha mãe, por que ela foi criada por 
uma irmã dela. Era as duas coisas que ela dizia: “Eu sei que é pecado a 
pessoa ter inveja da vida dos outros, mas eu tenho inveja. Tenho inveja de 
quem sabe ler, porque a pessoa querer fazer uma carta uma coisa. Ai eu 
tenho inveja dessas duas coisas”, ela dizia. Meu pai também era analfabeto. 
Já os meus filhos graças a deus eles tudinho já tem três que terminou o 
terceiro. Três não quatro, que eu tenho nove filhos. 

 

Fala de uma de suas filhas, que hoje mora com ela. Assim como no relato de 

Seu Odair, veremos que ela destaca um aumento de escolaridade entre a sua geração e a 

de seus filhos: 

  

A mãe desse menino ela ta terminando o segundo grau agora. Ela parou na 
sexta série. Ela quando tinha quinze anos ela fugiu com o pai desse menino. 
Ai passou uns tempos com ele. Da escola ela fugiu, ela foi pra a aula e de lá 
ela fugiu. Ficaram aqui no Crato, mas lá pra o lado da rua da cruz, pra 
aqueles lados. Sei que ela teve foi esses dois filhos, ele foi embora não dá 
nem notícias. E essa bolsa família que agente tem. Eu recebia só o vale gás, 
eu dei graças a Deus botarem ele na bolsa família. Porque ela já botou 
currículo em tudo quanto é canto por aqui e não é chamada. Não arranja, e o 
pai dela com todo o sacrifício tá pagando um curso pra ela de computação 
pra ver se ela arranja um emprego melhor. 

 

Passa a falar sobre o que ela e as irmãs faziam para se divertir no Crato, 

durante sua adolescência. Lembra da existência do rádio que era um bem possuído por 

poucos. Conta-nos sobre as brincadeiras de roda, teatro e as danças: 

 

Ai não tinha televisão nesse tempo era só rádio e era pouca gente que tinha. 
Ai de noite agente brincava de roda sabe. Um bocado de moçotinha, moça 
mesmo ia lá pra casa tudo brincar de roda. Até dez horas, dez e meia da 
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noite. Ficava um bocado de mocinha lá brincando com agente. Ai minha 
irmã era muito divertida assim ela inventava de fazer drama. Drama é como 
agora chama teatro. Ai fazia na minha casa mesmo. A gente fazia um palco 
assim de tábua, na sala mesmo apertadinho. Ia muita gente assistir. Ai cada 
cá representava uma coisa. A gente era aplaudida que só. Era bom. A 
fantasia da gente era aquele papel que faz enfeite. Aquele papel crepom, ele 
é engilhadinho. A gente fazia as saias, ficava bonito que só. Fazia o negócio 
da cabeça, ai cada cá representava uma coisa, era muito bonito. Todos os 
anos agente fazia drama.  
Tinha vez que juntava nossas amigas tudinho, ai no quintal da minha mãe 
tinha muita malva branca, que era uma malva que ficava bem grandona. 
Aquele mato que dá, que chama é de malva-branca67. E tinha unha de gato 68. 
Ai minha irmã limpava, limpava. Agente fazia guisado, ai cada amiga da 
gente cada cá levava uma coisa. Um levava um pedaço de carne, outro um 
pouquinho de arroz, um tiquinho de feijão. Eu sei que nesse negócio fazia 
comida pra tudinho. Ai chamava guisado. Cada cá levava um pouquinho ai 
juntava, juntava, juntava e era uma festa. Ai depois quando terminava o 
guisado a gente chamava um rapaz aqui da Misericórdia que sempre 
ensaiava drama com a gente, ai ele ia tocar violão e pandeiro pra a gente 
dançar. A diversão da gente era essa. Ai a gente ficava tudo dançando, 
quando era de três pra quatro horas ai acabava, cada cá ia pra casa. Ai a 
noite era a brincadeira da roda, era muito divertido e animado. 

 

O rádio esteve muito presente em sua vida. Destaca o bazar de música: 

Eu gostava de dançar, mas quando agente era moçotinha, que chama agora 
adolescente, de quinze pra dezessete anos, não tinha as festas que tem agora, 
era bazar de música que chamava. Que era até seu Elói 69  que fazia o 
programa. Ai começava o bazar de música parece que era nove horas da 
noite no rádio. Ai tinha um perto da casa da minha mãe e agente ia pra lá, 
um bocado de moça e rapaz. Ai ligava o rádio e agente ficava dançando até 
onze horas. Quando terminava agente ia.  

 

O Cinema Moderno: 

 

Uma vez na vida é que eu ia pra o filme, que tinha o Moderno. Que aqui no 
Crato tinha o moderno, às vezes eu ia, era muito difícil. Só quando tinha 
filme bom, bem falado era que eu ia. Tinha o matinal dos jovens. Agora 
chama jovens, mas chamava era da garotada. Era uma hora o matinal e eu 
também gostava de ir assistir. Nossa vida era essa. Não ia pra festa.  
 

As festas religiosas: 

 

Nesse tempo tinha a festa de Nossa Senhora da Penha que era muito 
festejada, muito falada. Ai a gente ía todos os anos, tinha a missa. Quer dizer 
ainda hoje tem. Mas tinha carrossel, parque de diversão. Aí a gente ia pra as 
novenas. Eu sei que era muito divertido. Aí só ia nós. Nós não tinha amigas, 
não, pra andar assim, não. Andava só nós quatro, as quatro irmãs. É tanto 
que a minha mãe comprava roupa, era eu e a mais nova do que eu igual à 
roupa. E as outras duas mais velhas do que a gente as roupas iguais. Se uma 
era rosa, as outras eram azul ou verde, mas sendo igual. Mãe fazia todo o 

                                                 
67 Althaea officinalis L., planta da família Malvaceae. Popularmente conhecida por malva-branca. 
68 Uncaria tomentosa, planta da família Rubinaceae. Popularmente conhecida por unha de gato.     
69 Elói Teles de Medeiros (1939-2000), radialista cratense. 
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esforço de comprar. Mas mãe comprava assim tinha uma mulher que 
morava lá na avenida São João que já morreu também, minha mãe comprava 
lá. A gente ficava pagando do jeito das lojas de agora, essa mulher vendia 
fiado, e minha mãe ficava pagando. 

 

Passa a falar da vida difícil depois de casada, já que seu marido bebia muito. 

E dos trabalhos que arranjou fora de casa: 

 

Eu trabalhava assim em casa quando eu era solteira, ai quando eu casei, fui 
morar em Fortaleza, a casa cheia de menino, e ele70 bebia muito e judiava 
muito de mim. Eu via faltar às coisas e os meninos crescendo, eu fui 
trabalhar fazendo faxina nas casas e lavando roupa. Mas tinha dia que ele 
cismava comigo e dizia que eu não tinha ido trabalhar, tinha ido era pra o 
cabaré. Sei que eu sofri muito lá. As coisas só veio melhorar depois que eu 
voltei pra cá de novo. Ele deixou de beber, deixou de tudo. Era horrível 
quando ele bebia. Aqui ele ainda passou uns tempos bebendo. Quando eu 
vim morar aqui eu trabalhei lá na Zé Carvalho, trabalhei sete anos. Aí essa 
filha minha foi chamada pra a grendene71, foi preciso eu sair de lá pra ficar 
com os meninos. Ela ainda trabalhou dois anos na greendene ai saiu. Pelejou 
pra voltar de novo, ai não teve mais jeito. Pra entrar é difícil, agora pra sair é 
bem facinho.  
Nessa casa que eu trabalhei sete anos, no começo, ela inventou de pagar o 
INSS72. Assim agente ia pagar as duas. Aí depois que eu sai, eu perguntei 
pra ela. Eu disse: “agora tu nem vai ficar pagando meu INSS?” Ela disse: 
“ não, a senhora saiu da minha casa, eu pagava quando a senhora tava na 
minha casa, agora a senhora se vire aí”. Não me deu nada. Sete anos. O 
pessoal dizia: “mulher, se eu fosse tu eu ia atrás dos teus direitos”. Eu disse: 
“Eu não, a consciência é dela”. Sete anos! E ela já tinha botado meio mundo 
de gente na casa dela, ninguém acertou lá o trabalho dela. Da vez que eu fui 
trabalhar lá, eu tinha dado meu nome no SINE73. A pessoa que trabalha 
nessas casas aí o SINE é que é encarregado, o SINE Ceará. Eu fui lá ela 
disse que ia fazer um teste comigo. Lavei a roupa dela, na primeira vez. E 
ela é exigente que só ela. Ai quando chegou de tarde, “Eu gostei do seu 
trabalho, é do jeito que eu gosto. A senhora vai ficar lavando pra mim, 
porque todo pessoal que eu boto aqui não dá certo. Depois que eu sai de lá 
eu nunca encontrei essa mulher em nenhum canto, ela mora lá no Zé 
Carvalho eu nunca me encontrei com ela. Tá com uns quatro anos ou mais 
que eu sai de lá. 

 

A partir deste momento da conversa a depoente começa a desabafar e 

demonstrar sua tristeza com a morte de sua mãe. Passa mais uma vez a contar as 

dificuldades por ela vividas, que ressurgiram quando vasculhamos suas memórias:  

[Começa a chorar] Quando eu casei, no tempo que eu casei. Minha mãe não 
teve condições de bater foto. Eu queria ter uma lembrança de quando eu 
casei, mas ela não tinha condições. Fiz a primeira comunhão também, não 
tenho foto. Tenho não. Minha mãe tinha vontade, mas ela não tinha 
condições. Era difícil, lavando roupa pra as casas.  
Olha quando nós era pequena, minha mãe fazia era assim: nosso almoço era 
feijão, arroz e rapadura. Ai minha mãe dizia assim: “só tem um quilo de 

                                                 
70 Seu marido. 
71 Fábrica de calçados. 
72 Instituto Nacional do Seguro Social. 
73 Sistema Nacional de Emprego. 
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arroz, vocês querem comer arroz de manhã ou à tarde?” Nós dizia: “mãe 
deixe pra de tarde”. Ai nó chegava da escola comia feijão com farinha e 
rapadura. Ai quando era de tarde ela fazia baião de dois e nós comia. O 
tempero era banha de porco que ela botava dentro do arroz, e era nosso 
tempero pra a janta. E a merenda de três horas era rapadura que nós comia. 
Rapadura sabe era a nossa merenda. Ai agente tomava água e ia trabalhar. 
De manhazinha nós tomava café com farinha. Fazia, escaldava e comia. Era 
um sufoco nesse tempo. Aí pronto, nós era tão satisfeita nós tudo era forte. 
Era umas moça tudo forte. O pessoal perguntava o que era nossa comida, 
que nós era tudo forte. Era desse jeito a nossa vida.  
Nós vendia água, aí nós subia essa ladeira da Coronel Luiz Teixeira. Tinha 
dia que nós botava de dez lata d água. Eu vendia água na feira pra aqueles 
homens que vendem quebra queixo. Eu passava o dia todinho na feira 
vendendo água, quando era cinco horas eu subia pra casa. Era só na segunda 
feira. E na semana era pra o pessoal, eu já tinha a freguesia de vender água. 
Era com isso que agente comprava as coisas da gente, que agente sabia que 
ela não tinha condições de dá. Ai agente ia botar água nas casas. Era difícil 
as nossas vidas.   
Às vezes eu conto a metade das coisas aqui as minhas filhas elas não 
acreditam não. “Pois é, eu to dizendo como foi a minha criação”. Muitas e 
muitas vezes nós ia dormir sem comer. Teve uma época que era do cassaco, 
meu pai foi. Ele ia os dias todinho pra o lado de lá. Aí a gente ficava 
esperando ele chegar pra ver o que é que ele trazia pra agente comer. Eu não 
sei pra onde ele ia não, eu sei que quando ele chegava, davam uns pãezinhos 
a ele, assim miudin, ai ele trazia. Às vezes a gente esperava que ele chegasse 
que ele chegava tarde. E outras vez agente não esperava, agente ia dormir 
com fome. Minha barriga chega roncava, agente mal conseguia dormir de 
fome. Agente dá graças a deus dormir. Tinha uma irmã minha que dormia 
era logo. Ia logo dormir [Para de chorar].  
 

Depois do desabafo de suas lembranças dolorosas, começa a falar das 

mudanças que aconteceram em sua vida. Lembra de seus filhos, que hoje adultos, já 

trabalham e conseguem lhe ajudar: 

 

Pra mim agora graças a Deus ta fácil. Meus filhos trabalhando, tem um que 
trabalha na nacional gás. Ele vai casar agora esse ano, disse que vai ficar me 
ajudando. Tem outro que é moto-taxi da greendene, tudo tem as mulher dele, 
mas me ajuda. Meu marido graças a Deus ele ta trabalhando direto, não para. 

 

A espera ansiosa pela aposentadoria74 que ajudará em muito a sua vida: 

  

Eu vou me aposentar agora se Deus quiser agora no começo do ano. To 
torcendo que de certo, que a idade eu já completei, completei em setembro75. 
Tô com os documentos tudo já pronto. Depois que eu sai dessa mulher eu 
ainda paguei bem dois anos sozinha, tava caro subiu pra cinqüenta, era um 
sufoco pra esses meus filhos me dá. É ruim de mais a pessoa não trabalhar e 
ficar pedindo a um e a outro. Ai eu digo: “não eu acho que eu vou dá baixa 
mesmo, não vai dar pra eu ficar pagando não. Todo mês arranjar cinqüenta 
reais assim fácil”. Fui lá e dei baixa, a moça pelejou, mas eu disse: “mulher 
é que não tem condição de todo mês, que eu não tenho mais condições que 

                                                 
74 Não se trata de aposentadoria, mas da assistência prevista na LOAS (lei Orgânica de Assistência 
Social). 
75 Setembro do ano de 2007. 
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eu não to mais trabalhando, ai fica difícil pra mim pagar”. Ai pronto assim 
mesmo parece que eu paguei oito anos. Seis anos, foi seis ou foi oito. Assim 
quando eu trabalhava em Fortaleza eu ainda trabalhei em um colégio quase 
três anos. O pessoal diz que vale, o que tá na carteira vale. Ai com cinco que 
eu trabalhei depois que eu vim morar aqui ai já fez oito. Ai os carnê ainda ta 
lá dentro. Tem cinco carnê lá dentro e o que tá na carteira. Eu não sei o que é 
que vai dá. 

 

Sua participação no Grupo de Idosos São José: 

 

Acho que já tá com uns quatro anos que eu vou pra o grupo. Uns quatro a 
cinco. Gosto de mais de lá porque é onde agente se encontra com as amigas 
da gente, muito bom lá as pessoas tudo unido, tudo conversando, é muito 
bom. O que eu mais gosto é quando tem as brincadeiras.  

 

E termina contando que sua participação no projeto Saúde dos Bombeiros, 

ajudou muito em sua saúde: 

 

Eu tenho ido aos bombeiros também, ontem a aula dos bombeiros foi dança. 
Foi bom que só, uma professora que vai dá aula a gente de dança, animado. 
Também é outra turma lá. É muito amigo. Eu tive labirintite e tive 
depressão: era todo o tempo chorando, eu não dormia, eu não comia, eu tava 
bem magrinha. Ai foi o tempo que eu entrei nesses bombeiros, e eu já tava lá 
em Socorro76. Depois que eu entrei nos bombeiros e fiquei fazendo essas 
atividades eu melhorei, nunca mais senti.  

 
2.4. Sr. Fausto77  
 
 

Esta conversa aconteceu na escola onde o grupo se reúne. Após a reunião 

fomos conversar com seu Fausto em uma mesa que se encontra fora da sala de reunião 

próxima ao jardim da escola. Ele é um senhor de mais de setenta anos, que gosta muito 

de falar e de se expressar. Isto foi percebido na reunião, na qual ele fica sempre 

conversando com seus colegas, e dando opiniões diversas em várias conversas com o 

grupo. Logo que nos identificamos, ele se dispôs prontamente a conversar, não 

poupando palavras na hora da conversa. Adora narrar os fatos de sua vida, mesmo que 

os mais difíceis, o que fez com que a conversa fluísse rapidamente. 

Sobre sua origem e nascimento diz: 

 
Tenho setenta e dois anos. Já vou interar os setenta e três agora em fevereiro. 
Nasci em trinta e quatro. No dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e 
trinta e quatro. Já vou interar setenta e três. 

                                                 
76 Coordenadora Grupo São José. 
77 Nome do personagem é fictício. Entrevista realizada no dia 04.12.2007. 
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Sou do Pernambuco, do Exú78. Agora meus documentos é de Bodocó79, foi 
tirado lá os documentos. Vivi no Exú só de novinho. Ai eu sai de lá, fui pra 
Pernambuco pra a Serra do Gato. É assim distrito de Pernambuco, de 
Bodocó. É por isso que meus documentos é de lá. Morei lá em Bodocó um 
bocado de ano. Na serra, na chapada da serra. Era assim trabalhando de 
agricultor de roça de mandioca. Só lavra de mandioca. Até rapazinho. 
 

Nascido e criado na roça, fala dos sofrimentos vividos na infância: 

 

A terra era nossa mesmo. Dos meus pais. Mãe, quando ela faleceu, eu era 
novinho tava na base dos seis anos, mais ou menos. Eu fiquei sem mãe, ai 
fiquei só na mão de pai. Ai depois pai casou com uma mulher, eu já fiquei 
em sofrimento. Fiquei em sofrimento, ali eu passava dia sem comer. 
Sofrendo, comia maracujá nas capoeiras porque não tinha água, água difícil. 
Era agente carregando água do Brejo do Santo Antônio com quatro léguas 
de distância. Pedindo farinha pelas casas pra comer. Carregando água em 
quatro animal. Agora nem eu podia nem com água, quando eu enchia lá eu 
vinha era bolando. Ai o povo dizia: “tu não tem pai não?” eu digo: “Tenho”. 
“Tu não tem pai não, rapaz? Como é que um pai faz uma coisa dessa com o 
filho?” 

 

Era o filho homem mais velho de seu pai, assim passou a ter grandes 

responsabilidades desde criança: 

 

Lá em casa eram oito filhos. Eu era o mais velho dos homens. Agora tinham 
as mulher, eram quatro homens e quatro mulher. Era na base dos seis anos 
que nós morava lá ainda. Ai eu vivia nesse sofrimento. Eu não podia, ai 
esperava por uma pessoa que podia, pra botar aquela carga em cima do 
animal. Chegava em casa meia-noite, só via o carrasco esquisito, só ouvia a 
cantiga do grilo. Ai pai vinha me encontrar, ai sabe a coisa boa que eu 
recebia? Era uma pisa no caminho. Ai pai pegava e me corava. Ai eu 
chorava, chorava de desgosto, e de tanta raiva. E ali não era pra chorar não. 
Porque ali, foi sofrimento pra nós. Sofrimento, sofrimento.  
 

Aqui podemos comparar as personalidades dos entrevistados. Alguns 

lembraram com felicidade alguns dos fatos do passado, apesar das tristezas e 

dificuldades. Já Seu Fausto guarda uma memória apenas de sofrimento. Lembra do 

trabalho nas casas de farinha durante sua infância. Em sua opinião, isto só aumentou seu 

sofrimento, sempre lembrado na conversa: 

 

Ai certo que pai foi vendeu tudo quanto tinha. Ai foi morar a favor. Foi 
morar mais um compadre dele, o compadre foi e entregou uma fazenda pra 
ele tomar de conta. Na serra. Trabalhava, nós começava de maio a dezembro 
farinhando. Isso era direto, só parava em dezembro quando era pra fazer as 
plantações. Agora ali era um sofrimento. Eu era o imprenseiro. Eu 
Imprensava massa. Peneirava. E isso ai era noite e dia. Agente dormia muito 

                                                 
78 Cidade Pernambucana, localizada no polígono da seca. E tem como limite os municípios de Bodocó, 
Moreilândia, Granito e Crato. Fonte: http://www.cidades.com.br/cidade/exu/002547.html In: 19/07/2008. 
79 Município Pernambucano. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bodoc%C3%B3 in: 19/07/2008. 
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pouco à noite. Isso ai mais ou menos, nós passamos cinco anos nesse 
trabalho, farinhando. Ninguém tinha hora não. Era de madrugada. Agente 
tinha assim de doze horas até duas da madrugada, ai agente acordava. Eu ia 
caçar animal na roça, nos mato de madrugada. E o gelinho caindo. Era frio. 
Ai pegava ajeitava os animais e ia buscar água. Quando eu chegava tomava 
de conta de novo do aviamento80.  
 

Ressalta o trabalho familiar, onde todos os seus irmãos eram obrigados a 

colaborar na produção da casa de farinha, enquanto seu pai negociava. As funções 

podiam ser alteradas dependendo das necessidades: 

 

Pai era desses homens que gostava de negociar, botar bodega. Botava 
bodega, botava açougue. Ele matava muito gado, boi, criação. Tudo isso ele 
cuidava, ia matando, tinha uma bodeguinha e vendia tudo. Na serra. Eu no 
aviamento. Agente trabalhava na farinhada. Meus irmãos? Tudo. Era tudo 
trabalhando. Meu pai trabalhava também. Às vezes quem tivesse 
desocupado ia despachar o povo. Era tudo em um canto só. A casa de 
farinha, e a bodega e a casa aqui. A casa com a bodega e o açougue. Morava 
tudo lá. Era eu, meu pai, a esposa e sete irmãos. E o pessoal que trabalhava, 
tinha sete rapadeiras. Sete, oito rapadeiras de mandioca. Aquilo ali era pra 
render quarenta cargas de mandioca por dia. Todo dia era assim. Todo final 
de semana saia duas carradas de farinha. Era dois fornos rodando dia e noite. 
Pra quem trabalha nisso ai não podia dormir, dormir nós dorme sentado ali, 
na boca do saco de farinha, ficava cochilando ali. “Opa, vamos ver que já ta 
na hora”. Pronto ali era tudo em sofrimento. Mais ou menos passava dia sem 
comer, que naquela época mais ou menos feijão era contado os caroço que 
era botado no prato. 

 

A vida econômica de sua família melhora por um tempo com a farinhada81, 

mas as necessidades passadas anteriormente foram marcantes em sua memória, 

principalmente a carência alimentar: 

 

Nós só melhoremos mais depois que passemos para a farinhada. Mas 
quando não tava farinhando ali você fazia aquele tacho de massa, beiju, 
botava no fundo do prato de barro, quando acabar botava uma camada de 
caldo daquele feijão que só via os carocinhos, ai botava outra camada em 
cima. Ai comia. Ai tirava aquele, ai bebia aquela água, só a água branca 
quente. O caldo do feijão. Aquilo mal tinha feijão, que as coisas eram caras 
de mais. Ai depois que nós comecemos essa farinhada, o negócio foi 
melhorou, agente ganhava dinheiro. Porque agente fazia farinha de peleita. 
Peleitava, dois mil sacos de farinha pra fazer né? Mil e quinhentos, dois mil 
sacos. Nós fazia de empeleita, ganhando sabe? Fazia pra lá pra o dono do 
terreno, que pai vendeu tudo, ai nós passemos pra lá, pra morar de morador.   

 

Seu pai teve a ajuda de um compadre, que lhe emprestou o terreno para que 

plantassem a mandioca e produzissem a farinha. Veremos na continuação de sua 

                                                 
80 Segundo dicionário Aurélio, termo pode se referir a engenho rústico para a fabricação de mandioca. 
81 Segundo Dicionário Aurélio: Fabrico da farinha de mandioca. 
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história que este “empréstimo” da terra esteve presente em outros momentos de sua 

vida: 

 

Tudo que agente plantava era livre. Não pagava nada não. Porque eram 
umas pessoas boas. Ninguém pagava nada. Os donos ficaram lá. Mas eram 
umas pessoas mais de idade ai entregou tudo. “Isso ai é de vocês, só não é 
de vocês pra vender. Ai podem se virar ai”. Eram amigos e compadres de 
pai. Ai você sabe agente trabalhando muito, ai melhorou de condições.  

 

Ao melhorar de vida, seu pai resolveu comprar terrenos com mais tarefas82 

de mandioca, mas, foi enganado por um dos vendedores, que ficou com parte do 

dinheiro pago, e utilizando da força freqüente nos sertões nordestinos tomou o terreno 

de volta. Este fato ele nos conta a seguir: 

 

Pai melhorou ai comprou um terreno. Ai comprou cento e quarenta tarefas 
de terra. Com vinte tarefas de mandioca. Em Bodocó, na serra de Bodocó. 
Ai ele não se conformou-se com essa daí, comprou mais duzentas e oitenta 
tarefas de terra. Todas cobertas de mandioca, com aviamentos e casa de 
morada e tudo. Ai foi o fim da picada. Ai comprou por duzentos e vinte e 
oito mil. Ai quando o caba recebeu cento e vinte mil passou o rodo em tudo. 
Ai pai fica no meio da rua. Fiquemos só com o outro terreno as cento e 
quarenta tarefas de terra. Se não fosse tinha ficado com uma mão no queixo 
e outra no pano.  
Foi tomou foi tudo. Não entregou mais, porque ele queria pé no bucho pra 
ele pagar logo imediatamente. Ai ele queria vinte dias pra dar o restante do 
dinheiro, ai ele só tinha dado cento e vinte. Ai ele não conseguiu ai ele: 
“pois eu pego tudo” enfiou o pé no bucho. Faltando dois dias pra o 
vencimento ele chegou lá e tomou tudo. Ai chegou logo com o carro cheio 
de cangaceiro. Agente tava morando lá. Nesse dia que eles chegaram lá eu 
tinha ido pegar água no barreiro, na serra. Ai quando eu cheguei eles já 
tinham pegado tudo. Já tinham carregado motor e tudo eles levaram. Os 
oitenta quilos de farinha que já tinha feito ele levou, jogou dentro do carro e 
levou. Ai ficou um montão de mandioca lá. Ai nós peguemos essa outra 
mandioca, ai botemos em outro aviamento ai fizemos, foi a farinha que nós 
lucremos. No outro dia quando amanheceu passamos para o outro terreno. 

  

Seu pai continuou tendo insucesso nos negócios: 

 

Pai era desses homens negociador, ai você sabe que essas pessoas que às 
vezes negocia muito às vezes se desmantela. Ai pegou a tomar dinheiro a 
um homem aqui do Crato, quando ele deu fé tava em cento e vinte contos, 
naquele tempo. Ai foi, o homem foi e disse: “ah o jeito que tem é eu ficar 
com o terreno que o senhor tem. O jeito que tem é o terreno”. Ele disse: “eu 
quero vender que eu quero lhe pagar”. Ai saldou trinta e quatro conto, foi o 
dinheiro que ele saldou lá do terreno. Ai lá ele distroceu pra o lado de 
Trindade83. Ai ficou em Mangueira, pertinho de Trindade.  

                                                 
82 Segundo dicionário Aurélio: termo se refere no brasileirismo a unidade de área, equivalente no CE a 
3.630m2 
83 Cidade localizada no sertão Pernambucano. 
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Passa a contar da sua chegada na cidade do Crato no ano de 1951. Mesmo 

indo morar no Crato não deixou de morar junto da terra, da roça que sempre fez parte de 

sua história. Foi assim morar no Pé da Serra, zona rural do Crato: 

 

Ai vim pra o Crato. No ano de cinqüenta e um. Ai eu voltei desde cinqüenta 
e um que eu moro aqui no Pé da Serra. Quando eu vim morar no Crato eu já 
tinha dezoito anos. 
Eu não tinha nada aqui, eu vim morar, fiquei aqui mais um companheiro. 
Um concunhado meu, trabalhei mais ele, ajudei a ele. Casei com essa 
menina ai ele foi e me deu um pedacinho de terra pra eu morar. E disse: 
“faça sua casa ai. Ou você me enterra, ou eu lhe enterro”. Tanto que eu 
ficava fazendo o que? Ganhando dinheiro de serviço pra comer, condições 
de fazer uma casa eu não tinha. Ele disse: “Você tem coragem? Eu lhe dou o 
terreno ai pra você fazer uma casa. Tem esse trecho ai, você querendo fazer”. 
Eu fiz um ranchinho. Ai depois do ranchinho eu fui trabalhar pra fazer uma 
casa mais melhorzinha, ai fiz a casinha mais melhorzinha. E eu trabalhando, 
fazendo carvão pra escapar a vida. Era fazendo pra vender aqui no Crato. Ai 
que levava as coisinhas pra casa, pra comer. Ai nesse sofrimento. 

 

Podemos ver nos relatos certa solidariedade. Tem sempre alguém, em algum 

momento, ajudando o entrevistado. O que aconteceu também com Seu Fausto, que 

passou de carvoeiro a vendedor viajante, com o auxílio de um amigo: 

 

Eu cheguei aqui teve um filho de Deus que botou as mãos em cima deu. 
Disse: “Fausto saia dessa vida, que essa vida sua não presta. Fazendo carvão, 
morrendo e se acabando? Não faça não uma coisa dessa não. Eu vou botar 
você pra negociar”. Eu digo: “Eu não posso negociar não. Com o que?” “Eu 
entrego as mercadorias e você vai vender”. Ai o cara foi e me deu um 
bocado de mercadoria, me vendeu. E disse: “Venda, vá vender e saia dessa 
vida”. Ai eu comecei vendendo, vendendo, prestava conta. Ele dizia: “Se 
não der pra me pagar pode comer tudo. Eu não quero que você passe fome”. 
Ai eu comecei a vender. Ai depois ele disse: “você agora vai deixar essa 
vida e vai vender bijoteria” Comecei a vender bijoteria, no começo ele só 
me dava daquele relógio mais fraco. Ai depois surgiu aqueles relógio bom, 
de primeira linha. 
Eu vendia pelo Pernambuco, eu andava viajando. Eu já era casado, eu casei 
com vinte e quatro anos. Tive quatro filhos. Ai pronto eu comecei a vender, 
vendia relógio. Ai o negócio clareou, veio clareando. Ai ele me apresentava 
o pessoal lá do Juazeiro, dizia: “Olha aqui um freguês bom, ele negocia 
comigo”. Ai todo mundo afrouxava a mão pra mim. Ai eu digo: “não eu não 
posso negociar com um bocado de gente, eu só negociei com um. Porque o 
que arranjar é pra um”. Ai eu fiquei vendendo, depois parei as vendas. Ele 
disse: “rapaz tu parou?”. “Parei, eu não vou querer mais não, vender não”. 
“Porque?” “Porque você já saiu do ramo, quem que vai me afiançar coisa 
pra mim vender?” Que ele botou logo um mercantil no Juazeiro.  

 

 

Quando é questionado sobre o nome desse homem que tanto lhe ajudou, sua 

memória falha, mas com um pouco de esforço logo lembra o nome do juazeirense: 
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E não é que eu esqueci o nome dele! Ele é vivo, ele é um cara novo e é 
trabalhador, mora no Juazeiro. Era Carlim. Carlim agora eu me lembro, cara 
bom. Era um cara de sucesso. Eu ainda tenho contato com ele, às vezes vejo 
ele. É difícil eu ir na casa dele. Ta com uns dois anos que eu fui lá. 

 

E continua: 

  

Ai ele dizia: “Fausto eu não quero que o senhor deixe de negociar não, rapaz. 
Eu vou botar você pra vender bijoteria. Ai seu Vicente vai ficar lhe 
despachando as coisas. Vamos lá”. Ai eu fui. Chegou lá ele disse: “Seu 
Vicente o tipo de mercadoria que esse homem aqui quiser o senhor pode 
despachar. O senhor não pegue o nome dele, o nome vai ser o meu. Vai ficar 
aqui número de telefone tudo. O que ele precisar pode vender. Se ele ficar 
devendo não é ele não, é eu quem ta lhe devendo”. Seu Vicente é um 
vendedor de jóia. É Vicente jóias.  

 

Além de vendedor, virou fotógrafo: 

 

Ai um camarada meu disse: “Tu vai tirar foto”. “Eu não sei tirar foto não”. 
Ai foi ele me ensinou tudo direitinho, me deu a máquina pra eu trabalhar pra 
ele, mais ele. Ai escreveu a abertura da máquina, como era pra tirar, e tire a 
favor da luz, sombra comprida, sombra curta, sol quente, sol frio. Ai pra 
acabar me deu tudo anotado. Ai eu ficava batendo foto. Virei fotógrafo. Lá 
era muito bom, eu trabalhei muito com fotografia pra lá. Lá pra Pernambuco, 
e os caras lá tudo era bom. Tinha uma festa eu tirava cento e cinqüenta fotos, 
rapaz. 
Minha família morando aqui.  Aqui na Boa Vista84. Agora meu pai morando 
lá em Pernambuco. Porque meu pai morreu agora em dois mil e dois. Meu 
pai no Pernambuco e minha mulher e filhos aqui. Trabalhei um bocado de 
tempo no Juazeiro. Nas festas. Lá pagavam bem, vendia e batia foto. Lá eu 
pagava os direitos pra trabalhar lá dentro do Juazeiro, porque lá agente tinha 
que trabalhar, mas tinha que pagar os direitos. Tudo era no seguro, era 
plaqueta, os blocos tudo batido. Dizendo o nome da foto, a rua que mora e 
tal.  

 

Lembra dos percalços da vida de vendedor viajante: 

 

Ai que eu sai de lá e fiquei rodando por Pernambuco, pra vender essas jóias. 
Lá ai os cabras me roubaram, fui roubado: mil conto. Os cabras levaram 
logo mil de uma vez, me pegaram dormindo e levaram o dinheiro. Ai eu 
meti os arados pra riba, ai eu cheguei e conversei, ai o homem disse: “não, 
você não vai deixar de vender não. Porque o freguês bom é pra eu sustentar 
tempo bom e tempo ruim. Se eu só quiser em tempo bom, eu não to sendo 
freguês”. Ai eu comprava armamento, comprava revolver. Eu negociava 
com isso aí, eu vendia revolver. Eu levava daqui, comprava lá. Tinha tudo 
pra vender, era rifle, ai onde aparecia um eu comprava e vendia, tinha meu 
ganho. O ganho era bom, eu ganhava bem. 

 

 

                                                 
84 Bairro Cratense. 
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Memora com alegria a conquista de seu terreno e de sua casa própria: 

 

Ai depois quando eu já tava mais ou menos, quando eu cheguei aqui, eu 
ajuntando fazendo um depositozinho. Ai o homem foi e resolveu não me dá 
mais, disse agora você ta em condições de comprar eu vou é lhe vender85. Eu 
fui e comprei, o pedaço de terra a ele. Comprei, ai construí uma casa. Ai 
hoje graças a Deus tenho minha casa pra morar, tenho meu quintal pra morar. 
Posso dizer hoje que eu to é no céu. Graças a Deus. 

 

Ainda sobre a vida de viajante diz: 

Nesse tempo eu passava de oito dias viajando. Passava poucos dias em casa. 
Passava quatro, cinco dias em casa, três dois. Era viajando daqui pra o 
Pernambuco, do Juazeiro pra o Pernambuco. Quando eu precisava de coisas 
eu vinha buscar em Trindade, que vinha uns cabra de Manaus, que vinha 
entregar as mercadorias. Eu recebia lá relógio pra vender.  
Aquela época era uma época boa, era a época do Sarney. Que as coisas eram 
assim, você comprava uma coisa de manhã, de tarde já era outro preço. 
Tudo ali você comprava, ganhava dinheiro. Ai depois que entrou esse 
negócio desse dinheiro, e entrou esse Paraguai no Brasil, pronto não dá bem 
não. Ai acabou com tudo. Hoje só aparece relógio vendido de cinco contos, 
de dez. Não aparece relógio bom, só lá naquelas lojas, que um relógio é 
seiscentos contos, setecentos, oitocentos. Ai a pessoa vai comprar relógio 
desse preço? Tendo de dez contos, de cinco. Não vai.  
Eu vendi até agora em dois mil e quatro. Eu vendendo foram uns quinze 
anos. Mas graças a Deus nesses quinze anos eu me levantei. Hoje sou 
aposentado.  

 

Fala sobre sua vida hoje, e sua relação com a família: 

 

Hoje a vida só não ta bom que agente vive meio adoentado, quando agente 
fica velho aparece tudo no mundo, é doença. É sofrimento de família. Eu 
não tive sorte com as filhas, uma casou o genro tratou de me matar. Ele ia 
me matando, foi obrigado eu baixar o hospital que eu desconjuntei até a 
perna, pra livrar da foice que vinha. A felicidade é que tinha um cabra por 
detrás e avoou nele, porque ele botou foi pra me comer, pra me abrir em 
banda. Ai eu me forcei assim pra trás, me esquivei todinho, ai cai assim, ai 
coisei86 a perna, foi obrigado vir ai pra a rua, pra colocar ela no lugar.  
Ai minha filha a mais nova ela fez até a faculdade, mas se juntou com um 
cabra sem futuro, com um bebo. Inda hoje anda se batendo com esse bebo. 
O bebo é preguiçoso, ele não trabalha. Vive agredindo ela por dinheiro. E 
ela dá, e ela só nesse sofrimento. Mas conselho nós demos demais. A outra 
que o cabra tentou de me matar, ai foi obrigado ele ir embora, que ele não 
podia ficar aqui se não os cabras matava ele né? Ai meus irmãos ficaram 
tudo ruim, revoltado com ele. Não é pra ele pisar nem ai. Que se ele pisar ele 
morre. Tive duas filhas e dois filhos. 
Os meninos são bons. São umas boas pessoas, não me deram trabalho. 
Moram aqui no Crato. Um mora aqui na rua87, mas já saio da rua, alugou a 
casa ta lá mais nós. No sítio. Que a sogra dele ta doente, ai ela disse pra nós 
ficar rodando daqui pra lá vamos logo pra lá, e aluga a casa aqui e nós 
vamos tudo pra lá. 

                                                 
85 Refere-se ao terreno emprestado em que morava. 
86 Quebrei. 
87 Expressão referente ao centro da cidade do Crato. 
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Seu Fausto foi por pouco tempo à escola, não chegou a ser alfabetizado. Faz 

muita força para tentar resgatar momentos em suas lembranças dos poucos dias que 

ficou na sala de aula, mas para ele é muito difícil. Suas memórias sempre o remetem ao 

trabalho, que foi muito freqüente em sua vida.  

Sobre o que representa, e representou a educação em sua vida, nos diz: 

 

Meus filhos tudo eu quis que estudasse, botei eles na escola, eduquei. Eu 
não tinha educação que meu pai não botava, eu ia pra a escola ele me 
retirava da escola. 
Já eu mal cheguei a ir a Escola. Mas fui um pouquinho. Lembro rapaz que 
naquela escola no tempo era carta de a.b.c. O que existia eram aquelas 
cartinhas de a.b.c. Não lembro do nome da escola. Que eu era pequeno. 
Lembro mais não, que era pequeno no Pernambuco. Não aprendi a ler. Não 
aprendi nada, que eu passei poucos tempos ai pronto encerrei e fui cuidar só 
de trabalhar ai. 
Lembro da professora só dela assim, mas não lembro não. Eu acho que ela 
não existe nem mais no mundo. Era um pessoal lá que era até do Juazeiro. 
Agora eu só sei mesmo é assinar o nome e mal. 
Eu gostava de ir. É porque pai não deixava. Porque na hora que eu chegava 
lá ele me retirava. Ela passava a lição, antes deu terminar a lição ele me 
chamava, pra trabalhar. Que ele dizia logo assim: “Olha meu filho, estudo 
não dá futuro não. Olha o livro é a terra e a caneta é a enxada”. Era o que ele 
dizia. O que ele me dizia era isso. 
Eu tinha muita vontade de ir, eu chorava pra ir pra a escola. Olha eu tive o 
maior desgosto da minha vida foi não ter aprendido a ler. Que hoje eu podia 
até ser gente, mas a pessoa que não sabe ler é cego, não sabe de nada. Às 
vezes vem uma coisa pra você, você não sabe ler. “Assina isso aqui”. Ai às 
vezes você assina um documento que vai lhe prejudicar. Agente pra assinar 
uma coisa é preciso ler aquilo pra saber o que é aquilo, o que ta dizendo 
aquele documento. Sem agente saber como é? Às vezes eu vou assinar uma 
coisa e eu sei lá o que é? Às vezes tem alguma coisa que vai me prejudicar. 

 

Tentou recuperar sua frustração de não ter estudado em seus filhos. 

Relembra a tristeza que seu pai lhe causou em não ter o deixado estudar, voltando a 

ressaltar mais uma vez sua infância sofrida: 

 

Por isso coloquei meus filhos tudinho na escola. Só quem não aprendeu, que 
não fez faculdade foi os meninos. Fizeram não, e nem a outra. A outra fez só 
até a quinta série. Ai parou. Mas eu queria que eles botassem pra a frente, e 
arranjassem emprego. Olha ela passou duas vezes pra poder passar na 
faculdade, no vestibular. Conseguiu. Se formou. 
Minha infância foi muito sofrida de mais. Mas na escola eu achava bom. Me 
divertia rapaz. Mas não me lembro muito, porque agente era criança. Porque 
quando o cabra era criança. Ai agente não se lembrava mais. Porque agente 
passava poucas horas lá. Eu não assistia até o fim. Eu fazia só começar as 
aulas. Começava a aula, não dava nem uma lição eu tinha que sair. Eu não 
podia, quando ela passava uma lição que eu ia fazer, quando eu dava fé ele 
tava chamando. 
A escola era pertinho de casa. Ele ia me pegar. Ele ia lá e dizia: “vamos 
trabalhar rapaz, isso ai não tem futuro não”. Ia sozinho porque era pertinho 
assim. Era de noite. Toda boquinha de noite tinha escola. Era pertinho, era 
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colado assim, era quase terreiro com terreiro. Do aviamento pra casa, era só 
um pátio pra casa. 
Meus irmãos também achavam bom a escola. Eles aprenderam. Agora essa 
nova família 88  eles aprenderam. Os outros os mais velhos tão tudo 
debandado por ai, por São Paulo, pra o lado do Maranhão. Agora só tem a 
nova família, só tem a nova família. É da minha madrasta. Eles tudo sabem 
ler. Estudaram. Eles tudo sabem. Tem uma irmã minha que ela ta quase 
formada. 
Meu pai teve vinte e nove filhos. Ao todo foi dezenove com essa outra. 
Morreu quase tudo. Só tem sabe quantos? Dessa só escapou seis. Tem 
quatro homens e duas mulher. E da minha mãe viveram oito. 

 

 Conclui seu relato falando do grupo de idosos em questão: 

 

Eu acho bom demais esse grupo89. Eu acho bom porque agente se diverte, 
vai a passeio, vai pra o Serrano, pra o Caldas. Pra todo canto agente vai. Vai 
se diverte. Rapaz aqui do grupo eu gosto é de tudo. Todo mundo é amigo, 
todo mundo é amigo um do outro. Quando tem um passeio agente vai, é 
tudo bom os passeios que agente vai. As pessoas recebem agente bem. Aqui 
Socorro90, e Madre Esmeralda91 que ela faleceu né? Ela tinha o maior prazer 
de andar com agente, agente ia pra todo os cantos aqui. Ai depois que ela 
adoeceu ai pronto, ai ficamos aqui. Eu não vou dizer que não gosto, eu gosto.  
Eu não venho toda terça não, às vezes eu vario assim, nunca mais eu vim ta 
com duas que eu não vim, eu vim hoje porque tem o encerramento, ai agente 
tem que vir. Porque às vezes tem motivo de doença, meu cunhado ligou lá 
do Pernambuco, lá de perto de Araripina que tava muito doente, tava entre a 
vida e a morte, ai foi obrigado eu ir lá. Ai eu fui lá, passei uns três dias com 
ele. Ai depois quando ele faleceu ligaram pra mim ai eu fui pra lá. Ai às 
vezes agente tem que ir pra os cantos, ai perde a reunião por isso. Agente é 
obrigado a sair pra um canto a outro.  
 
 
 

CAPÍTULO 3 –  MEMÓRIAS EM ANÁLISE 
 
 

A partir deste momento passaremos a analisar em algumas temáticas os 

relatos dos personagens dispostos no capítulo anterior. Metodologicamente resolvemos 

dividir suas vidas em quatro grandes temas: Infância, Memória Escolar, Vida adulta e O 

ser idoso. Estes temas serão ainda subdivididos em outros pequenos grupos. Queremos 

ainda deixar claro que estamos conscientes que os subtítulos escolhidos não dão conta 

de todo o nosso rico material coletado, condensado no capítulo 2 deste trabalho, mas 

como todo pesquisador, tivemos que fazer escolhas. 

 

 

                                                 
88 Filhos de sua madrasta com seu pai. 
89 Grupo de Idosos São José do Seminário. 
90 Coordenadora do Grupo. 
91 Uma das principais fundadoras. 
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3.1. Infância 
 
3.1.1 Origem / Migração 

 

Para que pudéssemos falar da migração, que esteve presente na vida de 

quase todos nossos personagens, tomamos como referência a Tese de doutoramento: A 

Aventura da Sobrevivência - As migrações cearenses na década de 1990, de autoria de 

Assuério Ferreira, da Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. 

Para o autor: 

 

[...] a migração de cearenses é um tema de importância social inquestionável 
na medida em que, historicamente, se reconhece a alta mobilidade espacial 
de vastos segmentos dessa população na busca da sobrevivência, tanto no 
que respeita a emigração para outros estados da federação, quanto à 
migração no interior do território do próprio estado (FERREIRA, 2004, p. 
34). 

 

No nosso caso, vimos à existência de uma migração no interior do estado 

para uma cidade comum, também no interior do estado cearense, o Crato. Todos os 

nossos entrevistados foram morar no Crato por algum motivo, em algum período de 

suas vidas. As “migrações são compreendidas, no seu sentido amplo, como 

deslocamentos sistemáticos de populações humanas entre espaços sócio-geográficos 

distintos, com algum sentido de permanência num lugar de destino” (Idem Ibidem, p. 

40). 

Ferreira (Idem Ibidem, p.41), ainda destaca que a migração pode ter uma 

origem forçada, como no caso do tráfico negreiro; induzida institucionalmente, como 

aconteceu com os japoneses que vieram para o Brasil no início do séc. XX; ou ainda 

podem ter um caráter voluntário e espontâneo. Na nossa pesquisa, podemos dizer que 

nossos personagens foram para o Crato, levados por suas famílias quando crianças, ou 

sozinhos depois de alguma idade. Os que foram ainda crianças não tiveram direito de 

escolhas, mas suas famílias foram “espontaneamente”, “forçadas” por uma busca na 

melhoria de suas vidas. 

Quase todos nossos personagens tiveram origem rural, nascendo no interior 

Cearense, Pernambucano e um distrito específico da cidade do Crato. Estes, além de 

terem nascido em diversas zonas rurais, em algum momento de suas vidas procuraram a 

cidade do Crato, como uma busca para melhorar de vida. Foram trazidos pelos seus 



80 
 

familiares, como já foi dito, ainda quando crianças, ou ainda, por opção própria, como 

veremos a seguir: 

 

Eu nasci em Lavras da Mangabeira. No sítio Iracema. No ano de 1937. 
Ai eu cheguei aqui no Crato em quarenta e seis. Eu era novinho, ainda era 
criança. Todo mundo veio pra o Crato, meus pais e meus irmãos. A gente 
veio porque papai queria buscar melhoras na verdade. Por melhores 
condições de criar a família.92 
 
Nasci no Sítio Malhada. Eu vim aqui pra o Crato muito pequena. [...] O Sítio 
Malhada fica ali pra o lado da Ponta da Serra93. É Crato, mas é sítio.94 
 
Sou do Pernambuco, do Exú95. 
Quando eu vim morar no Crato eu já tinha dezoito anos.96 
 
 

Dos entrevistados, apenas uma nasceu na zona urbana cratense, sendo criada 

por toda sua vida no Bairro do Seminário, onde nosso grupo de idosos, fonte da 

pesquisa está localizado. Esta personagem foi Dona Ângela, que nos disse: Eu nasci no 

Crato mesmo em dez de setembro de quarenta e dois.97 

 

3.1.2. A casa da infância 
 

“A casa materna é uma presença constante nas autobiografias” (BOSI, 1999, 

p.435). O que Bosi percebeu em seu trabalho, por nós também foi percebido. Todos os 

entrevistados ao falarem suas histórias, lembraram das casas onde viveram. “Nem 

sempre é a primeira casa que se conheceu, mas é aquela em que vivemos os momentos 

mais importantes da infância (idem ibidem)”. 

Todos os nossos depoentes lembraram-se de alguma casa, onde viveram na 

infância. Podemos ver que suas casas se assemelhavam muito. Moraram em casas de 

taipa com poucos cômodos. Existiam assim, algumas crianças, que moravam em 

diferentes lugares, mas que conseguiam caracterizar uma classe social de pobreza, ou 

até mesmo de miséria, em um mesmo período. Neste caso através de suas moradias: 

 

                                                 
92 Personagem 1, Seu Odair. 
93 Distrito do Crato. 
94 Personagem 2, Dona Antônia. 
95 Cidade Pernambucana, localizada no polígono da seca. E tem como limite os municípios de Bodocó, 
Moreilândia, Granito e Crato. Fonte: http://www.cidades.com.br/cidade/exu/002547.html In: 19/07/2008. 
96 Personagem 4, Seu Fausto. 
97 Personagem 3, Dona Ângela. 
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A casa que agente morava era de taipa. E em frente a ela assim tinha um pé 
de pau d’arco98. 
 
Nós morava numa casa que era coberta de palha, mas era tapada de barro. 
Nessa casa minha só tinha um quarto, a cozinha, o corredor e a sala [...] O 
banheiro era dentro das palmeiras mesmo, fazia o banheiro dentro das 
palmeiras. Tinha muito pé de palmeira ao redor, e a gente tapava de palha e 
fazia um banheiro ali. Era um buraco no chão aí ia pra a terra. Descia pra a 
terra99.  
 
Nossa casa era quarto aberto, era sala, quarto e a cozinha. Ai depois que meu 
pai fez uma puxada. [...] E era chão, a casa da minha mãe era chão. Não 
tinha piso, depois foi que botaram o piso100. 
 
 

Bosi trabalhou com memórias de idosos que foram crianças pobres e ainda 

de crianças mais abastadas. Sobre as crianças que viviam em um meio urbano pobre, diz 

que brincavam nas ruas e calçadas, e nos terrenos baldios, sendo estes também seus 

ambientes domésticos. Isto também pôde ser verificado no relato de seu Odair, que nos 

lembra que brincava no rio granjeiro, ou ainda Dona Ângela que também brincava na 

rua. 

“Há sempre uma casa privilegiada que podemos descrever bem, em geral a 

casa da infância ou a primeira casa dos recém-casados onde começou uma nova vida” 

(Idem Ibidem, p.436). A casa dos recém-casados, e principalmente a casa própria 

conquistada com muito esforço pelos entrevistados, também foram recorrentes em seus 

relatos: 

 

Tá com cinqüenta anos que moro aqui. Quando eu vim morar aqui a casa era 
bem miudinha, essa barreira era bem aqui. Olha como aumentou. Ai foi que 
ele mandou construir, a casa foi ficando melhor. Não é bonita não, mas é 
boa, porque só em não pagar aluguel. E é bom pra se sentar aqui de tarde, 
agente se senta depois do almoço101. 
 

Eu fui e comprei, o pedaço de terra a ele. Comprei, ai construí uma casa. Ai 
hoje graças a Deus tenho minha casa pra morar, tenho meu quintal pra morar. 
Posso dizer hoje que eu to é no céu. Graças a Deus102. 
 

 

 

 

                                                 
98 Personagem 1, Seu Odair. 
99 Dona Antônia. 
100 Dona Ângela. 
101 Dona Antônia. 
102 Seu Fausto. 
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3.1.3. Constituição familiar 

 

Philippe Ariès, que observou a produção iconografia durante alguns séculos, 

procurando encontrar representações sobre a família, percebeu que até o século XVI era 

muito difícil encontrar referências a vida privada, as obras apareciam sempre 

referenciando a vida pública. “É como se todos tivessem saído de casa, em vez de ficar 

dentro dela” (ARIÈS, 2006, p. 190). A vida privada da família como conhecemos hoje 

começou a surgir na iconografia já no século XVII. Neste período “a iconografia da 

família se tornou extremamente rica” (Idem Ibidem). 

No Brasil, principalmente no Nordeste, sabemos que a família se constituiu 

com base em um sistema patriarcal, que foi se instaurando em terras brasileiras desde 

sua colonização pelos portugueses.  

No Cariri, e em outras regiões nordestinas, as cidades foram se formando em 

propriedades privadas, que com o desenvolvimento da agriculturae apoio da Igreja 

católica, foram criando igrejas, e ao redor delas as cidades. “Por isso, a família, o estado 

e igreja apresentam-se como instituições indissociáveis nas relações econômicas, sociais 

e culturais, caracterizadas pela troca de favores no estabelecimento da relação entre o 

público e o privado” (SILVA, 2005, p. 95). 

E foi neste contexto que as famílias de nossos entrevistados foram 

constituídas. Falaremos aqui de suas famílias de origem, famílias em que nasceram. E 

só após, na terceira parte deste capítulo é que falaremos das famílias que por eles foram 

construídas, depois de adultos, através do casamento. 

Nosso primeiro depoente vem de uma família de muitos filhos, o que era 

muito comum na época. Filho de agricultor, nasceu em Lavras da Mangabeira, interior 

cearense. 

 

Eu nasci em Lavras da Mangabeira. No sítio Iracema. No ano de 1937. 
Lembro assim que lá tinha açude, tinha engenho, tinha as moagens também 
pra lá. É porque lá meu pai era agricultor. Me lembro do açude. Naquele 
tempo agente era criança era muito bom. A casa que agente morava era de 
taipa. E em frente a ela assim tinha um pé de pau d’arco. Morava meus pais 
e meus irmãos. Nossos irmãos eram dez. Eu sou o segundo filho da casa de 
papai. Meus pais se chamavam João Pereira Lima e Graça Maria de Jesus. 
Eu conheci meus avós assim, mais por parte de mãe. De pai não. Da parte de 
mamãe eles moravam em Lavras da Mangabeira. Minha família é católica. 
Todos sempre foram católicos. 
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Seu Odair lembrou a profissão do pai em vários trechos da entrevista, 

inclusive o próprio entrevistado aprendeu a trabalhar com o auxílio paterno. Sobre a 

mãe, não fala muitos detalhes dela, quando ele era criança. Mas faz questão de lembrar 

que ela ainda está viva, e mora no Rio de Janeiro. Ele faz visitas a ela sempre que pode. 

Inclusive em uma de nossas viagens ao Crato, ele estava no Rio de Janeiro visitando a 

mãe. 

Sobre os irmãos na infância, seu Odair fala apenas do mais velho, sendo ele 

o segundo filho do pai. Lembra que seu irmão, assim como ele, ajudava ao pai na 

entrega dos pães. Ele e o irmão trabalhavam, ainda com idade menor de dez anos, 

escondidos do pai, na fabricação de tijolos, em uma olaria no Crato. 

Dona Antônia, assim como Seu Odair, veio da zona rural, mas ela nasceu na 

zona rural cratense, conhecida como Ponta da Serra. Vindo a morar no Crato ainda bebê, 

trazida pelo pai. Lembra que seu pai era muito pobre e que todos trabalhavam na roça. 

“Eu morava com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eles trabalhavam na roça. Eu 

também trabalhei em roça mais eles”. 

Seus pais tiveram seis filhos, mas apenas três sobreviveram, entre eles Dona 

Antônia: 

 

Nessa época nós éramos seis irmãos, mas morreu três. Eram quatro mulheres 
e dois homens. Tem um dos homens vivos e morreu outro. Morreram 
criança mesmo, morreu uma menina com dez anos e os outros morreram 
assim com seis, com cinco anos. Agora vivos, tenho dois irmãos só. 
 
 

Anteriormente a sua mãe, seu pai já havia casado com outras duas mulheres. 

O que era comum, pois os homens ficavam viúvos, perdendo as mulheres nas 

complicações do parto. Assim, quando seu pai casou com sua mãe ele já era bem mais 

velho que ela. O que não era visto como problema na sociedade patriarcal, ao contrário 

bem visto. Ela ainda conheceu seus avôs maternos, que foram seus padrinhos de 

batismo: 

 

Eu conheci meus avós, eles eram meus padrinhos de batismo. [...] Eram os 
pais da minha mãe. Os outros avós eu não conheci, não. Meu pai nem falava, 
porque quando meu pai casou com minha mãe ele já tinha casado duas vezes. 
Minha mãe foi à terceira. Foi à última mulher dele. A mais nova. [...] 
Na minha família são todos católicos. Meus pais, meus avós. [...] O nome da 
minha mãe era Raimunda. E de meu pai era Germano. Meu avô era José. E 
minha avó era Antônia. Meus irmãos morreram: uma Maria, uma Geraldina 
e um Oliveira. Ficaram vivos eu, Maria e José. 
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Dona Antônia perdeu o pai, a mãe e os avôs muito cedo. Assim, aparece em 

sua vida outra figura materna, a Dona Rosa que terminou de lhe criar. Dona Antônia foi 

morar em sua casa para ajudar nos serviços domésticos, e poder estudar a noite. Quando 

sua mãe lhe enviou para lá, ainda estava viva, querendo que sua filha tivesse melhores 

oportunidades na vida. 

Outra vida que conhecemos foi a de Dona Ângela. Nos seus relatos, a 

presença de sua mãe é muito freqüente. Já que quando começamos a conversar com ela, 

sua mãe havia falecido há apenas 3 meses. O que para ela foi uma perda muito grande.  

A depoente ainda se encontrava muito fragilizada com as lembranças da mãe, o que fez 

com que ela chorasse algumas vezes nas nossas conversas. 

Sua mãe era lavadeira de roupa e trabalhava bastante para tentar criar os 

cinco filhos. Assim, todos os irmãos de Dona Ângela, inclusive ela tiveram que 

trabalhar desde cedo ajudando a mãe. “Minha mãe teve cinco filhos. Eram cinco irmãos 

com um rapaz. Um menino. Ele ajudava, ele trocia o fio. O fio pra agente, pra não viver 

solto na rua, mãe botava ele pra trucer os fios num fuso que tinha”. 

Seu pai trabalhava fora de casa, e não aparece tanto em suas lembranças 

como sua mãe. Ela lembra, contudo, que o pai por ser analfabeto, assim como a mãe, foi 

enganado em um dos empregos. Outra lembrança forte de seu pai, é que por algumas 

vezes, na época das dificuldades, ela e as irmãs esperavam ansiosamente o pai voltar da 

caça com algum animal para servir de alimento para a família. “Teve uma época que era 

do cassaco103, meu pai foi. Ele ia os dias todinho pra o lado de lá. Aí a gente ficava 

esperando ele chegar pra ver o que é que ele trazia pra agente comer”. 

Dos irmãos ela lembra principalmente das três irmãs que eram suas melhores 

amigas. Era com elas que se divertia: 

 

Ai minha irmã era muito divertida assim ela inventava de fazer drama. 

Drama é como agora chama teatro. Ai fazia na minha casa mesmo. 

Nós não tinha amigas, não, pra andar assim, não. Andava só nós quatro, as 

quatro irmãs. 

 

O nosso último depoente, Sr. Fausto, mostra uma amargura imensa com 

relação ao pai. Atribui a ele muitos de seus sofrimentos da infância, inclusive a falta de 

                                                 
103 Segundo Dicionário Aurélio: Termo do brasileirismo do nordeste referente a gambá. 
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estudos. Já que era o seu pai que lhe tirava da sala de aula para que ele trabalhasse na 

produção de farinha: 

 

Eu gostava de ir. É porque pai não deixava. Porque na hora que eu chegava 
lá ele me retirava. Ela passava a lição, antes deu terminar a lição ele me 
chamava, pra trabalhar. Que ele dizia logo assim: “Olha meu filho, estudo 
não dá futuro não. Olha o livro é a terra e a caneta é a enxada”. Era o que ele 
dizia. O que ele me dizia era isso. 
 
 

Dos entrevistados, ele foi o que perdeu a mãe mais cedo. E acredita que seu 

sofrimento na vida começou aí. “Mãe, quando ela faleceu, eu era novinho tava na base 

dos seis anos, mais ou menos. Eu fiquei sem mãe, ai fiquei só na mão de pai. Ai depois 

pai casou com uma mulher, eu já fiquei em sofrimento”. Após a morte de sua mãe, seu 

pai casou com outra mulher, com a qual teve mais alguns filhos. Ao todo Seu Fausto 

teve treze irmãos, sendo sete filhos de sua mãe. 

 

 

3.1.4. Brincadeiras 

 

Em nossas pesquisas bibliográficas, encontramos um trabalho chamado: 

Infância e brincadeiras escolares das idosas do grupo aurora da vida, campina grande 

(PB) (2008), da autora Maria de Fátima Araújo, da Universidade Federal de Campina 

Grande. Onde a autora percebeu, que determinadas mulheres com idades superiores a 

sessenta e cinco anos recordavam a infância, falando também das alegrias que a escola 

proporcionava. Já que viam lá um momento de descanso e brincadeiras com as colegas. 

Suas vidas se constituíam, assim como a de nossos idosos por uma labuta diária, 

trabalhando desde crianças. 

Aqui pretendemos perceber como Araújo (2008), a presença das brincadeiras 

e lazer na vida de nossos entrevistados, mas não procuraremos apenas no ambiente 

escolar. Buscaremos também em outros espaços, como na casa, na rua, ou mesmo na 

escola. 

A autora trata a brincadeira como algo que traz uma liberdade para a criança 

que trabalha. Como podemos ver: 

 

No que se refere à característica da liberdade, a criança transporta-se do 
mundo real para o mundo fictício. Através das brincadeiras, as crianças 
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liberam-se do seu cotidiano e constróem um mundo de ilusão, de fantasia, 
simulando um outro mundo só para ela, distanciando- se do mundo do 
adulto. 
É a liberdade que tem a criança de fugir da regra das autoridades dos pais, 
dos mais velhos, no mundo do faz de conta, onde a criança pode exercer sua 
autonomia, de forma que constróem seus sonhos e assumem papéis que se 
identificam com o mundo real. Há, no mundo das brincadeiras infantis, a 
seriedade que muitas vezes não é interpretada ou compreendida pelo adulto 
(ARAÚJO, 2008, p. 180). 

 

Como vimos no capítulo anterior, nossos idosos lembram que trabalharam 

muito na infância, sofreram muitas limitações econômicas, mas também brincaram. 

Inclusive muitos relatam este fato como a melhor parte de suas infâncias. 

Podemos começar olhando o caso do Seu Odair, que após lembrar os 

sofrimentos da infância nos fala: 

 

Mas tinha a parte boa. [...] A gente brincava daquelas brincadeiras de cabra-
cega, de cinturão queimado. Cinturão queimado agente brincava assim: 
pegava o cinturão e escondia lá, pra a pessoa encontrar. Ai quando a pessoa 
tava perto, dizia: tá quente, tá quente. Ai quando ele encontrava aí saia 
batendo nas outras pessoas que tavam brincando. Tinha também a do anel, 
de passar o anel. Essa parte era boa. 

 

 

Ainda lembra-se do recreio das aulas da professora Maria Rosa, que mesmo 

que tenham acontecido por um curto período foram marcantes para ele. “Ai tinha o 

recreio, que era nos fundos104, aí era lá. A gente ia pra aquela areia”. 

Dona Antônia, começa falando que não tinha muita diversão na infância, 

mas logo fala que brincava de roda, de boneca, e mais tarde que gostava de ficar na 

calçada conversando com os vizinhos: 

 

Eu não tinha nenhuma diversão não, minha diversão era só brincar mesmo. 
Brincar de roda, brincar de boneca. Era só isso a diversão que eu tinha na 
casa da minha mãe. Ai quando eu cheguei na casa de Dona Rosa não tinha 
nenhuma diversão porque lá ela não deixava eu sair assim pra a rua, pra 
conversar com os outros povo. Eu vivia mais assim só na calçada. Era todo 
mundo que ia sentar na calçada, e ficar conversando. 
 

 

Quando ela estava com treze para quatorze anos, lembra que com a ajuda de 

uma tia, fugia de sua mãe de criação para poder ir para bailes da cidade: 

 

                                                 
104 Refere-se aos fundos da casa, onde as aulas de Maria Rosa aconteciam. Sua casa tinha ao fundo o Rio 
Grangeiro. 
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Mas quando eu tava com treze anos pra quatorze anos, ela não deixava eu ir 
pra lugar nenhum. Mas eu tinha uma tia minha que me chamava pra ir pra as 
festas. Eu ia pra os bailes escondidos dela, eu saia escondido. Mas era um 
baile que terminava cedo. Dava dez horas eu já tava em casa. Fazia que ia 
conversar com as amigas, ai, sumia dali a pouco nós aparecia. Era o baile 
que tinha lá na rua Senador Pompeu105. Era num prédio que o povo chamava 
feira da rapadura. Eu não to lembrada direito de como era. Era uma banda 
com as músicas tocando. Eu ia com minha tia e dançava era muito. Era 
muito bom. 

 

A depoente declara que sempre gostou muito de cantar. Assim, participou de 

shows de calouros na cidade. “E também um tempo eu andei cantando na rádio Araripe, 

tinha um programa de canto, pra cantar e eu cantava. Era show de calouros. Eu gosto de 

cantar, ainda hoje to por ai cantando”. 

Lembra ainda das brincadeiras e diversões da escola: 

 

No tempo do Círculo Operário nós brincava. Brincava de roda. Nós ia pra as 
paradas do dia sete, que a professora botava nós pra acompanhar as paradas 
do dia sete 106 . Era muito bom nessa época. Tinha, recreio, aí a gente 
brincava de roda, brincava de esconde-esconde. A gente brincava de roda, 
me lembro das músicas, mas eu não me lembro direito não, era assim: 
[Começa a cantar] Teresinha de Jesus, foi à queda e foi ao chão, acudi seis 
cavaleiros todos seis chapéu na mão [Pára de cantar]. Tinha a da laranja, 
mas eu me esqueci, meu Deus! De vez em quando eu to cantando. 

 

Dona Ângela, que nos contou todo o seu sofrimento na infância, também 

brincou muito. Junto com as irmãs e vizinhas encontravam formas de se divertir. 

Faziam teatro para os vizinhos, brincavam de roda, dançavam ao som do rádio e ainda 

criaram uma forma de se alimentar juntando um pouquinho da comida de cada um, o 

que chamavam de “guisado”: 

 

Ai não tinha televisão nesse tempo era só rádio e era pouca gente que tinha. 
Ai de noite agente brincava de roda sabe. Um bocado de moçotinha, moça 
mesmo ia lá pra casa tudo brincar de roda. [...] Ai minha irmã era muito 
divertida assim ela inventava de fazer drama. Drama é como agora chama 
teatro. Ai fazia na minha casa mesmo. A gente fazia um palco assim de 
tábua, na sala mesmo apertadinho. Ia muita gente assistir. [...] 
Tinha vez que juntava nossas amigas tudinho, [...] A gente fazia guisado, ai 
cada amiga da gente cada cá levava uma coisa. Um levava um pedaço de 
carne, outro um pouquinho de arroz, um tiquinho de feijão. Eu sei que nesse 
negócio fazia comida pra tudinho. Ai chamava guisado[...] A diversão da 
gente era essa. Ai a gente ficava tudo dançando, quando era de três pra 
quatro horas ai acabava, cada cá ia pra casa. Ai a noite era a brincadeira da 
roda, era muito divertido e animado. 

 

                                                 
105 Rua no centro da cidade. 
106 Sete de Setembro dia da Independência. Alusão aos desfiles comemorativos. 



88 
 

Outra lembrança que nela causa muita saudade eram as brincadeiras que 

aconteciam com as irmãs na volta da escola. Para ela, essa era a melhor hora em se ir 

para a escola, mas tem consciência que esta era a forma encontrada para espantar a fome 

e a distância entre a casa e a escola: 

 

O que eu mais gostei, o que mais marcou mesmo no tempo que eu estudava 
era que a gente ia mais minhas irmã. Ai quando a gente voltava era uma 
animação, nós tudo brincando no caminho. Umas ficava correndo atrás da 
outra, até quando chegava em casa. E tinha uns colegas também. O caminho 
era animado, que a gente vinha brincando que era pra poder subir a ladeira a 
pé. E quando descer a ladeira ainda chegar naquele lugar. Que é longe e hoje 
em dia ainda é o Colégio lá.  

 

Já Seu Fausto, que como sabemos, não consegue falar de nenhuma 

lembrança boa de sua infância, não conseguiu nos falar de nenhuma brincadeira. Apenas 

que trabalhou muito, apanhou muito do pai e que não encontrava tempo para diversão. 

Araújo (2008) conclui seu trabalho lembrando São Tomás de Aquino, 

percebendo o brincar para as crianças como necessário para o desenvolvimento de suas 

vidas: 

 

A busca pela recreação para essas crianças era uma necessidade porque 
representava o momento de repouso corporal. Não só o corpo necessita 
restabelecer-se assim também a alma, proporcionado pelas brincadeiras, 
como já afirmava o filósofo Santo Tomás de Aquino na suma teológica: “O 
brincar é necessário para a vida humana” (Idem Ibidem, p. 181) 

 

 

3.1.5 Trabalho Infantil 

 

Vimos anteriormente que todos nossos personagens trabalharam na infância. 

Cada um de uma maneira, de uma forma diferente, em espaços distintos, por diversos 

motivos. Sabemos ainda que um destes motivos repetiu-se em todos os casos, todos 

trabalharam, pois necessitavam contribuir com a família financeiramente. Foram eles 

filhos de uma geração que enxergava o trabalho como moralizador. Pobres, deveriam 

desde cedo aprender um ofício, para que tivessem um futuro descente. 

Acreditamos que o pensamento de muitos daquela época, ou até mesmo da 

nossa, já que suas infâncias não estão tão distantes de nós, possa ser expressa nas 

palavras do pai de seu Fausto: “Olha meu filho, estudo não dá futuro não. Olha o livro é 

a terra e a caneta é a enxada”. Para seu pai, a realidade deles propiciava ao filho apenas 
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o trabalho no campo. Estudo seria perca de tempo, em suas realidades. Ressaltamos 

aqui que não iremos escrever juízos de valores sobre tal temática. Apenas queremos 

com isso entender alguns dos porquês das vidas dos nossos personagens. 

Sabemos que hoje o trabalho de crianças no Brasil é proibido, sendo trabalho 

infantil aquele exercido por qualquer pessoa abaixo de 16 anos de idade: 

 

A legislação brasileira - de acordo com a Emenda Constitucional n. 20 
aprovada em 16 de dezembro de 1998 - proíbe o trabalho a crianças e 
adolescentes menores de 16 anos, permitindo, no entanto, o trabalho a partir 
dos 14 anos de idade, desde que na condição de aprendiz. Aos adolescentes 
de 16 a 18 anos está proibida a realização de trabalhos em atividades 
insalubres, perigosas ou penosas, o trabalho noturno, os trabalhos que 
envolvam cargas pesadas, jornadas longas, e, ainda, os trabalhos em locais 
ou serviços que lhes prejudiquem o bom desenvolvimento psíquico, moral e 
social. É consenso afirmar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8069/90) não só promoveu mudanças de conteúdo, método e gestão no 
panorama legal e nas políticas públicas que tratam dos direitos da criança e 
do adolescente, constituindo-se num novo mecanismo de proteção, como 
também criou um sistema abrangente e capilar de defesa de direitos, 
inclusive no que se refere ao trabalho (SCHWARTZMAN, 2004, p. 01). 
 
 

Schwartzman defende em seu texto o fim da exploração de crianças e 

adolescentes no trabalho infantil, mas levanta inúmeros dados que o fazem concluir que 

esta prática ainda é muito constante na realidade brasileira, principalmente nas camadas 

mais baixas economicamente da sociedade. 

Colares (2006) defende a posição que diz que não é somente a cultura 

brasileira que empurra crianças para o trabalho, mas principalmente a pobreza. Ao 

perceber que somente aos pobres é oferecida uma edificação moral através do trabalho 

(p.83-84). Diz ainda que: 

 

É importante observar que as pessoas, independente da classe social a que 
pertençam ou lugar onde cresceram, sofrem durante a infância um processo 
de socialização muito intenso. Nesse sentido, a introdução do trabalho no 
cotidiano das crianças e adolescentes altera consideravelmente o seu 
horizonte social e consequentemente interfere nas suas relações familiares e 
comunitárias. Por isso, o processo de socialização estimula aos filhos 
adolescentes das classes pobres a buscar a superação da pobreza pelo 
trabalho, enquanto os filhos adolescentes das classes médias e abastadas a 
ascender via qualificação e/ou impulso familiar 

 

Voltando ao caso específico desta dissertação, que é a de analisar os nossos 

personagens, já vimos que eles trabalharam na infância, isto é certo. Outro fato 

decorrente deste que podemos afirmar é que todos foram afastados dos bancos escolares 
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em algum momento em nome do trabalho. Alguns conseguiram passar poucos dias na 

escola, outros até alguns anos. Como vimos em Colares, filhos de pobres devem 

socialmente crescer pelo trabalho, não pelo estudo. 

Podemos distinguir o trabalho em suas vidas também sob uma perspectiva de 

gênero. Os homens foram os que ficaram menos tempo na escola, não chegando a 

completar um ano. Já as mulheres, uma terminou a terceira série e a outra a quarta série. 

Os homens trabalharam fora de casa desde cedo, e as personagens do sexo feminino a 

maior parte do tempo dentro de casa. 

Agora podemos relembrar como estas crianças trabalharam. Continuaremos 

seguindo a ordem estabelecida no capítulo anterior. 

Seu Odair ajudava o pai desde cedo nas entregas de pão. E ainda junto com o 

irmão ia para uma olaria, escondido do pai para ganhar uns trocados antes dos 10 anos: 

 

Comecei a trabalhar assim ajudando papai, que nesse tempo era padeiro. 
Nós saia daqui umas cinco da manhã, nós ia daqui. Naquela época pra cá 
tinha muito engenho. Papai sabia trabalhar em engenho, que chama cachiar 
rapadura. Ai nós saia daqui bem cedinho, cinco da manhã nós saia daqui. Eu, 
papai e mais dois irmãos. Nós saía daqui até lá em cima nas Guaribas107. 
Chamava lá as Pensão. Vendendo pão, bolacha e também café. 
Bem novinho comecei a trabalhar. Com dez anos, por aí assim. Mas 
trabalhava escondido de papai, que nesse tempo o pessoal tinha uma olaria 
aqui. O pessoal do Seminário tinha uma olaria aqui, nessa rua aqui na frente. 
Fabricava tijolo. E eu e meu irmão mais velho, agente vinha ajudar a 
encarrilhar os tijolos. Mas escondido de papai. Porque a gente era de nove 
pra dez anos de idade. 

 

Entendemos a ajuda que ele e os irmãos davam ao pai como formativa, 

sendo a maneira que o pai encontrava para educar os filhos para o trabalho. Ou ainda 

forma que encontrava para não deixar os filhos ociosos em casa. Seu pai não queria que 

os filhos trabalhassem fora da supervisão familiar. Mesmo sem ser obrigado a trabalhar 

em outros espaços pelo pai, Seu Odair ia para a olaria encarrilhar tijolos. 

Seguindo o caminho do pai, começou a trabalhar com quatorze anos em uma 

padaria, onde sofreu um acidente: 

 

Depois comecei a namorar, a trabalhar. Trabalhei uns tempos de padeiro[...] 
Eu trabalhava lá fabricando macarrão. 
Lá eu era de menor. Inclusive naquele tempo eu sofri um acidente dessa mão 
aqui, que eu vi à hora de perder a mão. Foi fazendo pão [...] 
 
 

                                                 
107 Bairro cratense. 
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Dona Antônia também ajudou o pai na infância, mas diferentemente de Seu 

Odair, ela ajudava o pai na lavoura. E como ela mesmo conta, era pra poder sobreviver: 

Eles trabalhavam na roça. Eu também trabalhei em roça mais eles. A roça 
era lá, eu fui apanhadeira de algodão, de feijão, de milho [...] Trabalhei com 
ele fazendo essas coisas. Era na roça dos outros. Trabalhando pra os outros, 
pra ganhar uma mixaria pra sobreviver. 

 
 

Logo após sabemos que ela foi trabalhar de doméstica na casa de uma 

senhora, onde seria criada e educada: 

 

Eu fiquei lá na casa de meus pais até a idade de oito anos, quando eu 
completei oito anos eu vim aqui pra a rua pra a casa de uma mulher [...]  
Dona Rosa me criou como filha, mas eu trabalhava. Eu tava lá mesmo. 
Ajudava ela. Fiquei lá até quando eu casei [...] 

 

Dona Ângela também ajudou a mãe em seu trabalho, que era a lavagem de 

roupa. Ia para o rio com a mãe quando era necessário. Quando a quantidade de roupa 

era muita todas as irmãs subiam o rio para trabalhar: 

 

E a minha mãe ia no rio. Ela ia pra o rio, às vezes nós ajudava ela, era no rio 
das piabas, que tinha água. A minha mãe lavava roupa e nós ia ajudar ela, 
por que era trouxa grande. O rio das piabas, era aqui antigamente era, era 
onde fizeram o canal. Nós ia lavar roupa pra cima assim, pra o lado do 
Lameiro aqueles lados sabe? Minha mãe ia lavar roupa pra lá. Passava o dia 
todinho no rio só chegava cinco horas da tarde. Lavando roupa do pessoal. 

  

Também vendia água para as pessoas do bairro, já que na época não existia 

ainda encanamento: 

 

[...] a gente vendia água. No meu tempo a gente vendia água por lata. Eu 
morava aqui no Seminário. Era aqui. Num era água que nem ta sendo agora 
que tem poço de água, não tinha. Era chafariz era um sufoco a gente ia era 
de madrugada pra o chafariz. Esperar água. [...] Eu botava água pra as casa. 

 

Ainda virou artesã: 

 

Quando nós fiquemos mocinha eu fui fazer varanda. Varanda de parede. 
Tinha uma fábrica aqui, ali na rua da cruz que o homem comprava varanda 
de parede, pra botar em rede. Ai agente fazia, eu mesmo fazia. Varanda e 
fazia malha numas almofada. Eu e minhas irmãs também [...] 

 

Seu Fausto é o que lembra com mais revolta o trabalho da infância. Este 

trabalhou por muito tempo na serra, no interior do Pernambuco fazendo farinha. E o que 
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ele nos relata é um trabalho árduo, que durava muitas horas, o que com certeza era 

muito sofredor para uma criança.  

Trabalhava, nós começava de maio a dezembro farinhando. Isso era direto, 
só parava em dezembro quando era pra fazer as plantações. Agora ali era um 
sofrimento. Eu era o imprenseiro. Eu Imprensava massa. Peneirava. E isso ai 
era noite e dia. Agente dormia muito pouco à noite. Isso ai mais ou menos, 
nós passamos cinco anos nesse trabalho, farinhando. Ninguém tinha hora 
não. Era de madrugada. Agente tinha assim de doze horas até duas da 
madrugada, ai agente acordava. Eu ia caçar animal na roça, nos mato de 
madrugada. E o gelinho caindo. Era frio. Ai pegava ajeitava os animais e ia 
buscar água. Quando eu chegava tomava de conta de novo do aviamento. 
 
 

Vimos que todos ajudaram os pais e a família em seus ofícios, o que 

entendemos com um caráter formador de natureza educativa de um período. O trabalho 

infantil destes não era entendido pelos seus pais como exploração de uma força de 

trabalho infantil, sim como formador e criador de hábitos de uma geração, 

fundamentada pelo trabalho produtivo infantil. Veremos a seguir como esta educação 

para o trabalho desempenhada pelos pais, repercutiu em suas formações escolares. 

 

3.2. Memória Escolar 

 

3.2.1. Instituições 

 

Nos relatos de nossos depoentes, os nomes de duas instituições de ensino 

cratense apareceram. E coincidentemente foram nas histórias das duas depoentes do 

sexo feminino. Sendo ainda elas as que passaram mais tempo em salas de aula. As 

instituições destacadas foram respectivamente o Círculo Operário e ainda a Escola Dom 

Quintino. Neste momento, passaremos a falar um pouco destas duas instituições formais 

de ensino.  

Sobre os Círculos Operários, conseguimos algumas informações com um 

pesquisador local sobre o assunto, o professor da Universidade Regional do Cariri Josier 

Ferreira da Silva, doutorando da Pós-graduação em Educação da UFC. Este tem como 

projeto de pesquisa: O Círculo Operário como expressão do Catolicismo Social na 

promoção do ensino e da cultura no município de Barbalha. Ainda nos remetemos a 

outros escritos sobre o assunto. 

Os Círculos Operários aparecem na realidade brasileira através de uma 

política social da Igreja Católica, com uma relação com o Estado, na intenção de criar 



93 
 

um discurso próprio referente ao trabalho, para os trabalhadores. Seguindo a orientação 

sociológica da encíclica Reum Novarum (1891), que orienta a intervenção da Igreja no 

Mundo do Trabalho, os Círculos Operários se assumem como integrantes da Igreja 

Romanizada. É, no entanto “só a partir de 1932, com a constituição dos Círculos 

Operários, é que a Igreja assumiu para si a tarefa de “educar os trabalhadores na fé 

cristã e na ordem108””(SOUSA, 1998, p. 05). 

Esta foi a maneira que a Igreja e o Estado encontraram para criar uma 

“harmonia social” entre patrões e operários e ainda forma de antecipar os movimentos 

de esquerda na cooptação do operariado. 

O Governo de Getúlio Vargas legitimou o Circulismo no Brasil, cumprindo 

o papel de corroborar a relação entre patrões e operários, visando uma “harmonia 

social”, onde cada um desempenharia seu papel sem rejeições: 

 

Com Getúlio Vargas, a Igreja retomou alguns dos mais importantes espaços 
perdidos com o advento da República. Quando chegou a Constituinte de 
1934, através da Liga Eleitoral Católica (LEC), a vitória se evidenciou com 
as reformas constitucionais: desde reivindicações eclesiásticas particulares 
até a legislação trabalhista, sindical e assistencial, além do direito de 
mobilização e educação da classe operária, através do Estado, com o ensino 
religioso (Idem Ibidem, 1998, p. 07).  

 

Josier da Silva109 nos contou que os Círculos Operários surgiram no Cariri 

por volta de 1932, contando com a colaboração do Bispado de Dom Francisco de Assis 

Pires na Diocese do Crato. Bispo que teve uma formação anticomunista e 

antiprotestante, tendo investido muito na Romanização da Igreja no Cariri. Existiu ainda 

uma interação entre os circulistas da região e a Diocese, manifestada, sobretudo, por 

ocasião das visitas pastorais, quando os circulistam apresentam ao Bispo relatórios de 

suas atividades. Configurou-se em uma espécie de prestação de contas do trabalho a 

serviço da neocristianização. 

O autor conta-nos ainda que existiam antes dos Círculos algumas instituições 

que agregavam o operariado, tais como pedreiros, marceneiros e outros. Eram chamadas 

em Barbalha de “União Artística Barbalhense” e no Crato de “Sociedade Artística 

Beneficente do Crato”. Existindo intensas relações institucionais entre estas duas 

entidades.  

                                                 
108 LEÃO XIII, Papa. Encíclica Rerum Novarum de sua Santidade o Papa Leão XIII - sobre a condição dos 

operários. Imprensa Nacional, 1941. Edição comemorativa do cinqüentenário de sua publicação. In: SOUSA, 1998, 
p.05. 
109 Dados cedidos pelo autor através de e-mails trocados pelos pesquisadores. 
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O Círculo Operário Cratense foi o responsável pela formação escolar de 

Dona Antônia. “Eu estudava a noite. Eu estudei em uma escola que em um tempo desse 

era o Dezoito de Maio. Só que chamava lá era Círculo Operário. Era Círculo Operário 

nessa época lá. Era da igreja Católica”. 

Ao tentar lembrar detalhes da vida escolar, Dona Antônia tem certa 

dificuldade. Mas lembra de uns professores que acredita que eram da mesma família, 

seriam todos eles da família dos Britos. “Da escola me lembro de uns professores que 

eram Violeta Brito, Jacira Brito. Dona Lurdinha Brito foi minha professora. Ensinavam, 

ensinavam tudo bom, era uns professor bom”. 

Lembra das disciplinas que estudava, dos materiais didáticos e ainda de 

como as séries eram divididas: 

 

Ensinava negócio de Matemática, Português. Matemática agente chamava 
naquele tempo de Aritmética. Naquele tempo as coisas eram diferente.  E os 
livros não eram como esses livros de agora não, livros grandes, eram uns 
livrinhos pequenos. Era primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Não era 
negócio de série não, era ano. Estudei Geografia. 

 

A Escola do Círculo Operário tinha a principal função de formar os filhos 

dos trabalhadores. Havia uma preocupação em ensinar ofícios aos seus alunos. Lá, Dona 

Antônia apreendeu a bordar e tentou aprender ainda o crochê, mas teve dificuldades. 

“Eu aprendi a bordar110 na escola, eu tinha muita vontade de aprender o crochê111 lá, 

mas não aprendi, vim aprender depois. Eles ensinavam lá, mas eu não aprendi não de 

jeito nenhum [...]”. 

A depoente fazia passeios na escola. “O passeio circulista era um [...] tipo de 

atividade que além de propiciar lazer, funcionava também como um meio para o 

estreitamento dos laços entre circulistas de municípios diferentes [...]” (SANTOS, 2007, 

p. 153). Dona Antônia lembra que “ia passear na nascente112, tinha banho. Era caminhão 

pra a gente ir pra os banhos”.  

A escola era mista, lá ela estudava com meninos e meninas e todos eram da 

sua idade. “Na escola tinha muita menina e menino. Era metade, metade. Era muita 

gente lá. Era mais ou menos tudo de uma idade só de doze, treze, quatorze anos. Não 

tinha gente mais velha junto não, só tinha quatorze, treze e doze”. Ela estudava à noite, 

                                                 
110 Segundo Dicionário Aurélio: Fazer bordado. Lavor feito em relevo, sobre estofo ou pano. 
111 Ibidem. Tecido rendado executado à mão com uma agulha provida dum gancho na extremidade, e 
utilizado na confecção de peças ornamentais, de vestuário e outras. O ato de fazer crochê. 
112 Balneário popular do Crato. 
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pois trabalhava na casa de Dona Rosa durante o dia. O que deveria acontecer com estes 

outros meninos que ela diz que lá estudavam, já que iam para a escola também à noite. 

Os circulistas comemoravam as datas cívicas que para eles tinham 

determinada importância. Eram elas:  

 

Dentre as datas significativas para o circulismo cearense estavam aquelas de 
caráter religioso, cívico ou vinculadas ao mundo do trabalhador, fosse ele 
circulista ou não. Assim é que mereciam comemoração especial o dia de São 
José (19 de março), o Primeiro de Maio, a independência do Brasil e o dia 
nacional do circulista (primeiro domingo de outubro) (SANTOS, 2007, 
p.147) 
 
 

Dona Antônia lembra a sua participação nas paradas de Sete de Setembro. 

“Nós ia pra as paradas do dia sete, que a professora botava nós pra acompanhar as 

paradas do dia sete”.  

Havia, porém, uma comemoração que era proibida, o carnaval. “Os festejos 

carnavalescos, considerados mundanos e perniciosos pelos circulistas, eram 

desaconselhados por representarem a profanação dos ensinamentos religiosos e o 

retorno do paganismo imoral” (Idem Ibidem).  

Vemos que esta moralização estava incutida na nossa depoente. Mesmo que 

ela achasse interessante e bonito os desfiles de carnaval cratense, ela não participava. 

Apenas admirava algumas vezes: 

 

No carnaval eu não saia não. Às vezes a gente ia só ali na praça Siqueira 
Campos vê as escolas de samba tocando e o povo dançando. Mas eu nunca 
andava no carnaval não, só fazia olhar mesmo. Era muito bonito o carnaval 
antigamente, era animado, e o povo dançava muito. 

 

Passaremos agora a analisar outra Instituição que apareceu nos relatos. 

Relato desta vez, de Dona Ângela. Ela nos disse: “Eu fui pra a escola. Minha mãe botou 

nós na escola, nós estudemos no Colégio Dom Quintino que tem lá pra depois da 

REFESA subindo”. Encontramos, entretanto, uma pequena distorção em nossas 

pesquisas, quando saímos em busca de informações sobre o então “Colégio Dom 

Quintino”. 

Primeiramente encontramos um artigo 113 , já citado no primeiro capítulo 

deste trabalho, que nos falava da criação de um colégio para crianças pobres no ano de 

1930, pelas irmãs do Colégio Santa Teresa, ao lado da escola das irmãs. Este Colégio 

                                                 
113 Ver: FERREIRA, 2003. 
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teve que ser transferido, já que o prédio onde funcionava foi solicitado pela Diocese, 

para a construção do Palácio Episcopal. Assim, o Colégio teria sido transferido para o 

bairro Barro Vermelho (hoje Pinto Madeira). Mais tarde, no ano de 1942, teria ido para 

o bairro do Seminário. Podemos rever a passagem do artigo: 

 

Na década de 1930, ao lado do Colégio Santa Teresa de Jesus foi criada uma 
escola gratuita para crianças reconhecidas como pobres, sendo orientada 
pelas irmãs do Santa Teresa. Em 1934 a casa que funcionava esta escola foi 
solicitada para a construção do Palácio Episcopal, sendo a escola transferida 
para o Barro Vermelho, junto a Capela de São Francisco, passando a ser 
chamada de Escola Dom Quintino. Em 1942 ela passou a funcionar no alto 
do Seminário ao lado do noviciado, onde a ação católica das irmãs se 
expandiu, com preparação para a Eucaristia, escola doméstica noturna 
inteiramente gratuita, promovendo assim a educação moral e religiosa das 
pessoas carentes (FERREIRA, et al, 2006, p. 648. grifos nossos). 

 

Teríamos aqui a informação de uma instituição que funcionou no Bairro 

Pinto Madeira, chamada de Dom Quintino e que mais tarde teria se mudado para o 

Seminário. Desta forma, esta instituição não poderia ser a freqüentada por nossa 

depoente, pois ela só foi para a escola na década de 1950-60. 

A questão é que ainda hoje existe uma instituição localizada na Rua São 

Francisco, s/n - Bairro Pinto Madeira, chamada de Escola de Ensino Fundamental Dom 

Quintino. Na própria escola obtivemos estas informações: 

 

A Escola de Ensino Fundamental Dom Quintino foi criada no dia 22 de 
abril de 1922, quando na ocasião comemorava-se o descobrimento do Brasil. 

Em 1953, por ocasião do 1º Centenário desta cidade, na administração do 
governador Raul Barbosa, foi inaugurado a 17 de outubro de 1953, um 
prédio próprio, onde funciona até os dias de hoje. 

A Escola já teve outras denominações: Grupo Escolar Cratense, por ser a 
primeira escola no interior cearense. Depois foi denominado de Grupo 
Escolar Dom Quintino em homenagem ao primeiro bispo do Crato, Dom 
Quintino. Atualmente Escola de Ensino Fundamental Dom Quintino, 
depois da Lei de Diretrizes e Bases – LDB114. 

 

Assim, acreditamos que existiram duas instituições com o mesmo nome. E 

Dona Ângela freqüentou a segunda Instituição em questão. A coincidência de nomes se 

dá pela importância que o Bispo Dom Quintino teve para a cidade, sendo o primeiro 

Bispo da Diocese cratense. Tendo estas duas instituições, funcionado em épocas 

diferentes no mesmo bairro. 

                                                 
114 Dados cedidos por Maria Otília, atual coordenadora pedagógica da escola.  
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Sobre a escola, a depoente nos contou várias de suas lembranças. Uma delas 

é que estudar não era fácil, pois tudo era comprado, nada era dado. Mesmo que a escola 

fosse gratuita todo o material ficava por conta dos alunos. E sua mãe não tinha 

condições de comprar muitas coisas. Ela destaca ainda o fato de que estudar hoje está 

mais fácil, pois o governo propicia aos alunos das escolas públicas o material escolar. 

Ao falar do cotidiano escolar, lembra que eram obrigados a cantar o hino 

nacional todos os dias. Se não cantassem direito, ficavam de castigo. Lembra ainda do 

terço de Maria: 

 

No tempo que agente estudava, antigamente cantava o hino nacional. Agora 
a pessoa que não cantasse a diretora deixava a gente de castigo, pra ficar o 
derradeiro pra cantar o hino nacional sozinho. Tinha que todo mundo cantar 
[...] 
Eu não me lembro de ter castigo não. Só de ter de cantar o hino. É o castigo 
era assim, se não cantasse o Hino Nacional junto na fila, ai ficava [...] 
Quando era no mês de maio era o terço de Maria, nós rezava o terço todinho. 
Tinha que rezar todo o mês 

 

Dona Ângela acredita que não aprendeu a ler direito devido a metodologia 

utilizada pela escola e professoras. Lá as professoras pediam para que ela lê-se sempre 

em voz baixa. Assim ela acredita que seus erros não eram corrigidos. 

 

Eu sei que na sexta –feira tinha o dia da leitura, ai ela dava pra gente. É por 
isso que eu acho que eu não aprendi a ler muito bem. Porque era assim elas 
pegavam uma turma de alunos que ia pra secretaria pra ler. Pra a gente ler os 
versozinhos nas revistazinhas. Ai elas davam pra agente ler sem voz, calado. 
Só pra a gente. Por isso que hoje em dia às vezes eu vou ler uma coisa eu 
leio só pra mim. “Você tem que ler só pra você”. Ela dava o livro a gente, só 
pra a gente ler pra a gente mesmo calado. E ela só lá passando o visto. 
Eu acho que não aprendi a ler direito por causa disso. Eu acho tão assim a 
pessoa ler só pra a gente. Sem ela ver se você ta lendo direito. Se tá lendo 
correto. Eu acho que assim sem se interagir é errado, sei não eu que penso. 
Porque agente ler só pra agente. Hoje em dia não tem. Eles tiram um a aluno 
pra ler pra todos ouvirem. O aluno que eles vê que já ta lendo correto. 
Também agente ia à lousa também. Ficar lendo só calado, só pra a gente. 

 

Nosso primeiro personagem Seu Odair lembra que passou alguns dias na 

escola. Como ele mesmo disse, estudou com uma professora particular. O que fez com 

que ele não lembrasse o nome da escola. Para ele a escola era da professora Maria Rosa, 

que funcionava na própria casa da professora, no centro da cidade do Crato, onde ela 

alfabetizava seus alunos e ensinava a matemática com o uso freqüente da palmatória.  

Destaca que havia aulas aos sábados, onde as aulas eram reservadas para 

argüições. No caso, ele lembra as argüições de tabuada, onde o aluno que não soubesse 
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a resposta correta levava um bolo quente (forte) ou frio (mais fraco) do colega que 

houvesse acertado anteriormente a resposta. Fato que é registrado por Irineu Pinheiro 

(1950), que lembra uma escola particular existente no Crato do final do séc. XIX, para o 

início do séc. XX, do professor Raimundo Duarte, onde “Aos sábados que eram dias de 

argumentação, amiudavam as palmatoadas, de tal sorte que às vezes, alguns meninos a 

chorar, apelavam para Siá Totonha, a mãe do professor” (Idem Ibidem, p. 170). Sinhá 

Totonha era uma senhora cega, que ao ser chamada conseguia fazer com que seu filho 

cessasse os bolos contra as crianças.  

O uso da palmatória marcou negativamente a vida escolar do depoente. Ao 

ser perguntado sobre os estudos em sua vida, o primeiro fato que ele destaca é sempre o 

seu uso. Em sua opinião, isto fez com que ele “embromasse” desde criança nos estudos, 

preferindo o trabalho que lhe traria resultados financeiros mais imediatos. Podemos 

rever em suas próprias palavras o que ele falou: 

 

Eu fui pra a escola, mas naquele tempo era o seguinte. Era o tempo da 
palmatória115. E ai agente ficava embromando[...] 
[...] Mas naquela época era o seguinte, o aluno sair sem dar a lição jamais. 
Saia não. Só saia quando desse a lição. E dia de sábado tinha a tabuada. 
Suponha que você fosse minha colega, aí perguntava: “três vezes dois”. Ai 
deu e eu não soubesse e você soubesse ela dizia: “pois dê um bolo em Odair 
ai”. Ela dizia: “bolo quente”. Ai era o colega que dava o bolo. 
Eu só me lembro mais disso aí mesmo. Que era rigoroso naquela época. 
Aluno sair sem dar a lição jamais, só saia quando dava a lição[...] 

 

Pinheiro (1950) também fala da existência de escolas particulares no Crato 

que funcionavam nas salas das casas dos professores, ou ainda em casas por eles 

alugadas. A seu ver, esse fato se dá pela falta de prédios escolares construídos pelo 

governo. “No Crato até alguns anos atrás, não haviam prédios escolares construídos 

pelos governos, lecionando os professores nas salas de suas residências, ou em casas por 

eles alugadas” (Idem Ibidem, p.170). 

Também encontramos a existência destas escolas particulares em um outro 

trabalho onde estes espaços existiram na infância das idosas do Grupo Aurora da Vida 

em Campina Grande-PB. O que faz com que acreditemos que tal organização 

acontecesse em várias cidades do interior nordestino brasileiro do período: 

 

                                                 
115 Segundo Dicionário Aurélio: Pequena peça circular de madeira, não raro com cinco orifícios dispostos 
em cruz, e com um cabo, a qual servia, nas escolas, para castigar as crianças, batendo-lhes com ela na 
palma da mão. 
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As escolas freqüentadas pelas idosas durante a infância eram escolas que 
estavam estruturadas e organizadas em sua maioria nas residências das 
professoras [...] 
Havia escolas públicas, mas constatei que a maioria era pagas pelos pais. De 
acordo com as entrevistadas havia “moças” da região que tinham mais 
escolaridade e fazia uma escola na sua casa [...] (ARAÚJO, 2008, p. 184-
185). 

 

O nosso personagem Fausto, que passou a infância em casas de farinhas do 

Pernambuco, enquadrou-se por alguns dias de sua infância em uma realidade de 

Educação Rural. Em uma de nossas conversas ele diz que lembra muito pouco da 

professora que teve, mas que achava que ela vinha do Juazeiro do Norte – CE. Assim, 

acreditamos na hipótese de que esta professora teria estudado na Escola Rural de 

Juazeiro do Norte. Destacamos ainda que a zona rural das cidades em que ele morou na 

infância, Bodocó e Exu são cidades próximas do Crato e consequentemente do Juazeiro. 

A Escola Rural foi constituída com a intenção de formar professoras para o 

campo, atendendo exigências de Moreira de Sousa, que era diretor da instrução pública 

brasileira, defensor da educação rural no Brasil. Teve ainda como principal defensor 

Sud Mennucci. Em Juazeiro, a Escola Rural foi fundada em 13 de março de 1930. 

(ARAÚJO, 2007, p. 247-248). “As idéias do ruralismo pedagógico e o forte sentimento 

nacionalista impregnavam pensamento e ações dos alunos, professores e direção da 

Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte [...]” (Idem Ibidem). 

Queremos agora fazer um contraste entre o que era ensinado na escola rural, 

baseando-se no ruralismo pedagógico, e a realidade para nós contada e vivida por Seu 

Fausto. Para isso, utilizaremos o trabalho de Araújo, já citado anteriormente e o relato 

do nosso entrevistado. 

Araújo (2007) analisou trabalhos de alunos do então colégio Rural de 

Juazeiro do Norte. Entre eles, destacaremos um feito por um aluno em 1938. O aluno 

chamava-se José Sebastião da Paixão. Em seu texto ele destaca uma aula onde os alunos 

da Escola Rural, que se encontrava na zona urbana, teriam acesso à “estimada vida 

rural”. Assim ele narra as conversas realizadas na aula/excursão: 

 

– Que fazem aqueles homens, d. Zilda? 
– Eles estão limpando as plantações do roçado, disse d. Zilda. Toda fazenda 
possui um ou mais de um roçado e os moradores também possuem os seus. 
Num roçado se plantam mandioca, milho, feijão, macacheira... Todos os 
anos, o fazendeiro manda arrancar as mandiocas plantadas, carrega-las para 
a casa de farinha. Reúne uma porção de mulheres e manda raspar as raízes 
que burros trouxeram da roça. Depois de raspadas são raladas. A massa é 
então, espremida e levada e levada ao forno para torrar e fazer farinha. 
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– Então é uma fábrica de farinha, d. Zilda? Perguntou Joãzinho. 
– Como se faz um roçado d. Zilda? Perguntou Toinho.[...] 
Os meninos estavam ficando entusiasmados com tudo que iam observando 
na fazenda. D. Zilda estava radiante em mostrar que todos gostavam 
muito da vida do campo. 
– Se nossa escola fosse aqui pertinho da fazenda, nós teríamos tantas coisas! 
– Porque, d. Zilda? Perguntou Carlinhos. 
– Porque de tudo há na fazenda. Como vocês vêem, uma fazenda é sempre 
campo. Lar daqui é melhor do que da cidade. Os alimentos são melhores, há 
muito leite, muito queijo, há animais, há criação de galinhas, de coelhos, e 
de pombos. Há um jardim e flores e tudo isso a gente vende por bom 
dinheiro que serveria para comprar livros, merendas e muitas outras cousas. 
– Estão vendo aquela casinha branca acolá? ? É uma capelinha, onde aos 
domingos o padre celebra a missa. Existem muitos moradores e todos 
assistem a missa com muito respeito.  
– Há roçados grandes, há um pomar e uma horta. Dentro das terras da 
fazenda, ficam as casinhas dos moradores. O fazendeiro manda fazer suas 
casas distante umas das outras. Muitos são quase na divisa dos terrenos e os 
moradores são encarregados de guardar as terras que fazem proximidade de 
suas casas. Cada morador é um guarda da fazenda. Quando o fazendeiro 
precisa dos seus trabalhos, toca num lusso de chifre ou crustáceo e eles 
atendem depressa. (JOSÉ SEBASTIÃO DA PAIXÃO, 1938, p.1-6. In: Idem 
Ibidem, p. 256-257. Grifos nossos). 

 

Vemos no texto deste aluno uma super-valorização da vida no campo, onde a 

relação entre fazendeiro/trabalhador do campo/latifúndio é mostrada e defendida 

positivamente. O campo seria o paraíso onde “tudo dava”, e todos eram felizes. Ao 

contrário deste posicionamento defendido pela educação para o campo, encontramos as 

vivências de Seu Fausto, que não sente a mínima saudade da vida que levou, 

principalmente em trabalhar quando criança na produção das casas de farinha: 

 

E o pessoal que trabalhava, tinha sete rapadeiras. Sete, oito rapadeiras de 
mandioca. Aquilo ali era pra render quarenta cargas de mandioca por dia. 
Todo dia era assim. Todo final de semana saia duas carradas de farinha. Era 
dois fornos rodando dia e noite. Pra quem trabalha nisso ai não podia dormir, 
dormir nós dorme sentado ali, na boca do saco de farinha, ficava cochilando 
ali. “Opa, vamos ver que já ta na hora”. Pronto ali era tudo em sofrimento 
(grifos nossos). 
 
Fiquei em sofrimento, ali eu passava dia sem comer. Sofrendo, comia 
maracujá nas capoeiras porque não tinha água, água difícil. Era agente 
carregando água do Brejo do Santo Antônio com quatro léguas de distância. 
Pedindo farinha pelas casas pra comer. Carregando água em quatro animal. 
Agora nem eu podia nem com água, quando eu enchia lá eu vinha era 
bolando. 
 

Podemos ver assim duas posições sobre o mesmo tema: uma vivenciada por 

um morador do campo e outra criada por pessoas que tentavam defender e consolidar a 

fixação do homem no campo. 
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Seu Fausto contou alguns poucos detalhes da escola que freqüentou. E 

justificou seu esquecimento: 

 

[...] eu mal cheguei a ir a Escola. Mas fui um pouquinho. Lembro rapaz que 
naquela escola no tempo era carta de a.b.c. O que existia eram aquelas 
cartinhas de a.b.c. Não lembro do nome da escola. Que eu era pequeno. 
Lembro mais não, que era pequeno no Pernambuco. Não aprendi a ler. Não 
aprendi nada, que eu passei poucos tempos ai pronto encerrei e fui cuidar só 
de trabalhar ai. 
[...] Ia sozinho porque era pertinho assim. Era de noite. Toda boquinha de 
noite tinha escola. Era pertinho, era colado assim, era quase terreiro com 
terreiro. Do aviamento pra casa, era só um pátio pra casa. 
Lembro da professora só dela assim, mas não lembro não. Eu acho que ela 
não existe nem mais no mundo. Era um pessoal lá que era até do Juazeiro. 
Agora eu só sei mesmo é assinar o nome e mal. 

 

3.2.2. O valor dos estudos  

 

Percebemos ainda o valor que nossos entrevistados atribuíam ao ensino. 

Vimos que eles destacaram um avanço em relação à escolaridade de uma geração para a 

outra, já que eles estudaram muito menos que seus filhos. Praticamente todos os filhos 

de nossos entrevistados concluíram o segundo grau. E ainda nos preocupamos em 

observar o valor que os pais dos nossos entrevistados deram ao ensino. 

Seu Fausto quis que todos os seus filhos estudassem, em compensação ao 

pouco tempo de estudo que ele teve. “Meus filhos tudo eu quis que estudasse, botei eles 

na escola, eduquei. Eu não tinha educação que meu pai não botava, eu ia pra a escola ele 

me retirava da escola”. 

Acredita que poderia ter um destino diferente se tivesse estudado: 

 

Eu tinha muita vontade de ir, eu chorava pra ir pra a escola. Olha eu tive o 
maior desgosto da minha vida foi não ter aprendido a ler. Que hoje eu podia 
até ser gente, mas a pessoa que não sabe ler é cego, não sabe de nada. Às 
vezes vem uma coisa pra você, você não sabe ler. “Assina isso aqui”. Ai às 
vezes você assina um documento que vai lhe prejudicar. Agente pra assinar 
uma coisa é preciso ler aquilo pra saber o que é aquilo, o que ta dizendo 
aquele documento. Sem agente saber como é? Às vezes eu vou assinar uma 
coisa e eu sei lá o que é? Às vezes tem alguma coisa que vai me prejudicar. 

 

Teve uma filha que chegou a fazer Letras na URCA116. Ressalta que por ele 

todos os filhos também teriam feito faculdade: 

 

                                                 
116 Universidade Regional do Cariri. 
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Por isso coloquei meus filhos tudinho na escola. Só quem não aprendeu, que 
não fez faculdade foi os meninos. Fizeram não, e nem a outra. A outra fez só 
até a quinta série. Ai parou. Mas eu queria que eles botassem pra a frente, e 
arranjassem emprego. Olha ela passou duas vezes pra poder passar na 
faculdade, no vestibular. Conseguiu. Se formou. 

 

Já para seu pai os estudos não levavam as pessoas para lugar nenhum, 

apenas o trabalho é que daria futuro para pessoas como eles. Nosso depoente acredita 

que todas suas frustrações e falta de estudo foram culpa de seu pai. Confirmamos isso 

com as ações de seu pai, contadas por ele: 

 

Eu gostava de ir. É porque pai não deixava. Porque na hora que eu chegava 
lá ele me retirava. Ela passava a lição, antes deu terminar a lição ele me 
chamava, pra trabalhar. Que ele dizia logo assim: “Olha meu filho, estudo 
não dá futuro não. Olha o livro é a terra e a caneta é a enxada”. Era o 
que ele dizia. O que ele me dizia era isso. 
A escola era pertinho de casa. Ele117 ia me pegar. Ele ia lá e dizia: “vamos 
trabalhar rapaz, isso ai não tem futuro não”[...] (grifos nossos). 

 

A mãe de Dona Ângela pensava totalmente diferente do pai de Seu Fausto. 

Para ela o estudo era que dignificava uma pessoa: 

A minha mãe tinha vontade, a pessoa que ela tinha mais respeito no mundo 
era quem sabia ler, ela era analfabeta. Ela tinha inveja de quem sabia ler e 
quem tinha mãe, por que ela foi criada por uma irmã dela. Era as duas coisas 
que ela dizia: “Eu sei que é pecado a pessoa ter inveja da vida dos outros, 
mas eu tenho inveja. Tenho inveja de quem sabe ler, porque a pessoa querer 
fazer uma carta uma coisa. Ai eu tenho inveja dessas duas coisas” 
 

Assim como a mãe, hoje ela acredita na importância do estudo para seus 

filhos. Seu marido até se esforça para pagar um curso de computação para uma de suas 

filhas que mora com o casal, acreditando que assim ela poderá arrumar um emprego. 

Dona Ângela, no entanto, lembra que na época em que ia para a escola “dava 

muito trabalho”. Acha que por conta disso só fez até a terceira série, pois repetiu 

algumas vezes de ano.  

 

Na escola eu era danada, todos os anos as minhas irmãs passava e eu repetia 
de novo. Eu não tinha inteligência de estudar, não sei. Eu repetia, eu acho 
que era por isso que eu fiz só a terceira série, por que eu repetia. Porque 
assim eu não me interessava, acho que eu era danada demais, não me 
interessava. 

 

                                                 
117 Seu pai. 
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Por isso sua mãe, que acreditava no “poder” do estudo, sempre brigou com a 

filha. “Quando chegava no fim do ano minha mãe dizia que eu não ia ser nada. “Essa 

daí não vai dá pra nada que não quer nem estudar””. 

A mãe de Dona Antônia, assim como a de Dona Ângela, acreditava que um 

futuro melhor para a filha também seria alcançado através dos estudos. Por isso mandou 

a filha aos oito anos para ser criada por outra mulher. Dessa forma trabalharia e também 

teria a possibilidade de freqüentar a escola: 

 

Eu fiquei lá na casa de meus pais até a idade de oito anos, quando eu 
completei oito anos eu vim aqui pra a rua pra a casa de uma mulher. [...] Eu 
fiquei lá porque minha mãe não tinha condições de me dar estudo nem nada. 
Ela me botou na escola. Ai ela ficou me criando, mas sempre eu ia na casa 
da minha mãe. 

 

Tendo feito só até a quarta série na infância, nossa depoente ainda voltou a 

estudar depois de adulta por um período com o marido. Depois de alguns anos seu 

marido não quis mais ir para a escola, e ela sendo muito “apegada” a ele também 

abandonou os estudos. Assim, os dois juntos não chegaram a concluir a oitava série. 

Seu Odair sempre que fala da educação que lhe foi dada pelo pai, ressalta a 

formação para o trabalho. Não diz explicitamente se seu pai e mãe acreditavam na 

educação escolar, mas acreditamos que sim, pois ele chegou a pagar uma professora 

particular para o filho, mesmo tendo o entrevistado passado pouco tempo na escola, 

como ele mesmo conta. Seu Odair é que parecia querer fugir da escola, amedrontado 

pela palmatória. Tendo exercido a profissão de padeiro desde os quatorzes anos, 

preferiu seguir trabalhando, só deixando o trabalho depois da aposentadoria. 

Cinco de seus seis filhos terminaram o segundo grau. Ele diz que eles não 

chegaram a “ir além”, o que acreditamos ser o fato de possuir uma formação superior. 

Assim, mais uma vez vemos que existiu na vida de nossos depoentes um aumento do 

grau de escolaridade, entre eles e seus filhos. 
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3.3. Vida adulta  

 

3.3.1. Trabalho 

 

Sabemos que em cada período histórico, cada sociedade exigiu certas formas 

de relação com o trabalho118, no qual valores eram agregados a cada função, classe ou 

indivíduo social. 

“O trabalho vem sendo identificado nos dois últimos séculos como 

modelador do caráter e como forma honesta de garantir a existência, mas nem sempre 

foi assim” (COLARES, 2006, p. 58). Como já dissemos, as sociedades mudam o valor 

dado ao trabalho através do correr da história. Por exemplo, para os gregos, o ócio119 era 

privilégio de uma classe de pensadores, sendo possível através do trabalho de outros. 

Mas hoje, em nossa sociedade cristã ocidental, todos os indivíduos de 

diversas classes sociais trabalham. Ou teoricamente tem a possibilidade e o direito ao 

trabalho. Na nossa sociedade capitalista o trabalho é valorizado e visto como formador 

do homem. Sociedade esta que “não se estratifica em trabalhadores e não-trabalhadores, 

mas em detentores dos meios de produção e possuidores exclusivamente de força de 

trabalho” (Idem Ibidem, p. 66). 

Sabemos que a formação recebida socialmente por nossos personagens não 

foi uma formação para uma vida acadêmica, para que fizessem um curso superior, ou 

ainda tivessem em sala de aulas uma formação técnica para que desempenhassem 

determinado cargo técnico. Tratou-se de uma formação para o trabalho pelo trabalho. 

A formação recebida por eles para o trabalho foi recebida socialmente 

através da família, amigos de trabalho, ou até mesmo pela vivência individual na função. 

Os homens que trabalharam fora de casa receberam as instruções do como fazer, na 

própria rua. E as mulheres, que passaram mais tempo trabalhando dentro de casa do que 

fora, receberam seus ensinamentos dentro de suas casas, com a mãe, irmãs mais velhas, 

tias.  

Seu Odair foi padeiro e construtor civil. Nunca entrou em sala de aula para 

apreender a desempenhar tais funções. Aprendeu na prática. Quando perguntamos a ele 

como ele aprendeu a fazer pão, macarrão e a trabalhar como pedreiro, ele respondeu: 

“Sempre que eu trabalhei aprendi com o povo do local. Na padaria lá dentro tinha os 
                                                 
118 Para Colares (2006, p.54) no sentido lato sensu significa força produtiva. 
119 Não-trabalho 
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profissionais pra ir passando as coisas pra os outros. A mesma coisa foi também quando 

eu passei pra a construção civil. Sempre aprendi assim”. 

Trabalhou com quatorze anos na mesma padaria em que seu pai trabalhava. 

A Padaria Portuguesa, onde sofreu um acidente e quase perdeu a mão. Depois passou 

para outra padaria menor. Após sair da padaria passou a trabalhar como ajudante e 

aprendiz de pedreiro. E logo entrou na cerâmica Nova Iguaçu, onde diz ter “trabalhado 

uma vida [...] vinte e cinco anos”. Lá era fichado como pedreiro. “Fazia manutenção de 

calha pra queimar o ladrilho”. Só saindo de lá quando a cerâmica fechou, e ele se 

aposentou. 

Dona Antônia, nossa primeira personagem mulher, saiu de casa aos oito anos 

para ser criada por uma mulher. Deixou a casa da Dona Rosa já casada, aos dezenove 

anos. Quando casou virou dona de casa e teve que criar seus filhos, já que nasciam 

quase que um por ano. Ainda no início do casamento, porém, vendeu comida toda 

segunda-feira, na principal feira do Crato: 

 

Me lembrei que eu vendi na feira também, comida. Eu já fui uma vendedora 
de vender comina na feira, naquelas banquinhas. Agora que não faz mais. 
Agente vendia, eu tinha uma banca que eu vendia comida. Toda segunda 
feira eu ia vender comida na feira. Fazia as comidas lá mesmo e lá vendia. 
Fazia feijão. Era a comida que o povo queria. Era feijão, arroz, baião de dois. 
Era almoço, era sopa, canja, batata às vezes cozida que o povo gosta, 
macaxeira. Essas coisas. Café, tapioca. Isso faz tanto tempo, Faz tanto 
tempo, que meus meninos, os mais velhos já tem quarenta e tantos anos. 
Quarenta anos mesmo que eu vendi lá. Lá no mercado ali no centro.  

 

Depois teve que sair da feira e se dedicar apenas a sua casa e seus filhos. 

Conseguiu trabalhar novamente fora de casa apenas quando o filho mais novo estava 

com seis anos, já que existia a possibilidade dos filhos mais velhos ficarem em casa 

cuidando dos mais novos. 

Foi ajudar o marido a vender bombons na Praça da Sé. Gostava muito de 

trabalhar lá, diz que só não vai mais hoje, pois está com problema de pressão: 

 

É bom trabalhar na praça. Eu deixei só por causa desse problema de pressão 
alta. Mas é bom agente vender lá na praça, eu passava o dia ali mais meu 
esposo. Às vezes chovia a gente tomava banho de chuva lá. Mas eu achava 
era bom. Nós chegava aqui pingando água [risos]. Ficava lá o dia todinho. 
Nós ia pra lá de manhã. Tinha dia que nós fazia nossa janta lá mesmo. 
Levava uma panelinha. Com um fogãozinho de carvão. Eu assava milho pra 
gente comer. Ele assava carne. 
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Dona Ângela, nossa terceira personagem, também foi dona de casa depois do 

casamento. Depois de casada e com dois filhos, foi morar em Fortaleza com o marido. 

Seu marido não gostava que ela fosse trabalhar fora, pois tinha muito ciúme da mulher. 

Ela ainda tentou fazer algumas faxinas e lavar algumas roupas para ajudar a criar os 

filhos: 

 

Eu trabalhava assim em casa quando eu era solteira, ai quando eu casei, fui 
morar em Fortaleza, a casa cheia de menino, e ele120 bebia muito e judiava 
muito de mim. Eu via faltar às coisas e os meninos crescendo, eu fui 
trabalhar fazendo faxina nas casas e lavando roupa. Mas tinha dia que ele 
cismava comigo e dizia que eu não tinha ido trabalhar, tinha ido era pra o 
cabaré. 

 

Já de volta, com toda a família ao Crato, trabalhou na casa de uma família, 

lavando roupa, assim como sua mãe que havia lavado durante muito tempo: 

 

[...] Quando eu vim morar aqui eu trabalhei lá na Zé Carvalho, trabalhei sete 
anos[...] 
Da vez que eu fui trabalhar lá, eu tinha dado meu nome no SINE121. A 
pessoa que trabalha nessas casas aí o SINE é que é encarregado, o SINE 
Ceará. Eu fui lá ela disse que ia fazer um teste comigo. Lavei a roupa dela, 
na primeira vez. E ela é exigente que só ela. Ai quando chegou de tarde, “Eu 
gostei do seu trabalho, é do jeito que eu gosto. A senhora vai ficar lavando 
pra mim, porque todo pessoal que eu boto aqui não dá certo. Depois que eu 
sai de lá eu nunca encontrei essa mulher em nenhum canto, ela mora lá no 
Zé Carvalho eu nunca me encontrei com ela. Tá com uns quatro anos ou 
mais que eu sai de lá. 

 

Seu Fausto, que foi criado na roça no Pernambuco, também foi para o Crato 

trabalhar e morar na zona rural. Depois de casado passou a fazer e vender carvão para 

poder sobreviver, mas essa vida de carvoeiro era “muito sofrida”. E ele acredita que 

teve uma ajuda divina quando, “teve um filho de Deus que botou as mãos em cima deu. 

Disse: “Fausto saia dessa vida, que essa vida sua não presta. Fazendo carvão, morrendo 

e se acabando? Não faça não uma coisa dessa não. Eu vou botar você pra negociar””. 

Ele assume que ficou assustado com a possibilidade de “negociar”, já que 

nunca tinha trabalhado com isso, e além do mais era analfabeto, mas logo começou a 

vender bijoterias, jóias, relógios, armas. “Eu vendia pelo Pernambuco, eu andava 

viajando”. 

Ainda aprendeu com um amigo como bater fotos e virou fotógrafo: 

                                                 
120 Seu marido. 
121 Sistema Nacional de Emprego. 
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Ai um camarada meu disse: “Tu vai tirar foto”. “Eu não sei tirar foto não”. 
Ai foi ele me ensinou tudo direitinho, me deu a máquina pra eu trabalhar pra 
ele, mais ele. Ai escreveu a abertura da máquina, como era pra tirar, e tire a 
favor da luz, sombra comprida, sombra curta, sol quente, sol frio. Ai pra 
acabar me deu tudo anotado. Ai eu ficava batendo foto. Virei fotógrafo. Lá 
era muito bom, eu trabalhei muito com fotografia pra lá. Lá pra Pernambuco, 
e os caras lá tudo era bom. Tinha uma festa eu tirava cento e cinqüenta fotos, 
rapaz. 

 

Vimos um pouco dos trabalhos desempenhados por nossos personagens ao 

longo do período de suas vidas que classificamos aqui como “vida adulta”. Sabemos 

que sempre trabalharam muito desde a infância. Passaremos agora a ver um pouco da 

constituição de suas famílias após seus casamentos, para que logo após possamos 

perceber suas vidas hoje, como idosos. 

 
 
3.3.2. Vida familiar 

 

Todos os nossos entrevistados constituíram suas famílias através do 

casamento, tiveram vários filhos, e apenas um encontra-se viúvo, estando todos os 

outros ainda casados. 

Seu Odair casou no ano de 1957. Com vinte anos de idade, já havia tido seu 

primeiro filho. Ele fala que na época em que casaram, as pessoas casavam muito cedo. 

Teve com a esposa Antônia seis filhos vivos. E hoje está viúvo há seis anos. Quando 

perguntamos a ele em uma de nossas conversas ainda informais, se ele queria casar de 

novo, ou porque não casava mais uma vez, ele disse não querer, que estava muito bem e 

que tinha uma de suas filhas pra cuidar de sua casa. 

 

Me casei em cinqüenta e sete. Ela se chamava Antônia Tajino de Lima. 
Tivemos sete filhos. Foram três mulheres e quatro homens. A primeira 
mulher morreu, só tem seis vivos. Só moram aqui no Crato quatro. Tem um 
morando em Belo Horizonte e outro morando com mamãe no Rio de Janeiro. 
Meus filhos estudaram, mas nenhum chegou a ir mais não. Só o segundo 
grau mesmo. E teve um que nem terminou o segundo grau não. 
Minha esposa faleceu, tá com seis anos. Ela teve derrame122, ai no terceiro 
foi fulminante. Minha mãe ainda é viva. Ela completou noventa e um anos, 
agora no dia dezesseis desse mês123 que nós tamos. Naquele tempo124 o povo 
casava muito novo. Eu acho que eu me casei novo também. Que eu me casei 
com vinte anos de idade. Com vinte anos por ai assim nasceu o meu 
primeiro filho.E papai faleceu em sessenta e cinco, bem novo. Com 
cinqüenta anos por aí assim. 

                                                 
122 Segundo Dicionário Aurélio: Hemorragia, ger. Cerebral. 
123 Abril. 
124 Tempo em que casou. 
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Dona Antônia casou aos dezenove anos com Seu Assis. Seu marido ia 

trabalhar perto de sua casa, e assim eles começaram a namorar e casaram em um 

intervalo de onze meses: 

 

Quando foi com dezoito anos, Assis apareceu. Casei com dezenove anos. 
Tinha completado no dia dez de junho, dezenove anos. Quando eu casei foi 
dia quatorze [...] 
Eu conheci meu marido foi lá mesmo na rua que eu morava. No tempo tinha 
um trabalho da prefeitura e ele ficava parado ali, onde hoje em dia é a banda 
de música que toca lá. Tinha um galpão que eles ficavam. E ele veio da serra 
que ele morava na mata. Ai nós comecemos a se conhecer. Ele esperava o 
caminhão pra ir pegar os lixos nas ruas. Que pegava os lixos assim pra 
deixar noutro canto. Era nisso que ele trabalhava. Ele veio da Serra e morava 
na Caixa d’água nessa época. Morava junto com um irmão dele, mas vinha 
esperar pelo irmão dele ai. Aí comecei a conhecer, depois começamos a 
namorar. Aí nós casemos, dentro de um ano. Com onze meses nós 
namoramos e casamos. 

 

Com o marido teve quatorze filhos, mas apenas nove sobreviveram. Vemos 

assim como eram altos os índices de mortalidade infantil e abortos neste período. “Eu 

tive quatorze filhos. Dez de tempo e quatro abortos. Criei dez, morreu um depois de três 

mês. Criei nove. Só teve duas mulher. Que os outros tudinho foram homens até os 

abortos foram homens”. 

De todos os entrevistados, ela é a que se mostra mais “apaixonada” e 

dependente do marido. Diz que gostava de trabalhar na praça da sé, só pra ficar perto 

dele, e ainda que queria muito que ele fosse com ela participar do grupo dos idosos, mas 

ele não gosta de ir, prefere trabalhar. 

Dona Ângela, também teve nove filhos e assim que casou foi morar em 

Fortaleza, onde viveu dezenove anos: 

 

[...] me casei, tive dois filhos. O marido foi morar em Fortaleza. Eu fiquei 
grávida, me deixou grávida, me deixou foi de resguardo. Quando eu fui pra 
lá o menino tinha dois anos. Quando eu vim de lá vim com nove filhos. Eu 
morei lá vinte anos, dezenove anos. Que os meninos que eu levei, eu levei 
um com três anos e outro com dois. Ai ele chegou com dezoito, e o segundo 
dezessete. Só sei que eu passei dezenove anos morando lá em Fortaleza. 

 

Sobre sua vida de casada em Fortaleza, diz ainda que sofreu muito. Seu 

marido era alcoólatra e não a deixava trabalhar fora de casa: “[...] quando eu casei, fui 

morar em Fortaleza, a casa cheia de menino, e ele125 bebia muito e judiava muito de 

mim. Eu via faltar às coisas e os meninos crescendo [...]” Mas, quando voltaram a morar 

                                                 
125 Seu marido. 
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no Crato e o marido parou de beber as coisas melhoraram: “[...] Sei que eu sofri muito 

lá. As coisas só veio melhorar depois que eu voltei pra cá de novo. Ele deixou de beber, 

deixou de tudo. Era horrível quando ele bebia [...]”. 

Acredita que hoje sua vida está bem melhor. Seu marido não bebe mais e 

sempre trabalha. E seus filhos estão todos criados e quase todos empregados. Alguns 

deles chegam até a ajudá-la financeiramente:  

 

Pra mim agora graças a Deus ta fácil. Meus filhos trabalhando, tem um que 
trabalha na nacional gás. Ele vai casar agora esse ano, disse que vai ficar me 
ajudando. Tem outro que é moto-taxi da greendene, tudo tem as mulher dele, 
mas me ajuda. Meu marido graças a Deus ele ta trabalhando direto, não para. 
 

Uma de suas filhas mora com ela, juntamente com seus dois filhos. Filha 

esta que fugiu ainda com quinze anos da escola, para se “juntar” com um homem. E 

hoje o pai das crianças foi embora, abandonando a filha e os netos de D. Ângela, que 

tiveram que ir morar com ela. Ela fala da filha: 

 

A mãe desse menino ela ta terminando o segundo grau agora. Ela parou na 
sexta série. Ela quando tinha quinze anos ela fugiu com o pai desse menino. 
Ai passou uns tempos com ele. Da escola ela fugiu, ela foi pra a aula e de lá 
ela fugiu. Ficaram aqui no Crato, mas lá pra o lado da rua da cruz, pra 
aqueles lados. Sei que ela teve foi esses dois filhos, ele foi embora não dá 
nem notícias. 

 

Seu Fausto quis falar pouco de sua vida privada, esposa e filhos. Da esposa, 

não falou quase nada. E das filhas disse que teve muito desgosto com elas, já que elas se 

casaram todas duas com “homens ruins”. Uma teria casado com um homem que tentou 

agredir Seu Fausto, como ele nos conta: 

 

Eu não tive sorte com as filhas, uma casou o genro tratou de me matar. Ele 
ia me matando, foi obrigado eu baixar o hospital que eu desconjuntei até a 
perna, pra livrar da foice que vinha. A felicidade é que tinha um cabra por 
detrás e avoou nele, porque ele botou foi pra me comer, pra me abrir em 
banda. Ai eu me forcei assim pra trás, me esquivei todinho, ai cai assim, ai 
coisei126 a perna, foi obrigado vir ai pra a rua, pra colocar ela no lugar.  

 

E a outra filha, a única que fez curso superior, também se “juntou” com um 

alcoólatra, que segundo Seu Fausto vive pedindo dinheiro a ela para beber: 

 

                                                 
126 Quebrei. 



110 
 

Ai minha filha a mais nova ela fez até a faculdade, mas se juntou com um 
cabra sem futuro, com um bebo. Inda hoje anda se batendo com esse bebo. 
O bebo é preguiçoso, ele não trabalha. Vive agredindo ela por dinheiro. E 
ela dá, e ela só nesse sofrimento. Mas conselho nós demos demais. 

 

Dos filhos do sexo masculino fala bem. Diz que estes nunca deram trabalho: 

 

Os meninos são bons. São umas boas pessoas, não me deram trabalho. 
Moram aqui no Crato. Um mora aqui na rua127, mas já saio da rua, alugou a 
casa ta lá mais nós. No sítio. Que a sogra dele ta doente, ai ela disse pra nós 
ficar rodando daqui pra lá vamos logo pra lá, e aluga a casa aqui e nós 
vamos tudo pra lá. 

 

 

3.4. O ser idoso 

 

3.4.1. Pensões e aposentadorias 

 

A atual constituição brasileira (1988), em seu Título VIII / Cap. II, trata da 

“seguridade social que compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social” (art. 196). Onde encontramos as leis que gerem à 

Previdência Social (Seção III) e a Assistência Social (Seção IV). Leis estas que fazem 

parte integral da vida de nossos entrevistados. 

O Decreto nº 3.048/1999, em seu art. 4 rege a Previdência Social brasileira 

com alguns princípios e objetivos básicos que são: 

 

 
I - universalidade de participação nos planos previdenciários; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; 
IV-cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição 
corrigidos monetariamente; 
V - irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhe o 
poder aquisitivo; 
VI - valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-
contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do 
salário mínimo; e 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. 
 

                                                 
127 Expressão referente ao centro da cidade do Crato. 
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Aqui, é preciso ainda que saibamos que a Previdência Social tem um caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, para que seu equilíbrio financeiro e atuarial seja 

estabelecido (art. 5). Ou seja, para que um idoso venha a se aposentar pela Previdência 

Social, é preciso que este tenha contribuído financeiramente com ela. 

Em contrapartida, há Previdência Social, que tem caráter contributivo. No 

Brasil encontramos ainda leis que fazem referência a Assistência Social, que é “a 

política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa 

portadora de deficiência, independentemente de contribuição à seguridade” (Decreto nº 

3.048/1999, Título III, Art. 3. Grifos nossos).  

Sobre a Assistência Social, encontramos ainda a LOAS128, que prevê uma 

política de seguridade social de caráter não contributivo, que garante os mínimos sociais, 

para que o atendimento a necessidades básicas dos brasileiros sejam garantidas (art. 1). 

Onde a velhice também é protegida (art. 2). Esta lei garante assim um salário mínimo, 

em forma de benefício, para portadores de deficiências ou idosos que não possuam 

meios de prover a própria manutenção ou a da família (art. 20 e 37). 

Para nossos personagens os benefícios ou aposentadorias por eles recebidos 

do governo sempre são vistos com bons olhos.  Acreditamos que isto se deva a um 

motivo muito óbvio, já que para quase todos só a “aposentadoria” trouxe uma certeza de 

renda mensal. Ou seja, só depois de aposentados é que eles conseguiram receber 

mensalmente, em dias pré-estabelecidos, um salário regular. 

Seu Odair acredita que a vida de aposentado está muito boa, para ele agora 

só lhe resta curtir a vida: 

 

E a vida de aposentado tá muito boa. Eu comecei a trabalhar muito cedo, 
com dez anos. E achei que tava na hora de aposentar. Agora faço parte de 
três grupos de idosos aqui no bairro seminário. E gosto de viver meu tempo 
assim. Faço amigos, converso com todo mundo. Não importa se é homem ou 
menina. Faço amizade. E eu não gosto de ficar em casa não. 

 

Dona Antônia agradece o fato de estar aposentada: “Graças a Deus eu me 

aposentei. Eu me aposentei, pela idade. Eu me aposentei com sessenta e cinco, agora eu 

to com sessenta e nove129, ta com quatro anos que eu me aposentei”. 

                                                 
128 Lei Orgânica de Assistência Social, Lei nº 8.742/1993. 
129 Em abril de 2008. 
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 D. Ângela, a única que ainda não recebe benefícios, conta os dias para 

receber sua sonhada “aposentadoria”: “Eu vou me aposentar agora se Deus quiser agora 

no começo do ano. To torcendo que de certo, que a idade eu já completei, completei em 

setembro130. Tô com os documentos tudo já pronto”. 

 

3.4.3. Os grupos de convivência 

 

No primeiro capítulo deste trabalho, vimos um pouco da história da criação 

do Grupo de Idosos São José do Seminário. Este grupo surgiu no ano de 1969, a partir 

LICEU Diocesano de Artes e Ofício, nascendo com uma função assistencialista para os 

idosos do bairro, que lá buscavam orientação e apoio em diversos aspectos. 

Sabemos que os participantes do grupo lhe procuram, pois este traz alguns 

benefícios para eles. No caso dos quatro personagens deste trabalho, os benefícios por 

eles sentidos foram por nós percebidos, e aqui serão apresentados. 

Perguntamos a todos o que mais eles gostavam no grupo e as respostas 

foram variadas, mas todas positivas. Nenhum participante teceu nenhuma crítica 

negativa sobre o grupo para nós. Seu Odair, como todos nós já percebemos é um 

admirador das relações estabelecidas entre as pessoas, sempre gostou de fazer amigos e 

se comunicar muito com seus “companheiros”. Ele participa do grupo há cerca de cinco 

anos, e diz que o que mais preza é o entrosamento com as pessoas: “Tá mais ou menos 

com uns cinco anos se não me falhe a memória que eu to no grupo131. Eu gosto. Gosto, 

aqui é muito bom, que a gente convive com as pessoas. Isso é bom, esse entrosamento 

com as pessoas”. 

Dona Antônia que diz sempre ter gostado de festa e animação, afirma gostar 

muito da diversão que o grupo propicia a sua vida. Ela sempre gostou de dançar, e no 

grupo mesmo estando com setenta anos de idade, adora participar das quadrilhas, do 

Maneiro-Pau, de brincar de roda. E ainda lembra as “palestras” da coordenadora, que 

sempre leva alguma discussão e informação para o grupo. Para ela, sua participação no 

grupo lhe faz lembrar momentos de sua infância: 

 

Gosto muito de lá, gosto de mais das festas. Danço muito quando agente faz 
festa lá. O que eu mais gosto lá é das festas. Das quadrilhas, quando agente 

                                                 
130 Setembro do ano de 2007. 
131 Grupo e Idosos São José do Seminário. 
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faz eu danço na quadrilha também. Participo de tudo, da apresentação e da 
quadrilha. E também me escolheram pra eu brincar o Maneiro-Pau132 [...] O 
grupo é ótimo. É muito bom aquelas palestras de Socorro133. Com aqueles 
amigos da gente ali tudo, é cada um que dá uma opinião. É muito bom. 
Agente é muito amigo, somos uma família ali. 
Nós canta de vez em quando lá no grupo, Socorro bota a gente pra cantar na 
roda. Agente canta é muita coisa lá. As brincadeiras que a gente faz no 
grupo parecem com as da escola. Às vezes ela faz umas brincadeiras de roda 
e diz cantem ai uma que vocês se lembrem de quando eram criança, e a 
gente se lembra de uma coisa de quando agente era criança. No grupo a 
gente fica tudo como criança. Por isso que é bom. É naquele momento a 
gente ta se preocupando só com nada. Somente com a reunião lá, com 
Socorro. Socorro é a querida de todos, é de todos. Ela é muito boa, é ótima 
ela. 

 

Dona Ângela também gosta muito das brincadeiras e de encontrar os amigos: 

 

Acho que já tá com uns quatro anos que eu vou pra o grupo. Uns quatro a 
cinco. Gosto de mais de lá porque é onde agente se encontra com as amigas 
da gente, muito bom lá as pessoas tudo unido, tudo conversando, é muito 
bom. O que eu mais gosto é quando tem as brincadeiras.  

 

E Seu Fausto diz preferir os passeios e também as amizades: 

 

Eu acho bom demais esse grupo134. Eu acho bom porque agente se diverte, 
vai a passeio, vai pra o Serrano, pra o Caldas. Pra todo canto agente vai. Vai 
se diverte. Rapaz aqui do grupo eu gosto é de tudo. Todo mundo é amigo, 
todo mundo é amigo um do outro. Quando tem um passeio agente vai, é 
tudo bom os passeios que agente vai. As pessoas recebem agente bem. Aqui 
Socorro135, e Madre Esmeralda136 que ela faleceu né? Ela tinha o maior 
prazer de andar com agente, agente ia pra todo os cantos aqui. Ai depois que 
ela adoeceu ai pronto, ai ficamos aqui. Eu não vou dizer que não gosto, eu 
gosto. 

 

Para todos os entrevistados a vida deles depois dos sessenta anos de idade 

tem esse ponto em comum, que é a participação no Grupo de Idosos São José do 

Seminário. Todos estão muitos felizes em serem participantes, mesmo que lembrem às 

vezes de algumas dificuldades em suas vidas que apareceram com a idade, como por 

exemplo, certas doenças. Todos se mostram felizes em se reunirem com seus amigos 

para conversar, brincar, enfim terem uma melhoria na qualidade de suas vidas. 

                                                 
132 “É dança oriunda do cangaço, possivelmente da região caririense, mas hoje tomando parte de todas as 
programações festivas do interior do Ceará. Todos os participantes cantam sob o refrão que dá o nome ao 
folguedo – maneiro-pau! Dançam todos em roda, com os cacetes que portam, batem-nos fortemente no 
chão, de forma ritmada”. Disponível em: < http://www.ceara.com.br/cepg/folclore.htm>. Acesso em 23 
Jul. 2008. 11:00h. 
133 Coordenadora. 
134 Grupo de Idosos São José do Seminário. 
135 Coordenadora do Grupo. 
136 Uma das principais fundadoras. 
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Para todos, suas vidas seriam muito mais tristes, se não fossem os grupos de 

idosos existentes na cidade. Para eles, o ato de estarem reunidos foi a forma encontrada 

para viver bem a velhice, paradigma que têm se mostrado como inevitável para todos 

que atingem certa idade. 

 

3.4.4. Contraste com o idoso intelectual 

 
Um ponto que percebemos nestes meses de conversas, pesquisas e leituras é 

que existe uma distinção entre os idosos pobres que se agrupam em grupos de 

socialização e os idosos intelectuais. Distinção que não é meramente econômica e, ou 

social, mas também psicológica, no que se refere ao fato das representações do estar 

velho. Não queremos aqui generalizar tal ponto, o tornando como absoluto, mas sim 

mostrar uma distinção entre quatro idosos pobres que hoje residem na cidade do Crato e 

se reúnem todas as semanas no Grupo de Idosos São José do Seminário e um intelectual 

específico, o jurista Noberto Bobbio. Para isto, analisamos duas de suas obras: O tempo 

da Memória – e senectude e outros escritos autobiográficos e Diário de um Século – 

Autobiografia. 

Para que possamos entender as representações que cada um faz de sua 

velhice, devemos primeiramente partir da origem de cada um dos lados. De um lado, 

encontramos nordestinos; Cearenses e Pernambucanos, que nasceram em famílias 

humildes. Estes tiveram uma infância cheia de privações inclusive alimentar: “A vida 

quando agente era pequeno tinha dificuldade [...] naquele tempo a situação era difícil 

pra a gente demais, com relação assim a parte de alimentação”137.  

E do outro lado um italiano, filho de um cirurgião que nos conta sobre sua 

infância: “Tive uma infância e uma adolescência felizes, pois vivia em uma família 

abastada, em uma bela casa, com dois empregados domésticos, além de um motorista 

particular, que serviu ao meu pai nos anos mais afortunados [...](BOBBIO, 1998, p. 4)”. 

 De um lado temos brasileiros, nordestinos filhos de agricultores, padeiros, 

lavadeiras de roupa. E na outra ponta um europeu filho de um dos cirurgiões mais 

conhecidos de sua cidade. Questão que pode não definir totalmente a vida das pessoas, 

mas que não podemos negar que teve grande responsabilidade na vida social que cada 

um teve nos seus 60-70-80 anos de vida. 

                                                 
137 Seu Odair. 
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Anteriormente ouvimos das nossas personagens como os anos por eles 

vividos se sucederam. Vimos que todos sofreram muito na infância, tiveram muitas 

limitações, perderam parentes, trabalharam desde cedo para sobreviver e seus estudos 

possibilitaram que uns soubessem ler muito pouco ou nada. Já Bobbio foi neto de um 

professor primário, foi à escola. Desde pequeno já escrevia poemas (Idem Ibidem, p. 5). 

Foi a Universidade. Nos conta envaidecido que leu “dezoito livros em trinta dias 

(aproveitando evidentemente as férias de natal) (Idem Ibidem, p. 6)”. Foi antifascista, 

tendo uma intensa vida política. Entrou para a vida docente, foi professor de Filosofia 

do Direito e Ciência Política. 

Nossos personagens: o primeiro trabalhou como padeiro e depois na 

construção civil. A segunda criou nove filhos, com um marido que vende até hoje 

bombons na praça da Sé do Crato; tendo ajudado ao marido nas vendas quando dava. A 

terceira também teve nove filhos, teve um marido alcoólatra e como a mãe lavava roupa 

e fazia faxina para ajudar a criar os filhos. O último passou a infância fazendo farinha 

no sertão do Pernambuco, fez carvão depois de adulto e viu a vida melhorar um pouco 

quando passou a viver como vendedor viajante.  

Temos até o momento vidas diversas, de origens opostas, que nos fazem ver 

de um lado pessoas que tiveram uma vida com uma luta constante pela sobrevivência. E 

do outro um intelectual italiano, que como todas as pessoas também tiveram seus 

problemas, mas não podemos negar que foram de origens diferentes da dos nossos 

personagens. 

Podemos agora nos perguntar então o que estes dois lados tem em comum? 

E a resposta é que todos os dois lados chegaram à velhice, passaram dos 60 anos de vida. 

Assim nossa preocupação agora será a de perceber como cada um dos lados viveu, vive 

e enxerga o estar velho. 

Antes, veremos uma passagem do assombro que Bobbio diz ter ao se sentir 

velho: 

 

A sensação que experimento em estar ainda vivo é sobretudo de assombro, 
quase de incredulidade. Não sei explicar por que ventura protegido, 
sustentado, amparado pelas mãos de quem, consegui superar todos os 
obstáculos e perigos até mortais, doenças, acidentes, desastres naturais, as 
infinitas desgraças pelas quais a vida humana é assolada desde a hora em 
que nasce. Com freqüência volta a minha mente este trecho de Achille 
Campanile – o humorista mais amado de minha geração -, que li a muitos 
anos: “Esses velhos sempre me espantaram. Como é que conseguiram 
superar sãos e salvos tantos perigos e chegar a idade avançada? Como 
fizeram para não morrer atropelados, como lograram superar as doenças 
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mortais, como conseguiram evitar uma telha, uma agressão, um acidente de 
trem, um naufrágio, um raio, um tombo, um tiro?... Realmente, esses velhos 
devem ter parte com o demônio! E alguns deles ainda ousam atravessar a rua 
lentamente... estarão loucos? (BOBBIO, 1997, p. 34-35). 

 

Neste trecho, o autor utiliza a ironia para mostrar seu espanto em ter chegado 

aos oitenta anos de vida. Está espantado, pois muitos de seus conhecidos não chegaram 

a sua idade, seu pai e avô haviam morrido bem mais novos. Para ele, porém, a velhice é 

melancólica. “Direi em resumo que tenho uma velhice melancólica, a melancolia 

subentendida como a consciência do não-realizado e do não mais realizável (Idem 

Ibidem, p. 31)”.  

Em contrapartida temos no Crato um participante do Grupo de Idosos São 

José do Seminário que nos diz: 

 

[...] a vida de aposentado tá muito boa. Eu comecei a trabalhar muito cedo, 
com dez anos. E achei que tava na hora de aposentar. Agora faço parte de 
três grupos de idosos aqui no bairro seminário. E gosto de viver meu tempo 
assim. Faço amigos, converso com todo mundo. Não importa se é homem ou 
menina. Faço amizade. E eu não gosto de ficar em casa não. 
Tá mais ou menos com uns cinco anos se não me falhe a memória que eu to 
no grupo138. Eu gosto. Gosto, aqui é muito bom, que a gente convive com as 
pessoas. Isso é bom, esse entrosamento com as pessoas. O cara viver isolado 
é ruim demais. Tanto que um dia eu tava na casa de uma menina ali na rua, e 
passou um cidadão lá se queixando pra mim. Dizendo: “Odair, essa vida de 
velho é ruim demais”. Aí eu disse: “só se for pra você, que a minha tá boa 
demais. Eu não tenho o que reclamar não. Porque graças a Deus eu tenho 
boas amizades, com todas as idades. Então eu não tenho do que reclamar 
não”. “Mas Odair é mesmo?” Eu falo isso do fundo do coração.  

 

Temos assim um idoso que afirma ter uma velhice melancólica e um outro 

que diz ter uma velhice muito boa. Já vimos que cada um teve uma origem diferente e 

vidas sociais também distintas. Sabemos ainda que o envelhecimento de cada pessoa é 

uma experiência bastante individualizada e heterogênea. A angústia do envelhecimento 

acontece, na maior parte dos casos, devido aos problemas físicos (OLIEVENSTEIN, 

2001, p.09). O envelhecimento biológico, também chamado de fisiológico, traz a idéia 

de que a velhice será acompanhada pela doença. Isto faz com que muitas vezes as 

pessoas sofram por antecipação, temendo o envelhecer antes da hora. 

Nascer para a velhice é um caminhar longo. As formas de entradas são 

diferentes. A velhice é sim diferente para ricos e para pobres (Idem Ibidem, p. 14-15). 

Podemos concluir utilizando Bobbio como ponte, que para o intelectual rico que teve 

                                                 
138 Grupo e Idosos São José do Seminário. 
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sua vida baseada na busca pelo conhecimento acadêmico, o envelhecimento atinge suas 

vaidades. Para ele, o declínio de suas capacidades físicas, incluindo a capacidade das 

produções acadêmicas e intelectuais, faz com que ele tenha uma velhice melancólica.  

Sua compreensão do “mundo do velho” é a seguinte: 

 

O tempo do velho, repito ainda uma vez, é o tempo do passado. E o passado 
revive na memória. O grande patrimônio do velho está no mundo 
maravilhoso da memória, fonte inesgotável de reflexões sobre nós mesmos, 
sobre o universo em que vivemos, sobre as pessoas e os acontecimentos que, 
ao longo do caminho, atraíram nossa atenção (BOBBIO, 1997, p.53). 

 

Já para os idosos personagens deste trabalho, suas vidas foram cobertas de 

problemas e limitações econômicas. Eles não tiveram nunca uma vaidade intelectual, 

suas vaidades foram outras. Estavam preocupados apenas no sustento de suas famílias, 

em trabalhar para alimentar seus filhos. Apenas um teve um trabalho fixo, com carteira 

assinada tendo uma renda fixa todos os meses. Os outros não tinham certeza de suas 

rendas mensais, variando com a quantidade de trabalho que conseguiam no mês. 

Sabemos que no Brasil os idosos pobres que recebem pensões do governo, 

ou que são aposentados, respondem por grande parte da renda familiar. Para os nossos 

idosos, esta realidade não é diferente. Vejamos este fato desta maneira: pessoas que 

passaram toda uma vida na busca pela sobrevivência, após completarem sessenta ou 

sessenta e cinco anos, passam a ter uma renda fixa mensal todos os meses. Para eles, a 

aposentadoria traz muitas coisas boas. Mesmo que se sintam fisicamente mais 

debilitados, possuem todos os meses a certeza de um salário mínimo para suas famílias. 

E, além disso, encontram nos grupos de socialização do bairro em que 

moram um lugar para se encontrar com os amigos, conversar, brincar, fazer passeios, 

dançar, enfim, se divertir. Coisas que não faziam anteriormente, e muitas vezes não 

fazem em outros lugares, se não no grupo. 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 
 

Durante a pesquisa, nos preocupamos em analisar histórias de vida, contadas 

por pessoas que fazem parte de uma faixa etária, que cada vez mais têm aumentado seu 

número de representantes em todo o mundo. São estes indivíduos com idade igual ou 

superior a 60 anos, que são hoje socialmente chamados de “idosos”, “velhos”, “melhor 

idade” ou de “terceira idade”. 

Vimos que, para estas pessoas, foi se formando um novo paradigma, que 

buscava um envelhecimento ativo e saudável. Nele, a imagem e as representações do 

“ser idoso”, deixariam de lado aquele velhinho “inútil”, que ficaria depois de certa idade 

sentado em sua cadeira de balanço, esperando a morte chegar. Em seu lugar surge à 

imagem de um velho ativo, que trabalha, faz exercícios físicos, ajuda os vizinhos e 

ainda participa de grupos de socialização de idosos. 

Neste contexto, por volta dos anos 80 do século passado, o número de 

grupos de convivência de idosos cresceu em todo o Brasil. Preocupados em suprir o 

tempo livre dos idosos, buscam com isso, trazer uma melhoria na qualidade de suas 

vidas. Na cidade do Crato – CE este processo não foi diferente.  Por volta do ano de 

1969, surgiu um grupo chamado: Grupo de Idosos São José do bairro Seminário, 

preocupado em propiciar uma melhoria na qualidade de vida dos idosos deste bairro. 

Foi de dentro deste grupo específico que nossa pesquisa nasceu. Queríamos 

desde o início registrar memórias de idosos. E foi a partir de relatos de participantes 

deste grupo específico que encontramos as histórias de vida por nós aqui analisadas. 

Quando partimos para a investigação, percebemos que todos os participantes com que 

conversávamos eram “pobres”, pois a renda familiar de suas famílias era basicamente 

resultado de suas aposentadorias e benefícios, que não chegava a ultrapassar dois 

salários mínimos, nos melhores casos. 

Percebemos assim que não trabalharíamos com uma “elite cratense”, elite 

esta que se vangloria de seus feitos, e que para um morador da cidade não é difícil de 

identificá-los, já que estes estão sempre preocupados em destacar a quais famílias 

pertencem. Vimos no Crato à disseminação de um discurso, iniciado por esta elite, no 

qual a cidade é entendida como a “cidade da cultura”. Discurso este que foi sendo 

construído e proferido desde meados do século XIX. 

Sabíamos assim que os participantes do Grupo São José eram formadores de 

uma não-elite. Descobrimos suas profissões ao longo de suas vidas, que lhes levaram a 
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ser economicamente e socialmente o que são hoje. Foram eles vendedores viajantes, 

jardineiros, carvoeiros, agricultores, donas de casa, operários da construção civil, 

lavadeiras de roupa. 

A partir daí buscamos encontrar a formação social destas pessoas ao longo 

de suas vidas. Ouvimos sobre suas formações no trabalho, na família, em instituições de 

ensino, na rua, na igreja, enfim em vários espaços sociais que julgávamos como 

formadores do indivíduo. 

Encontramos no grupo, inúmeros idosos com vontade de serem ouvidos. Era 

grande o número de pessoas que se propunham a “conversar”, como eles mesmos 

denominavam as entrevistas. Alguns chegavam a dizer que estavam se sentindo muito 

importantes com todo aquele movimento, como se fossem “autoridades”. Este fato nos 

fez lembrar os escritos do Paul Thompson (1998, p.32-33) que diz que as entrevistas de 

História Oral rompem barreiras entre o historiador e seus entrevistados. Desta forma, as 

pessoas idosas ao serem entrevistadas sentem-se vangloriadas e com grande dignidade, 

pois sentem que suas lembranças de vida adquirem uma finalidade. 

Mesmo com toda essa inquietação por nós causada dentro das reuniões do 

grupo, tivemos que optar por quatro histórias de vida para formar este estudo, uma vez 

que não haveria tempo e espaço para analisarmos outras histórias. 

Passamos toda a pesquisa com o intuito de responder um objetivo central 

que era o de registrar a partir de idosos freqüentadores do grupo de Idosos São José do 

Seminário, as memórias de suas vidas, identificando os espaços e tipos de formação que 

estes haviam recebido. 

Nossa matéria prima foi a Memória. Não a defendemos meramente como 

individual ou coletiva. Ao contrário, acreditamos todo o tempo que a memória 

individual dos nossos entrevistados estava inserida em um coletivo, assim como a 

memória coletiva destes estava recheada de lembranças individuais. Caracterizamos 

assim, por todo o texto, a Memória como Social, sendo construída coletivamente, 

individualmente, enfim socialmente. Para isto, nos baseamos em autores como: 

Halbwachs, H. Bergson, M. Pollack e Ecléa Bosi. 

Unimos à memória educacional de nossos idosos as suas lembranças de 

infância, de família e de trabalho. E ainda como vivem a velhice hoje, reunidos em um 

grupo de socialização de idosos específico. Acreditamos que assim seríamos capazes de 

enxergar um conjunto de memórias que, como já foi dito, denominamos de memória 

social. 
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Metodologicamente começamos falando de suas infâncias. Vimos que dois 

dos nossos entrevistados haviam sido levados quando criança pelos pais para morar no 

Crato, em busca de uma melhoria de vida. Destacamos então o processo migratório de 

um período histórico. Um terceiro entrevistado também migrou para o Crato, mas já no 

início de sua vida adulta. As origens dos entrevistados foram praticamente rurais, 

nasceram em sítios do interior cearense, pernambucano e distrito cratense. Apenas uma 

das personagens nasceu no Crato. 

Rememoraram as primeiras casas onde viveram os primeiros anos de suas 

vidas. Casas estas que se assemelhavam, eram todas de taipa e com poucos cômodos. 

Residiam em locais diferentes, mas que caracterizavam as condições de vida de uma 

classe econômica de um determinado período. 

Nasceram em famílias de muitos filhos e muitos dos seus irmãos não 

conseguiram sobreviver. Esta é uma característica de uma época marcada pela 

mortalidade infantil e pelo não controle da natalidade. Alguns lembram seus pais com 

carinho e saudades, enquanto outros os culpam pelas faltas de oportunidades que 

tiveram na vida. 

Sempre que falaram da infância, lembraram alguma forma de sofrimento. 

Citaram a falta de condições econômicas de suas famílias, a miséria, a falta de alimento, 

o trabalho forçado, o abandono escolar. Apesar disso, as brincadeiras de infância foram 

por eles lembradas como formadoras de uma certa liberdade, forma de fuga de um 

cotidiano de sofrimentos. 

Todos nossos personagens trabalharam na infância. Cada um de uma 

maneira, de uma forma diferente, em espaços distintos, por diversos motivos. Um destes 

motivos, no entanto, se repetiu em todos os casos. Todos trabalharam porque 

necessitavam contribuir com a família financeiramente. Eram filhos de uma geração que 

enxergava o trabalho como moralizador. Pobres, deveriam desde cedo aprender um 

ofício, para que tivessem um futuro decente. O trabalho era assim visto como uma 

escola, onde conceitos como responsabilidade e caráter eram aprendidos. 

Ao nos preocuparmos com a memória escolar dos depoentes, vimos o 

destaque de duas instituições formais de ensino cratense, o Círculo Operário e a Escola 

Dom Quintino. Estas instituições que foram freqüentadas pelas duas depoentes do sexo 

feminino. Foram ainda elas que passaram mais anos nos bancos escolares.  

As mulheres foram as mais escolarizadas. Percebemos que o trabalho infantil 

masculino era o menos compatível com a escolarização, os homens eram chamados a 
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responsabilidades diferentes. Começavam a trabalhar mais cedo fora de casa, a escola 

era algo não inerente as suas realidades. Devido ao trabalho, Seu Odair e Seu Fausto 

estudaram muito menos tempo que Dona Antônia e Dona Ângela. 

A pouca educação escolar vivida por nossos entrevistados foi reflexo de uma 

época e de uma classe social. O Levantamento Sócio-Religioso da Diocese do Crato nos 

informou que apenas 6% das crianças matriculadas na primeira série chegavam a fazer a 

quarta série na década de 1960 no Crato. Desta forma nossos idosos foram apenas 

algumas das crianças que não terminaram a quarta série, em uma realidade bem maior. 

Foi-nos possível observar um avanço no grau de escolaridade entre a geração 

de nossos entrevistados e a geração de seus filhos. Praticamente todos os filhos de 

nossos entrevistados concluíram o segundo grau. Nossos personagens foram crianças 

que estudaram por pouco tempo, em relação aos filhos da elite de seu tempo e ainda em 

relação a seus próprios filhos. 

Eles receberam, porém, uma formação durante todas suas vidas. Formação 

que estava na maioria das vezes fora de salas de aula. Foram formados para o trabalho e 

para a vida, pelos pais, pelos amigos, por companheiros de ofícios, por professores; 

enfim, pela sociabilidade por eles vivida. Alguns disseram sentir falta especificamente 

da formação escolar. Acreditavam todos, como em um grande coro, que se tivessem 

estudado mais teriam tido “melhores condições em suas vidas”.  

Depois de adultos todos trabalharam, assim como na infância. Os trabalhos 

por eles desempenhados foram reflexos de suas formações. Formações que não se 

dirigiram para uma vida acadêmica, ou para que fizessem um curso superior. Também 

não tiveram uma formação técnica para que desempenhassem determinados cargos 

técnicos. Foram formados para o trabalho pelo trabalho. Suas memórias foram marcadas 

por trabalhos manuais e mecânicos, não intelectuais. 

Os homens que trabalharam fora de casa receberam as instruções do como 

fazer na própria rua. Seu Odair aprendeu a fazer pão na padaria, da mesma forma que 

aprendeu a ser pedreiro na própria construção civil. As mulheres, que passaram mais 

tempo trabalhando dentro de casa do que fora, receberam seus ensinamentos dentro de 

suas casas, com a mãe, irmãs mais velhas, tias. Foram assim donas de casa, cozinheiras 

e lavadeiras de roupa. 

O trabalho ocupou grande parte da vida de nossos idosos. Muitas vezes suas 

memórias do trabalho se misturavam com outros fatos por eles contados de suas vidas. 

E depois de uma vida inteira de trabalho, encontram-se hoje “aposentados”. Recebem 
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benefícios, amparados pela LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social); ou ainda como 

no caso de Seu Odair, recebem aposentadorias pela Previdência Social. Apenas Dona 

Ângela ainda aguardava o resultado de seu benefício, em nossa última entrevista. 

Para todos, o “estar aposentado” é um excelente momento em suas vidas, 

talvez o melhor. Depois de uma vida recheada de lutas pela sobrevivência, a certeza 

mensal de uma renda própria lhes acalentam. Sentem assim que a vida após os sessenta 

anos está muito boa, já que muitas de suas preocupações antigas acabaram. Acreditam 

que para eles agora só resta curtir a vida: 

 

E a vida de aposentado tá muito boa. Eu comecei a trabalhar muito cedo, 
com dez anos. E achei que tava na hora de aposentar. Agora faço parte de 
três grupos de idosos aqui no bairro seminário. E gosto de viver meu tempo 
assim. Faço amigos, converso com todo mundo (Seu Odair). 
 
 

Um dos fatos por eles destacados, que diz respeito à busca da melhoria na 

qualidade de vida dos idosos, é a participação de todos em grupos de convivências de 

idosos da cidade.  Nossos entrevistados não participavam apenas do grupo fonte da 

nossa pesquisa. Eram participantes de pelo menos mais um grupo existente no bairro do 

Seminário. 

Todos estão muitos felizes em serem participantes destes grupos. Mesmo 

que lembrem às vezes de algumas dificuldades em suas vidas que apareceram com a 

idade, como por exemplo, certas doenças, se mostram felizes em se reunirem com seus 

amigos para conversar, brincar, enfim terem uma melhoria na qualidade de suas vidas. 

Para todos suas vidas seriam muito mais tristes, se não existissem os grupos de idosos 

na cidade. 

Acreditamos ainda que nossa pesquisa reafirmou em relação à cidade do 

Crato, que a geração dos nossos entrevistados foi a responsável por uma transição do 

meio rural para o meio urbano. Representam ainda uma geração na qual a educação 

informal, baseada no trabalho e no chamamento à responsabilidade, produziu certos 

caracteres de formação. 

Houve ainda um avanço da escolarização da geração de nossos depoentes 

para a geração de seus filhos e netos. Isto se deu associado ao fenômeno de urbanização 

ocorrido no Crato no decorrer do séc. XX ao XXI. 

Ressaltamos, por fim, que na voz dos idosos pobres participantes do Grupo 

de Idosos São José do Seminário, os programas do governo preocupados em garantir 
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benefícios financeiros, em formas de assistência social para esta camada populacional, 

têm sua efetividade, pois segundo eles o benefício melhorou substancialmente suas 

vidas.  

Com a execução deste trabalho confirmamos a versão da História que 

acredita na riqueza de informações existentes na Memória de idosos. Estas pessoas, que 

tiveram ao longo de várias décadas, vivências e experiências, que logo seriam 

esquecidas se nós historiadores não acreditássemos no valor de seus relatos. 

Nesta pesquisa, não apenas nós pesquisadores fomos privilegiados, com um 

avanço intelectual, mas nossos personagens também se sentiram importantes, ao verem 

suas histórias de vida ganharem um valor que nunca haviam recebido. 

Em face da riqueza de todo o material por nós coletados, sentimos que muito 

mais pode ser feito sobre a temática.  Deixamos assim a nossa menção a futuros 

pesquisadores, para que busquem trabalhar com Memórias de velhos, para que 

possamos assim dar a devida importância a estes agentes históricos. 
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Entrevistados 

 

Personagem 01. Nome fictício: Seu Odair, 70 anos, aposentado. 

 

Personagem 02. Nome fictício: Dona Antônia, 69 anos, aposentada. 

 

Personagem 03. Nome fictício: Dona Ângela, 65 anos, não aposentada. 
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Socorro Rocha, coordenadora do Grupo de Idosos São José do Bairro Seminário, 64 

anos, aposentada. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE A 

 

Roteiro Inicial das Entrevistas139 

 

 

1. Nome? Idade? 

2. O Sr.(a). nasceu aqui no Crato? Se não, onde?  

3. Foi para a escola? Quanto tempo? 

4. Trabalhou com o que ao longo da vida? Aprendeu a trabalhar com quem? 

5. É aposentado? 

6. Gosta de participar do Grupo de Idosos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
139 Este roteiro de entrevista foi aplicado a 10 idosos freqüentadores do Grupo de Idosos São José do 
Seminário.  



 
 

APÊNDICE B 
 

Roteiro Geral das Entrevistas140 
 
 

1. Infância 
 

 Onde nasceu? Data de nascimento? 

 Lembra de que? Lembra da casa onde nasceu? Quem morava lá? 

 Qual era a constituição da família? 

 Como eram seus pais? 

 Teve irmãos? Quantos? 

 Conheceu seus avós? 

 Qual a religião da família? 

 Se não nasceu no Crato veio com quantos anos? Quem veio e porque 

vieram para o Crato? 

 Foi morar onde? Como era a casa? Quartos, janelas, cozinha, banheiro? 

 Quando chegou ao Crato como era a vida? Como era ser criança no 

Crato? As Brincadeiras? 

 Tinha amigos? Lembra deles? 

 Quais eram suas diversões? Namoros? Bailes? 

 Atividades culturais e esportivas? 

 Por onde circulava? Locais e bairros? 

 Lembra de doenças? Epidemias? Mortes? 

 Trabalhou na infância? 

 

2. Vida Escolar 

 Foi para a escola? Se sim, qual escola? 

 Qual idade? 

 Quanto tempo?  

 Como era lá? 

 Lembra de que? Amigos? Brincadeiras? O que estudava? Aprendeu a ler? Como 

eram os professores e o ensino? 

 Gostava de ir para a escola? 

                                                 
140 Roteiro aplicado apenas aos 4 idosos personagens desta pesquisa. 



 
 

3. Vida Adulta 

 

 Trabalhou com que? 

 Casou? 

 Teve quantos filhos? 

 Como era a vida no trabalho? 

 

4. O ser idoso 

 

 Está aposentado? Recebe pensão? Há quanto tempo? 

 Participa de grupos de idosos? Por quê? 

 O que mais gosta no grupo? 

 Participa há quanto tempo? 

 Como está a vida hoje? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Reunião do Grupo de Idosos São José do Seminário, abril de 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Brincadeira de roda em uma reunião, abril de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNCICE E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Hora da merenda, abril de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           Mulheres fazendo artesanato durante a reunião, abril de 2008. 
                       
 
 
 
 
 
 


