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Prefazione di Alessandro Portelli

L’ultima volta che sono stato in Brasile, non molto tempo fa, era 
per un interessantissimo congresso di storia orale a Niteroi, dall’altro 
lato della baia di Rio de Janeiro. Come faccio sempre, negli inter-
valli del congresso giravo col registratore per le strade della città, 
cercando musicisti di strada (fin dall’inizio io sono arrivato alla storia 
orale per caso, cercando canti). Quel giorno fui fortunato: incontrai 
un giovane che, accompagnandosi col violino, cantava canzon s 
Canudos, le lotte e le memorie del Nordeste… Registrai qualche 
brano, poi ci scambiammo gli indirizzi e mail. Lui si chiamava 
Manoel Cardoso. Quando gli scrissi il mio, mi guardò sorpreso: 
“Ma tu sei Alessandro Portelli, l’autore del libro che ho studiato per 
l’esame di antropologia!”

Era dalla metà degli anni ’90 che venivo in Brasile a parlare e 
raccontare storie (ed era molto difficile farmi tacere, come ci ricorda 
affettuosamente Cid Morais Silveira). In quell’incontro ho avuto 
la sensazione tangibile, per la prima volta, che il Brasile mi stava 
rispondendo – che il rapporto non era stato un monologo ma un 
dialogo.  Per tutte le parole che vi avevo riversato in più di venti anni, 
il Brasile mi ricompensava in forma di musica – con i violeiros di 
Sobral, i repentistas di Maracanaú, di Jijoca (versi improvvisati per 
festeggiare in una stessa data l’anniversario del mio matrimonio e la 
festa nazionale del Brasile), di un bar nordestino del Bairro Jardim 
Sao Luiz a San Paolo (cantavano “Lula chegou à presidência”: era il 
2011), o le voci e le percussioni della chiesa di Nossa Senhora dos 
Pretos al Pelourinho a Salvador nel 2007, o i bambini guaranì che 
cantavnao per i turisti al nercato di Belo Horizonte o all’ingresso 
delle cascate di Iguaçu…



Perché una cosa l’ho imparata subito: in Brasile,molto più che in 
Italia, o negli Stati Uniti, la voce conta: come scrive qui Yara Khouri, 
“O Brasil se caracteriza por uma ampla e rica produção cultural, 
particularmente de setores populares,” e, come mi ha insegnato fin 
dal primo incontro nel 1990 Carlos Sebe Bom Mehy, dei popoli 
nativi. Il veicolo privilegiato della preesenza storica dei ceti popolari 
e delle culture indigene (e vale anche per altre parti dell’America 
Latina) è l’oralità, ,l’arte della voce nel canto e nel racconto: la cultura 
orale non è né marginale, né un residuo del passato ma una forza 
culturale presente e attiva. Per questo, la storia orale in Brasile ha 
una presenza così diffusa, immediata e critica, con un forte impatto 
internazionale: non è un caso che uno dei primi presidenti dell’As-
sociazione internazionale di storia orale sia stata Marieta de Moraes 
Ferreira (che fu anche la prima a invitarmi in Brasile).

 Quando organizzai nel 2004 il congresso internazionale dell’as-
sociazione internazionale di storia orale a Roma, mi colpì che il 
paese da cui venivano più proposte di intervento fosse proprio iol 
Brasile (tanto che alcune sessioni si tennero direttamente in porto-
ghese). Adesso che sono abbonato online a servizi come Academia e 
Google Scholar, non c’è giorno in cui non mi segnalino almeno un 
articolo brasiliano in cui si fa riferimento ai miei contributi. Non 
c’è niente di più emozionante per un insegnante e un ricercatore di 
vedere che il suo lavoro serve a qualche cosa, che continua nel lavoro 
di altri che lo sviluppano, lo cambiano, lo superano. Questo libro 
dunque è la continuazione di quel dialogo, con altre forme. Tutti i 
saggi di cui è composto sono riposte dialogiche, esplicite o implicite, 
alle parole scritte e orali con cui ho raccontato il mio lavoro; sono 
esempi molteplici e variati di come il lavoro che ho raccontato stia 
continuando in tante maniere creative e intelligenti, per me spesso 
anche imprevedibili: ancora una volta, imparo molte cose leggendo 
le ricerche originali e le analisi brillanti di cui è composto.



Grazie a Yara Khouri, abbiamo avuto la possibilità di ricevere al 
Circolo Gianni Bosio che ho fondato a Roma dottorande e postdot-
torande brasiliane che hanno reso concreto e personale il dialogo e 
lo scambio: è a questo programma che devo, per esempio, l’incon-
tro con Telma Bessa (ricordo la sua ricerca sui migranti nordestini 
a Roma, che pubblicammo sulla nostra rivista), o con Lila Xavier, 
che andai a ritrovare a Teresina nello stato di Piauí la prima volta 
che venni nel Nordest. Anche questo è importante: la ricerca, come 
l’insegnamento, come la storia orale stessa, è fatta in primo luogo 
di incontri, di rapporti fra persone (ed è davvero frustrante che, in 
questi tempi di pandemia, gli incontri avvengano soprattutto attra-
verso il mezzo incorporeo della rete).

L’incontro con Manoel Cardoso in quella strada di Niteroi mi 
è parso simbolicamente importante anche per un’altra ragione: che 
aveva incontrato il mio lavoro come un libro di testo, cioè in un 
contesto educativo. La prima volta che sono venuto a Fortaleza, 
invitato grazie a Telma Bessa, fu per parlare di storia orale all’associa-
zione degli insegnanti di storia di tutto il Brasile. Non dimenticherò 
mai quella scena, dopo il tramonto, in un grande anfiteatro pieno 
di persone soprattutto giovani (e in maggioranza donne), professori 
di tutti i gradi del sistema scolastico, non solo universitari. In tante 
parti del mondo, i sistemi accademici tendono ad emarginare la 
storia, sen on a sopprimerla del tutto; non è una risorsa diretta-
mente produttiva per l’economia e quindi non serve a niente in 
una visione del mondo che pensa alla scuola non come al luogo di 
formazione delle coscienze dei cittadini ma come a un ingranaggio 
nel sistema produttivo capitalistico. Quell’anfiteatro pieno di gente 
mi è sembrato un luogo di resistenza culturale e umana alla solitudine 
mercificata nell’universo neoliberale.



Per questo sono molto contento che il libro si apra con l’inter-
vento di Yara Khouri – sia perché è a lei che devo è più che a tutti 
gli altri (e varrebbe la pena di parlare anche del progetto che inven-
tammo, insieme con Paulinho Almeida e tanti altri e altre, una ricerca 
sulla ThyssenKrupp che avrebbe dovuto essere multinazionale, un 
caso di capitale globale, ma si è poi realizzata solo in Brasile), ma 
soprattutto perché ribadisce fin dal principio che il lavoro che stiamo 
facendo tutti insieme è in primo luogo un lavoro per la democrazia, 
per il diritto di parola, per la presenza storica, culturale e politica 
del mondo popolare, e per i diritti umani. In tempi non facili, è un 
conforto sapere che non siamo soli.

alessandro PorTelli

novemBre 2020



Prefácio de Alessandro Portelli1

1 Tradução de Manoela Amato, Palermo-Itália.

A última vez que estive no Brasil, há não muito tempo atrás, 
foi para uma interessante conferência de história oral em 
Niterói, do outro lado da baía do Rio de Janeiro. Como 

sempre faço, nos intervalos do Congresso, andava com o gravador 
pelas ruas da cidade, à procura de músicos de rua (desde o início, 
cheguei à história oral por acaso, à procura de músicas). Naquele dia 
tive sorte: conheci um jovem que, acompanhando-se com o violino, 
cantou canções de Canudos, as lutas e as memórias do Nordeste... 
Gravei algumas faixas, depois trocamos endereços e e-mails. O nome 
dele era Manoel Cardoso. Quando eu escrevi o meu, ele olhou para 
mim surpreso: “Mas você é o Alessandro Portelli, o autor do livro 
que eu estudei para o exame de antropologia!”

Foi a partir de meados dos anos 90 que vim ao Brasil para falar 
e contar histórias (e foi muito difícil silenciar-me, como carinhosa-
mente lembra Cid Morais Silveira). Nessa reunião, tive a sensação 
tangível, pela primeira vez, de que o Brasil estava me respondendo 
- de que a relação não tinha sido um monólogo, mas um diálogo.  
Por todas as palavras que lhe falei em mais de vinte anos, o Brasil 
me recompensou na forma de música - com os violeiros de Sobral, 
os Repentistas de Maracanaú, de Jijoca (versos improvisados para 
comemorar na mesma data o aniversário do meu casamento e do Dia 
da Independência do Brasil), de um bar Nordestino do Bairro Jardim 
São Luiz, em São Paulo (cantaram “Lula chegou à Presidência”: foi 
em 2011), ou as vozes e percussões da Igreja de Nossa Senhora dos 
Pretos, no Pelourinho, em Salvador, em 2007, ou as crianças guarani 
que cantaram para os turistas no mercado de Belo Horizonte ou à 
entrada das quedas de Iguaçu...



Porque eu aprendi logo uma coisa: no Brasil, muito mais do 
que na Itália ou nos Estados Unidos, a voz conta: como escreve 
aqui Yara Khouri, “O Brasil se caracteriza por uma ampla e rica 
produção cultural, particularmente de setores Populares”, e, como 
Carlos Sebe Bom Mehy me ensinou desde o primeiro encontro 
em 1990, dos povos nativos. O veículo privilegiado da presença 
histórica das classes populares e das culturas indígenas (e aplica-se 
também a outras partes da América Latina) é a oralidade, a arte da 
voz no canto e na narrativa: a cultura oral não é nem marginal nem 
remanescente do passado, mas uma força cultural presente e ativa. 
Por isso, a história oral no Brasil tem uma presença tão difundida, 
imediata e crítica, com forte impacto internacional: não é por acaso 
que uma das primeiras presidentes da Associação Internacional de 
História Oral tenha sido Marieta de Moraes Ferreira2 (que também 
foi a primeira a convidar-me para o Brasil).

Quando organizei, em 2004, o Congresso Internacional da 
Associação Internacional de História Oral em Roma, fiquei impres-
sionado com o fato de o país de onde mais intervenções foram 
propostas ter sido precisamente o Brasil (de tal forma que algumas 
sessões foram realizadas mesmo em português). Agora que estou 
inscrito em serviços online como Academia e Google Scholar, não 
há dia em que não tenha pelo menos um artigo brasileiro referin-
do-se às minhas contribuições. Não há nada mais emocionante para 
um professor e um pesquisador do que ver que seu trabalho serve 
para algo, que continua no trabalho de outros que o desenvolvem, 
o mudam, o superam. Este livro é, portanto, a continuação desse 
diálogo, de outras formas. Todos os ensaios que o compõe são dialó-
gicos, explícitos ou implícitos, às palavras escritas e orais com as 
quais recontei o meu trabalho; são múltiplos e variados exemplos 

2 Vice-presidente entre 1996 e 2000 e presidente entre 2000 e 2002.



de como o trabalho que contei continua de tantas maneiras criativas 
e inteligentes, para mim, muitas vezes imprevisíveis: mais uma vez 
aprendo muitas coisas lendo as pesquisas originais e análises brilhan-
tes de que é composto.

Graças a Yara Khouri, tivemos a oportunidade de receber no 
Circolo Gianni Bosio, que fundei em Roma, doutorandos brasilei-
ros e pós-doutorados que fizeram diálogo e intercâmbio concreto 
e pessoal: é a este programa que devo, por exemplo, o encontro 
com Telma Bessa (lembro-me da sua pesquisa sobre os migran-
tes nordestinos em Roma, que publicamos na nossa revista), ou 
com Lila Xavier, que fui encontrar em Teresina, no estado do 
Piau, a primeira vez que vim ao Nordeste. Isso também é impor-
tante: a pesquisa, como o ensino, como a própria história oral, 
é feita principalmente de encontros, relações entre pessoas (e é 
realmente frustrante que, nestes tempos de pandemia, as reuniões 
ocorram principalmente através do meio desencarnado da rede). 
             O encontro com Manoel Cardoso naquela rua de Niterói 
pareceu simbolicamente importante também por uma outra razão: 
que ele conheceu o meu trabalho como livro didático, ou seja, num 
contexto educativo. A primeira vez que vim a Fortaleza, quando 
fui convidado por Telma Bessa, foi para falar de história oral à 
Associação de Professores de História de todo o Brasil. Nunca vou 
esquecer aquele momento, após o pôr-do-sol, num grande anfiteatro 
contando sobretudo jovens (e em sua maioria mulheres), professores 
de todas as séries do sistema escolar, não só da universidade. Em 
muitas partes do mundo, os sistemas acadêmicos tendem a margi-
nalizar a história, ou mesmo a suprimi-la completamente; não é 
um recurso diretamente produtivo para a economia e, portanto, 
inútil numa visão de mundo que pensa na escola não como um 
lugar de formação das consciências dos cidadãos, mas como uma 



engrenagem do sistema de produção capitalista. Aquele anfiteatro 
cheio de gente parecia-me um lugar de resistência cultural e humana 
à solidão mercantilizada do universo neoliberal.

Por esta razão, estou muito feliz que o livro comece com a inter-
venção de Yara Khouri - tanto porque é a ela que eu devo mais do 
que a todos os outros (e vale a pena mencionar também o projeto que 
criamos, junto com Paulinho Almeida e muitas outras pessoas, uma 
pesquisa sobre a Thyssenkrupp, que deveria ter sido multinacional, um 
caso de capital global, mas que só foi realizado no Brasil), mas sobre-
tudo porque reafirma, desde o início, que o trabalho que estamos 
a desenvolver em conjunto é essencialmente um trabalho para a 
democracia, o direito de expressão, a presença histórica, cultural e 
política do mundo dos povos e dos direitos humanos. Em tempos 
difíceis, é um conforto saber que não estamos sozinhos.

alessandro PorTelli

novemBro de 2020



Apresentação

1 Sobre o Grupo de estudos, ver SALES, Telma Bessa. Fontes e acervos para a pesquisa e do-
cência em História. In: SILVEIRA, Edvanir Maia da; SOUZA, Raimundo Nonato Rodrigues de; 
LEAL, Tito Barros (Org.). História e ensino: fontes, métodos e temas. Edições UVA/Editora 
SertãoCult, 2018, p. 125-141.

Este livro é fruto da dedicação e do trabalho de várias mãos. 
Trata-se de uma coletânea de artigos que constituem a utilização 
de metodologia da história oral. O processo de sistematização 

e produção desta publicação tem por objetivo celebrar a existência 
do grupo de história oral da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
- UVA (cadastrado no CNPq e ativo desde 20111) e ao mesmo 
tempo homenagear o prof. Alessandro Portelli, que visitou a UVA 
em 2012 e realizou diversas atividades com os estudantes das ciências 
humanas.

O desejo é partilhar conhecimentos e experiências. Vamos nos 
perguntando qual a importância deste trabalho em plena crise sanitá-
ria global e econômica devido à pandemia do COVID 19. Por que 
refletir sobre temas como memórias e histórias de sujeitos sociais 
protagonistas, quando hoje observamos novas formas de expressão 
e novos sujeitos que disputam narrativas, reivindicam direitos, num 
momento de desarticulação e perda de garantias sociais históricas? 
Vale destacar a extinção do Ministério do Trabalho, a flexibilização 
dos direitos trabalhistas e o processo de uberização de vários setores 
do mundo do trabalho, o que aprofunda a distância abissal entre 
a população rica e pobre, além de lutas que envolvem a defesa de 
diferentes raças, sexos, etnias e os mais diversos modos de vida desses 
sujeitos.



Para manter a vitalidade da reflexão histórica, importa sim, dar 
mais visibilidade às vivências da vida real do que às histórias sensacio-
nalistas e abstrações (nas palavras de Portelli, mais os significados dos 
eventos vividos que os eventos), relacionando com a dinâmica social 
e política dentro de uma correlação de forças desigual. Neste sentido, 
contribuir para o alargamento da compreensão das mudanças histó-
ricas e a urgência de valorização da democracia, principalmente em 
tempos de autoritarismos e negacionismos da sociedade contem-
porânea, é um desafio. O que tem a ver história oral e democracia? 
No XVIII Congresso da AIHO, de título “Poder e democracia: as 
múltiplas vozes da história oral”, se afirmava: 

As histórias orais têm documentado transtornos sociais e 
políticos, movimentos de reformas e suas reações. Como 
uma ferramenta democrática, os registros de história oral 
preservam memórias, percepções e vozes de indivíduos e 
grupos em todos os níveis e em todas as atividades.

Também é preciso lembrar que se torna imprescindível o caráter 
interdisciplinar das reflexões e atividades no entendimento que a 
História é construção. Importa dar ênfase às ações dos sujeitos corro-
borando com Déa Fenelon, que chama a atenção para a urgência 
de se ‘continuar praticando a história social’, o que significa abraçar 
novas fontes de pesquisa, novos temas, sob uma nova ótica, conside-
rando a metodologia da história oral, que reconhece o sujeito social 
como aquele que constrói modos de vida, e se reconstrói, (re)elabo-
rando suas memórias e experiências, no tecido das relações sociais, 
num campo de conflitos e tensões; por isso deve ser reconhecido 
por múltiplas vozes em seu fazer-se histórico.

Como assinala:

Poder-se-ia mesmo dizer que para poder desempenhar seu 
papel potencialmente subversivo a história social tem que ser 



muito mais perturbadora nas investigações, sempre carrega-
das de incertezas, inseguranças e fragilidades, como na certa 
é o nosso presente, e por isso mesmo um grande desafio para 
os que a ela se dedicam.2

2 FENELON, Déa R. Trabalho, Cultura e História Social: perspectivas de investigação. Revista 
Projeto História. PUC-SP, n. 4, Educ., 1984 p. 80.

Partilhamos com o leitor a alegria desta publicação que se 
anuncia como porta-voz de uma maneira de utilizar a metodologia 
da história oral, agregando uma pluralidade de entrevistas, pesquisas, 
artigos e trajetórias. Enfim, é um projeto de inclusão que se torna 
possível a partir da relação com o outro, propiciando uma formação 
permanente, ato de pensar e agir, em um fazer que se entrelaça com 
a própria vida e a produção do conhecimento humano.

A escolha dos artigos norteou-se por três vertentes. A primeira 
foi a de divulgar as diferentes produções textuais de estudantes que 
compõem o grupo de história oral (ou que participaram ao longo 
destes dez anos); a segunda, a necessidade de marcar esta metodologia 
de pesquisa como capaz de contribuir na afirmação da democracia e a 
pluralidade de vozes; e a terceira, fortalecer a opção por uma história 
que não é excludente e autoritária, uma postura de ampliar o campo 
da produção do conhecimento histórico valorizando, além da versão 
oficial da história, os estudos de antropólogos, sociólogos, arquitetos, 
psicólogos, cientistas políticos, que incorporam as situações vividas 
dentro de contextos sociais mais amplos:

A História oral insere-se Opondo-se à História positivista 
do século XIX, [tornando-se] a contra-História, a História 
do local e do comunitário (em oposição à chamada História 
da nação). Por trás desse movimento, estava a crença de que 
era possível reconciliar o saber com o povo e se voltar para 
a História dos humildes, dos primitivos, dos “sem História” 
(em oposição à História da civilização e do progresso 



que, na verdade, acabava sendo a História das elites e dos 
vencedores)3.

3 ALBERTI, Verena. Fontes orais: história dentro da História PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). 
Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2008. p. 155-202.

Este livro é como uma forma de homenagem e destaque ao 
professor Alessandro Portelli. Seu trabalho rompe fronteiras e seu 
jeito de ser generoso, comprometido com o social e político, pauta 
suas relações pelo respeito e diálogo. Assim tem sido com vários 
pesquisadores de norte a sul do Brasil, inclusive nós da UVA, que o 
recebemos em 2012. Portelli vem marcando o fazer histórico metodo-
lógico de várias pessoas e suas trajetórias de pesquisa. A importância 
deste intelectual e as questões apontadas em seus estudos teóricos 
e pesquisas, bem como a necessidade de se continuar trabalhando 
no viés da história oral, estão presentes no artigo da Profa. Dra. 
Yara Aun Khoury (PUC-SP), ela que é a responsável por nos dar 
este presente chamado Alessandro Portelli (LA SAPIENZA Roma), 
que nos encanta até hoje com suas palavras e reflexões autênticas e 
provocadoras.

Os artigos de Cid Silveira (doutorando em História UFRN), 
Cosma Araújo (mestra em História pela UECE); Jerfson Lins 
(Mestre em Geografia pela UVA); Telma Bessa (Doutora pela 
PUC-SP); Viviane Prado Bezerra (doutora pela UFF), Nilson Freitas 
(doutor pela UFRJ) nos indicam a pesquisa como uma experiência 
transformadora e uma relação entre pesquisador e narrador num 
terreno de confiança e respeito ás subjetividades e diferenças. Estes 
são estudiosos que são co-fundadores do grupo, pois participaram 
desde as reuniões iniciais e a metodologia da história oral compõe 
suas pesquisas até hoje. 



Por outro lado, nos artigos do Fannuel Santos, Laís Araújo, 
Vinícius Chaves, percebemos a descoberta do diálogo com a ‘gente 
comum’ que é reconhecida pela historiografia, a vivência das entre-
vistas, as múltiplas vozes. O artesão de sapatos, a fazedora de cajuína 
e doces de cajus, a organização de um grupo indígena são vozes que 
ouvimos por meio das relações e diálogos propostos por estes jovens 
pesquisadores.

Enfim, o convite para a leitura e debate sobre as escritas e 
experiências deste livro poderá ser inspiração e que possamos conti-
nuar reescrevendo as histórias de todos, na construção de um mundo 
onde caibam todos os mundos.

Bons estudos!
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O diálogo na construção de 
solidariedades na luta 

por democracia

Yara aun KhourY1 

1 Professora aposentada do Departamento de História, da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).

Convidada a escrever um texto num momento em que nosso 
país vive uma crise política, em que a presidência da república 
é exercida de maneira autoritária e desastrosa, na qual impera 

o sectarismo, o preconceito e o descaso, cumpre resistir e avaliar 
como esse processo foi sendo engendrado e as responsabilidades que 
temos nele. Resistir com bom senso, coerência e perseverança. Não 
podemos desacreditar do potencial das classes e das lutas sociais, nem 
da vitalidade da reflexão crítica; não podemos ignorar o potencial da 
cultura e da memória como campos de diálogo e de disputas sociais. 
Cabe-nos contribuir para que esse potencial prevaleça. Nesse desafio, 
o engajamento e a esperança me acompanham, como sempre, desde 
os anos 1960.

Naqueles anos, como militante universitária, lutamos pelas 
reformas de base, como elas se apresentavam naquele momento. 
No movimento da Juventude Universitária Católica (JUC), exerci 
a coordenação nacional das Equipes Piloto de História, que se 
articulavam, junto com outras tendências do movimento, por uma 
reforma do ensino superior que melhor se adequasse às demandas 
de nosso país e a uma boa formação profissional para os jovens. 
Nessa trajetória, tornei-me, igualmente, presidente do Centro 

Doi: 10.35260/87429847p.21-38.2021
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Acadêmico da Faculdade “Sedes Sapientiae”, que integra, hoje, a 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Tínhamos 
projetos para o Brasil e, com diálogo e construção de alianças com 
outras tendências de esquerda, nosso grupo assumiu, muitas vezes, a 
presidência da União Estadual dos Estudantes (UEE-SP) e da União 
Nacional dos Estudantes (UNE), levando à frente propostas de luta, 
com trabalhadores e sindicalistas, quando era o caso. O movimento 
estudantil representava uma força social significativa e trabalháva-
mos com entusiasmo e coragem, quando veio o golpe militar, em 
1964. Nesse processo fui levada a sair do Brasil, retornando apenas 
no final de 1970.

Na minha volta iniciei meu trabalho no Departamento de 
História da PUC-SP, quando preparei meu mestrado e o douto-
rado. Ao assumir, com outras colegas, a disciplina Pesquisa Histórica, 
vimos a necessidade de rever nosso percurso intelectual e militante. 
Vivíamos um rico período de diálogo com autores que reavaliavam a 
teoria marxista, que havia norteado boa parte das investigações acadê-
micas sobre a realidade social, assim como as militâncias daquele 
período2.

Consideramos a história como toda a experiência humana e 
questionamos o conhecimento pautado por uma narrativa única 
e homogênea da realidade, tida como verdadeira. Reformulamos 
categorias de análise, para abarcar a complexidade dessa experiên-
cia histórica feita por todos os homens em todas as dimensões da 
realidade social, como experiência de luta. Investimos num diálogo 
aberto e sensível com essa realidade, para tornar visíveis as diversi-
dades como resultado do embate de forças sociais. Essas reflexões e 

2 Alguns autores foram de fundamental importância nesse caminho de reflexão: Thompson 
(1978); Williams (1979); Hall (2003, p. 247-264). Esse artigo foi publicado anteriormente em 
Samuel (1984, p. 93-109); entre outros.
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propostas encontram-se no livro A Pesquisa em História, de 1989 
(KHOURY, PEIXOTO, VIEIRA, 1989).

Discutimos em sala de aula, orientamos trabalhos, fizemos leitu-
ras e participamos de debates em encontros e congressos, nacionais 
e internacionais, desenvolvemos projetos de pesquisa e publica-
ções. Nesse percurso fomos amadurecendo e evoluindo em nossas 
perspectivas de análise e nos esforços de produção de uma história 
plural. Constituímos, com um conjunto mais amplo de colegas do 
Departamento de História, o Núcleo de Estudos Cultura, Trabalho 
e Cidade, centrado nas temáticas do trabalho e do trabalhador e da 
cidade e do viver urbano, como campos privilegiados de reflexão e 
pesquisa sobre o fazer-se dos sujeitos e da história. Tencionávamos 
focar a realidade social como toda a experiência humana, a que 
chamamos de cultura, e buscávamos produzir histórias em diálogo 
com memórias, disputando o direito de nos fazer ouvir e afirmar 
na realidade social.

Com o passar do tempo, ampliamos e aprofundamos relações 
com colegas de outras Universidades, muitos deles nossos antigos 
alunos, e decidimos constituir um projeto do Programa Nacional 
de Cooperação Acadêmica, da (PROCAD), da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), intitulado 
Cultura, Trabalho e Cidade: Muitas Memórias. Outras Histórias, entre 
os anos 2001 e 2004. Reunimos, sob nossa coordenação, professores 
e pesquisadores que trabalhavam numa perspectiva semelhante à 
nossa.3

3 Projeto PROCAD: Cultura, Trabalho e Cidade: Muitas Memórias, Outras Histórias, Capes, 2001-
2004. Reuniu historiadores do Núcleo de Estudos Cultura, Trabalho e Cidade, da PUC-SP, da 
Linha de Pesquisa: Trabalho e Movimentos Sociais, da UFU, das Linhas de Pesquisa: Identida-
des Culturais, Etnicidade e Migrações; Política: Ações e Representações, da UNESP-Assis e 
do Núcleo de Estudos da Cultura, Poder e Memória, da UCSAL. Esses debates ampliam-se e 
desdobram-se, hoje, contando com a colaboração de professores e pesquisadores na área, 
de outras Universidades, muitos deles doutorados na própria PUC-SP.
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Tivemos, então, a oportunidade de avançar coletivamente, de 
maneira mais ampla e sistemática, nas discussões sobre o signifi-
cado e implicações de retirar a História da erudição neutra ou da 
mera especulação do passado e de colocá-la no campo da política. 
Reiteramos a luta de classes não só como categoria de análise, mas 
como perspectiva política no melhor sentido da palavra. 

Usando as palavras de Beatriz Sarlo, reafirmamos a “contem-
poraneidade e a vitalidade crítica da reflexão, entendendo que a 
operação histórica requer um movimento não só retrospectivo, mas 
fundamentalmente prospectivo” (SARLO, 1997, p. 55-63), sempre 
colocando em causa as relações entre memória e história. Ao assumir-
mos o trabalho do historiador como homem de seu tempo, com 
olhar político, o tempo presente nos impulsiona à reflexão, com 
perspectivas à construção do futuro, em permanente diálogo entre 
história e memória.

Debatermos a memória como um campo minado pelas lutas 
sociais, como toda a experiência humana, levou-nos a privilegiar e 
explorar “o caráter ativo da memória na construção histórica, como 
campo de luta política, de verdades que se batem, no qual os esforços 
de ocultação e de clarificação estão presentes na disputa entre sujeitos 
históricos diversos, produtores de diferentes versões, interpretações, 
valores e práticas culturais” (FENELON et al., 2004, p. 6-8). Levou-
nos, também, a considerar a memória histórica como uma das formas 
mais poderosas e sutis de dominação e legitimação. Um campo rico 
para destrincharmos sua atuação, em situações específicas e firmar-
mos uma posição clara sobre a construção de relações sociais mais 
justas e democráticas, também com nosso trabalho.

Trouxemos para o debate a noção de fontes como linguagens 
do social e os modos de trabalhá-las. Destacamos a necessidade de 
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compreendê-las e problematizá-las como expressões de sujeitos histó-
ricos, inseridos ativamente numa complexa rede de acontecimentos, 
num intrincado jogo de pressões e limites. A perspectiva de consi-
derar fontes como linguagens do social, e ambas como atividade 
prática e constitutiva da realidade histórica, levou-nos a indagar 
sobre o caráter histórico da linguagem. Por aí, trabalhos com e sobre 
a imprensa, a literatura, a fotografia, o cinema e as narrativas orais, 
buscando desvendar seus significados e poderes na construção das 
relações sociais e dos destinos históricos.

Discussões sobre o discurso literário investigaram sua capaci-
dade de colocar em diálogo vozes e perspectivas opostas; abrigar 
o diferente; zombar das perspectivas dominantes, reducionistas e 
domesticadoras; de abrir para o leitor, e também para o historiador, 
horizontes múltiplos e referenciais com os quais puderam refletir 
sobre o mundo e seu próprio lugar nele.

Outros trabalhos trouxeram reflexões sobre a imprensa como 
lugar privilegiado para a construção de sentidos para o presente e 
uma das práticas de memorização do acontecer social. Esses traba-
lhos, compartilhando posições com o Popular Memory Group, 
entre outros, investigaram como articulam, no presente, as diversas 
forças capazes de produzir representações históricas, buscando suas 
conexões com instituições dominantes, e o papel que desempenham 
para obter consenso e construir alianças nos processos de política 
formais (MACIEL, 2004, p. 15).

Enfrentar a memória e as linguagens nos levou, também, a produ-
zir fontes orais, contrariando perspectivas acadêmicas instaladas, que 
as viam apenas como meras expressões de subjetividades, incapazes 
de expressar interpretações e tendências sociais e históricas. Ao longo 
de minha carreira profissional, investi nesse campo, por considerar 
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as narrativas e memórias pessoais espaços de visibilidade de sujeitos 
reais, potentes, e campo rico de reflexão sobre tendências que se 
configuram na vida social. Pelo meu próprio compromisso político, 
privilegiei o diálogo com pessoas e grupos excluídos, alternativos e 
marginalizados, buscando desvendar como poderes hegemônicos 
atuam, ocultando ou desqualificando outros sujeitos. Esse trabalho 
também possibilita aos interlocutores avaliarem esses processos de 
maneira mais viva e compartilhada, crescerem e se firmarem.

O projeto PROCAD resultou em duas publicações, que 
expressam caminhos, debates e produtos, tendo como eixo central 
as relações entre memória e história e o papel da linguagem, ou 
linguagens, na construção da experiência social e da interpretação 
histórica (FENELON et al., 2004).

Aspectos, expressões e procedimentos que hoje fazem parte 
de nossa linguagem e nosso cotidiano foram conquistas, às vezes 
árduas, e traduzem formas de vivenciarmos as transformações e as 
demandas do social e do nosso próprio trabalho. Voltados para a 
diversidade, engajados em dar voz a sujeitos históricos marginalizados 
e obscurecidos, continuamos a discutir a relação imbricada entre 
memória e história e a aperfeiçoar procedimentos que produzissem 
uma História no plural.

Toda essa discussão, ainda em curso, ajuda-nos a pensar e buscar 
maneiras de identificar, compreender e explorar problemáticas atuais 
agudas e contribuir, com nosso engajamento, por maior participação 
cidadã e pela retomada de relações sociais mais justas e democráticas.

O que dizer e de que maneiras reagir a esse governo autoritário, 
racista e preconceituoso que banaliza e despreza questões fundamen-
tais de saúde, educação, ciência e cultura? A esse presidente que se 
mostra, abertamente, descompromissado com a gestão pública e 
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com a população brasileira, especialmente com setores carentes e 
marginalizados, grupos étnicos e alternativos? Como destrinchar 
práticas políticas, um processo eleitoral, valores e reações de setores 
da população que lograram colocar no executivo um tal presidente? 
Como se posicionar frente a um clima emocional à flor da pele, que 
impede qualquer ponderação ou diálogo?

Vejo, com perplexidade, essas tendências impregnadas na 
convivência diária, alimentando a violência que se amplia no país, 
reforçada por proposta de armamento da população civil e de forma-
ção de milícias para controle da ordem.

Muitos desses excessos se reforçam na prática de uma mídia 
ativa. Órgãos da grande imprensa, articulados a setores reacionários 
da sociedade brasileira, veiculam comentários que desqualificam e 
criminalizam mandatos populares anteriores; favorecem o desman-
che de conquistas de governos sociais e democráticos e fortalecem o 
governo autoritário e radical que temos hoje. Movimentos forjados 
em torno de bairros, paróquias, sindicatos, no meio rural ou urbano, 
que lograram conquistas e desenvolvimento de políticas públicas em 
saúde, educação, trabalho, cultura, assistência social enfrentam sérias 
dificuldades, quando não desarticulados ou desintegrados. Muitos 
deles, entre indígenas e quilombolas, vêm sendo forçados a deixar 
seus territórios, suas terras ancestrais, onde se enraízam suas cultu-
ras, em favor da exploração extrativista, por companhias nacionais 
ou estrangeiras, ou da produção em larga escala. Vemos lideranças 
indígenas sendo mortas por policiais ou capangas, e aldeias deixadas 
sem recursos médicos e sanitários nesse momento de pandemia.

Observamos, também, uma inversão de valores na sociedade, 
alimentada por propagandas que se multiplicam nos meios de 
comunicação. Sermões religiosos, norteados por uma perspectiva de 
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“prosperidade”, contribuem para o esvaziamento da política. Ambos 
promovem expectativas que favorecem a expansão do mercado e do 
consumo, mais do que o atendimento das necessidades essenciais 
da população desprovida.

Elaborações e produtos de linguagens, nas várias dimensões da 
vida social, atuam no entretecer desses processos que solapam direi-
tos, desqualificam e criminalizam atos de resistência e reivindicação. 
Favorecem interdições e repressões a práticas culturais e religiosas de 
grupos étnicos e populares, alternativos e marginalizados de nosso 
país.

No nosso entender, restabelecer a ordem e a democracia supõe 
atenuar a violência e, para isso, necessitamos diminuir a exploração 
e a desigualdade, reconhecer e respeitar a diversidade social. Uma 
sociedade mais harmônica e menos violenta se constrói com respeito, 
melhores condições de vida, trabalho e liberdade; com um povo que 
possa contar com uma gestão e serviços públicos no atendimento de 
suas necessidades básicas; com garantia de direitos e de participação 
nas decisões na vida social.

Campanhas por direitos humanos e ambientais se multiplicam 
nacional e internacionalmente, forjando discursos, projetos e políti-
cas, em grandes proporções, soando como alerta. Entretanto, nem 
todas investem em benefícios para a grande maioria da popula-
ção. Cabe avaliarmos como são atravessadas pelas lutas sociais, que 
interesses e perspectivas defendem, para entendermos como favore-
cem ou impedem avanços reais na construção de direitos no país.

Diante da atual inversão de valores na sociedade brasileira, cabe 
colocar em debate noções, imagens, valores e aspirações, tornando 
visíveis tendências que se forjam em torno de significados conflituo-
sos e até contraditórios que os impregnam e influem nos destinos 
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sociais. Cabe explicitar formas de dominação que encobrem em favor 
de hegemonias postas. Se essas hegemonias vão sendo realimentadas, 
também continuam sendo contestadas e não estão definitivamente 
instituídas (KHOURY, 2004).

Somos capazes de construir e reorientar propostas e de lutar por 
hegemonia. Mais do que nunca necessitamos perceber as diferenças 
como qualidades alternativas e descobrir as tendências que questio-
nam ou subvertem a ordem. Necessitamos nos aproximar de outras 
forças democráticas e com elas construir laços de solidariedade possí-
veis no enfrentamento do autoritarismo e individualismo.

Cabe desenvolvermos novas maneiras de ação coletiva, na vida 
profissional e diária como cidadãos. Não importa se nos movimen-
tamos em espaços pequenos ou amplos; o importante é olhar para 
o outro e, em diálogo, ampliar nossa consciência crítica. É preciso 
destrinchar como a dominação, a exclusão e a resistência se engen-
dram e, assim, avançar na construção da democracia que queremos. 
Carentes que estamos de projetos, cabe reinventá-los.

Cabe estendermos nosso olhar para trabalhadores artesanais, 
informais, motoqueiros, populações indígenas, comunidades negras; 
todos eles têm algo a nos dizer. Cabe perceber, também, grupos de 
mulheres em várias frentes de luta impregnadas de relações machistas 
tão difundidas em nosso país, e indagar se e como resistem, ou se 
submetem. Cabe olhar para os movimentos LGBT, reivindicando 
reconhecimento e respeito à diversidade, igualdade e justiça social.

O Brasil se caracteriza por uma ampla e rica produção cultural, 
particularmente de setores populares. Essas expressões dizem muito 
de modos de ser, pensar e projetar a vida. Pouco reconhecidas em 
seus significados próprios, em várias ocasiões pudemos observar a 
vitalidade dessas expressões como formas e veículos de protesto e 
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resistência, quando o autoritarismo e a repressão assumiram hegemo-
nia em nosso país, como agora.

Escutemos o alerta que culturas indígenas fazem a nós, homens 
“civilizados”. Que sentido tem a civilidade quando temos uma 
postura humana autocentrada, acreditando que a natureza e outros 
seres estão à nossa disposição para fazermos o que quisermos? Sim, 
essa pandemia nos abriu espaços para refletirmos sobre valores e signi-
ficados da vida. Cabe nos posicionarmos positivamente e reavaliar 
quem somos nós no conjunto da natureza.

No limiar dos anos 2000, pelos movimentos populares, sociais, 
de trabalhadores, sindicais, o país teve um operário e militante sindi-
cal na presidência da república. Se, reconhecidamente, ou não, o 
governo Lula possibilitou um avanço de forças trabalhadoras, subal-
ternas e alternativas, temos o compromisso de lutar para que essas 
aberturas retornem.

Necessitamos investir num trabalho respeitoso com a diver-
sidade, procurando contribuir com as disputas por lugares e 
perspectivas de sujeitos e vozes dissonantes na atual conjuntura do 
país. Necessitamos localizar e nos aproximar de forças alternativas 
que resistem, ao seu modo, ao avanço desse processo autoritário e 
excludente. Necessitamos nos reinventar e reinventar nossas lutas, e 
o diálogo é um grande aliado nessa direção. Nosso desafio é poten-
cializá-lo na direção que queremos.

Essa tarefa requer a capacidade de exercê-lo, efetivamente, como 
troca. Não é fácil o trabalho de escuta, compreensão e reconhe-
cimento do outro quando estamos habituados a pensamentos e 
relacionamentos marcados pelo individualismo e autocentrismo.

A perspectiva compartilhada com Raymond Williams, de que 
as linguagens são constituintes e instituintes da experiência social 
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cotidianamente construída por todos os homens (WILLIAMS, 
1979),4 auxilia-nos a trabalhar o diálogo em significados próprios, 
historicamente constituídos e em sua dimensão ativa e política. 
Com isso compreendemos e interpretamos o diálogo como expres-
são de tendências e de criação de realidades, forjado na dinâmica 
das relações sociais. 

Lidar com as características da fala e desvendar modos como ela 
cria realidades e representa tendências na experiência histórica, foi 
um investimento que encontrou subsídios na literatura, antropolo-
gia, nos estudos culturais. De maneira especial, o conjunto da obra 
do professor Alessandro Portelli5 tem sido de grande importância 
desde os idos dos anos 1980. Além de compartilharmos perspec-
tivas semelhantes de investigação social, sua disponibilidade para 
debater abordagens da história oral, seu compromisso com questões 
do social, e honestidade na pesquisa e interpretação, possibilitou um 
rico intercâmbio, além de fortalecemos laços de amizade desde então. 
A leitura de textos, alguns na revista Projeto História, entre outros, 
permite observar como nossos caminhos se encontram e dialogam 
na investigação e na prática social.6

Enquanto insistimos na potencialidade dos sujeitos na constru-
ção da experiência social e na importância de reconhecermos os 
direitos de todos eles, em sua diversidade, Portelli, por sua vez, 
afirma: “como somos agentes ativos da história e participantes do 
processo de fazê-la, cabe-nos situar a ética profissional e técnica 
4 Particularmente o capítulo “Conceitos básicos e teoria cultural”. Artigo de Stuart Hall “Para 

Allon White, metáforas da transformação”. In: Idem, Da Diáspora, Identidades e mediações 
culturais, Belo Horizonte: UFMG/Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003, p. 219-
244, também é muito interessante para pensar a linguagem no movimento da história, seus 
significados e suas transformações.

5 Alessandro Portelli, professor de literatura americana na Universidade Sapienza, de Roma, 
fundador e diretor do Circolo Gianni Bosio, na mesma capital, Itália.

6 Leiam-se, especialmente: Portelli (1997) e “O momento da minha vida”. In: FENELON, Déa; 
MACIEL, Laura A.; ALMEIDA, Paulo R.; KHOURY, Yara A.(Org.). Muitas Memórias, outras His-
tórias, São Paulo: Olho d’Água, 2004, p. 298-313, tradução de Helen Hughes e Yara Khoury.
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no contexto de responsabilidades mais amplas, tanto individuais 
e civis, como políticas (...); as diretrizes éticas e jurídicas só terão 
razão de ser se constituírem manifestações externas de uma consciên-
cia mais abrangente e profunda do compromisso pessoal e político 
com a verdade e a honestidade, na medida de nossas possibilidades” 
(PORTELLI, 1997, p. 13).

Dentro dessa perspectiva, estabelecemos um diálogo sobre 
formas pelas quais esses compromissos devem nortear os procedi-
mentos específicos da história oral. Cada pessoa é um amálgama de 
muitas experiências forjadas no embate das forças sociais em que 
vive. Quando, no diálogo, propomo-nos a compreender e explicar 
tendências históricas que ele expressa e representa, lidamos com sua 
subjetividade, memória e, ao mesmo tempo, buscamos entender 
sua narrativa em seus significados próprios, no complexo campo de 
forças que o condiciona e no qual reage.

No diálogo queremos compreender e interpretar as narrativas 
respeitando diferenças e reconhecendo o ponto de vista de nosso 
interlocutor. Nesse trabalho, Portelli nos alerta para as relações entre 
subjetividade e interpretação histórica: conversar com uma pessoa 
é considerá-la com respeito, pelo valor e pela importância de cada 
uma, por ela ser diferente de todas as outras; seu ponto de vista é, 
ou pode ser, representativo de uma tendência histórica.

Reconhecer e incorporar a diferença e trabalhá-la no diálogo, 
não é fácil, marcados que estamos por nossas próprias posturas e 
hábitos hierárquicos, vividos cotidianamente. Se investimos numa 
verdadeira busca da diferença, se a interpretamos e compreende-
mos adequadamente, ela aparece plena de significados históricos. 
Precisamos insistir na compreensão do que seja verdadeira troca, 
no ato de dialogar.
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É importante termos sempre presente que o diálogo entre duas 
pessoas está inserido no movimento da história. Na contramão do 
individualismo que nos habita, somos seres sociais, que nos fazemos 
uns com os outros, cotidianamente e em movimento. Nessa perspec-
tiva, o diálogo é troca e movimento. Portelli nos adverte sobre a 
necessidade de lembrar que, no diálogo, “a fim de sermos totalmente 
diferentes, precisamos ser verdadeiramente iguais e não conseguire-
mos ser verdadeiramente iguais se não formos totalmente diferentes” 
(PORTELLI, 1997, p. 16-17). O diálogo verdadeiro é uma experiên-
cia de troca de pontos de vista, não necessariamente iguais. Como ele 
diz: “uma troca entre o que realmente somos e pensamos e desejosos 
de compartilhar” (PORTELLI, 1997, p. 18-19)7 com o que eles 
realmente pensam e desejam.

Para isso, é preciso encontrar um terreno e uma linguagem 
comuns, que possibilitem a troca. Nesse sentido, ele comenta: dialo-
gar deve ser uma profunda experiência de aprendizado. Vejo que, 
ao internalizar essa palavra e transformá-la em comportamento, 
acabamos enfrentando relações hierárquicas e individualistas impreg-
nadas em nós; aprofundamos a consciência dos lugares sociais e 
políticos que ocupamos e das disputas cotidianas. Da mesma forma, 
é importante estarmos conscientes de quem é nosso interlocutor; que 
bagagem de vida traz consigo, inserido que está numa realidade social 
e histórica que o condiciona e influi em suas aspirações e perspectivas.

Podemos ter status, estudo, conhecimento, mas, na situação de 
diálogo, são nossos entrevistados que têm as informações e compar-
tilham-nas conosco. Nossa postura se torna mais proveitosa quando 
percebemos que estamos aprendendo com as pessoas com quem 

7 Todo esse artigo traz excelentes reflexões do professor Portelli, que compartilhamos. O ar-
tigo vai da p. 13 a 49. Várias dessas passagens também comento em meu artigo “Narrativas 
orais na investigação da história social” (KHOURY, 2001).
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conversamos. Quando nos colocamos inteira e sinceramente no 
diálogo, criamos condições para que ambas as partes se desarmem, 
adquiram confiança entre si, exerçam o direito de explicitar suas 
diferenças e dialogar sobre elas.

Diante das radicalizações que temos vivido, que favorecem 
reações mais emocionais do que avaliações ponderadas, a experiên-
cia de diálogo é um movimento rico e significativo, de crescimento 
mútuo, se os interlocutores se mostram dispostos a observar, refletir 
e trocar. Entrevistador e entrevistado trazem para a entrevista uma 
agenda própria, que vai sendo reajustada ao longo do diálogo e da 
vida. Podemos dizer que a entrevista é um texto em elaboração e, 
um bom resultado, depende de nós mesmos.

Assim, os lugares sociais que os interlocutores ocupam estão 
impregnados de relações sociais num campo de forças determinado. 
Na relação de troca sincera, é preciso estar atento ao lugar de onde 
cada pessoa fala, para quem fala, como fala, com que intenções. 
Falar com classes excluídas implica a consciência de que o direito 
de falar, em particular sobre si mesmo, não é automático. Implica 
também reconhecer que, em sua autoconsciência e autoridade, nosso 
interlocutor pode levantar aspectos de sua experiência, e da nossa 
também, sobre os quais nunca havíamos pensado seriamente. Se 
nos colocarmos inteira e verdadeiramente na troca, mesmo com 
perspectivas opostas, abrimos caminho para superar desconfianças 
e construir solidariedades.

Vivendo o diálogo com autenticidade realizamos um trabalho 
solidário e comprometido com questões da vida social. Na inter-
locução, modificamo-nos, alimentados pela troca de experiências, 
interpretações e perspectivas. Ao mesmo tempo damos aos nossos 
interlocutores a oportunidade de refletir, repensar, transformar 
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pontos de vista, aspirações e projetos. É nesse sentido que dizemos 
que o diálogo se faz no movimento da história, nele intervêm e, ele 
próprio, está sempre em movimento.

A oralidade e a escrita são linguagens constitutivas e constituin-
tes da realidade social; elas se entretecem no e com o social e nele 
intervêm. No entanto, cada uma delas tem peculiaridades. Diferente 
da escrita, a fala oral se faz no calor das interações entre o pessoal 
e o social, marcadas pelo convívio e confronto nas relações sociais 
vividas. As narrativas emergem no entrecruzar de subjetividades e 
memórias, impregnadas de emoções, crenças, interpretações, imagi-
nações, sonhos, expectativas, desconfianças, frustrações e, mesmo, 
mentiras. Tudo isso se verbaliza de maneiras, por vezes, entrecortadas, 
num vai-e-vem no tempo. Modos de relatar expressam o próprio 
movimento da memória e do diálogo. Com nossas afirmações, 
contestações e posicionamentos, encorajamos nosso interlocutor a 
avançar em sua narrativa, ou recuperar fatos não mencionados, por 
cautela ou esquecimento. Repetições ou alterações de fatos, expres-
sos por um mesmo narrador, são as maneiras pelas quais ele vive e 
interpreta os acontecimentos e o próprio diálogo, que precisamos 
compreender, levando em conta que suas narrativas são mediadas 
por memórias, lembranças, esquecimentos, sentimentos e emoções. 
Para um tratamento adequado de todas essas questões, a leitura de 
textos de Portelli, entre os quais, “História oral como gênero”8 é, 
particularmente, proveitosa.

Sob outra perspectiva, cabe lembrar que, ao empreendemos o 
caminho de volta, somos responsáveis por uma restituição capaz de 
construir uma narrativa histórica em que os sujeitos se reconheçam, 
com suas tendências e diversidades. Necessitamos criar um texto 

8 Veja-se Portelli (2001).
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dialógico, que expresse as reflexões e potencialidades das pessoas em 
interlocução, testemunhos da diversidade social, sujeitos de diferen-
tes tendências em convívio e disputas, na história democrática que 
queremos construir. Um texto capaz de expressar a troca, no qual 
cada um foi experimentando se colocar, em meio à incompatibili-
dade de interpretações, também provoca mudanças nessas pessoas 
e comunidades, pois a própria experiência humana está sempre em 
movimento. 

Nosso trabalho é datado e novas gerações podem entrar em 
contato com ele, com olhares de quem não vivenciou os fatos relata-
dos. Mas o diálogo ali está e muito se pode aprender com ele, mesmo 
sem as mesmas perspectivas daqueles que o construíram.

Se dos anos 1980 em diante, conseguimos avançar, de alguma 
maneira, num trabalho coletivo de buscas e avaliações, esses questio-
namentos continuam a nos interpelar no presente, demandando 
esforço de observação, diálogo e aprofundamento crítico, que nos 
permitam um posicionamento mais amplo, claro e eficaz na vida 
social e profissional. Nosso compromisso é persistir nesse caminho e 
disputar espaços na construção de hegemonias que possam assegurar 
relações mais justas e democráticas em nosso país.

Julho/2020
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A História Oral “e toda essa 
engenharia de trocar pneu com o 

carro andando”, segundo nos conta 
profa. Ada Pimentel

Telma Bessa sales

Introdução

1 Conferência e debate sobre “O Circuito dos Afetos. Corpos Políticos, desemparo e o Fim do 
Indivíduo” com prof. Dr. Vladimir Safatle da USP, 15 de junho de 2016, São Leopoldo – RS, na 
UNISINOS. A conferência está disponível no endereço: https://www.youtube.com/watch?-
v=XBLEv5zjYc4. Acesso em: 18 de jul. de 2016.

Há nove anos como professora do Curso de História na 
Universidade Estadual Vale do Acaraú, desenvolvo pesquisas 
e estudos com a metodologia de história oral com a temática 

sobre o mundo do trabalho. Na verdade, após o ano de 2015 em 
especial, o olhar se volta para a educação patrimonial e o patrimônio 
industrial, que é um assunto ainda pouco refletido no nosso curso.

O capítulo que segue, porém opta por uma outra direção. Tem 
especialmente uma motivação pessoal e política, considerando esta 
última, em sentido aristotélico de que toda ação é em essência uma 
ação política. A política tem sua origem na natureza do poder e nas 
formas de governo, que incidem e se traduzem nas normativas e 
condições criadas para que possamos viver e conviver juntos na polis, 
segundo o filósofo Vladimir Safatle1. A educação é política. Educar 
é um ato político (FREIRE, 2001, p. 184). Fazer uma pesquisa é 
fazer política.

Doi: 10.35260/87429847p.39-58.2021

https://www.youtube.com/watch?v=XBLEv5zjYc4
https://www.youtube.com/watch?v=XBLEv5zjYc4
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Este texto faz parte de uma pesquisa mais ampla2 e a narrativa 
aqui refletida é da Profa. Ada Pimentel Gomes Fernandes Vieira, 
que também apresenta sua concepção de educação, senão vejamos: 
“O educador é um agente político, o núcleo gestor é um agente 
político”. Ela continua: “educação é para os alunos serem felizes. É 
um dos elementos de transformação social”. E ainda:

2 Educação e Patrimônio Industrial em Sobral: Narrativas contemporâneas a partir das práti-
cas da Profa. Ada Pimentel e do arquiteto Campelo Costa. PIBIC-PIBIT 2018. Bolsista Karine 
Lima.

Bem, eu sou muito fácil de me apaixonar por aquilo que 
eu acredito. Lá, no Monsenhor Dourado, eu passei muitos 
anos, mais de 13 anos, e era uma escola que eu precisava 
orientar os jovens para se capacitarem, a viverem felizes e a 
vencer na vida. Aprender com alegria, aprender com compa-
nhia, aprender com o respeito ao outro, aprender com que 
seja também uma pessoa que se transforma, mas também ele 
tem a sua atuação na sociedade.

Ao mesmo tempo pondera sua ação como educadora voltada 
para as escolas: “... Para que a escola deixasse de ser assim tão triste, 
tão tão fechada, tão pressionada. Que os alunos tivessem mais flexi-
bilidade, mais alegria, mais convívio, para que o aprendizado fosse 
uma coisa boa, prazerosa”.

As suas narrativas e memórias são importantes para melhor se 
compreender a realidade educacional sobralense hoje. Vale desta-
car que, na pesquisa, se assume uma concepção sobre memórias 
no plural. É um mosaico de diferentes visões que compõem um 
todo (PORTELLI, 1996). Acrescento ainda que as memórias são 
como um campo de batalhas, de disputas, como assinalam Fenelon, 
Cruz e Peixoto (2004), que entendem a memória como experiência 
humana, como um campo de lutas políticas e sociais, de verdades 
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que se confrontam entre diferentes sujeitos históricos, produtores de 
versões, interpretações, valores e práticas culturais diversas.

A entrevista com a profa. Ada Pimentel ocorreu após pesquisa 
documental na secretaria de educação, nas escolas em que traba-
lhou, na imprensa e livros, pois o cruzamento das fontes é uma 
maneira de enriquecer a pesquisa. E Segundo Schimmit (2004), “ao 
escrevermos sobre esses sujeitos sociais, necessitamos compreender a 
conjuntura dos eventos a partir da memória dos sujeitos. Assim, o 
trabalho com história oral permite que as narrativas deixem de ser 
temas distantes para introduzir fenômenos históricos do município 
e região. Faz-se necessário entender que o trabalho utilizando a orali-
dade versa numa fonte diferenciada para captação de informações a 
qual está muito relacionada com o estudo da história local”. Nesta 
perspectiva, o trabalho busca dar visibilidade às “muitas memórias, 
outras histórias”.

Com a opção pelas narrativas orais, faz-se uso de uma discussão 
teórica e metodológica por meio da qual será possível problematizar 
esses testemunhos também como produtores de memória individual e 
social.3 Dessa maneira, essas entrevistas orais não apenas “recuperam” 
trajetórias de sujeitos e instituições, mas nos ajudam a problematizar 
a memória que se constrói a respeito de determinados temas.

Vale destacar Portelli4 na afirmação da metodologia de história 
oral como uma extensão da política, como uma alternativa crítica 
frente aos desafios do século XXI enfrentando os pensamentos 
dominantes, renovando a questão do diálogo e a luta por igualdade. 
3 Para tal, destaco o diálogo a ser feito com os trabalhos contidos na seguinte coletânea: 

AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes (Org.). Usos & abusos da história oral. 8ª ed. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

4 PORTELLI, A. Memória e Diálogo: desafios da história oral para a ideologi a do século XXI. In: 
ALBERTI, V.; FERNANDES, T. M.; FERREIRA, M. M. (Org.). História oral: desafios para o século 
XXI [online]. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2000. 204p. ISBN 85-85676-84-1. Disponível em: 
SciELO Books http://books.scielo.org.

http://books.scielo.org
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Nesta perspectiva, a entrevista foi um momento saboroso em que 
embarcamos nas memórias de uma personagem marcante, firme e 
que, certamente, amplia os estudos e documentos sobre o processo 
de constituição e afirmação do sistema educacional sobralense.

Narrador e narrativa: “essa engenharia de trocar 
pneu com o carro andando”

Poucos meses antes de participar da entrevista na UVA para 
o laboratório LABOME sobre sua trajetória e sua ação como 
educadora, Ada Pimentel e sua família foram para um passeio que 
simbolizava as bodas de ouro do casamento dela com o Sr. Francisco 
Nilton Fernandes Vieira.

A viagem fora planejada há tempos e, conforme seu filho, Igor 
Vieira, todos contribuíram para a realização e sucesso deste evento. 
Sim, filhos, noras e netos foram para as terras lusitanas, que nos 
últimos anos fora frequentemente visitada por ela.

A professora Ada Pimentel chegara ao auditório do Núcleo de 
Práticas Jurídicas - NPJ para a entrevista muito antes do horário 
marcado. Inicialmente, já se colocou um clima de ‘aperreio’ visto 
que ainda não havia sido concluída a arrumação dos equipamentos 
de filmagem, a colocação das cadeiras e nem mesmo a equipe que a 
entrevistaria havia chegado completamente.

Ela chegou simpática e elegante – esta imagem sorridente é a 
que me acompanha desde os tempos em que eu cursava o ensino 
fundamental – 5ª série, num bairro da periferia de Fortaleza, a via 
semanalmente na Escola Monsenhor Dourado - Avenida Sargento 
Hermínio, nº 1600, no bairro Padre Andrade, para hastear a bandeira 
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do Brasil, cantar o hino nacional e depois de alguns avisos, sair das 
fileiras no pátio e se dirigir para a sala de aula.

Uma expressão de entusiasmo e curiosidade era perceptível em 
seu olhar. Apesar do susto de sua chegada adiantada, que logo foi 
dissipado, houve diálogo informal sobre o processo da entrevista. 
Daí entendeu-se que fora oportuna a sua chegada bem antes do 
horário, pois ela gostaria de conversar sobre as questões a serem 
tratadas na entrevista.

Vale dizer que neste momento os presentes puderam encarar 
uma mulher motivada para a vida, para os assuntos sociais, o interesse 
específico em história se apresentou. Ela discorreu sobre seu hábito da 
leitura e a obra que estava lendo, um livro sobre a História de Portugal 
a partir da perspectiva da contribuição das mulheres na construção 
do país: “As nove magníficas, de Helena Sacadura Cabral”.

Ao falar sobre esta obra, continua afirmando: “Estive lá em 
Lisboa, no Palácio das Necessidades e no Palácio da Ajuda, para 
vermos um pouco dos lugares históricos portugueses e cada vez 
mais gosto de me dedicar para esta área de literatura e História”.5 
Em suas narrativas, é possível notar a sua atenção e interesse em 
compreender as culturas, o mundo em que vivia, como um legado 
familiar e orientação materna, e sem dúvidas após o mestrado em 
cultura brasileira na Universidade de Brasília – UNB, quando visitou 
museus, monumentos históricos, etc. Eis sua fala:

5 Palácio das Necessidades: antigo convento da Congregação do Oratório, o conjunto foi 
iniciado no século XVIII por determinação de D. João V de Portugal, na sequência de um 
voto daquele monarca feito a Nossa Senhora das Necessidades, cuja ermida se erguia nesse 
local. O palácio tornou-se residência dos reis da Dinastia de Bragança a partir de D. Maria II 
de Portugal. O Palácio Nacional da Ajuda ou Paço de Nossa Senhora da Ajuda é um monu-
mento nacional português situado na freguesia da Ajuda, em Lisboa, foi habitado com várias 
interrupções, tendo ficado inacabado. Funcionou como Paço Real com o rei D. Luís I (1838-
1889), que aí se instalou definitivamente a partir de 1861.

Eu sempre gostei de estudar, minha mãe sempre dizia que as 
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costureiras tinham seus moldes, suas linhas, suas tesouras, e 
ela, como professora, tinha as revistas, os jornais, os livros, 
tinha que ter viagens. A minha mãe, mesmo naquela época, 
ela era além do seu tempo porque ela achava que a gente 
tinha que conhecer outras culturas, conhecer o mundo, e 
ela era minha professora de geografia e de muitas gerações 
daqui de Sobral foram seus alunos. É com muita alegria que 
às vezes me encontro com colegas, que dizem que “quando 
eu viajo, eu só lembro da Dona Jacira”, porque ela era uma 
pessoa assim, da vanguarda da época.

6 Projeto de PIBIC-PIBIT CNPQ. A proposta da entrevista significa uma modulação nos meus 
projetos de história oral, pois em minha carreira acadêmica a temática dos estudos e pu-
blicações sempre foi sobre as narrativas dos trabalhadores, as situações e mudanças no 
mundo do trabalho. A referida inflexão ocorre com meu pós-doutorado em Évora 2015, que 
apontou nova temática a se dedicar, qual seja patrimônio e educação. Ao mesmo tempo 
busco reforçar o acervo do LABOME (Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú), que cataloga e sistematiza as pesquisas realiza-
das pelos professores que utilizam recursos e linguagens além do texto escrito.

A entrevista fora marcada há mais de três meses. A busca inces-
sante e paciente para se encontrar uma data na agenda da professora 
e, ainda mais, coincidir com sua presença em Sobral, foi intermediada 
pelo prof. Igor Viera, seu segundo filho, que sempre demonstrou 
empenho e dedicação – entenda-se boa vontade para a realização 
da entrevista. Este levou, para a mãe ler, o projeto de pesquisa que 
propunha a entrevista. Enfim, adiada diversas vezes, a ponto de nem 
eu mesma acreditar que seria realizada em tempo hábil antes que o 
projeto de IC fosse concluído, conseguiu-se a data.6

Um aspecto a ser destacado no trabalho de história oral, que 
não é simples, é, de fato, ter acesso, conseguir realizar a entrevista 
visto que as agendas devem ser estabelecidas de forma que seja um 
momento preparado, construído para aproximar entrevistador e 
entrevistado, considerando as expectativas de ambos para com um 
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documento oral – que será uma fonte de pesquisa - que não está 
pronto, que será fruto do diálogo realizado na entrevista.

Outrossim, é que a entrevista com uma pessoa pública da elite 
cearense se torna mais difícil no tocante à viabilidade, pois depende 
mesmo do interesse e aceitação de quem vai falar de sua vida para 
pessoas desconhecidas, ainda mais com câmera, fotografias etc. 
Importa destacar que a história oral abarca diferentes classes sociais, 
tanto que o pioneirismo desta metodologia no Brasil é do CPDOC 
(Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 
do Brasil), que tem importância imensa em nos esclarecer na prática 
que a história oral não se ocupa apenas das classes populares. Nós 
percebemos que há uma linha da história oral que trabalha mais com 
o popular, com as pessoas mais simples, e existe também outro lado, 
que tem como fontes entrevistas ligadas às elites. Sobre este aspecto, 
remetemos à narrativa de Verena Alberti (1990, p. 201):

Então você entrevista mesmo sendo uma pessoa de elite 
porque você está interessado em um tema. E você pode fazer 
uma história de vida com essa pessoa, mas o que te leva a ela 
é aquele tema que ela pode explicar melhor. Pode explicar a 
sua experiência fazendo parte daquele movimento. Porque 
eu acho que, seja das elites, seja das classes populares, o que 
a história oral me permite ver é a experiência do indivíduo 
dentro da história. Aí eu torno a história mais concreta.

Portanto, no dia marcado ela chegou com sua roupa discreta 
e bem cuidada. Sim, continuava jovial e bonita, como minhas 
memórias a retêm. Demonstrando absoluto interesse e vontade de 
falar sobre sua história e contribuir para a pesquisa, o diálogo inicial 
antes da entrevista foi importante para aproximar a coordenadora 
do projeto e a proposta do roteiro de entrevista. Na verdade, sua 
postura evidencia as suas qualidades, que marcam sua vida como 
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gestora e como pessoa: a abertura ao diálogo, o amor pela educação, a 
insistência em apostar e ouvir o outro numa reafirmação do valorizar 
a pessoa e suas visões plurais do mundo.

A entrevista então inicia. A câmera instalada de maneira frontal 
de modo a captar todas as suas expressões, de vez em quando, fazia 
um giro de 180º para captar os que participavam deste momento.7

Ada Pimentel começou com uma narrativa impactante. Seus 
olhos fixos na câmera e seus gestos de encarar a equipe que a ouvia 
quase sem ter tempo para indagar, ou sugerir algo, remetem a traje-
tos e percursos inusitados, confissões íntimas familiares. Questões 
pessoais vivenciadas que eram comuns às mulheres dentro da consti-
tuição da cultura patriarcal brasileira.

Refiro-me ao assunto sobre direitos das mulheres e relações de 
gênero nos anos sessenta do século XX. Ao ser indagada sobre sua 
opção pelo magistério/educação, nos causou surpresa sua narrativa. 
Senão vejamos:

7 Participaram da entrevista os professores Antonio Jerfson Lins de Freitas, Karine Lima, 
Thiago Rocha, Edilberto Florêncio, Wellingta Frota, Telma Bessa. Filmagem: Prof. Nilson Almi-
no de Freitas.

TELMA BESSA: Inicialmente agradecemos muito a sua 
disponibilidade e professora Ada Pimentel, primeiro a 
senhora se apresenta e depois conta um pouco como foi o seu 
encontro com a sua área de atuação, que é a área educacional. 

ADA PIMENTEL: É com muita alegria que retorno a esse 
espaço tão importante na vida, que é a UVA, antigo seminá-
rio da Betânia E estou muito feliz, eu tanto me eduquei aqui, 
nasci aqui em Sobral, em março de 1945. Aqui eu me criei, 
me formei, me casei, e depois fui para Fortaleza. Sou filha de 
uma professora, que é de família de educadores, mas o meu 
encontro com a educação não foi uma escolha profissional, 
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porque eu gostaria de ser advogada. Acontece que na década 
de 60, quando eu terminei o ginásio, a gente precisava ir para 
o científico ou para o clássico para fazer o ensino médio. Eu, 
muito iludida, muito esperançosa, entrei primeiro no cientí-
fico, com as várias turmas mistas do colégio sobralense, pois 
naquela época havia a divisão de gêneros na escola. Homens 
em uma escola e mulheres em outra escola, onde era o 
Colégio Sobralense e o Colégio Sant’Ana. E foram criadas 
as primeiras turmas mistas de alunos no Colégio Sobralense. 
Quando fui fazer o primeiro científico, recebi a orientação da 
minha mãe dizendo que não tinha recursos para me mandar 
para estudar fora, em Fortaleza, porque naquele tempo eu 
queria fazer o curso de Direito, bacharelado em Direito. 
Porque os homens, meus irmãos homens, é que iriam terminar a 
sua formação em outros locais, sair de Sobral e ir para Fortaleza, 
para Minas Gerais e outros cantos. Então, hoje pensando, a 
gente deduz que desde aquela época existia a questão de 
gênero, a mulher não tinha e nem gozava dos mesmos direi-
tos dos homens... Porque nem todas as mulheres tinham a 
oportunidade de alcançar o espaço de trabalho, o espaço 
profissional. Então, como era uma profissão mais suave, mais 
feminina, então, os pais deixavam que as suas filhas fizessem 
o curso normal, tinha inclusive na época, algumas escolas 
domésticas que ensinavam às pessoas as prendas domésticas, 
cozinhar, pintar, organizar a casa.

Seu olhar nos interpela quando afirma que, em sua família, a 
prioridade de estudos formais além da cidade de Sobral era concedida 
aos seus irmãos homens. Vale lembrar que nem todas as mulhe-
res daquela geração tiveram acesso aos estudos em bons colégios. 
Nas famílias de setores populares, as filhas eram preparadas para o 
casamento, dedicadas às artes de bordar, cozer, costurar. Esta maneira 
de viver foi constituinte da formação do povo brasileiro.
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A narrativa da profa. Ada Pimentel nos lembra que esta diferença 
de gênero não é algo novo: “as mulheres não gozavam dos mesmos 
direitos que os homens”. Várias mulheres lutaram em vários espaços 
para conquistar igualdade. Para além dos regimes políticos, a coragem 
da mulher em questionar e desafiar as normas parece confirmar, 
além do tempo e espaço, que as mulheres são transgressoras, como 
é possível constatar na obra que estou lendo agora, sobre a vida de 
Frida Khalo, em que são revelados seus questionamentos e como 
teve de se curvar às exigências familiares até conseguir autonomia 
(HESSE, 2018).

Voltando o olhar para o Ceará da década de sessenta, é possível 
notar que na cena pública – e privada – os homens dominavam os 
setores da economia, política, cabendo às mulheres uma coragem 
de resistência e luta cotidiana dentro e fora de casa para conquistar 
e ocupar espaços. Em suas narrativas, Ada Pimentel também viveu 
esse combate.

A franqueza de seu olhar fixo tornava os ouvintes aprendizes. 
Como nos lembra a profa. Verena Alberti (2018).

Quem trabalha com a metodologia de história oral sabe que 
a postura deve ser de aprender com aquela pessoa com quem 
está falando. Aprender exatamente para a sua tese, para a sua 
dissertação [ou pesquisa]. É um outro aprendizado. Não é 
um aprender simples, é um aprender complexo. Afinal, você 
vai trabalhar aquilo como uma fonte. E por isso é muito 
importante você estar sensível, com todos os seus sentidos 
abertos, para poder perceber as sutilezas.

As palavras da profa. Ada Pimentel não paravam de brotar 
incessantes, envolventes e sedutoras levando para cada viagem, cada 
fato histórico ou vivência reveladas. Sabemos todos que este tipo de 
documento poderá ser relacionado além da disciplina de História. 
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Sim, é documento válido para uma análise interdisciplinar e há 
tempos estamos abertos para o pensamento relacional com a antro-
pologia, literatura, sociologia etc. E certamente poderá ser utilizada 
muito tempo após a realização da gravação. É o que afirma Verena 
Alberti:

8 Em 11 de agosto de 1971, o Presidente da República Emílio Garrastazu Médici sancionou a Lei 
n. 5.692/71 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que fixava as diretrizes e bases 
para o ensino de 1º grau (ensino fundamental) e 2º grau (ensino médio). Esta Lei aumentou 
para oito anos o 1º grau, o ano letivo deveria ter, pelo menos, 720 horas/aula e extinguiu os 
antigos cursos primários e ginasiais. “Art. 18. O ensino de 1º grau terá a duração de oito anos 
letivos e compreenderá, anualmente, pelo menos 720 horas de atividades”.

[...] a história oral apenas pode ser empregada em pesquisas 
sobre temas contemporâneos, ocorridos em um passado não 
muito remoto, isto é, que a memória dos seres humanos 
alcance, para que se possa entrevistar pessoas que dele parti-
ciparam, seja como atores, seja como testemunhas. É claro 
que, com o passar do tempo, as entrevistas assim produzidas 
poderão servir de fontes de consulta para pesquisas sobre 
temas não contemporâneos (ALBERTI, 1989, p. 4).

Desta forma, o sistema educacional cearense e sobralense inevi-
tavelmente foram construídos com a ação destemida da profa. Ada 
Pimentel e vale, portanto, se conhecer apenas algumas indagações 
no diálogo profícuo realizado com professores da UVA e a atual 
Presidenta do Conselho estadual de Educação do Ceará.

Sua trajetória explicita muito da concepção participativa 
enquanto gestora do sistema de ensino pela TV EDUCATIVA. 
Vale lembrar que o Brasil vivia nos anos setenta uma ditadura civil 
militar e tudo estava em mudança, inclusive o campo educacional8. 
A realidade, segundo Saviane (2008):

Estava introduzida a pedagogia tecnicista no Brasil. Esta 
concepção pedagógica pretendia planejar a educação de 
maneira racional, na qual as interferências subjetivas eram 
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tão poucas que não poriam em risco sua eficácia. Para que isso 
acontecesse, seria necessário mecanizar o processo educativo.

Dentro desse contexto ditatorial havia a prioridade ao 1º grau 
devido à recomendação, pela LDB 5.692/71, da universalização 
desse nível de ensino. 

A proposta político-pedagógica do Telensino era por se quebrar 
o autoritarismo e o tecnicismo vigente na década de 1970. Era 
uma propositura vinculada ao humanismo pedagógico. Pretendia 
conceber estudantes solidários, críticos, participativos, autônomos 
e reflexivos. 

Eis a narrativa do Sr. Horácio da Silva Frota, Diretor Pedagógico 
da TVE em 1990: 

Durante o ano de 1974, em plena ditadura militar, surgiu 
no Ceará um sistema de teleducação que se propôs não só 
contribuir com o ensino público do Estado como também 
romper com os postulados autoritários e tecnicistas predomi-
nantes na época. Foi o início de uma proposta comprometida 
com o humanismo pedagógico: formar alunos solidários, 
participativos, críticos, autônomos e reflexivos (OLIVEIRA, 
2014, p. 5).

Dentro desta perspectiva que foi criado o Telensino, com o 
objetivo de levar educação aos municípios cearenses mais distantes 
e localidades de difícil acesso, para suprir a carência de professores 
habilitados. Sobre os objetivos do Telensino, Barreto afirma:

O telensino nasceu com o objetivo de atender ao público de 
5ª a 8ª séries do ensino fundamental, em idade de escola-
ridade, isto é, sem o caráter supletivo dado a tantas outras 
iniciativas nacionais. Objetivava-se ainda possibilitar o 
acesso à educação, às populações de localidades distantes, nas 
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quais não houvesse pessoal qualificado para ministrar aulas 
nas séries terminais do ensino fundamental (BARRETO, 
2001, [s.p.]).

Sobre a necessidade de se ofertar educação para os discentes em 
idade escolar residentes onde o ensino de 1º e 2º graus não chegava, 
Bodião sustenta que:

Como se pode ver, a expansão da oferta de vagas, naquele 
momento, parecia esbarrar na falta de professores, bem como 
na falta de recursos e o Telensino conseguia, ao seu modo, 
resolver o primeiro problema, sem comprometer o último 
(BODIÃO, 1999, p. 26).

Assim ocorreu a instalação da TV EDUCATIVA:

Em abril de 1974, após uma espera de 8 anos, ocorreu a 
inauguração da Televisão Educativa do Ceará. A cerimônia 
contou com a presença de personalidades ilustres, dentre 
elas o Ministro da Educação, Jarbas Passarinho, que em 
seu discurso afirmou que o Ceará serviria de exemplo para 
os outros estados brasileiros no quesito educação. A TVE 
era o órgão que transmitiria para, inicialmente, Fortaleza, 
Paracuru, São Gonçalo do Amarante, Cascavel, Pacajus, 
Maranguape, Caucaia, Beberibe e Trairi, e atenderia a um 
público de 4.139 alunos de 5ª e 6ª séries, com aulas pela 
televisão. Estava instalado o Telensino (OLIVEIRA, 2014, 
p. 20-21).

Nas palavras da profa. Ada Pimentel:

Nesse espaço abria-se no estado do Ceará a Teleducação do 
Ceará. Que para mim foi um período de muito bom, como 
primeira usuária, de um centro de informação. Eu, diretora 
do Monsenhor Dourado, eu era apaixonada pelo sistema de 
Teleducação do Ceará. Que foi criado, idealizado sobre a 
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coordenação do grande educador Geraldo Campos. Então, 
a gente tinha as séries iniciais, que antes eram primários, 
ginásios, e depois clássicos e científicos, técnicos... Mas nós 
aqui no Ceará, com essa expansão do ensino, já na persegui-
ção dessa universalização do ensino, aqui nós todos temos 
direito. E nós não tínhamos professores para os anos termi-
nais, 5º, 6º, 7º e 8º. Então, para resolver a questão, houve 
na época a concessão das televisões educativas em parceria 
com a televisão educativa. E aí para mim foi uma novidade, 
apesar do regime, que a gente vivia em um regime muito 
fechado e houve a possibilidade de se capacitar os professo-
res e, consequentemente, os alunos mediante princípios de 
criatividade, de participação, de vários valores, que o período 
de isenção no Brasil possibilitou que saíssem alunos críticos, 
idealizadores, com muitas habilidades e competências, que 
o ensino regular não apresentava apenas trabalhando as aulas 
discursivas.

Na cidade de Fortaleza, a vida da profa. Ada Pimentel com 
dinamismo e tarefas desafiantes não param no campo educacional, 
mas isso é assunto para outro capítulo da história. Sem fugir dos 
desafios que surgiram em sua vida, uma das iniciativas tomadas que 
foi “desaconselhada” pelos próprios familiares foi retornar à cidade 
de Sobral e assumir a Secretaria de Educação do município. Com 
determinação e pronta para uma nova vida, assim ela nos situa sobre 
este momento de voltar para Sobral como Secretária de Educação:

E eu achava que eu tinha compromisso com a minha terra, 
com a minha gente, por acreditar que poderia contribuir, 
para que houvesse uma transformação aqui, e contra a minha 
família eu vim. Vim e viria mais. Porque naquela época o 
município tinha uma rede escolar mais fragilizada que você 
possa imaginar. A rede pública forte em Sobral era a rede 
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pública estadual, e eu pensava que conhecia o município, eu 
pensava que seria difícil, mas nem tanto. Porque nós tínha-
mos uma forte representação política nas assembleias, nos 
portos gerenciais. Então, tinha escola pra cá, Dom José, José 
Filipe. E eu vim, por cima de pau e pedra. Então, eu vim, 
fiquei na casa da minha mãe, e cheguei aqui talvez no dia 13 
de janeiro, porque eu já tinha programação no dia 13, e vim 
assumir. Quando eu peguei o cronograma da secretaria de 
educação, pasmem, havia um vínculo até com o cemitério 
de Sobral que era subordinado à secretária de educação. Tem 
documentos dizendo isso. Foi o primeiro grande susto. E 
depois montar as equipes, e depois ver como estava o parque, 
ver o plano de ação [...] Aí eu fui conhecer as escolas e a rede 
muito sucateada, muito pulverizada e uma grande quanti-
dade de professores à disposição. Eu acreditava no poder da 
transformação de um povo através da educação e eu achava 
que tinha o compromisso social na minha cidade, que tanto 
tinha me dado, me educado, porque eu já saí daqui com 
ensino superior. Só que, claro, eu estive aqui porque a cidade 
de Sobral é uma cidade privilegiada, tinha um centro cultu-
ral muito forte, tinha uma Betânia que formava os padres e 
que depois, muito simbolicamente, hoje é a sede da UVA. 
Então, esse compromisso social eu tinha com a minha terra, 
foi por isso que vim.

É possível afirmar as parcerias realizadas por esta liderança, que 
não ficou paralisada ao ver tanta precariedade e desorganização numa 
área fundamental para o desenvolvimento social, como é a educa-
ção. Com formação no Instituto de Educação do Ceará, ela narra 
o que encontrou na cidade sobralense e o espanto ao ver que até o 
cemitério da cidade era vinculado a esta secretaria (nunca entendeu 
isso). Em suas palavras claras, argumenta o que pretendia realizar: 

ADA PIMENTEL: Então aí a gente foi construir, modelar, 
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remodelar, fazer matrículas, capacitar professores, que era a 
instituição de grande importância, e nós viemos com a exper-
tise com a UVA, para que a gente pudesse se apoiar e atender 
minimamente à época, a demanda e a que poderia ser feita. A 
gente fez convênio com estagiários, com o Instituto Ayrton 
Senna.. [... ] e aí a gente reviu toda a legislação, plano de 
carreira, remuneração, viu as regulamentações da secretaria 
de educação do estado, do município, né, do magistério, 
do município, todo o regramento da lotação, implemen-
tamos os transportes escolares, contratamos nutricionistas 
para a merenda escolar, imprimiu a rígida lei de distribuição 
de material didático, de merenda escolar, com pessoas que 
tinham a se desenvolver, havia cursos para merendeiras, etc., 
etc. Então, a gente começou e o foco era o aluno nessas 
condições de infraestrutura, e nas condições de um profes-
sorado que tivesse como foco o aluno e como foco a apren-
dizagem. A Fundação Ayrton Senna foi imprescindível, eu 
sou muito grata à fundação por nos ajudar na administração, 
e sou grata à UVA por desempenhar o papel também extra-
ordinário. Começamos com projetos de canto de ler, como 
o canto que se apropria do som, da linguagem, que aprendia 
a ler, que canta as histórias, que cantam as vivências. Que 
canta. Dá sentido às coisas. Que havia projetos do ministé-
rio da educação que a gente colocou, envolvemos os artistas 
para o teatro, músicos, tudo a gente fazia para que a escola 
deixasse de ser assim tão triste, tão fechada, tão pressionada. 
Para que os alunos tivessem mais flexibilidade, mais alegria, 
mais convívio, para que o aprendizado fosse uma coisa boa, 
prazerosa. E aí, a gente procurou dar uma identidade para a 
secretária de educação.

A partir das histórias contadas por esta liderança, sua trajetória 
sempre relacionada ao desejo de uma vida justa para todos, me 
enredou para escrever algo a respeito. Eu sempre quis escrever sobre 
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a presença efetiva das mulheres nos espaços políticos, atuando com 
um teor de abertura e credibilidade na ação coletiva, no respeito 
aos pensamentos diferentes, no compromisso com a coisa pública.

Além das minhas memórias, que me levam àquela Escola na 
periferia de Fortaleza, indo mais longe e reconhecendo meu desenvol-
vimento a partir daquele processo de aprendizagem, hoje, ao dialogar 
com a Profa. Ada Pimentel, sinto o peso do desafio de escrever e não 
perder a profunda sensibilidade presente nas palavras e na atuação 
desta professora que nunca esqueci.

As experiências plurais que envolvem outras pessoas e grupos, as 
trajetórias nossas cheias de alegrias e tristezas, medos e decepções são 
de fato uma riqueza para o alargamento das percepções, o pensar e 
produzir conhecimento. Desta maneira a ênfase na metodologia da 
história oral é necessária para se conhecer as histórias extraordinárias, 
comuns e simples de cada um que narra seu próprio ser.

O diálogo e coragem desta professora Ada Pimentel para conhe-
cer e transformar sua vida e os ambientes e seu trabalho, presentes 
em sua narrativa, é uma forma contagiante de nos prender no seu 
enredo. Por isso o título deste artigo é um fragmento de sua fala que 
expressa o dinamismo de suas iniciativas na secretaria de educação de 
Sobral e que, pensando bem, também dá sentido à sua vida, sempre 
em movimento.

Eu sempre falo como é viver depois de toda essa engenha-
ria de trocar pneu com o carro andando. Todas as ações 
que foram desenvolvidas na secretaria eram em trabalho de 
equipe, com a secretária de saúde, com a secretária de trans-
porte, com a secretária de cultura. Criamos o projeto sobre 
os distritos, a “Escola conhece a Escola”, começamos a fazer 
intercâmbio com os alunos dos distritos, vinham conhecer a 
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cidade, que eles não conheciam. A gente esperava com um 
café da manhã lá na secretaria de cultura, e a gente recebia 
os alunos naqueles ônibus. Depois eles iam conhecer os 
monumentos históricos, conhecer um pouco da história da 
cidade. É junto com a secretaria de cultura a gente também 
foi desenvolvido um projeto de música, transporte escolar 
que eu já havia citado. E a gente rompeu paradigmas.

Tenho muitas memórias da fase dos estudos na Escola Monsenhor 
Dourado em que a Profa. Ada Pimentel fora diretora, que são ligadas 
à desinibição de uma adolescente. Sim, lá aprendi a falar, pensar e 
partilhar o aprendizado com as equipes, sem esquecer do material 
didático que era composto por poesia, músicas (ali conheci Elis 
Regina, cantadores nordestinos, literatura de cordel) à descoberta 
de leituras na biblioteca e empréstimo de livros (esta prática que 
me acompanha até hoje), aprendi a me expressar e ter o apoio dos 
orientadores, que se esforçavam para fazer acontecer a aprendizagem 
apesar das dificuldades existentes.

Ao optar pela metodologia de história oral, busco a visibilidade 
das histórias além dos livros e versão oficial, considero os diálogos 
plurais que remetem ao que sou hoje, e o desejo de escrever sobre esta 
personagem vem com a compreensão que o trabalho com a histó-
ria oral não nos deixa esquecer da relação direta que se tem com a 
memória e com as pessoas e suas multiplicidades de vozes e histórias. 
Desta forma, sei que a análise do sistema educacional de ensino (que 
formou as melhores recordações de minha vida) comporta diversos 
teores e sabores e saberes. Sei que a educação é uma pauta emergente 
e cabe vários projetos que estão em disputa, assim como as memórias, 
que também são como um campo de luta política.

Valorizar o direito à fala de todos é compreender a história oral: 
uma relação de respeito ao diferente e reconhecer o ponto de vista 
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do outro, pelo valor e pela importância de cada um e seu ponto de 
vista. Sem esquecer que história é construção. Lembrando Portelli, 
apontando que no diálogo, “a fim de sermos totalmente diferen-
tes, precisamos ser verdadeiramente iguais e não conseguiremos ser 
verdadeiramente iguais se não formos totalmente diferentes”.
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Introdução: cuidando do gravador com o zelo de um 
alfarrabista

Quando recebi o convite da professora Telma Bessa para escre-
ver algumas poucas páginas sobre Alessandro Portelli2 e a 
história oral, eu não pude deixar de sentir o peso do desafio 

que ela me colocou. Primeiro porque, nos últimos anos, me distanciei 
um pouco das leituras e da pesquisa em história oral, me dedicando 
mais a questões que envolvem a história e a historiografia dos espaços 
através de outros tipos de fontes e testemunhos. No entanto, não 
posso negar que reconstruir as histórias daquelas pessoas que gentil-
mente me deixaram ouvi-las, principalmente nas salas de suas casas, 
sempre foi muito prazeroso para mim. Confesso que revisitar essas 
questões depois de algum tempo é um exercício de saudade.

Em segundo lugar, devo dizer que estou longe de ser Funes, o 
memorioso, célebre personagem do conto de Borges3. Talvez, em 
algum momento de descuido, minha memória poderá me trair e 

Doi: 10.35260/87429847p.59-76.2021
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eu poderei confundir, por exemplo, a cor da camisa que Portelli 
usou quando apertou minha mão naquela noite quente em Sobral. 
Mas jamais poderia esquecer o que aprendi com o pouco tempo em 
que estive com ele e o muito do que dele li, notadamente durante 
a graduação. É sobre isso que desejo escrever aqui, embora um 
punhado de coisas possa ficar de fora.

Para concluir essa introdução breve, gostaria de dizer que o 
título deste texto é uma metáfora que remete a três questões muito 
importantes: a primeira é uma lembrança-saudade dos tempos em 
que meu pai açoitava as cordas do violão com acordes dissonantes 
de canções que cantavam muitas histórias de amor, de tragédia, de 
obsessão e de um velho calhambeque. A segunda é que a história, 
“como arte de inventar o passado”4, se faz na desarmonia. E a história 
oral, como uma ferramenta para se realizar a “operação historiográ-
fica”5, se faz com vozes dissonantes, desarmônicas. Com vozes com 
timbres diferentes, com vícios linguísticos diferentes, com dicções 
diferentes, com histórias a contar muito diferentes, mesmo aquelas 
narradas mais de uma vez e sobre um mesmo tema. A história está 
muito longe de ser uma orquestra. Não somos maestros, apenas 
cuidamos do gravador com o zelo de um alfarrabista. Portelli certa 
vez escreveu um recado que pode parecer simples, mas muito impor-
tante: “Nunca desligue o gravador, isto é, nunca deixe de prestar 
atenção e sempre demonstre respeito pelo que as pessoas escolhem 
dizer a você” (IBRAHIM, 2014, p. 117).

A terceira questão diz respeito a uma técnica que aprendi com 
Alessandro Portelli no que se refere à estética e escrita do texto final 
do historiador que trabalha com história oral. Segundo ele, “quando 

4 Ver ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. História: a arte de inventar o passado. Bauru-SP, 
2007.

5 Ver CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2011.
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o coral põe todas as vozes juntas (que falam juntas) e depois vêm as 
“árias” (é uma voz que fala), é “recitação” quando falamos nós. É uma 
das formas que utilizo como modelo para criar o texto” (ALMEIDA; 
KHOURY, 2014).

6 Ver PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: algumas reflexões sobre a éti-
ca na História Oral. Projeto História, São Paulo, 1997a.

O sujeito sorridente e suado, e os primeiros perdões

Conheci o autor Alessandro Portelli antes de conhecer o sujeito 
Alessandro Portelli. E acho que isso é importante de ser mencionado. 
Na segunda metade de 2011, quando convivia com as incertezas de 
um miúdo que acabara de entrar nos portões do velho Centro de 
Ciências Humanas da UVA, eu tive contato com o primeiro texto 
do italiano de Roma que cresceu em Terni: uma conferência publi-
cada na revista Projeto História sobre a ética do trabalho em história 
oral6. Lembro do impacto que aquele texto da conferência causou 
em nossa jovem turma de graduação. Foi uma semana de discussões 
sobre responsabilidade, igualdade, individualidade, diferença e ética 
no trabalho de campo com narrativas orais. Tenho certeza de que 
aquela conferência foi a base que sedimentou a compreensão e a 
importância de se trabalhar com história oral entre nós, e aprendemos 
muito a partir de então. Havia, no entanto, algo que notei quando li 
aquele texto pela primeira vez e que ainda hoje se manifesta quando 
lembro de Portelli ou leio algo seu: é um sujeito curioso e apaixonado 
pelo que faz, e isso me cativou na época. Sinceramente, não tenho 
tempo para historiadores sem paixões.

Da descoberta de Portelli em texto até o encontro com Portelli 
em carne, foi mais de um ano. Foi depois do tempo das chuvas 
irregulares e espaçadas de um falso inverno, atravessando os ventos 
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fortes de junho, até a quentura de setembro em uma cidade que teima 
em ser chamada de princesa, mesmo depois da queda da monarquia, 
desfalecida de tanto calor.

Era noite de terça-feira, 11 de setembro de 2012, quando Portelli 
chegou, pouco antes das 19:30 ao Instituto Ecoa, em Sobral. De 
camisa branca com detalhes quadriculados, calça social cinza e 
sapatos pretos que pareciam ortopédicos, veio acompanhado das 
professoras Telma Bessa e Regina Raick, que fariam a mediação e 
tradução da conferência. Tirava do bolso constantemente um lenço 
que passava na testa para absorver o suor que teimava em aparecer. 
Muitos sorrisos despachados e cumprimento trocados, Portelli falaria 
naquela noite sobre história oral e cultura popular, tema da X Semana 
de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Muito mais 
do que isso, Portelli nos contaria muitas histórias, assim como os 
bons historiadores devem fazer.

Antes de começar a falar sobre história oral, Portelli pediu perdão 
por não ser tão bom no domínio da língua portuguesa. Todos nós 
acreditamos, já que ele havia falado com tanta franqueza. Eu sabia 
que esse era um traço do bom professor Portelli. Em lugares onde a 
língua o impossibilitava de falar tudo aquilo que desejava e da forma 
como queria, Portelli sempre começava as conferências pedindo 
perdão. Um desses episódios sempre me rende um sorriso ou dois 
quando lembro: no Simpósio Nacional de História de 2009, em 
Fortaleza, Portelli começou pedindo perdão e paciência por falar em 
espanhol, que segundo ele, “é horrível e um pouco imaginário, mas é 
melhor do que o meu português, que não existe” (PORTELLI, 2010, 
p. 2). Depois do perdão, sempre o agradecimento pelo acolhimento 
gentil dos brasileiros, pelo entusiasmo e, literalmente, pelo calor 
do encontro. E assim Portelli pôde nos contar muitas histórias, de 
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mineiros e trabalhadores industriais; de comunistas e fascistas; de 
cultura e de arte.

Pensando nesse sujeito de profunda sensibilidade de ouvir e 
contar, de compreender e respeitar o outro, eu gostaria de falar 
brevemente sobre alguns temas e questões que atravessam sua 
historiografia.

Vida e tempos, ou a arte de ouvir e contar

Quase sempre quando escrevemos ou mencionamos a palavra 
“história”, estamos pensando em uma determinada narrativa sobre o 
passado. Ou seja, a história é forma de compreensão sobre a experiên-
cia de homens e mulheres, no tempo e no espaço. Já a história oral 
emerge como uma forma de discurso e como uma ferramenta de 
acesso a outras experiências de vida, a outros tempos. Ouvir ou 
conhecer a história dos outros, em outros tempos, é imprescindível 
para a reconstrução de determinado evento, de determinado aconte-
cimento, de determinada história. Portanto, a história trabalha com 
duas categorias fundamentais: vida e tempo. Ou a vida no tempo. 
Ou o tempo da vida.

Portelli já chamava atenção para a potência desses dois conceitos, 
e escreveu que o mais importante, para os historiadores, dentro dessa 
construção, é justamente o que está no entre: o “e”. Ou seja, de que 
forma a vida se entrelaça com o tempo e de que maneira o tempo se 
manifesta nas histórias de vida. Isso nos leva a um questionamento: 
de que maneira, nas narrativas orais, as pessoas organizam o tempo? 
Portelli nos conta uma experiência interessante sobre isso:

O que sempre me interessou nesses relatos de vida é 
como organizam o tempo, onde põem o antes e o depois. 
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Recordo-me da história de um acontecimento em Terni, 
cidade industrial do centro da Itália, quando mataram um 
trabalhador. As pessoas em Terni não se lembram exatamente 
quando ocorreu. Lembro-me que meu pai dizia que “foi 
um pouco depois que compramos nosso primeiro carro” e 
havia uma senhora que dizia “foi um pouco antes que minha 
primeira filha tivesse seu primeiro período”. Onde está o 
“antes”?  Onde começa o relato?  Em uma entrevista que 
está no livro Battle of Valle Giulia, entrevistei um mineiro 
afro-americano e sua esposa. Ele começou a narrativa do 
primeiro dia de trabalho: “meu primeiro dia nas minas 
foi...”, e ela começou a história no primeiro dia de vida! A 
organização narrativa da vida cotidiana nos diz algo sobre 
onde está o sentido desta vida (ALMEIDA; KHOURY, 
2014, p. 204-205).

Essa citação é interessante para pensarmos que, na história oral, a 
organização dos relatos de vida e das experiências sociais se dão entre 
continuidade e ruptura de “micro traumas cotidianos”. E como essa 
organização de tempo se mostra tão diferente de uma pessoa para 
outra, elas acabam organizando o “antes” e o “depois” de maneiras 
muito distintas, reorganizando assim a própria história e os eventos.

Passei por uma situação semelhante, em março de 2013, quando 
estudava a memória de trabalhadores de carnaubais no interior do 
Ceará. Certa vez, entrevistei duas pessoas de uma mesma família e 
ambas organizaram o tempo de forma completamente diferente. 
Dois irmãos, praticamente da mesma idade. Um deles, o mais 
novo, começou a história do seu primeiro dia de trabalho falando 
de quando comprou a primeira máquina de cortar palha e fazer a 
cera de carnaúba. O mais velho, começou seu relato contando não 
a sua história e sua experiência com esse tipo de trabalho, mas a do 
pai. A organização do relato do irmão mais velho começou, pelo 
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menos, 30 anos antes, com a luta do pai em arrendar terras e as suas 
dificuldades de sobreviver naquele tempo, pois “não tinham outro 
ramo de vida”7.

Essa organização temporal tem muito da relação afetiva ou 
traumática que estabelecemos com a memória e os eventos de nossa 
vida. Afinal, “todos dão um sentido ao passado, todos têm uma 
relação entre o presente em que narram ou relatam e o passado de que 
falam” (ALMEIDA; KHOURY, 2014, p. 205). Ainda hoje tenho 
uma memória afetiva muito grande com um Ford Del Rey azul que 
meus pais tinham na garagem da minha casa, que não existe mais. 
A casa, então, nem se fala. A periodização que estabeleço da minha 
infância, o antes e depois do meu tempo de coisas miúdas, se dá 
justamente a partir da existência e perda da minha antiga casa. E a 
periodização é outro aspecto importante que os historiadores orais 
não podem esquecer.

7 Entrevista com José Maria Neves, em Morrinhos, 02 de março de 2013. Projeto: A carnaúba, 
o homem e seu chapéu de palha. Disponível em: acervo do autor e LABOME – UVA.

Memória coletiva, a relação com a literatura e o 
espectro da história oral

Portelli tem uma certa aversão ao conceito de “memória coletiva”. 
Como ele já falou em diversos momentos: “não vejo onde está situada 
uma memória coletiva” (ALMEIDA; KHOURY, 2014, p. 201). 
Essa atitude claramente anti-halbwachiana, e que outros teóricos 
também vão adotar, como Michael Pollack, se refere a uma caracte-
rística estrutural e uniformizadora que esse tipo de conceito tende 
a carregar. Pollack, e também Portelli, procuram justamente fazer 
uma denúncia do caráter “destruidor, uniformizador e opressor da 
memória coletiva” (POLLAK, 1989, p. 4).



66 – história Oral: diálogos com a obra de alessandro portelli no brasil

Portelli prefere falar de uma memória oficial, institucionalizada 
pelas relações de poder, noção que parece se confundir com o próprio 
conceito de história, e uma memória local. Em alguns lugares há 
uma distinção muito forte entre o que é história e o que é memória, 
e de como elas podem se manifestar, e isso impacta diretamente 
no controle do tempo, na periodização. Terni, cidade que Portelli 
conhece muito bem, é um exemplo disso.

Em Terni, uma cidade industrial da Itália, onde eu estudei 
e me formei, os livros de história local dividem o tempo 
em períodos eleitorais enquanto na história relatada pelas 
pessoas ele é dividido em antes da greve de 1953 e depois. 
Não há um livro de história que faça essa divisão do tempo. 
No entanto, a maioria das pessoas da geração que viveu este 
acontecimento tem uma periodização distinta. Da mesma 
forma, na história dos mineiros de Harlan, em Kentucky, nos 
Estados Unidos, se vê uma distinção muito evidente entre 
história e memória, de como funciona a história e como 
funciona a memória. Assim, nos livros de história houve 
duas batalhas -  como se diz em Harlan - entre mineiros e 
policiais: a primeira foi em 1931 e outra em 1941. Mas a 
história não se faz por décadas, por isso, o que os mineiros 
recordam mais é a última, que foi a mais dramática, como 
se as duas batalhas se unificassem em uma única recordação, 
como se não houvesse dois acontecimentos distintos e sim 
uma guerra que durou 10 anos. É o que não se vê quando os 
historiadores mais tradicionais – e há historiadores melhores 
que estes – seguem os acontecimentos, um a um. Porém, 
a memória tem uma síntese de sentido: “foi um tempo de 
guerra”. A outra razão porque a memória oficial se concen-
tra sobre a primeira batalha e a memória local se concentra 
sobre a segunda, é devido a que a primeira é um símbolo 
dos anos 30 que, na história global dos Estados Unidos, se 
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considera um tempo de conflito social. A segunda ocorre nos 
anos 40, e os anos 40, para a história, não são um período 
de conflito social. Assim, não há um significado global, não 
há um sentido para a história nacional, mas há, sim, um 
sentido para as pessoas que estão envolvidas (ALMEIDA; 
KHOURY, 2014, p. 205-206).

O que Portelli chama atenção na citação acima é para o fato 
de que a periodização ou como essa história dita oficial controla e 
demarca o tempo, não é exatamente igual a como os acontecimentos 
e os eventos atravessam a vida específica de algumas pessoas, nos 
relatos que elas nos contam, em suas memórias individuais. Eis aí a 
potência e o desafio de se trabalhar com fontes orais: a desarmonia, 
o diferente, o particular, o peculiar. E aí surge um outro desafio 
que é: como reconstruir narrativamente essas histórias que nos são 
confidenciadas? Como manejar o testemunho dessas pessoas? Como 
fabricar um texto que é nosso, mas ao mesmo tempo quer passar o 
ponto de vista de outra pessoa?

Sempre me incomodou o fato de os historiadores que traba-
lham com fontes orais transcreverem literalmente a fala dos seus 
depoentes. Quando isso acontecia, a minha experiência como leitor 
era muito afetada. E encontrei em Portelli uma posição profissional 
e ética que muito me ajudou a pensar outras formas de manejo dos 
depoimentos:

Bem, falo sempre da História Oral mais que da técnica, pois 
me parece ser uma questão de instinto, de intuição, mais 
que de técnicas estabelecidas. Porém, não tenho medo de 
manejar o testemunho, porque o que é importante é realizar 
um texto que aproxime o leitor, o mais possível, à experiên-
cia do diálogo que encontramos no trabalho de campo. Ou 
seja, que este texto renda, a quem o lê, algo da experiência 
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do encontro entre historiador e testemunho. Então, a repro-
dução exata e passiva da transcrição da fita, frequentemente, 
não é a mais fiel, porque vai interferir com a qualidade do 
relato. Um discurso oral muito envolvente, se é transcrito 
exatamente, palavra por palavra sobre uma página, torna-se 
algo que não se pode ler. Assim, não é fiel, porque não se pode 
ler a experiência que está contida nesse relato extraordinário. 
Há que se preservar a qualidade da experiência e basicamente 
a qualidade de performance:  o fato é que os entrevistados, 
todos nós, quando falamos oralmente (eu mesmo, agora), 
estamos buscando as palavras e estamos construindo o que 
queremos dizer ao mesmo tempo em que o dizemos, ou seja, 
“tateamos”, e algo disso deve permanecer no texto escrito, 
mas não na mesma dimensão nem na mesma quantidade do 
que é possível e aceitável oralmente.

Por isso, o que me fascina na História Oral é a experiência 
pessoal da entrevista, é entender todas essas histórias extraor-
dinárias. O que considero fascinante é que, quando se escreve 
a História Oral – porque o que falamos na História Oral, 
depois escrevemos –, temos que escrever algo que se possa ler. 
Não é uma questão de fidelidade, pois não existe fidelidade 
quando transformamos um discurso oral maravilhoso em uma 
página escrita que não se pode ler, numa adaptação mecânica; 
é preciso, isso sim, que haja memória da origem oral. Pois as 
palavras que estão em nossos livros não se originam como 
texto, mas como performance, como busca da palavra, como 
tentativa de encontrar uma palavra justa para dizer algo que, 
com frequência, nunca disseram a um desconhecido, a um 
historiador (ALMEIDA; KHOURY, 2014, p. 207).

Talvez a explicação para todo esse cuidado que Portelli tem com 
o texto final do historiador, levando em consideração a “qualidade da 
experiência e da performance” da narrativa, e de uma maior liberdade 
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de narrar e imaginar, seja pelo fato de que Portelli não foi treinado 
como historiador. Portelli é formado em literatura e é professor de 
literatura. E todos nós sabemos que ainda existem historiadores com 
muito medo da literatura, de que a história um dia se torne litera-
tura, algo que jamais acontecerá como se pensa. Toda vez que me 
deparo com isso, lembro da frase do grande representante do Novo 
Historicismo norte-americano, Stephen Greenblatt, que já defendeu 
em várias ocasiões que a literatura deve ser fonte para a história e a 
história deve ser lida como literatura8.

O fato é que esse medo da literatura é, em grande medida, 
também o medo da história oral. Portelli lembrou que quando a 
história oral emergiu, “foi como um espectro que assombrou os 
muros da academia” (1997b, p. 26). Se temia que a história oral 
pudesse dizimar a dimensão escrita e científica da história. Esse temor 
se esforçou para apagar as qualidades específicas do trabalho com 
a história oral. Fontes orais e fontes escritas não são excludentes. 
Uma não anula a outra, afinal ambas têm funções diferentes de se 
compreender um determinado tempo que uma ou outra não pode 
preencher sozinha. A história oral não apagará o timbre do papel, 
como temem os fetichistas por documentos escritos. Da mesma 
forma que a literatura jamais destronará a história de seu posto de 
campo do saber sobre as experiências humanas no tempo.

8 Ver Gallagher e Greenblatt (2005).

Serendipity ou as alegrias e tristezas não esperadas

Em março de 2013, quando meu pai ainda possuía uma Honda 
Biz prata, já muito maltratada de tantos acidentes que experimen-
tou ao longo da vida, foi nela que percorri sertão adentro, com um 
gravador na bolsa e uma garota na garupa, para ouvir as histórias 
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de pessoas que trabalhavam e viviam sob a sombra de carnaubeiras 
despalhadas.

Foi durante essas visitas que pude perceber que uma entrevista 
era realmente como uma dança. Entre um passo e outro, ela pode te 
levar para outros caminhos e você precisa dançar conforme o ritmo. 
Experimentei, ao ouvir uma dessas histórias, aquilo que Alessandro 
Portelli chama de serendipity, ou seja, “quando se encontra coisas 
que não estava buscando” (CAVALCANTI, 2018, p. 269). Para 
explicar esse conceito, Portelli sempre se remete a uma entrevista que 
fez quando escrevia Biografia di una città9, quando foi surpreendido 
por uma história de amor singular:

9 Ver PORTELLI (1997c).

Em Terni, que é uma cidade industrial, de fábricas de aço, na 
Itália central, eu buscava memórias da Resistência clandes-
tina contra o fascismo nos anos 30. Entrevistei uma senhora 
cujo irmão estivera no movimento antifascista clandestino e 
fora uma pessoa bastante importante na Resistência. Mas a 
senhora não queria falar disso; ou melhor, queria falar disso, 
porém queria mais falar de outras coisas. A coisa importante 
de que ela queria falar era sua história de amor fracassada 
com um fascista nos anos 20 e 30. Quando eu perguntava 
sobre seu irmão, ela me respondia muito rápido e introduzia 
a história de seu namorado. Eu perguntava sobre o irmão e 
ela me falava sobre o namoro. [...] No livro que há três linhas 
sobre o irmão antifascista, entre outras, e um capítulo inteiro 
sobre essa história de amor (PORTELLI, 2010, p. 4).

A história que ouvi foi mais traumática e triste. Na sala de estar 
de uma casa onde o tempo parece ter esquecido de visitar, localizada 
no interior de uma paisagem árida, e sentado num banco forrado 
com um saco de uru sujo de pó de carnaúba, eu buscava memórias 
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sobre a dinâmica e o espaço de trabalho desses sujeitos, quando 
Francisca Auranir, na época com 79 anos e hoje falecida por conta 
de problemas na tireoide, me confidenciou emocionada uma história 
que ela gostaria de esquecer.

10 Entrevista com Francisca Auranir Rocha, em Morrinhos, em 10 de março de 2013. Projeto: A 
carnaúba, o homem e seu chapéu de palha. Disponível em: acervo do autor e LABOME-UVA.

Meu filho, eu perdi um irmão com cinco anos de idade. 
Queimado numa gamela de cera. Foi o caçula do meu pai 
e da minha mãe. Francisco. Aquele menino era uma grande 
estima do meu pai. Ave maria, papai adorava esse filho. Ele 
era mais novo do que eu somente um ano. Era domingo, dia 
em que pegávamos rapadura, cocada, e várias outras coisas, e 
íamos brincar de bodega perto da gamela. Ela estava quente, 
mas o vento havia coalhado a parte de cima. Eu fiquei do 
lado de fora e ele acabou entrando e caiu dentro. Eu vi e 
corri, corri muito sem saber o que fazer. Não resistiu, com 
vinte e quatro horas ele morreu. Lindo o meu irmão. Gordo, 
a estima do meu pai. Ele jamais se conformou.10

Duas histórias distintas, compartilhadas, mas não esperadas: 
uma de um relacionamento amoroso cujo roteiro parece ter sido 
(des)escrito num fado triste na Mouraria; a outra, uma memória 
traumática e triste. Uma perda irreparável e dolorosa. Para mim, esse 
é o grande fascínio de se trabalhar com história oral: o de conhecer 
histórias extraordinárias. Para a entrevista, levamos nosso gravador, 
o esboço de um roteiro e nossa ignorância, o nosso não-saber. Ou 
como Portelli escreveu, “o desejo autêntico de aprender” (2010, p. 
5). A entrevista inventa sempre um espaço, o espaço de uma histó-
ria compartilhada, o espaço de uma história da diferença. Se você 
permanece o mesmo após uma entrevista, se você não sai de alguma 
forma diferente, então essa entrevista foi um fracasso.
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História Oral e democracia ou uma história da 
diferença

No ano de 2000, a Fiocruz lançou um espaço de reflexão onde 
diversos historiadores debateram sobre os desafios da história oral 
no século XXI. A obra, organizada por Marieta de Moraes Ferreira, 
Tania Maria Fernandes e a querida Verena Alberti (2000), com quem 
compartilhei bons momentos na quente Teresina, em 2014, trouxe 
um texto de Alessandro Portelli sobre história oral, memória e ideolo-
gia. Quando o li, pensei logo nestes nossos tristes trópicos, no Brasil.

Se Portelli afirma que no início do século XXI a Itália tem 
enfrentado um debate em torno de um revisionismo histórico sobre 
diversos temas, inclusive sobre a democracia, o mesmo tem ocorrido 
no Brasil. A diferença é que esse revisionismo tem sido feito ou 
encabeçado por pessoas que nada entendem de história, porque 
justamente esses sujeitos tentam calar os historiadores, “deixá-los para 
lá” (CHARLEAUX, 2018). Se a conquista da democracia italiana 
nasceu da luta contra o fascismo, a frágil democracia brasileira tem 
sido golpeada nos últimos anos por um movimento neofascista, 
centrado no discurso de ódio, no autoritarismo, na violência, no 
negacionismo, no ressentimento e no saudosismo nacionalista e 
ditatorial. A ciência é desacreditada; as minorias são atacadas; os 
jornalistas são agredidos e calados; a palavra é restrita; o diferente é 
perseguido; o diálogo é suprimido.

A história oral tem uma grande relação com a democracia. 
Justamente porque a história oral, como lembrou Portelli, tem a 
capacidade de renovação do diálogo. E para haver democracia, é 
preciso que exista o direito à fala. O trabalho com a história oral não 
nos deixa esquecer da relação direta que tem com a memória, mas 
também com as pessoas e suas multiplicidades de vozes e histórias. 
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A história oral pode ser uma ferramenta importante para combater 
qualquer projeto hegemônico que possa atravessar as relações de 
poder. Porque a história oral, para mim, tem de ser construída como 
uma história da diferença. E isso se constrói de, pelo menos, duas 
formas.

A primeira é uma história que permita combater, dentro da 
dimensão política, o negacionismo, e consequentemente fortalecer 
a democracia e a diversidade. Ou seja, uma história que permita o 
combate à negação de determinados eventos históricos, a negação de 
manifestações culturais, a negação dos direitos humanos, a negação 
da memória de sujeitos marginalizados historicamente e a negação 
e relativização da própria vida daquele que pensa diferente de mim, 
ou daquele que vai de encontro a um projeto autoritário. A segunda 
é uma história oral como reconhecimento da própria condição da 
história e do fato histórico, ou seja, da mudança. Uma história oral 
que focalize ou vocalize não a cristalização ou afirmação simples dos 
eventos, mas a sua historicidade, a sua dimensão transitória.

Conclusão: “dez liras para fazê-lo começar, cem 
para fazê-lo parar”

Em 2007, Alessandro Portelli conheceu a bela Ilhéus, terra 
de Gabriela, do cacau, das terras sem fim. Inclusive, aquela havia 
sido a primeira vez do italiano em terras nordestinas. Ainda hoje 
me pergunto se ele visitou o Bataclan e experimentou suas camas 
quentes. Bem, o fato é que lá ele foi entrevistado e depois de muito 
falar, sem deixar de sorrir, novamente pediu perdão. Desta vez, não 
no início da fala, mas no final. E desta vez, não por falar em um 
idioma diferente, mas por falar demais. Disse que em Roma havia 
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um ditado que dizia “dez liras para fazê-lo começar, cem para fazê-lo 
parar”11.

Já eu, meu caro Portelli, este jovem historiador que tem muito 
mais a ouvir do que a falar, também vou ficando por aqui. Mas 
Telma, infelizmente, não me dará cem liras para parar de escrever. 
Termino este texto com saudades de apertar o “Rec” e depois o “Play” 
do gravador. E, no aconchego de casa, ouvir as cantatas de Bach e 
reconstruir as histórias que me foram contadas.

11 SALES, Telma Bessa; NEVES, Frederico de Castro; MENEZES, Marilda; JUCÁ, Gizafran; Entre-
vista com Alessandro Portelli. In: Revista Historiar, vol. 4, 2011, p. 29.
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“AS MULHERES, EM CIRANDA, IAM NA 
FRENTE E, SE PRECISASSE, OS HOMENS 

IAM ATRÁS”: MEMÓRIAS DE CAMPONESES 
E CAMPONESAS DO MOVIMENTO DO DIA 

DO SENHOR SOBRE A LUTA PELA TERRA DE 
SALGADO DO NICOLAU, EM TRAIRI – CE

viviane Prado Bezerra1

1 Doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense – UFF. Professora Assis-
tente do Curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.

O Movimento do Dia do Senhor surgiu em 1965 na Diocese 
de Sobral, Ceará, sendo criado por padre Albani Linhares logo após 
final do Concílio Vaticano II, realizado em Roma e que durou de 
1962 a 1965. Esse Concílio inseria-se em um contexto de renovação 
da Igreja Católica, que buscava uma atualização com as demandas 
advindas do mundo pós Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, 
uma de suas principais diretrizes foi a aproximação da Igreja com 
o povo, vivenciando uma “opção preferencial pelos pobres”. Por 
esse caminho, as diretrizes do Vaticano II foram aprofundadas nas 
Conferências Episcopais Latino-Americanas de Medellín (1968) e 
de Puebla (1979).

Desse modo, o Movimento do Dia do Senhor configurou-se, 
precocemente, como uma Comunidade Eclesial de Base (CEBs), 
características desse período no Brasil e na América Latina, que 
desenvolvia seu trabalho pastoral utilizando a metodologia Fé e Vida, 
em que consistia na pregação do evangelho de Cristo aliando-se à 

Doi: 10.35260/87429847p.77-91.2021
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leitura da realidade cultural, política, social e econômica vivida pelos 
camponeses e camponesas do Movimento. Na década de 1970, o 
Dia do Senhor se expandiu e, também, passou a atuar na diocese 
de Itapipoca, Ceará, que abrangia a região de Trairi.

Os camponeses e as camponesas do Movimento nasceram, 
cresceram e envelheceram nesse universo do campo, sendo inseridos 
no mundo do trabalho rural e nos conflitos de luta pela terra desde 
tenra idade. Principalmente, as histórias de vida dessas mulheres 
são muito semelhantes. Essas semelhanças são narradas tanto pelas 
mulheres que viviam no interior sertanejo como pelas que viviam 
no litoral. A metodologia de história oral permite uma aproximação 
com essas narradoras que trazem à tona experiências de vida e de 
lutas sociais que nos documentos escritos e oficiais não se consegue 
vislumbrar, principalmente, por se tratarem de mulheres, pobres e 
camponesas.

Nesse sentido, sabe-se que a história oral é “inesgotável”, ao 
passo que nunca se consegue exaurir a memória dos entrevistados 
ou aproximar de “todas” as fontes, mas é fundamental para destacar 
na narrativa histórica a voz, a cultura, os sentimentos, a vida, a 
existência dos “grupos não-hegemônicos”, humildes, pobres, renega-
dos da história oficial. Com Alessandro Portelli, se aprende que “o 
trabalho histórico que se utiliza de fontes orais é infindável, dada 
a natureza das fontes; o trabalho histórico que exclui fontes orais é 
incompleto por definição” (1997, p. 37).

Justamente pelas narrativas de camponeses e camponesas do 
Movimento do Dia do Senhor que, “num processo ativo de criação 
de significações”, como lembra Portelli (1997, p. 37), vislumbrou-se 
o conflito pela posse da terra de Salgado do Nicolau, no município 
de Trairi. Especialmente, a participação feminina nessa luta foi enfati-
zada nessas narrativas. Atualmente, essa comunidade, juntamente 
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com as comunidades Jandaíra, Vieira dos Carlos e Várzea do Mundaú 
integram o Assentamento denominado Várzea do Mundaú, que 
resultou da desapropriação da terra no ano de 1995. Segundo os 
narradores, a propriedade em questão pertencia a Hermenegildo 
Firmeza Neto. No entanto, várias famílias camponesas ocupavam a 
terra há muitos anos, sendo cultivada tradicionalmente perpassando 
gerações. De acordo com as narrativas camponesas, o conflito se 
inicia em 1981, quando o proprietário requer a expulsão dos traba-
lhadores de sua terra.

Luís Gonzaga Teixeira, participante do Movimento do Dia 
do Senhor, que na época que esteve ocupando a presidência do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Trairi acompanhou de perto 
esse conflito, conta como se deu o início da organização dos morado-
res de Salgado do Nicolau. Percebe-se, pela narrativa de seu Luís 
Gonzaga, que essa organização resultou de um processo de muitas 
visitas à comunidade e de muita conversa para que os moradores se 
conscientizassem e se organizassem. No entanto, a atuação feminina 
é situada como a vanguarda dessa luta, ao passo que as mulhe-
res enfrentavam o conflito, até mesmo encorajando os homens da 
comunidade. Como se depreende da narrativa:

Aí começou o conflito no Salgado do Nicolau... ficava lá 
naquela região de Amontada do... do Hermenegildo. Era o 
dono lá. Ele era um cara que era muito malvado, né? Mas, 
nós começamos um trabalho. A gente ia lá do meio-dia 
pra tarde, conversava com o pessoal, com as mulheres. Os 
homens ficavam meio... Coitados dos trabalhadores, chega-
vam do roçado cansados. Eles entravam na conversa, mas as 
mulheres é que eram mais assim... Enfrentavam, né? Mas 
nós fomos também começando a conversar com os trabalha-
dores. Aí a gente uniu homens e mulheres... E aí de repente 
chegou lá um Cobra D’água. Um Cobra D’água que eles 
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trouxeram lá do Quixadá. Um senhor coxo de uma perna. 
E trouxeram dois trator... trator de esteira e aí começou o 
conflito lá. Foi muito complicado. A gente ia lá várias vezes. 
A gente ia lá de noite...e nós conversava com o pessoal. Aí os 
homens também já estavam tomando a frente. As mulheres, 
quando os homens não iam, as mulheres iam. E a gente foi 
fazendo aquela organização. Foi crescendo, foi crescendo.2

2 Entrevista realizada com Luís Gonzaga Teixeira, em 08 de abril de 2017, no município de Trairi 
- CE. Arquivo da autora.

Nas entrelinhas da narrativa, vislumbra-se que a conscientização 
chegou de fato para a maior parte dos camponeses quando se viram 
concretamente ameaçados pelo pistoleiro, que atendia pela alcunha 
de Cobra D’água. Ressaltam-se nas lembranças do entrevistado as 
características físicas desse sujeito, que era “um senhor coxo de uma 
perna”. Possivelmente, tenha ficado coxo devido a algum tiro de arma 
de fogo ou a algum acidente, decorrente dos riscos advindos com o 
ofício da pistolagem. O fato é que nem o tempo conseguiu apagar 
da memória de seu Luís Gonzaga os traços daquele pistoleiro que 
praticou tanta maldade e sofrimento para sua classe.

 Tal pistoleiro fora contratado pelo proprietário das terras, que se 
utilizou de todos os meios para amedrontar e perseguir os moradores. 
A memória de Luís Gonzaga recupera as estratégias de perseguição 
usadas pelo Cobra D’água. Aliás, muitas dessas estratégias se repetiam 
nas ações de outros pistoleiros, atuando nas lutas de outras comuni-
dades rurais. Conforme se evidencia na narrativa, essas estratégias 
resultavam em ataques à própria sobrevivência dos camponeses, pois 
os pistoleiros atuavam de forma traiçoeira destruindo os roçados e 
queimando as cercas. Na realidade, esses eram métodos de expulsar 
os moradores que, impedidos de plantar, não teriam o que comer 
naquelas terras.
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E aí o Cobra D’água chegou lá, acabando com o cercado 
dos trabalhadores, tudo cheio de roça: cajueiro, mangueiro, 
limão, todo tipo de planta que os trabalhadores gostam de 
plantar, né? O Cobra D’água metia o trator durante o dia, 
quando era de tardezinha esse monte de madeira. Quando 
era a noite ele vinha com os trabalhadores butando gasolina 
e queimando as cercas dos trabalhadores. E a gente não 
podia fazer nada. Quando a gente tinha uma escapulidinha, 
a gente chegava lá. E o pessoal, coitados, quando a gente 
chegava lá, parecia que chegavam umas pessoas, assim, que 
traziam coragem, né? A gente sentia aquilo no pessoal, que 
eles reclamando, lastimando, pedindo socorro, né? E a gente 
sem saber por onde começar... Eu sei que teve um dia que 
nós chegamos lá, eles tinham terminado de derrubar toda 
cerca daquela comunidade. Não tinham mais um pau de 
cerca, né? ... E aí o pessoal perguntando o que fazia. O Cobra 
D’água já tinha pegado um trabalhador, já tinha amarrado 
e eles correram pra socorrer o trabalhador. Soltaram, né? E 
era aquele conflito. Só não estava havendo sangue ainda.3

3 Idem.

Mesmo com todas as perseguições, derrubadas das cercas, 
destruição dos roçados, ameaças de morte, os camponeses resistiram 
e não se retiraram da terra. O auge desse conflito se deu no dia 09 
de junho de 1986, quando do confronto direto entre os pistoleiros 
e os moradores resultou no assassinato, à bala, de Manuel Veríssimo 
e seus dois filhos: Raimundo Veríssimo, de quarenta e três anos, e 
Francisco Veríssimo, de quarenta e oito anos. Manuel Veríssimo era 
um senhor de oitenta anos, muito querido e respeitado na comuni-
dade, considerado um homem forte na luta.

Verifica-se, pois, que os nomes e os traços físicos dos seus conten-
dores, assim como, as datas de assassinatos dos seus companheiros 
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parecem inesquecíveis para o narrador. Por várias vezes, durante 
a entrevista, seu Luís Gonzaga extravasa suas emoções. Chorou, 
revivendo a dor e a indignação por tantas injustiças, assim como 
pela perda dos companheiros que tombaram nesse conflito. Outras 
vezes, sorria, quando contava algum causo de astúcia ou de vitória 
dos camponeses. Era um riso de regozijo pela força dos seus.

No entanto, a força dos camponeses não conseguiu evitar o 
assassinato de uma das lideranças da comunidade, o que causou 
grande comoção na região, tendo repercussão diante dos sindicatos 
rurais e dos movimentos de base da Igreja Católica, inclusive com 
a interferência do então bispo da diocese de Itapipoca, Dom Paulo 
Pontes, como também de representantes do Centro de Estudos do 
Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador - CETRA, que prestavam 
assessoria aos camponeses de toda diocese. Dom Paulo é considerado 
pelos camponeses entrevistados como um bispo comprometido com 
os interesses dos pobres. De fato, durante seu bispado, os sindicatos 
e os movimentos de base, como o Movimento do Dia do Senhor, 
receberam carta branca para atuarem na diocese, sendo incentivados 
por Dom Paulo.4

A atuação do bispo e do principal representante do CETRA, o 
doutor Pinheiro, como era chamado pelos camponeses, é explicitada 
pelo entrevistado, que ressalta o protagonismo dos camponeses e das 
lideranças sindicais, que cobram do bispo uma postura mais direta 

4 O assassinato dos três camponeses de Trairi foi registrado pela Comissão Pastoral da Terra 
– CPT, em seu Caderno Conflitos de Terra no Brasil, referente ao ano de 1986. Esse mesmo 
Caderno informa sobre a quantidade de conflitos de terra ocorridos por estado, sendo con-
tabilizados 96 conflitos no estado do Ceará no referido ano.  Entre os camponeses assassi-
nados nesses conflitos, também se encontra Benedito Antônio Moreira, Benedito Tonho, de 
27 anos, assassinado no conflito da comunidade de Queimadas, em Coreaú, zona norte do 
Ceará. Assim como os Veríssimos, Benedito Tonho também integrava o Movimento do Dia 
do Senhor e se tornou um mártir da luta pela terra para o povo do Movimento. Informações 
retiradas do site: http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Politica_Agraria/Confli-
tos1986.pdf. Acesso em: 18 jan. 2020.

http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Politica_Agraria/Conflitos1986.pdf
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Politica_Agraria/Conflitos1986.pdf
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na interferência do conflito, muito embora o bispo fosse favorável às 
causas dos oprimidos. Como se depreende da narrativa, por várias 
vezes os camponeses “falaram forte” com Dom Paulo.

5 Entrevista realizada com Luís Gonzaga Teixeira, em 08 de abril de 2017, no município de Trairi 
- CE. Entrevista citada.

6 Idem.

[...] Doutor Pinheiro também já estava no trabalho e 
começou a falar com o bispo pra entrar na discussão. Dom 
Paulo. Dom Paulo ajudou muito. Fez várias reuniões com 
a gente lá na Itapipoca. Várias vezes a gente falou forte pra 
Dom Paulo, né? Dizendo que a igreja com a verdade na mão 
e não queria fazer nada... mas, Dom Paulo foi acordando, foi 
melhorando e foi também ajudando no conflito.5

A narrativa de Luís Gonzaga, frequentemente, remetia-lhe 
ao seu lugar de fala camponês, mas também, ao seu lugar de fala 
enquanto representante sindical. Sua afirmação de que “Várias vezes 
a gente falou forte pra Dom Paulo né?” denota uma ação coletiva, 
mas sob sua iniciativa, que atuava como presidente do sindicato. 
Não obstante, em toda a sua narrativa, seu Luís vai enfatizando as 
dificuldades e as vitórias que conseguiu enquanto estava à frente do 
sindicato dos trabalhadores rurais de Trairi.

Luís Gonzaga também ressalta as querelas que se resolveram 
pacificamente, através das negociações entre os camponeses e os 
proprietários, durante seu mandato de presidente sindical.  Como 
afirma: “Nós conseguimos arrancar do patrão 114 hectares do patrão 
e colocar na mão de um trabalhador. Mas, isso nos custou muito 
caro, né?!”.6 Outro legado de seu mandato foi o estímulo à sindica-
lização feminina. Sua própria esposa, Socorro Teixeira, passou a ser 
sindicalizada e a atuar no trabalho de conscientização e organização 
das mulheres de diversas comunidades rurais. Conforme se evidencia 
em sua narrativa:
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Eu entrei no sindicato em oitenta e nove. Eu me lembro que 
o sindicato era muito pelego, principalmente, o de Trairi, 
nessa época. Em noventa, as mulheres aqui do Trairi, não 
tinha nenhuma associada. Todas, o marido era associado e 
elas eram dependentes do marido. Quando foi no noventa 
e um, um ano que eu era presidente lá, eu fiz uma assem-
bleia e abri para todas as mulheres que tivessem naquela 
assembleia dali em diante começar a se associar no sindi-
cato... As mulheres começaram a participar, a se organizar. 
Socorro também foi uma que organizou várias reuniões nas 
regiões fazendo documentos, coitadinhas. Naquela época 
tinha um documento que as mulher tinham que eu não me 
lembro agora... que o cartório fazia um documento. Como 
era, filha, aquele documento? Socorro, me ajude aqui! 
Como era aquele documento que não valia pra aposenta-
doria? Doméstica. Pronto! Então, os cartórios faziam um 
documento de doméstica, né, e quando chegava na hora da 
aposentadoria não tinha condições de aposentar. E aí nós 
começamos a fazer um trabalho em cima desse documento... 
aí o documento da doméstica já valeu a pena e quando nós 
saímos no noventa e cinco eu deixei mais mulheres associa-
das do que homem no Trairi.7

7 Idem.

Percebe-se em todo momento, o prazer do entrevistado ao narrar 
sua história de vida e de luta. Juntamente com sua história, conta a 
história de outros companheiros e companheiras. Uma experiência 
que se construiu individual e coletivamente. Nesse sentido, infere-se 
que o modo como o entrevistado narra sua história de vida, sempre 
se remetendo ao seu lugar social e com regozijo ao contar suas lutas, 
portanto, suas vitórias, que são contadas também como as lutas e 
vitórias da classe camponesa, remete-lhe a elementos constitutivos 
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de sua própria identidade, ou àquilo que representaria a identidade 
camponesa.8

Faz-se necessário registrar um fato peculiar à entrevista de Luís 
Gonzaga Teixeira, pois ele se ofereceu para falar durante a entrevista 
realizada com sua esposa, Maria do Socorro Teixeira. Na verdade, a 
intenção da pesquisadora era ouvir a história das mulheres campo-
nesas. Diante desse fato, pressupõe-se uma sutil disputa de memórias 
travada entre seu Luís Gonzaga e sua esposa, mais precisamente, 
uma disputa de memórias gendradas, pois nos trabalhos da memória 
também se verificam elementos constitutivos das relações de gênero.9

 Por esse caminho, seu Luís colocou sua cadeira de balanço ao 
lado da esposa, e ali no alpendre de sua casa, ficou desde o início 
da entrevista até o fim, interferindo na narrativa de dona Socorro, 
constantemente, até tomar a palavra completamente para si. A todo 
momento, o esposo se colocava na entrevista da mulher, pergun-
tando: “eu posso ajudar?”. Sua ajuda vinha no intuito de contribuir 
com algumas informações, principalmente, àquelas voltadas ao 
tema da luta pela terra, como se esse assunto fosse monopólio do 
masculino.

8 Nesse sentido, Elizabeth Jelin ajuda a pensar a tensa relação entre a constituição de identi-
dades e a memória, que é social e ao mesmo tempo, individual e subjetiva.  “Esta relación de 
mutua constitución implica un vaivén: para fijar ciertos parámetros de identidad (nacional, 
de género, política o de otro tipo) el sujeto selecciona ciertos hitos, ciertas memorias que 
lo ponen en relación con «otros». Estos parámetros, que implican al mismo tiempo resaltar 
algunos rasgos de identificación grupal con algunos y de diferenciación con «otros» para 
definir los límites de la identidad, se convierten en marcos sociales para encuadrar las me-
morias” (JELIN, 2002  p. 25).

9  Nesse sentido, Michelle Perrot realça as diferenciações em torno das memórias masculina 
e feminina, entendo-as de forma sexuada. Posto que tanto, a memória sobre as mulheres 
foi controlada por discursos e práticas oficiais que relegaram o feminino ao silêncio histo-
riográfico, como também, a memória das mulheres se resguardaram aos espaços e papéis 
assumidos durante os séculos. Portanto é uma memória resguardada a partir do privado, 
do universo particular da casa, da família, dos objetos pessoais, dos diários, das datas que 
marcavam os ritos de passagem, como casamento, nascimento dos filhos, etc. Como afirma 
Perrot, “Forma de relação com o tempo e com o espaço, a memória, como a existência da 
qual ela é o prolongamento, é profundamente sexuada” (PERROT, 1989, p. 18).
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Entretanto, é interessante notar que no trecho supracitado, 
por uma única vez durante a entrevista, o comportamento de Luís 
Gonzaga se inverte quando ele diz: “Socorro, me ajude aqui”. Nesse 
momento, o esposo solicita a ajuda da esposa para esclarecimento 
de um dado referente ao trabalho de organização feminina que era 
realizado por dona Socorro. Pode-se inferir que, com relação a esse 
tema, ele tinha consciência de que adentrava em um território de 
domínio de sua mulher.

De fato, sua esposa e muitas outras camponesas das comunidades 
rurais de Trairi participavam dos Grupos de Esposas do Movimento 
do Dia do Senhor, como também, estiveram ativas nas lutas pelas 
terras onde moravam, atuando juntamente com os homens, às vezes, 
até assumindo a linha de frente dos conflitos. Pressupõe-se que a 
associação feminina no sindicato de Trairi muito se deve à parti-
cipação das mulheres nas lutas pela terra, de onde conseguiram o 
respeito e o reconhecimento masculino. Nesse sentido, Luís Gonzaga 
Teixeira relembra a força feminina ao enfrentar as ameaças do pisto-
leiro Cobra D’água:

10 Entrevista realizada com Luís Gonzaga Teixeira, em 08 de abril de 2017, no município de Trairi 
- CE. Entrevista citada.

As mulheres... teve várias agressões com as mulheres. Teve 
mulher que sofreu... Eu sei que a Elita foi uma delas que 
sofreu. A Elita que trabalhou no sindicato comigo. Eu me 
lembro de duas que sofreu agressão dele. Não bateram, mas 
agressões, assim, de palavrões e agressões, assim, de fazer 
medo né? Mas, elas sempre forte.10

Desse modo, se haviam divergências internas na comunidade, 
bem como nas relações de gênero, nos momentos de luta pela terra, 
tais divergências se apaziguavam em nome de uma causa comum à 
própria sobrevivência de todos. Maria Elita de Sousa do Nascimento, 
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referenciada na entrevista de Luís Gonzaga, foi uma das partici-
pantes do Movimento do Dia do Senhor e, também, trabalhou 
como tesoureira no sindicato rural de Trairi. Ela situa a atuação das 
mulheres nos conflitos de Salgado do Nicolau. Sua narrativa corro-
bora com as informações de seu Luís Gonzaga, pois afirma que as 
mulheres participavam juntamente com os homens da comunidade 
e conquistavam o respeito dos companheiros pela força e coragem 
demonstradas.  A narrativa de Elita recupera o início do conflito e 
evidencia o papel da mulher nessa luta: 

11 Entrevista realizada em 15 de outubro de 2015 com Maria Elita de Sousa do Nascimento, mo-
radora da Comunidade Salgado dos Nicolau, Trairi. Diocese de Itapipoca. Arquivo da autora.

Começou a luta da terra lá nos anos oitenta, começou a luta 
da terra e eu fiquei nessa luta diretamente, era vinte e quatro 
horas. A gente lutou uns dez anos, mais de dez anos, pra gente 
conseguir a terra que nós tem hoje lá no Salgado dos Nicolau, 
município do Trairi. E assim, morreu gente, três pessoas duma 
casa. Um pai e dois filhos na luta pela terra; e a gente fazia 
cerca e eles queimavam e a gente se juntava... a comunidade, as 
mulheres em ciranda iam na frente e, se precisasse, os homens 
iam atrás. Eu sei que foi uma luta de muita coragem que 
nós tinha e mais era as mulher... Era do fazendeiro chamado 
Hermenegildo, ele chegou lá dizendo que a terra era dele, nós 
dissemos que a terra era nossa, nós dissemos que não tinha 
documento de terra, ele disse que tinha e a gente continuou, 
ele derrubando as cercas e nós fazendo... Lá tinha um Cobra 
D’água, que eles mandaram esse Cobra D’água ir pra lá pra 
expulsar a gente da terra porque se o Cobra D’água conse-
guisse queimar essa cerca, botar gado dentro do nosso roçado, 
aí eles sabiam que a gente ia embora. E mesmo com isso nós 
ficamos lá e eles tocaram fogo no cercado, mas mesmo assim a 
gente não saiu de lá, ficamos três meses sem nada... na época, 
era quarenta e cinco famílias.11
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Em sua narrativa, Elita demonstra um enfrentamento direto 
das mulheres contra o poder do latifúndio. Desse modo, entende-se 
que as mulheres de Salgado do Nicolau desenvolveram estratégias 
próprias para lidar com o inimigo. A tomada da linha de frente pelas 
mulheres, “em ciranda”, significa um posicionamento consciente 
sobre o poder simbólico que o gênero feminino exercia. Ou seja, 
tomava-se o lugar dos homens, pois sabiam que as representações, 
historicamente ensinadas sobre o feminino, de fragilidade, emoção 
e irracionalidade, de alguma forma contariam a seu favor, já que, 
moralmente, na realidade do campo, não seria aceitável se confrontar 
com mulheres, numa luta que se considerava desigual.

Nesse sentido, tanto o dono da terra, quanto os pistoleiros 
contratados para expulsar o povo da comunidade, como também 
a polícia acionada para garantir a legalidade do latifundiário, não 
teriam legitimidade para se chocar contra as mulheres da comuni-
dade, pois se pressupunha um embate somente entre homens. 
Apropriando-se desses códigos simbólicos que permeiam o universo 
das relações de gênero, as mulheres da Comunidade de Salgado do 
Nicolau procuravam tirar vantagem na luta pela defesa de sua terra 
e de seus homens.

A resistência camponesa é outro aspecto que se evidencia na 
narrativa da entrevistada, pois os camponeses passaram meses 
sem plantar e sem colher devido ao acirramento do conflito. Esse 
fato também aparece no relato de Luís Gonzaga Teixeira, quando 
rememora as dificuldades enfrentadas durante o processo de luta pela 
terra. Nesses casos, o que mais contava era a solidariedade dos pobres 
do campo. Conforme ressalta seu Luís Gonzaga, a ajuda vinha de 
outras comunidades, dos sindicatos rurais e dos movimentos sociais. 
Quanto ao período exato que os camponeses estiveram impedidos 
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de usar a terra, a memória dos entrevistados vacila. Enquanto Elita 
conta três meses, Luís Gonzaga menciona quatro. 

12 Entrevista realizada com Luís Gonzaga Teixeira, em 08 de abril de 2017. Entrevista citada.
13 Entrevista com Maria Elita de Sousa do Nascimento, em 15 de outubro de 2015. Entrevista 

citada.

Mas logo o proprietário veio e botou eles tudo no meio da 
rua, aqui no salão, sabe? Se apropriou lá e, aí minha filha, foi 
difícil. Nós passamos, me parece, que quatro meses com o 
pessoal aí, a gente arrumando recurso, pedindo às comuni-
dades. A gente também doando o que a gente podia, né?12

Elita rememora outro episódio, em que se evidencia a coragem 
de uma mulher ao enfrentar o policial, ao mesmo tempo em que se 
percebe um desdém da coragem feminina ao passo que o policial 
lhe diz para “cozinhar seu feijão”, numa clara associação da mulher 
ao espaço do lar e da passividade, espaços historicamente associados 
ao feminino.

Sim, eles chamaram a polícia. Na vez que eles queimaram a 
cerca que a gente foi fazer a cerca de noite, eles chamaram a 
polícia e a polícia ficou lá atirando nos pés da gente. E nessa 
noite... eles levavam uma pessoa, uma pessoa da gente... Eu 
acredito que o confronto era o mesmo, só que eles tinham 
um pouco de receio com a gente. Porque assim, a gente tinha 
medo, mas a gente tinha aquela confiança tão grande em 
Deus que você ia espontaneamente, não queria nem saber se 
ia acontecer alguma coisa. Eu até hoje fico assim me pergun-
tando como era que a gente tinha aquela coragem de enfren-
tar aquele povo? Eu tinha uma tia... a Tereza de Souza, que 
faleceu... que ela esculhambava eles, esculhambava. Aí eles 
dizia assim: mulher, vai cozinhar teu feijão. E ela esculham-
bava eles, afrontava assim, botava era o dedo na cara deles. 
Mas foi muito bom essa experiência que a gente teve.13
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Torna-se claro na narrativa de Elita que as mulheres da comuni-
dade sabiam dos riscos que enfrentavam ao desafiar o poder da polícia 
e do latifúndio, mas apostavam no “receio” que o inimigo tinha do 
confronto direto com elas. Ao mesmo tempo, se destaca a dimensão 
da fé, talvez o elemento que norteasse toda a ação dessas mulheres 
contra as injustiças que estavam sofrendo, ao passo que Elita ressalta 
“mas a gente tinha aquela confiança tão grande em Deus que você 
ia espontaneamente, não queria nem saber se ia acontecer alguma 
coisa”.14

A proteção divina e a crença de que as mulheres na linha de 
frente do conflito intimidariam a truculência do confronto fazia 
com que mulheres comuns em que, na maioria das vezes, seu único 
campo de ação era o espaço doméstico ou, quando muito, os espaços 
de reflexão vivenciados no Movimento do Dia do Senhor, tomassem 
consciência de si e de sua função política e social, durante conflitos 
dessa dimensão, assumindo papéis antes considerados inapropriados 
para o feminino.

Assim como no conflito de Salgado do Nicolau, o protagonismo 
feminino na luta pela terra se evidenciou em outros conflitos viven-
ciados pelos camponeses e camponesas do Movimento do Dia do 
Senhor e predomina na memória social15 desse grupo. Nesse sentido, 
as estratégias de ação feminina se repetiam nos diversos conflitos de 
terra espalhados pelas comunidades rurais em que viviam, muito 

14 Idem.
15 Com relação ao conceito de memória social, partilha-se da mesma concepção de Alessan-

dro Portelli, apresentada na citação a seguir: “... Se considerarmos a memória um processo, 
e não um depósito de dados poderemos constatar que à semelhança da linguagem, a me-
mória é social, tornando-se concreta apenas quando mentalizada ou verbalizada pelas pes-
soas. A memória é um processo individual, que ocorre em um meio social dinâmico, valendo-
-se de instrumentos socialmente criados e compartilhados. Em vista disso as recordações 
podem ser semelhantes ou contraditórias ou sobrepostas. Porém em hipótese alguma, as 
semelhanças de duas pessoas são – assim como impressões digitais, ou, a bem na verdade, 
como as vozes exatamente iguais” POTELLI, 1997, p. 16).
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embora cada experiência seja única. O fato é que em todas essas lutas 
se ressaltaram exemplos de mulheres fortes, registradas na memória 
oral e escrita de cada uma dessas comunidades.
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História Oral e narrativas

Cosma silva de araúJo1

1  Mestre em História e Culturas pela Universidade Estadual do CEARÁ (UECE).

Durante o carnaval de 1959, os trabalhadores construtores da 
nova capital do país, Brasília, foram acordados a tiros pela 
Guarda Especial de Brasília (GEB), no acampamento da 

Empresa Pacheco Fernandes Dantas. Entre os trabalhadores estava 
um grupo oriundo do Distrito de Araquém, município Coreaú (CE), 
grupo este que retornou ao Ceará e, passados mais de 50 anos, 
narra sua experiência de trabalho a partir de um dos acontecimentos 
mais sensíveis da construção de Brasília. A violência sofrida por eles 
tornou-se ponto central em suas narrativas. Neste sentido, a pesquisa 
analisou, através da metodologia da história oral, as experiências desse 
grupo a fim de investigar as sensibilidades envolvidas nas formas de 
contar suas histórias e compreender os sentidos dessa experiência de 
violência em sua história de vida. Além das fontes orais, contribuíram 
para a escrita deste trabalho diversos jornais, músicas, produções 
audiovisuais, que são de extrema importância para a análise do tema 
proposto. Este trabalho está embasado em autores da história cultural 
e visa a análise do episódio fundamento em diferentes narrativas 
que estão sempre em tensões e disputas no campo da memória e do 
esquecimento. 

Doi: 10.35260/87429847p.93-116.2021
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A TRAMA

2 Empresa paulista que ficou responsável por obras como Brasília, Palace Hotel e o Palácio do 
Planalto.

Na tarde de domingo do dia 08 de fevereiro de 1959, por volta 
das 16 horas, Benedito Teles Moreira e os demais trabalhadores da 
empresa Pacheco Fernandes Dantas2 estavam na instituição quando 
ouviram barulhos de uma confusão de dois paraibanos que haviam 
chegado bêbados das festividades do carnaval. Os dois iniciaram uma 
“bagunça” na cantina em protesto pela comida a eles servida. Diante 
da confusão, o chefe da cantina mandou comunicado à Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP), e esta enviou ao 
acampamento dois membros da Guarda Especial de Brasília (GEB). 
Eles chegaram por volta das 19 horas, e sob insultos e palavrões, 
foram expulsos pelos demais trabalhadores, que estavam em maior 
número. Todos os narradores relatam a expulsão dos policiais sob 
gritos, xingamentos, aplausos e zombarias, mas Benedito foi o que 
mais enfatizou a questão:

[...] veio dois soldado buscar [os conflitosos da cantina], 
subiram o portão. Aí foi lá, os paraibanos foram botaram 
obstáculo lá. — “O quê, rapaz? Cês não vai levar ninguém 
aqui não!”

— “Não, rapaz! Bora levar os homens, cês num bagunçaram?”

— Pode deixar os homens, cês vão levar ninguém! Aí desce-
ram, aí ficaram: “seus cornos, veado, cês leva ninguém” 
(MOREIRA, 28 ago. 2011).

Esse conflito foi o estopim para um ataque de policiais, que 
ocorreu por volta da meia-noite. O senhor Benedito relata que após 
presenciar a expulsão dos guardas, viu que a situação aparentava estar 
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calma, trocou de roupa e foi à Vila Amaury3, local que costumava 
frequentar aos finais de semana. Regressou à Pacheco às 21 horas. 
Tomou banho, deitou-se para dormir e foi então que no meio da 
noite escutou “a bordoada na porta, aí começou o tiroteio: Tê! Tê! 
Tê!”. Era a polícia que havia retornado e começou a atirar contra 
os trabalhadores que já estavam deitados para dormir. Relataram 
que após a violência a que foram submetidos, os policiais fugiram; 
soldados do exército chegaram para retirar os corpos dos mortos 
para escondê-los em algum lugar nas proximidades do canteiro de 
obra. Tanto o lugar quanto a quantidade de mortos são um mistério. 
Os trabalhadores apontam números diversos, os representantes da 
NOVACAP apresentaram apenas um morto no incidente. Houve 
um início de investigação, mas logo foi arquivada.

Na época, os jornais O Binômio, de Belo Horizonte, e O Popular, 
de Goiás, anunciaram um “massacre” onde morreram nove operá-
rios. Já os jornais da grande imprensa divulgaram o relato de Osmar 
Dutra, chefe da polícia de Brasília, que afirmou que em decorrência 
de um “incidente” entre trabalhadores e a GEB havia morrido apenas 
um operário. O corpo do operário, de nome Evaristo Soares Brandão, 
foi encontrado pelo Exército, que foi ao acampamento averiguar 
o ocorrido. Como evidenciou Edson Beú Luiz (2012), em torno 
do acontecimento criou-se uma “cortina de fumaça”, sobretudo da 
quantidade de mortos e do local para onde teriam sido levados os 
corpos. Na matéria “Vítimas da covardia”, do Correio Braziliense 
(2008), consta que os policiais usaram revólveres de calibre 38 e 
que o “exame cadavérico do único operário morto oficialmente 
no conflito assinados pelo perito e pelo delegado comprovam que 
3 Vila Amaury estava localizada estrategicamente no local que veio a se tornar o Lago Para-

noá, situada entre o Iate Clube e o Clube Motonáutica. Com a liberação das barragens do 
lago, seus moradores foram transferidos para locais como a Vila Planalto e para as cidades-
-satélites (CORDEIRO, Gleison F. L., 2009).
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Evaristo Soares Brandão levou um tiro na perna esquerda, e não 
resistiu por causa da hemorragia”. Além disso, o “parecer técnico 
anexado ao processo judicial aponta 41 perfurações à bala em portas 
e telhados. Encontraram no local 13 cápsulas de calibre 38”.

Gradualmente, o acontecimento vem sendo revisitado por 
inúmeras pesquisas acadêmicas4 e produções audiovisuais, que 
trazem à luz do tempo presente vozes dissonantes sobre a história de 
Brasília. Entre as representações e narrativas que contribuíram para 
o reconhecimento do “massacre”, encontram-se os filmes do Diretor 
de Cinema Vladimir Carvalho, “Brasília, segundo Feldman”5 e 
“Conterrâneos Velhos de Guerra”6. Nestes, as versões dos trabalhado-
res são apresentadas em confronto ao “discurso oficial”, representado 
através de personalidades como Oscar Niemayer7, Lúcio Costa8, 
entre outros responsáveis pela construção da capital. Lúcio Costa, 
ao ser questionado se ele recordava de uma chacina de operários 

4 O cotidiano dos trabalhadores de Brasília como tema acadêmico vem crescendo desde os 
finais da década de 1970, que acompanhou o movimento de renovação historiográfica, prin-
cipalmente quanto à aceitação da oralidade e do uso de imagens como fonte histórica. Tem 
contribuído para isso, a aproximação da História com as demais ciências, como a Antropo-
logia e a Sociologia, bem como a inserção de novos sujeitos anteriormente “excluídos” do 
debate acadêmico. Nesse sentido, destacaram-se os trabalhos do antropólogo Gustavo Lins 
Ribeiro e de Nair Bicalho de Sousa, que analisaram as relações de trabalho na construção de 
Brasília. Contudo, foi a partir da década de 1980 que as pesquisas sobre os trabalhadores ti-
veram maior espaço no debate acadêmico. Isso vem se acentuando a partir dos anos 2000. 
Entre algumas das grandes referências encontra-se Heloísa Helena Cardoso. Para a autora, 
o Programa de História Oral do Arquivo Público do Distrito Federal tem sido fundamental 
para essa nova historiografia. Seu acervo tem possibilitado a existência de vários debates 
acadêmicos e a inclusão de outras “memórias e outras histórias”, que são importantes por 
inserir diferentes sujeitos e interpretações sobre a construção da capital. Dessa forma, a 
presente pesquisa se aproxima das novas análises que têm se distanciado da perspectiva 
triunfante que exalta a memória oficial atrelada ao Presidente Juscelino Kubistchek e de 
seus pares a partir do ideal desenvolvimentista, que nos falam de um passado glorioso re-
lacionado à construção de Brasília, na qual todos, de forma coesa, construíram a cidade em 
tempo recorde.

5 CARVALHO, Vladimir. Brasília segundo Feldman. Documentário. 35 mm, 20 min, DF, 1979. Dis-
ponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Q0ut6D2oRz4. Acesso em: 20 mai. 2017

6 CARVALHO, Wladimir. Conterrâneos Velhos de Guerra. Filme documentário, DF, 1990. Disponí-
vel em: https://www.youtube.com/watch?v=6_aXxZGwV8s. Acesso em: 04 set. 2015.

7 Arquiteto responsável pelo plano arquitetônico da cidade.
8 Arquiteto e urbanista vencedor do concurso do projeto “Plano Piloto” de Brasília, em 1957.

https://www.youtube.com/watch?v=Q0ut6D2oRz4
https://www.youtube.com/watch?v=6_aXxZGwV8s
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ocorrida na época da construção, afirmou não lembrar do ocorrido 
e descredibilizou as falas dos trabalhadores. Segundo ele, “candango 
romanceia... aqueles que colaboraram com a construção de Brasília 
têm muito essa tendência a romancear, a dar importância a isso e 
fazem um drama às vezes, aí você vai examinar historicamente é uma 
coisa limitada [...]” (COSTA apud CARVALHO, 1990).

A narrativa de Lúcio Costa está atrelada a uma “memória- 
monumento” que envolve a história da cidade: um discurso que 
exalta Brasília como consequência do empenho de grandes homens. 
Este discurso encontra-se em muitos espaços de memória, onde não 
há espaço para o contrassenso. Na “memória-monumento” tudo 
ocorre para que haja um “apagamento dos rastros” (PORTELLI, 
2016). Dessa forma, negar a existência desse acontecimento ou 
minimizá-lo é contribuir para um apagamento da memória dos 
trabalhadores e para um discurso triunfante sobre a construção da 
cidade. É nítido que esse acontecimento faz parte de uma “memória 
incômoda” de Brasília, e atribuí-lo à imaginação dos candangos é 
uma forma de minimizar os fatos. No entanto, se “examinada histo-
ricamente”, a capacidade de “romancear” dos grupos historicamente 
marginalizados pode revelar múltiplos aspectos da realidade social.

O mistério é representativo de uma “memória incômoda”, que 
é colocada em contraponto ao projeto de Brasília, o que permite 
inseri-lo em campos de disputas de memória e de luta contra o esque-
cimento. O que ocorreu naquele domingo de Carnaval que tanto 
incomoda os apologistas de Brasília? Um “quebra-pau”? Um simples 
conflito? Um massacre? Quem eram os personagens envolvidos, 
autores, sobreviventes e testemunhas? O que realmente aconteceu, 
não saberemos ao certo. Todavia, as narrativas dos trabalhadores são 
um convite a conhecer as minúcias do acontecimento com espaço 
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para encenações e ressignificados múltiplos. O massacre foi um 
pretexto para a escrita de “outras histórias e de outras memórias”, 
que são invisibilizadas em detrimento de um discurso de uma histó-
ria sacralizada acerca da construção da capital. O que este conflito 
representa na história de Brasília e de seus trabalhadores é o que 
interessa para a História.

A pesquisa, assentada na oralidade dos trabalhadores, possibilita 
a escrita da história por intermédio de narrativas de pessoas contem-
porâneas, com as quais mantemos uma relação de diálogo, o que 
implica entender que estamos lidando com sensibilidades múltiplas. 
Desse modo, este texto tem como objetivo apresentar as reflexões que 
vêm sendo realizadas com esses trabalhadores desde meu trabalho 
monográfico de conclusão de curso de História pela Universidade 
Estadual Vale do Acaraú - UVA, bem como as discussões levantadas 
na dissertação de mestrado em História e Culturas na Universidade 
Estadual do Ceará - UECE9.

9 ARAÚJO, Cosma Silva de. Os significados do “quebra-pau da pacheco” nas narrativas orais dos 
trabalhadores migrantes da construção de Brasília, 1959. 2018. 190 f. Dissertação (Mestrado 
Acadêmico ou Profissional em XX) – Universidade Estadual do Ceará, , 2018. Disponível em: 
http://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=84919. Acesso em: 9 abr. 
2020. 

SUBJETIVIDADES E COMPOSIÇÃO DE NARRATIVAS

Nosso trabalho de historiador, nossa arte de “inventar o passado”, 
como nos lembra Durval Muniz, é similar ao trabalho realizado pelas 
carpideiras. Estas que da mesma forma que “chora[m] e louva[m] os 
mortos, [...] os veste[m] de novo para um ato inaugural, os fazem 
novamente vir para o centro da sala, para a frente do cortejo [...] 
readquirindo o direito a fala e a dirigir seu próprio enterro, a simula-
rem o controle sobre a versão de sua própria vida, da sua própria 
memória” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2009, p. 19). Nesta 

http://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=84919
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perspectiva, nós historiadores buscamos os sentidos atribuídos por 
diferentes sujeitos aos acontecimentos sobre os quais nos debruçamos. 
Pensar a História de Brasília a partir das fontes orais é reconhecer 
que as subjetividades de diferentes sujeitos sociais permitem penetrar 
em um passado que nos chega em cacos, pois estamos diante de “ 
representações que os homens, através do tempo, construíram sobre 
si próprios, e sobre o mundo, e que são por vezes difíceis de ser 
abordadas ou mensuradas” (GRUZINSKI, 2007, p. 10).

Do ponto de vista da história cultural, a sensibilidade dos 
“homens comuns” se tornou importantíssima, pois permitiu o estudo 
da história social renovada que incluísse a vida dos humildes e dos 
subalternos, seus sentimentos, emoções e seus valores construídos 
enquanto classe ou grupo. O estudo das sensibilidades individuais 
e sociais permitiu “decifrar a realidade do passado por meio das 
suas representações, tentando chegar àquelas formas, discursivas e 
imagéticas, pelas quais os homens expressam a si próprios e o mundo” 
(PESAVENTO, 2005, p. 42).

Conforme Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2009), na 
“invenção do passado” lidamos com “restos” recolhidos a partir de 
“escombros” de matérias tangíveis e intangíveis deixadas por nossos 
antepassados, e os colocamos em “[...] um trabalho de corte, de 
rejuntamento, de limagem, de aparas, de encaixe e aprumo que os 
põem novamente para funcionarem como acesso ao que foi, como 
porta ou janela por onde podemos espiar ou adentrar a dramaturgia 
dos tempos idos.”. Criamos assim, nossa própria interpretação sobre 
o passado e prolongamos a vida dos mortos e dos acontecimentos 
passados para que a gerações futuras se lembrem do que são. Criamos 
narrativas por meio das fontes e de nossa subjetividade. É, sobre-
tudo, neste aspecto que se aproxima a História da Literatura. Estas 
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“constroem um enredo e desvendam tramas” e são para muitos histo-
riadores “[...]formas distintas, porém próximas, de dizer a realidade 
e de lhe atribuir/desvelar sentidos” (PESAVENTO, 2003, p. 32).

Essa abordagem coloca a História como uma construção narra-
tiva, e conforme Chartier, os historiadores passam a entender que a 
História é “construída a partir das fórmulas que governam a produ-
ção das narrativas” (2002, p. 85). De acordo com Pesavento, tanto 
a verdade como a História são entendidas como representações de 
uma época, pois entende-se que o historiador pode até relatar o que 
ocorreu no passado, mas é consciente de que para o mesmo fato, há 
múltiplas versões. Em seu trabalho, a verdade deve aparecer “como 
um horizonte a alcançar”, pois o passado não “será constituído por 
uma verdade única ou absoluta”. É apenas “operando pela veros-
similhança” que o historiador produzirá um efeito de verdade: é 
uma narrativa que se propõe como verídica e mesmo se substitui ao 
passado, tomando o seu lugar. Nesse aspecto, o discurso histórico 
chega a atingir um efeito de real” (PESAVENTO, 2005, p. 51-55).

Como defende Chartier (2002), “Mesmo que escreva em uma 
forma ‘literária’, o historiador não faz literatura, e isso, devido à sua 
dupla dependência. Dependência em relação ao arquivo, portanto 
em relação ao passado de que esse, é o traço” (p. 98). Na dependên-
cia em relação a critérios de cientificidade e a de seu próprio ofício 
de historiador, possui, portanto, suas técnicas próprias que permite 
denunciar falsificações10. Desse modo, quando escrevo a partir da 
aproximação com a literatura, faço isso por meio do meu “lugar 
social” de produção e da experiência dos interlocutores.

10 O trabalho do historiador consiste na “[...] prática cujas modalidades dependem das varia-
ções de seus procedimentos técnicos, das restrições que lhe impõem o lugar social e a insti-
tuição de saber onde é exercida, ou ainda, das regras que necessariamente comandam sua 
escritura” (CERTEAU apud CHARTIER, 2002, p. 100).
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Nesta perspectiva, a história oral e as memórias se tornaram 
fundamentais, pois implicam entender como os sujeitos elaboram 
representações sobre si, sobre os outros, sobre o passado e o presente. 
No que concerne às subjetividades contidas na oralidade, Alessandro 
Portelli defende que o pesquisador não deve ignorá-las, pois “Excluir 
ou exorcizar a subjetividade como se fosse somente uma fastidiosa 
interferência na objetividade factual do testemunho quer dizer, em 
última instância, torcer o significado próprio dos fatos narrados”11 
(1996, p. 2). Aliás, é sua capacidade de revelar mais os significados 
do que eventos que torna a história oral diferente (PORTELLI, 
1997a). Para o autor, nosso objetivo no trato com a oralidade não é 
questionar a confiabilidade dos eventos contados pelos narradores 
para “identificar sua dimensão mítica”12, e sim buscar entender os 
significados do que está sendo contado. Assim, nossa análise deve 
permitir “recuperar não apenas os aspectos materiais do sucedido, 
como também a atitude do narrador em relação a eventos, à subje-
tividade, à imaginação e ao desejo que cada indivíduo investe em 
relação com sua história”13 (PORTELLI, 1993, p. 23).

Além disso, Portelli adverte que é importante considerar que 
estamos lidando com o tempo inserido nas narrativas, e este tanto 
acrescenta como retira elementos na história narrada, as estórias, assim 
como mitos, crescem e se transformam à medida que o tempo passa, 
“mudam de acordo com a “experiência acumulada pelo narrador” 
11 As subjetividades “podem ser analisados e estudados com técnicas e procedimentos em al-

guma medida controláveis, elaboradas por disciplinas precisas com a linguística, a narrativa 
ou a teoria da literatura” (Ibidem, p. 4).

12 Entende-se mito como “uma história que se torna significativa na medida em que amplia o 
significado de um acontecimento individual (factual ou não), transformando-o na formaliza-
ção simbólica e narrativa das autorrepresentações partilhadas por uma cultura” (PORTELLI, 
1996, p. 121).

13 No trabalho com oralidade, estamos diante de fatos “objetivos assegurados pela memória”, 
reelaborados pela subjetividade. Quando narram o passado, junto com informações objeti-
vas veem também emoções, sentimentos e fantasias recortadas do passado e do presente 
(FENTRESS; WICKHAM,1992).
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e pelos aspectos que eles gostariam de destacar durante a narrativa. 
Dessa forma, deve-se considerar que estórias já não pertencem mais 
aos seus criadores, e nem ao tempo do acontecido: elas surgem do 
passado, ganham sentido no presente, passam a pertencer ao futuro 
e estão sujeitas a multiplicidade de interpretações (2004, p. 298). 
Nesta perspectiva, escrever a história de Brasília a partir da orali-
dade dos trabalhadores, além de ser um reconhecimento de suma 
importância para a história do país, significa reconhecer e entender 
que é por meio da oralidade que esses sujeitos se fazem ouvir, uma 
vez que contar histórias é uma forma dos narradores se “preservar 
do esquecimento”. Em se tratando de narrativas orais, é a “materia-
lização da memória” que se torna fundamental. É válido destacar a 
“estética com que narrativas ganham corporificação, materialidade” 
(RIOS, 2014, p. 121). Consideram-se as atitudes dos narradores e 
a situação de performance14, que envolve as narrativas, entendendo 
que “É pelo corpo que nós somos tempo e lugar: a voz o proclama 
emanação de nosso ser” (ZUMTHOR, 1997, p. 157).

As entrevistas foram realizadas ao longo de três anos e envolve-
ram um grupo de mais de dez trabalhadores. Todos relembraram e 
narraram à sua maneira o acontecido naquela noite de carnaval, o 
que denota que o fato marcou a identidade desses narradores. Entre 
eles, estão os senhores Carlito Cardoso e Benedito Teles Moreira. O 
Senhor Carlito Cardoso, por exemplo, iniciou sua entrevista falando 
sobre o quebra-pau, não dando muitos detalhes, resumiu a história 
em poucos minutos, e, ao concluir, disse: “E acabou-se a história. 
Aí depois disso não fui mais lá, não”. Já Benedito Teles Moreira e 
os demais trabalhadores se empenharam em construir um enredo 
envolvente, com espaço para encenações: deram destaque às marcas 

14 “[...] a performance é também instância de simbolização: Integração de nossa relatividade 
corporal na harmonia cósmica significada pela voz; de integração da multiplicidade das tro-
cas semânticas na unicidade de uma presença” (ZUMTHOR, 1997, p. 157).
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das balas deixadas no acampamento e às marcas nos corpos, que 
foram atingidos. Assim, foi com palavras, lembranças, esquecimentos 
e sorrisos que o “quebra-pau” da Pacheco foi contado. Ele foi narrado 
com o dedo que aponta a distância entre o local onde o conflito teve 
início e o alojamento onde estavam quando foram surpreendidos 
pela polícia, o mesmo dedo que aponta o membro do corpo atingido 
pela violência.

É com essa “memória-corpo” (BERGSON, 1999) que o conflito 
é reconstituído mais de cinquenta anos depois. Os diálogos estabe-
lecidos entre mim e os trabalhadores foram mediados também 
pela presença da câmera15, que mais do que captar a voz, capturou 
também os gestos, as expressões faciais, o movimento das mãos, 
elementos essenciais na análise das entrevistas.

Ao contrário de outros documentos como jornais e filmes, aos 
quais obtive acesso em arquivos materiais ou em espaços virtuais, 
a entrevista exige uma situação de diálogo, que não só se pergunta 
como também se é questionado. A pesquisa com a história oral é 
resultado de uma “atitude narrativa”, fruto de um encontro de corpos, 
que juntos tecem narrativas, como nos lembra Portelli (2016). As 
fontes orais são “cocriadas pelo historiador” e são frutos de uma 
“troca dialógica” por ser uma “arte da escuta”. O historiador possui 
uma “agenda aberta” para escutar aquilo que aparentemente não tem 
importância em sua pesquisa, respeitando os limites impostos pelos 
narradores. Aceitar narrativas divergentes àquilo que se espera em 
nossa pesquisa faz parte do nosso compromisso ético com aqueles 
com quem dialogamos (p. 10).

15 As relações entre imagem e história oral, produzidas em projetos de pesquisas específicos, 
têm sido cada vez mais debatidas em eventos de história oral. Acredito que as suas possibi-
lidades analíticas são imensas, uma vez que as mídias sociais vêm ganhando importância na 
divulgação do conhecimento científico. Assim, além de possibilitar outra forma de análise, 
têm contribuído para uma publicização da história para um público mais amplo.
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Apresento agora a mudança de direcionamento nesta pesquisa. 
Inicialmente, a ideia do massacre estava clara, os trabalhadores foram 
massacrados, isso era fato. No entanto, no decorrer das discussões 
levantadas no mestrado, pude me afastar um pouco dessa ideia e 
analisar por quem e como esse conceito foi apresentado. Apresentar 
o acontecimento a partir do conceito de “quebra-pau” tem a ver com 
a nossa opção metodológica e com a importância que a linguagem 
assume em nosso trabalho historiográfico, portanto não minimiza a 
violência ocorrida, mas damos visibilidade a uma série de aconteci-
mentos que possibilitaram a existência desta ação violenta da polícia.

Refletir sobre o “quebra- pau” implica entender como o grupo 
vivia no seu dia a dia, em um contexto de uma cidade em constru-
ção. É também refletir sobre as relações de poderes e as condições de 
trabalho nas cantinas, nos acampamentos e nos canteiros de obras. 
No entanto, mais do que analisar a existência de um massacre, procu-
rei compreender como os trabalhadores atribuem significado a este 
acontecimento. Neste sentido, esta pesquisa tratou das sensibilidades 
e das subjetividades múltiplas que envolvem as narrativas elaboradas 
por diferentes sujeitos, permitindo inserir o conflito em uma teia 
de relações conflituosas e em um cotidiano marcado pelas disputas 
de poder e pela lógica do trabalho, no contexto da construção da 
cidade, o que se convencionou chamar “Ritmo Brasília”.

CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS 

Para entender os significados desse acontecimento, me embaso 
na análise de narrativas, pois é na forma como organizam os eventos 
que podemos encontrar os significados intrínsecos ao que está sendo 
narrado. Analisei a história e o discurso sobre ela, buscando perceber 
o que se conta, como se conta e os significados do que está sendo 
contado. Conforme análise de Todorov (2003), “O objeto do estudo 
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deve ser os modos narrativos, ou os pontos de vista, ou as sequên-
cias, e não tal ou tal conto, em si mesmo e por ele mesmo” (p. 87). 
Com esse método, foi necessário entender como os trabalhadores 
inseriam o tema na narrativa, bem como dividiam os acontecimentos 
vivenciados naquela noite, também interessou-me saber como esta 
narrativa se relaciona com a história de Brasília e com a história dos 
trabalhadores.

Posto isto, concordo com Portelli (1997b) quando ele afirma 
que embora a H.O. seja a “ciência e arte do indivíduo”, não deixa 
de considerar “[...] padrões culturais, estruturas sociais e processos 
históricos”, que são explorados e aprofundados através de “conversas 
com pessoas sobre a experiência e a memória individuais e ainda por 
meio do impacto que estas tiveram na vida de cada uma” (1997b, p. 
15). Assim, a memória, mesmo reconstituída de forma individual, 
possui dimensões sociais, “moldada de diversas formas pelo meio 
social”, no decorrer do tempo e de acordo com interesses sociais, 
políticos e culturais.

Na narrativa do “quebra-pau”, cenas e sons ganham espaço 
para dar sentido à história contada. Os trabalhadores reconstroem 
cenários, introduzem diálogos entre personagens principais e secun-
dários e se colocam como protagonistas da história. Utilizam-se 
de figuras de linguagem diversas, constroem suspense e encenam 
o enredo. Embora tenha escolhido o relato do Senhor Benedito 
sobre o “quebra-pau”, a estrutura narrativa e a forma como organi-
zou os eventos é semelhante aos demais trabalhadores. Estes, ao 
rememorarem os fatos, conforme seu modo e tempo, costuravam a 
trama a partir de uma sucessão de eventos, que encadeados entre si, 
formam a narrativa da injustiça. Os fatos dividem-se em três eventos 
fundamentais: briga de bêbados, que reclamavam da alimentação; 
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expulsão de dois policiais do acampamento e o retorno e ataque de 
policiais armados.

O suspense não é apenas uma forma de chamar a atenção do 
ouvinte, trata-se de um recurso utilizado para dividir o tempo entre a 
ação inicial dos trabalhadores e o ataque policial, desfecho da história. 
É na divisão do espaço/tempo e a atitude dos narradores entre um 
evento e outro, que eles apresentam a inocência e se eximem da culpa, 
pois os culpados por iniciar o conflito teriam sido dois trabalhadores 
bêbados. Está explícito que a violência não foi um pequeno conflito, 
e sim, uma resposta dos policiais à afronta dos trabalhadores.

Segundo Sousa (1983), as notícias foram enviadas pelos 
membros da Associação dos trabalhadores da construção civil de 
Brasília, que na época, lutava para se tornar Sindicato16. Como 
mencionado anteriormente, os jornais Binômio e O Popular anuncia-
ram o massacre de operário na empresa. Além da ação violenta da 
polícia, os jornais denunciaram as péssimas condições de trabalho e 
alimentação oferecida pela empresa aos trabalhadores. No entanto, 
apesar dos relatos sobre a péssima alimentação, os trabalhadores de 
Araquém, em quase totalidade, empenharam-se em relatar fartura 
16 Conforme Sousa (1983), a Associação tomou para si a responsabilidade de divulgar o acon-

tecimento, tomando como medidas o envio telegramas às autoridades e à imprensa, de-
nunciando a violência, exigindo a instauração de inquérito e a punição dos culpados. Além 
disso, enviou às autoridades um memorial e um “abaixo-assinado, solicitando a interferência 
presidencial para evitar as arbitrariedades policiais em Brasília” (SOUSA,1983, p. 44). A au-
tora considera que “Esta atitude de denúncia, assumida pela associação, favoreceu o for-
talecimento da entidade, pois, sentindo-se ameaçados quanto à própria segurança física 
pessoal, os trabalhadores procuravam a associação como o seu instrumento de defesa.” 
(Idem, p. 44). Apenas em julho de 1959, após receber a carta sindical, ela se transformou em 
sindicato. Entre as reivindicações do grupo naquele período inicial, estavam a equiparação 
do salário em Brasília com o recebido no Rio de Janeiro, a melhoria dos alojamentos dos 
trabalhadores e a criação de uma junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho 
na nova capital. As principais ações desenvolvidas pela Associação em março de 1959, em 
uma assembleia realizada naquele mês, estava a obtenção da carta sindical. Além disso, 
na ocasião, foi votado um memorial a ser enviado ao presidente da República, no qual a 
Associação manifestou apoio dos trabalhadores ao projeto da construção de Brasília, mas 
também registram as péssimas condições oferecidas àqueles trabalhadores. A autora suge-
re que a inclusão dessa pauta estava associada ao massacre na Pacheco Fernandes Dantas, 
ocorrido no mês anterior à data da reunião.
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da comida oferecida. Para eles, a cantina era o espaço de festa e 
abundância. Conforme relato do senhor João Vasconcelos, o cardá-
pio era diversificado: “Quem quisesse comer a carne, tinha”. Senhor 
Benedito recorda-se de sua indignação ao ver as pessoas desperdi-
çando alimento nas cantinas, segundo ele, grande parte da ossada 
de boi era jogada fora. Ao presenciar tais cenas, lembrava de seus 
familiares que passavam fome no Ceará, diante da seca. Percebe-se 
que a comida é um elemento de comparação entre a vida que tinham 
antes de Brasília e depois de adentrarem na cidade.

Associar o cotidiano de abundância de alimentação em Brasília à 
seca é cruzar narrativas e experiências, é também falar da identidade 
do grupo do qual fazem parte. As representações construídas para 
o estopim do conflito parecem estar relacionadas aos significados 
que atribuem à comida e à seca. Os sentidos dados à comida e ao 
“quebra-pau” são constitutivos de uma “memória da fome”, pois 
são construídos a partir da importância que a alimentação possui 
em suas vidas. Significados esses que se tornam essenciais para a 
compreensão das experiências desses trabalhadores. Nessa perspec-
tiva antropológica, a comida é uma categoria “[...] através da qual 
sociedades constroem representações sobre si próprias, e definindo 
sua identidade em relação a outras” e é importante para “se pensar a 
identidade social de seus consumidores” (ROMANELLI, 2006, p. 
334). É por meio dela que “os ‘pobres’ pensam sua relação com os 
‘ricos’ que não enfrentam necessidades alimentares e com os muito 
pobres, que passam fome”. Ela “estabelece fronteiras entre a identi-
dade de pobres, dos ricos e dos muito pobres” (ROMANELLI, 
2006, p. 336).

Percebe-se que para os trabalhadores em questão, a construção 
de Brasília surgiu como promessa de um futuro melhor e, sobretudo, 
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como uma possibilidade de sobrevivência diante da seca de 1958. 
Portanto, lembrar do “quebra-pau” é lembrar da comida que recebiam 
na empresa, é lembrar também da ausência desta no Ceará. Como 
já dito, mas ao rememorarem o estopim para o conflito, a comida 
ganha papel secundário, pois a violência que sofreram é apresentada 
coma reação à briga dos trabalhadores bêbados.

Importa ressaltar que os trabalhadores, em sua grande maioria, 
passaram de agricultores a empregados da construção civil e, além 
de viverem pesada rotina de trabalho nos canteiros de obras, viveram 
um cotidiano marcado pela disciplina e pelo controle exercido pela 
polícia, e com esta, constituíram relações bastante conflituosa, marca-
das por uma relação de poder. O conceito de poder aqui é utilizado é 
a partir da concepção de Michel Foucault (2013), uma vez que para o 
autor, o poder “[...] não é algo que se possa dividir entre aqueles que 
o possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem 
e lhe são submetidos” (FOUCAULT, 2013, p. 284). O poder não é 
homogêneo e nem fixo, pois está localizado em diferentes pontos da 
estrutura social, funcionando em “cadeias”, circulando em redes. Por 
isso, é possível pensar em “relações ou prática de poder”, pois onde 
há poder, há resistência, embora em “pontos móveis e transitórios 
[...]as relações de poder são uma relação desigual e relativamente 
estabilizada de forças, é evidente que isto implica um em cima e 
um em baixo [...] mas [...] para que haja um movimento de cima 
para baixo, é preciso que haja ao mesmo tempo uma capilaridade 
de baixo para cima” (Ibidem, p. 372). Dessa forma, essas narrativas 
possibilitam uma análise a partir do que o autor chama de “práticas 
de poder”, que envolveram diferentes agentes sociais.

A GEB era uma polícia formada em sua grande maioria por 
trabalhadores da própria obra, que faziam parte do conjunto da 
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população que havia migrado para a cidade. Sua formação precária 
contribuía para suas ações, que ocorriam legitimadas pelo Estado. 
Conforme Ribeiro (2008), a existência da GEB aponta para um 
cotidiano marcado por conflitos entre a polícia e os trabalhadores 
e entre os trabalhadores e os donos das empresas na nova capital, 
sobretudo, quando enviam assuntos como alimentação e cachaça.

Dessa forma, a existência do “quebra-pau” revela as péssimas 
condições de trabalho, de alimentação e tratamento dado aos traba-
lhadores, a relação conflituosa entre estes e a polícia, bem como 
a atuação dessa como força repressora do Estado. A análise das 
narrativas demonstram que a relação entre trabalhadores e a polícia 
era regida pela lógica da obra e determinada pela lógica da produ-
ção, no entanto, era no cotidiano que as relações entre estes eram 
estabelecidas.

E apesar do medo que a polícia causava nas pessoas, sua legitimi-
dade era posta em dúvida pela população de Brasília. Isso fica claro 
no momento em que os trabalhadores expulsaram os dois guardas 
enviados pela NOVACAP para prender os dois paraibano bêbados 
que reclamavam da comida. É o que podemos chamar de afronta ao 
poder da polícia. Por outro lado, as narrativas do ataque do grupo 
de policiais armados ao acampamento apontam a ação desnecessária 
dessa instituição contra trabalhadores desarmados, o que nos leva a 
afirmar que a violência e a morte de Evaristo são crimes de Estado. 
Assim, o uso do conceito de “massacre” qualifica a barbárie dos atos 
policiais naquela noite. Desse modo, “O massacre da GEB” serve 
para pensarmos as relações de poderes estabelecida entre os diferentes 
agentes sociais que vivenciaram a construção de Brasília.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já esclarecido, “o quebra-pau” está intimamente relacio-
nado com a experiência de trabalho em Brasília, contudo, é no 
modo como os trabalhadores escolheram falar sobre ele que podemos 
compreender os significados deste acontecimento em suas vidas. Suas 
narrativas revelam que Brasília não foi apenas o lugar do espírito de 
dedicação ao trabalho, de identificação com o presidente Juscelino 
Kubistchek, mas sim, demostram que foi um acontecimento confli-
tuoso e problemático, que trouxe grandes consequências para a vida 
dos trabalhadores. As lembranças de violência foram acionadas ao 
rememorarem Brasília e, ao lado dessas, vem também a lembrança 
da humilhação e injustiça. Sentimentos estes que se relacionam com 
ressentimentos políticos atrelados às promessas de uma vida melhor 
que não foram cumpridas com a inauguração da cidade, uma vez 
que, ao candango restaram as moradias nas Cidades Satélites, localiza-
das nas proximidades do Plano Piloto, ou o retorno aos seus estados 
de origem, como o grupo em questão.

Ao rememorarem o “quebra-pau”, o sentimento que prevalece é 
o da injustiça, por terem apanhado inocentes. Além da injustiça, suas 
narrativas revelaram sonhos e esperanças frustradas de uma época de 
euforia, de promessas não cumpridas. É, sobretudo, o ressentimento 
e o ódio à Brasília que fizerem muitos trabalhadores não desejarem 
mais voltar à cidade.

A dimensão antropológica do trabalho de campo e a situação 
performática, que envolve as narrativas, me permitem pensar sobre 
essas experiências, me inserindo no texto de maneira subjetiva. 
Apresento-me como mediadora, entre oral e escrito, respeitando os 
limites do meu lugar social e democratização do ensino. Ao escrever 
a dissertação me coloquei diante do desafio de construir uma escrita 
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de fácil entendimento para os sujeitos, de modo que familiares e 
membros da comunidade possam compreender a história contada 
por eles e minha interpretação sobre esta. Quando questionamos o 
passado, produzimos um conhecimento que possibilita a transfor-
mação do presente, para que possamos repensar nossa existência. 
Busquei construir uma narrativa que evidenciasse não apenas as 
mortes e o sofrimento, mas também as táticas e estratégias dos traba-
lhadores em sua capacidade de resistir às opressões diárias. Estas 
sensibilidades revelam que, por trás das estruturas de “pedra e cal” e 
das linhas modernas dos prédios que compõem os órgãos do governo, 
houve homens que trabalharam, sofreram e morreram, mas que 
também lutaram.

O trabalho com a H.O. por ser resultado de um diálogo estabe-
lecido com pessoas vivas, nos afeta enquanto pesquisadores, mas 
também enquanto pessoas individuais, principalmente quando se 
trata de narrativas sobre violência e injustiça, que causa dor e ranco-
res nos narradores. De certa forma, estes sentimento também nos 
afetam, pois é quase impossível não nos indignarmos. Acredito que 
para que nosso trabalho seja possível, além da criticidade das fontes, 
a nossa indignação é essencial. Diante dessa história sensível, não 
poderia deixar de apresentar meus sonhos e esperanças de que a 
história seja um gesto de empatia, que desperte um sentimento de 
amor ao próximo, ao passado e ao presente, que em nossas produções 
não nos esqueçamos dos sem nomes, dos indigentes, dos Evaristos, 
tampouco dos Beneditos, Carlitos e tanto outros “homens comuns” 
que constroem a história. Para que assim, possamos construir um 
futuro mais humano e democrático e um país consciente de sua 
história cada vez mais crítico. Que a história seja um exercício de 
alteridade de respeito às diferenças. E que possamos propor “ a 
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construção de um olhar político, segundo o qual o tempo presente 
é uma dimensão que nos impulsiona [...]. E mais: orienta-se para o 
futuro, já que a nossa perspectiva é a de transformar este presente 
e nossa inspiração é a vontade de buscar a utopia” (FENELON; 
CRUZ; PEIXOTO, 2004, p. 12).

Apesar de algumas conclusões, estou ciente de que essa é uma 
história inacabada, assim como é mais uma interpretação desse 
acontecimento que vem contribuir para a escrita da história de 
Brasília e de seus construtores, em especial os trabalhadores cearen-
ses. Pois sabemos que a interpretação da História muda à medida 
que o tempo muda, a reinterpretação da história “não decorre do 
fato de que tenha sido descoberta muita coisa nova, mas do fato de 
que, aparecem novas concepções, porque um cidadão de um tempo 
que progride é levado a posições a partir das quais aquilo que passou 
é visto e avaliado sob uma nova forma” (GOETHE, 1960, p. 93 
apud KOSELEK, 2013, p. 197-198).
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O inferno das memórias: 
narrativas orais de idosos 

católicos do Cariri/CE

Joaquim dos sanTos

1 Aqui deixo meus agradecimentos pela significativa colaboração do orientador da tese, prof. 
Dr. Francisco Régis Lopes Ramos.

INTRODUÇÃO 

Há mundos a serem descortinados no terreno profundo e fértil 
das memórias. Este texto apresenta lampejos do mundo vivido 
por católicos idosos da região do Cariri cearense. Trata-se uma 

adaptação de um fragmento da minha tese de doutorado defendida 
no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 
do Ceará (UFC), em junho de 2017, e intitulada A mística do tempo: 
narrativas sobre os mortos na região do Cariri/CE.1 

Na tese mencionada, analiso a presença dos mortos nas 
memórias e no cotidiano dos vivos, lançando luz para aparições 
de almas e seus trânsitos entre o mundo terreno e o além cristão. 
Dando prosseguimento ao percurso formativo vivido na produção 
e problematização de narrativas orais, como fiz na Graduação em 
História (2003-2006) na Universidade Regional do Cariri (URCA) 
e no Mestrado em História (2007-2009), na Universidade Estadual 
do Ceará (UECE), nas tessituras constitutivas da tese fiz uso da 
história oral. Concordando com Alessandro Portelli (2010), ela é 
compreendida como uma narração dialógica que toma o passado 
como assunto e que é produzido a partir do encontro de um sujeito, 

Doi: 10.35260/87429847p.117-144.2021
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identificado como narrador, e de outro, chamado de pesquisador. 
Tal encontro, geralmente é mediado por um gravador e um bloco 
de anotações ou caderno de campo.

Nesse sentido, a especificidade da pesquisa desenvolvida 
mediante os usos da história oral está na produção do documento: 
a fonte oral. Ela é construída, é variável e parcial. É no diálogo entre 
o pesquisador e o narrador que a fonte é produzida, considerando as 
inquietações de quem pergunta, as vontades de quem responde, os 
tempos e as demais implicações que ocorrem no diálogo e na troca 
de olhares entre dois e/ou mais sujeitos. Para Portelli (2013), essa é 
a grande riqueza da pesquisa. E, é na compreensão dessa interação 
que podemos perceber o significado e o funcionamento da memória 
do passado no presente, ao invés de tentar compreender o que de 
fato aconteceu.

De acordo com Portelli (2016, p. 12), a história oral é definida, 
portanto, como uma arte da escuta baseada em um conjunto de 
relações, a saber:

1. Relação entre entrevistados e entrevistadores (diálogo);

2. A relação entre o tempo em que o diálogo acontece e o 
tempo histórico discutido na entrevista (memória);

3. A relação entre a esfera pública e a privada, entre autobio-
grafia e história – entre, digamos, a História e as histórias;

4. A relação entre a oralidade da fonte e a escrita do 
historiador.

No desenvolvimento da pesquisa, procurei entrevistar idosos 
católicos e seus familiares, residentes nos espaços urbanos e rurais 
do Cariri. Dei prioridade às narrativas daqueles que integram e/ou 
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integraram grupos de religiosos leigos, como penitentes e incelên-
cias, bem como de irmandades religiosas oficiais, como é o caso da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento, entre outras. Com a mesma 
relevância, procurei conversar com pessoas que socialmente são 
apontadas como sujeitos que possuem algum tipo de proximidade 
e/ou estabelecem comunicações e intercessões com os mortos e com 
as forças do além, como é o caso de rezadeiras e outros praticantes 
das religiosidades do catolicismo não oficial. Nos recortes deste texto 
analiso as narrativas nas quais o Diabo, o Inferno e as almas que lá 
estão apareceram nas artes de narrar e escutar.

2 Entrevista realizada com Antônia Rodrigues, em 04 abr. 2015, na residência de Mayane, bair-
ro Vila Alta, Crato. p. 17.

O CALDEIRÃO E OUTROS INFERNOS

Na conversa urdida com Dona Toinha, uma agricultora de 
88 anos, costureira das mortalhas dos moradores do sítio Monte 
Alverne, zona rural do Crato, ela comentou sobre as almas imersas 
no Inferno: “essas que vão ficam lá. Essas que vai num sai mais não. 
Não tem mais sentenças pra elas não. Cai dentro do caldeirão duma 
vez. É triste a vida”.2

Obviamente, a ideia do Inferno como caldeirão não é exclusiva 
da narradora. Acredito ser esta uma construção cultural tecida ao 
longo do processo de formação religiosa do Cariri, premissa também 
perceptível a partir da narrativa de Eduardo Campos (1960, p. 
41) sobre os saberes narrados no Ceará do século XX: “O inferno 
do nordestino, do caboclo dos sertões cearenses, é um caldeirão 
fervendo, enorme”.

Enquanto Dona Toinha não se esquivou de falar sobre as tramas 
do Diabo intentando angariar almas e levá-las para seu caldeirão, 
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outros narradores não demonstraram intimidade para falar sobre o 
assunto, ou simplesmente, não quiseram discorrer sobre. Em variados 
momentos das entrevistas, as falas curtas evidenciaram a vontade de 
mudar de assunto, como se o tema não fosse bem-vindo à ocasião. À 
guisa de exemplo, lembro de que quando foi indagada sobre o que 
os mais velhos falavam no passado e no presente, no que concerne às 
almas perdidas, a penitente e rezadeira Maria Generosa, agricultura 
de 81 anos residente na zona urbana de Porteiras, disse: “num fala 
nada, que num pode se salvar né. Quem salva é Deus. É Deus e 
pronto, né”.3 Diferentemente, outros entrevistados, mesmo se esqui-
vando como se fugissem do tema em diálogo, falaram sobre ele.

Sobre esse ponto, há uma linha que aproxima e, concomitan-
temente, distancia o Céu e o Inferno. Para alguns narradores, este 
último e as almas que nele desembocaram, são narrados como contra-
pontos ao Paraíso e aos mortos bem-aventurados. Na medida em 
que uma dessas dimensões e seus mortos são lembrados, seus opostos 
também são rememorados.

Dito de outro modo, o Céu e o Inferno são narrados como 
caminhos distintos, porém como veredas alinhadas numa linha de 
raciocínio na qual a vida na Terra condiz com o destino do morto 
nos percursos e limites do além. Tais caminhos imagéticos foram 
cartografados na tradição oral como sendo um deles limpo e de fácil 
acesso, e o outro cheio de garranchos, dificultoso. Foi o que contou 
Dona Toinha:

3 Entrevista realizada com Maria Generosa, em 18 abr. 2015, na sua residência, bairro Casas 
Populares, Porteiras. p. 10.

Dona Toinha: Meu pai tinha um livro de São Cipriano. 
Gostava de mandar ler esse livro pra nós escutar. Esse livro 
tinha tanta coisa boa, tanta coisa bonita que chega eu nem me 
lembra. Eu só me lembra que ele dizia que, a mulher que lia 
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lá em casa, dizia que diz que o caminho do Céu... o caminho 
do Inferno é limpo barrido, num tem um garrancho. Agora 
diz que o caminho do Céu é cheio de embaraço. Diz que 
os Cão chupando calvão seco para achar umidade. Aqueles 
calvão seco, aqueles, naqueles limpos, naquela rodagem seca, 
chupando o calvão seco para encontrar umidade. Que num 
tinha, diz que aquelas estrada limpas diz que é do Cão. E a 
que tinha garrancho era a de Nosso Senhor.

Joaquim: Por que, heim?

Dona Toinha: Porque diz que é mais embraçada porque é 
mais difícil de uma pessoa ir.4

4 Entrevista realizada com Antônia Rodrigues, em 04 abr. 2015, na residência de Mayane, bair-
ro Vila Alta, Crato. p. 14.

O livro de São Cipriano, mencionado pela narradora, circulou 
(e continua presente) amplamente nas práticas de leituras no Brasil 
urbano e rural. No início da década de 1990 do século XX, a pesqui-
sadora Jerusa Pires Ferreira (1992) já indicava que ele era uma das 
publicações mais ‘didáticas’ e influentes no cotidiano dos brasileiros, 
além de pujante em suas práticas e imaginações. Conforme a autora, 
embora essa obra fosse editada nos grandes centros urbanos, ela 
adentrou fortemente os sertões, mesmo sendo usado sigilosamente. 
O livro teve popularidade na sociedade rural e urbana portuguesa, 
de quem, segundo Ferreira, a sociedade brasileira alcançou o escrito. 
Segundo suas palavras:

No Brasil, sua expansão está ligada à Umbanda, que se afirma 
cada vez mais como uma grande religião do povo brasileiro. 
Passa então o Livro de São Cipriano a ser uma espécie de 
Bíblia (ou anti-Bíblia) um instrumento indispensável para 
o enfrentamento da vida em sociedades complexas, um 
fetiche, uma arma, um sucedâneo múltiplo, compensação 
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de múltiplas frustrações (FERREIRA, 1992, p. XVII).

Conforme Ferreira, “é das classes populares das mais diversas 
proveniências que vem a necessidade desses textos”. Mas o livro, 
composto de um conjunto de escritos, elaborados em diferentes 
tempos e espaços, também “atinge pessoas de classe média, de maior 
poder aquisitivo e, em geral, filiadas a crenças espíritas” (FERREIRA, 
1992, p. XVII). Pode-se falar de um “público à deriva”, ou seja, 
aberto. A obra é um misto de crenças. Ela reúne cristianismo e 
bruxaria, bem e mal, receitas e cogitações, engodo e mistério.

O(s) Livro(s) de São Cipriano apresenta(m): os meios para 
praticar as artes mágicas; talismãs; cerimônias secretas de iniciação; 
experimentos mágicos; reflexões sobre os espíritos; as influências dos 
dias e dos seus gênios; orações e exorcismos; pactos e invocações; 
feitiços de amor e graça, do poder e domínio, da riqueza e sucesso, 
da ação e proteção, dos tesouros e objetos ocultos e encantados; a 
arte de adivinhar pelos sinais da fisionomia e do corpo, das mãos, 
pelos corpos celestes, números, sonhos e símbolos inscritos nas cartas 
(CIPRIANO, 2013).

Lembrando que outrora escutava as mensagens deste livro, lido 
no cotidiano por uma mulher, a mando do seu pai, Dona Toinha 
narra como o escrito apresentava muitas coisas boas e bonitas. Foi 
a partir da escuta desta escrita que aprendeu como o caminho para 
cair no Inferno é límpido e está ao alcance de todos, isso porque 
é fácil chegar até lá. No contraponto, para o alcance do Céu, o 
percurso é vivido nos embaraços, termos utilizados para evidenciar o 
sofrimento, tanto dos vivos, quanto dos mortos, no mundo terreno 
e nos destinos do além.

Os ensinamentos para o alcance do Céu são objetivos. Tal 
caminho deve ser, inicialmente, palmilhado ainda na Terra, quando 
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vivo. É necessário, portanto, enfrentar e conviver com os embara-
ços da vida: os sofrimentos terrenos.  Não se deixar seduzir pelos 
caminhos mais fáceis é uma constante.

Portanto, os caminhos embaraçados e límpidos seguem a lógica 
dos desafios enfrentados no cotidiano e projetados para o outro 
mundo. Aliás, a clássica divisão entre um mundo natural e outro 
sobrenatural não parece tão clara e precisa entre os entrevistados. Tais 
dimensões estão conectadas e são coexistentes. Na medida em que 
há nivelamentos e distanciamentos, também existem justaposições 
e entrelaçamentos.

No momento em que narra sobre os espíritos e/ou as almas 
maléficas, o agricultor Luiz André, de 73 anos, integrante do Terço 
dos Homens e da Irmandade do Santíssimo, em Porteiras, aborda:

Joaquim: O senhor conhece alguma história ou já viu algum 
espírito mal?

Luiz André: A gente tira por isso, num sabe? A gente tira que 
tem o esprito mal, e o esprito do bem. O esprito mal é aquele 
que tira a vida de outro. Ali ele num tá com o esprito dele, 
porque Deus, Deus, ave Maria, o caba ispiando pra outro 
assim, papoca: pá, pá, pá... ele num tá com o esprito? Outro 
conversando e tira a faca: pá. Ali tá todo, tá com o esprito 
do Satanás, homem. É o que chama o esprito do Satanás, o 
esprito mal.

Joaquim: E as pessoas contam muitas histórias do Satanás? 
O senhor já ouvia alguma história sobre o Diabo?

Luiz André: Rapaz, rapaz, diz que o Satanás atanaza o casal. 
O Satanás atanaza o casal, atanaza qualquer um. Aquele que 
não acreditar em Deus, o Satanás passa a mão e lança mesmo. 
Aí é onde aquela criatura faz besteira: mata, rouba, só faz o 
que num presta. Aí aqueles que acredita que existe Deus, aí 
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o Satanás ele se afasta. Que nem uma vez, nós tava numa 
missão do Frei Damião aqui em Porteiras, aqui em Porteiras. 
A primeira vez que Frei Damião veio aqui em Porteiras. 
Ele tava num palanque lá, que a gente chama palanque, lá 
fazendo o sermão. Aí se benzeu. Aí disse: 

— Xô Satanás, xô Satanás. 

Aí ninguém viu. Só quem viu foi ele. Aí no outro dia, ele 
disse:

— Nós tava atacado pelo Satanás.  

Frei Damião, eu escutei aqui na Igreja ele contando essa 
história. 

— Mas eu expulsei ele logo. Expulsei logo. 

 Porque o bicho anda espalhando no mundo, homem. [...].

Joaquim: Aí Frei Damião viu o Satanás.

Luiz André: E diz que, diz não, eu vi Frei Damião:

 — Xô Satanás [gesticula com as mãos]. 

Aí o pessoal num viu, só quem viu foi ele. No outro dia, ele 
foi e contou: 

— Nós tava atacado pelo Satanás, mas eu expulsei ele.5

5 Entrevista realizada com Luiz André Tavares, em 28 abr. 2015, na sua residência, Bairro Cam-
po Santo. Porteiras. p. 14.

Missionário Capuchinho de nacionalidade italiana, Frei Damião 
(1898 - 1997), pregava fortemente em suas missões a necessidade 
do fiel temer a Deus e se preparar para o momento da morte. Feito 
deste modo, ele contribui para a construção do imaginário religioso e 
mortuário do Cariri do Século XX, como Riedl (2002) mencionou.

Em janeiro de 1964, período no qual foi registrada a primeira 
passagem de Frei Damião em Porteiras, sua pregação reuniu uma 
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multidão de fiéis.6 Para o agricultor Luiz André, naquela ocasião 
o Satanás se fez presente. No entanto, só o religioso andarilho o 
avistou. Naquele contexto, embora a população presente não tenha 
avistado a criatura, sentiu sua presença mediante o olhar místico 
e os pronunciamentos do Frei. Na continuidade da entrevista, o 
narrador foi indagado:

6 A datação mencionada foi registrada no Livro de Tombo da Paróquia de Nossa Senhora da 
Conceição, em Porteiras, p. 22. Sobre a passagem de Frei Damião em Porteiras, ver Santos 
(2009).

7 Entrevista realizada com Luiz André Tavares, em 28 abr. 2015, na sua residência, bairro Cam-
po Santo, Porteiras. p. 14-15. 

Joaquim: E as pessoas contam histórias do Inferno?

Luiz André: Homem, Inferno é esse que nós tamos. Inferno 
é esse que nós tamos. E pode até ser porque Deus fez de tudo 
né? Deus fez de tudo. Deus fez o bom e fez o mal.

Joaquim: E o Céu?

Luiz André: Ah, o Céu existe. Eu sei que o Céu existe. O 
Céu existe porque é onde é a morada de Deus, é no Céu. 
Como o Inferno é a morada do Satanás, deixa o Satanás pra 
lá. Num sei não [Risos].7

Não há consenso sobre as dimensões infernais, seus recortes, 
caminhos e limites. Enquanto que para alguns, tal dimensão está 
bem definida e tem seu lugar específico no outro mundo, o que 
evidência aprendizagens sobre os ensinamentos oficiais da Santa Fé, 
para outros, ele é um terreno dúbio, como se existisse e não existe, 
simultaneamente. E, às vezes, um mesmo narrador se contradiz, 
aspecto comumente presente nas gravações de memória a partir das 
relações dialógicas entre narrador e pesquisador (PORTELLI, 2004).
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Num primeiro momento da entrevista, Seu Nivaldo Santos, 
agricultor de 65 anos integrante do grupo de Penitentes do sítio 
Cabeceiras, em Barbalha, narrou:

8 Entrevista realizada com Nivaldo Santos, em 05 abr. 2015, na residência do seu irmão Antô-
nio Sales, sítio Cabeceiras, Barbalha. p. 7.

Seu Nivaldo: Agora de alma eu num acredito não. Alma eu 
num acredito não porque quando o cara morre vai pro lugar 
certo que Jesus bota. O caba morreu...

Joaquim: Vai pra onde?

Seu Nivaldo: Pro Paraíso. O corpo fica no chão, enterrado. 
Mas a alma vai pro Paraíso, o espírito. Até o último dia que 
ele pisar na face da terra que for pra jugar aquele pecador, 
ele chama, aí a pessoa desce. Aquele que quiser se salvar. 
Num tiver, assim, pecado, esses pecado horroroso. Que for 
perdoado de Jesus. Diz que Jesus perdoa, mais tem pecado 
que num é perdoado. Aí aqueles entra no corpo, e sobe ao 
Céu. Mais aquele que não for, fica, vira terra. Num existe 
Inferno não. Existe o Céu.8

Nas memórias de Seu Nivaldo, inicialmente o Inferno foi negado 
como lugar, tempo e dimensão do além. A partir da surpresa apresen-
tada ao falar sobre tal inexistência, ele foi interpelado, e ratificou:

Joaquim: Não existe o Inferno?

Seu Nivaldo: Existe não. Existe o Céu. O Inferno é aqui 
na terra. A terra aqui é que come tudim, nós, a carne nossa.

Joaquim: Então, a alma que não vai para o Céu, ela fica na 
terra?

Seu Nivaldo: Vira terra. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, 
no Velho Testamento que diz, tem a história nela, fica para 
sempre ali. Num se salva não aquele que tiver muito pecado. 
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Pecado horroroso. 

Joaquim: E o Purgatório?

Seu Nivaldo: Não, não existe não. O fogo do Purgatório não 
existe não. Tem na Bíblia lá em casa. Tem numa Bíblia lá em 
casa. A nossa pena é aqui, que nós tamos penando. Nossa 
pena é aqui. O fogo é aqui. O caba diz:

— ah quando eu morrer vai queimar os pecados todim no 
fogo do Purgatório.  

— Tem a chama, num sei o quê do fogo do Inferno. Não, 
não tem não. Existe o Céu que existe Deus, Deus num, Deus 
tá em todo o canto do mundo que o cara tiver. Mas Deus 
tá no Céu e tá aqui na terra. Deus tá aqui no meio de nós, 
conversando com nós. Todo pensamento que você pensar 
bem, tá nas mãos de Deus. Todo o pensamento ruim, Deus 
tá ouvindo também. Tá sentindo o pensamento que eu tô 
pensando. Eu sou um católico que eu sou católico apostólico 
romano. Eu num condeno o crente não, você pensa que eu 
condeno o crente? Pode ser a religião que for, o caba diz:

— Não é lei. Não, lei é dos homens!

A religião o caba segue a religião que quer. Porque um crente 
é crente eu num vou deixar entrar lá em casa? Eu mando ele 
fazer culto lá em casa. Porque tá falando, proclamando as 
palavras de Deus.

Joaquim: O senhor disse que o Purgatório não existe, o 
Inferno não existe, e o Diabo existe? 

Seu Nivaldo: Não. O Purgatório é aqui mesmo. O Demônio 
existe solto. O demônio não atenta. O Demônio não atenta 
não. O Demônio ele tá [gaguejos], ô existe, o Demônio é 
invisível. Pode acreditar que o Demônio é invisível.9

9 Entrevista realizada com Nivaldo Santos, em 05 abr. 2015, na residência do seu irmão Antô-
nio Sales, sítio Cabeceiras, Barbalha. p. 7-8.
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Embora se apresente como Católico Apostólico Romano, Seu 
Nivaldo pronuncia palavras cujos sentidos estão em desacordo com 
os ensinamentos do catolicismo oficial. Ancorando-se nos ensina-
mentos do Velho Testamento da Bíblia que possui em sua residência, 
no sítio Brito, em Barbalha, ele situa no presente aquilo que aprendeu 
por meio das práticas de leitura e escuta, no passado.

Ora, o Antigo Testamento apresenta escritos que nos rementem 
ao período anterior à vinda de Cristo, há mais de 2.000 anos. Por 
isso, a ideia de um passado distante e antigo presente na escrita é 
apresentada nas entrelinhas da conversa para legitimar aquilo que é 
narrado, como se os saberes relatados carregassem o peso e a verdade 
de um passado distante no tempo, porém assegurado na escrita. 
Desse modo, o pretérito antiquíssimo dos escritos valem mais do 
que os saberes que atualmente a Igreja e os líderes religiosos afirmam, 
quando eles divergem.

Talvez, a ideia segundo a qual o Demônio, habitante do mundo 
terreno, não seja mal, tentador, tenha formulação nos trechos dos 
próprios escritos bíblicos mencionados. Bezerra de Menezes lembra 
que a origem do Demônio está atrelada à cultura judaico-cristã e 
suas apropriações de muitos saberes e mitos antigos arraigados nos 
maniqueísmos do bem e do mal, nos quais se expressavam muitos 
desejos e temores humanos. Na criação Judaico-cristã foi o próprio 
Deus quem o criou.

Em grego, Daimôn não significa o Diabo, mas uma divin-
dade, uma potência divina por oposição a théos, um deus 
pessoal. Só posteriormente esse termo foi tomado em sentido 
negativo e adjetivado. No Antigo Testamento, a noção de 
Satã, tal como a conhecemos hoje, estruturou-se progressi-
vamente. No início, significava apenas “adversário” e, mais 
precisamente, aquele que no tribunal se apresentava como 
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acusador. Aqueles que identificamos, ulteriormente, como 
demônios, são chamados “filhos de Deus”, comparecendo 
perante Iahweh e com ele dialogando normalmente. Todas 
as coisas e eventos eram atribuídas a Deus. Já no Novo 
Testamento, ele é chamado de Satanás, Beliel e Belzebud, 
mas sobretudo são usadas inúmeras denominações perifrás-
ticas: príncipe deste mundo, o maligno, o anjo apóstado, 
espírito imundo, o grande adversário de Deus etc. [...] O 
Novo Testamento supõe assim a existência de um poder do 
mal, personificado (MENEZES, 1985, p. 101).

A narrativa de Dona Toinha se apoia em uma escrita: o Livro de 
São Cipriano. Esses narradores evidenciam como os sentidos escritos 
sobre o passado, atrelados às palavras pronunciadas oralmente na 
atualidade, se fazem presentes na contemporaneidade, no mesmo 
compasso em que são ressignificados em cada entonação. Desse 
modo, as memórias sobre um passado fixado na escrita vêm à baila 
e são usadas para firmar a certeza dos saberes propalados no presente, 
de tal maneira, que tanto o passado, quanto os próprios livros 
religiosos mencionados assumem o signo de verdade. No mesmo 
compasso, a experiência temporal e espacial vivida pelos narradores 
reforçam suas leituras sobre os destinos dos mortos entre o além e o 
aquém terreno, uma vez que eles também reinventam as estruturas 
imaginárias.

A experiência de seu Nivaldo ensina que o Inferno está situado 
na dimensão terrena e se faz sentir no delinear do tempo da vida sobre 
ela. Isso faz com que, em alguns momentos, ele discorde dos ensina-
mentos dos parentes mais velhos. Entre as palavras lidas e ditas por 
outrem, oralmente no passado e no presente, é a concretude da vida 
que é balizada na formulação das suas respostas às perguntas lança-
das, ora em conformidade com o imaginário religioso construído 
desde a ocupação portuguesa da América, ora se distanciando deste 
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e revelando interpretações formuladas a partir das demandas do 
presente vivido.

Conforme seu Nivaldo, o Purgatório e o Inferno não existem 
enquanto dimensões temporais ou lugares dissociados da Terra. Eles 
estão neste mundo e/ou são a própria Terra, como se nela eles se 
encontrassem e se fundissem, o que nos remete às continuidades de 
um imaginário urdido nas tessituras do processo de colonização da 
América portuguesa, como Laura de Mello e Souza (2009) analisou.

Nesses termos, se o Inferno e o Purgatório estão na Terra ou são 
a própria concretude terrena, os signos antes mencionados como 
existentes naquelas dimensões, bem como suas funcionalidades, a 
exemplo do fogo e dos seres amedrontadores purgantes e atormen-
tadores, estão, igualmente, presentes no mundo dos vivos.

Além disso, esse fragmento da conversa com Seu Nivaldo eviden-
cia que tal qual o Diabo habita o mundo terreno, Deus também está 
no meio dos homens, vivos e mortos. O Todo Poderoso transita entre 
a eternidade do firmamento celeste e o tempo escatológico da vida 
dos homens no mundo terreno. Por isso, essas memórias diferem de 
uma visão clássica segundo a qual, para o fiel, Deus ocupa um lugar 
distante dos humanos, sendo, portanto, difícil de ser alcançado.

Todavia, os narradores não apresentaram memórias relacio-
nadas aos encontros entre Deus, os vivos e os mortos na Terra. 
Diferentemente, a presença do Diabo no cotidiano foi constante. 
Em certa medida e em certo sentido, os vivos, os mortos, o Diabo, 
ou outros seres enviados por ele, podem se encontrar no tempo e no 
espaço e, com isso, provocar o encontro ou a mistura das diferentes 
temporalidades do além e do mundo terreno.

Inicialmente, como foi apresentado, o Demônio narrado por Seu 
Nivaldo não parece ser crudelíssimo quanto aquele construído no 
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Ocidente cristão, sobretudo mediante a instalação do medo coletivo 
perante sua existência. Difundido fortemente entre os séculos XIV e 
XVII, a pedagogia religiosa dos clérigos deu prioridade à construção 
do medo do Demônio, do pecado e da morte da alma, como narrou 
Jean Delumeau (2009). Entretanto, após dizer que aquela criatura é 
invisível, o narrador apontou o mal que ele pode provocar aos vivos 
do século XXI. Ele afirmou:

10 Entrevista realizada com Nivaldo Santos, em 05 abr. 2015, na residência do seu irmão Antô-
nio Sales, sítio Cabeceiras, Barbalha. p. 8.

Seu Nivaldo: O Demônio é uma sombra. O Demônio é 
uma sombra. Agora ele tem o poder. Ele tem o poder de se 
virar numa pessoa como qualquer um cristão pra lhe seduzir 
pra você dá, pra lhe dá o mal conselho, pra você fazer o mal 
a outro. Pra dar um toque em sua cabeça, pra dá pra você 
fazer aquilo que é ruim. É porque Deus tira. Deus tá presente 
aqui, se você for bom, você num cai na sedução dele não. 
O Demônio atenta. O Demônio não existe no Inferno, mas 
existe no meio de nós.10

Outros narradores, igualmente, relatam a presença das forças 
malignas no mundo. Outrossim, reforçam as maldades mundanas 
praticadas pelos vivos, quando atentados pela criatura do mal. Foi 
o que Cida narrou:

Joaquim: E essas histórias do Diabo? O Diabo também é 
uma alma?

Cida: Eu, rapaz eu vou dizer uma coisa, já existe tanto Diabo 
aqui na Terra né, que a gente acredita que o Inferno já está é 
perdendo pra eles [risos]. Os do Inferno já está perdendo pra 
eles. Eu nunca vi e nem quero ver. Que eu não tenha nunca 
aproximação, e nem nada. Nem na minha rua, né.
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Joaquim: Mas tem alguma coisa que faz com que a alma do 
Diabo se aproxime das pessoas?

Cida: Gente ruim. Se você está falando, fazendo alguma 
coisa, isso ali você não está com Deus, está com o Diabo. 
Eu acredito que seja, né, porque Deus num faz o mal a 
ninguém. Deus só faz o bem. Deus só quer que você faça o 
bem. Agora que se você pega, vai... tem uma pessoa que passa 
o mês todinho trabalhando pra ganhar um salário, você vai, 
além de você roubar aquela pessoa, ainda tira a vida daquela 
pessoa, você está com o Diabo, porque só tando pra fazer 
isso. [...] Eu sei que eu tenho Deus pra afastar o Diabo daqui, 
né? Deus eu tenho na minha casa, no meu coração. Rezo. 

Joaquim: E o que é que as pessoas falam sobre o Diabo? As 
pessoas num contam muitas histórias, não é?

Cida: Do Diabo, conta mas eu nunca ouvi falar. Do Diabo 
não. Eu dou atenção pra Deus. Mas eu acredito que os 
Diabos da terra já são pior que os lá do Inferno. O povo fala 
que muitas vezes o Diabo se pinta né? Pra enganar as pessoas. 
E às vezes é mesmo. Eu acredito que as pessoas que deixa se 
envolver mais com essas coisas que acontece, a pessoa que 
não tem fé em Deus, é muito difícil você ver uma pessoa, um 
bandido falar em Deus.11

11 Entrevista realizada com Maria A. N. Roque, em 11 set. 2014, na sua residência, no Centro do 
Crato, p. 8-9.

Casos sobre os vivos, os mortos e as ações do Diabo entrecru-
zando os dois mundos e suas temporalidades emergiram, lançando 
luz para acepções sobre o tempo. Segue a continuidade da entrevista 
com seu Nivaldo:

Joaquim: E o que é que os mais velhos falavam sobre o 
Demônio?
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Seu Nivaldo: Eles falava que existe, mais a Bíblia. Eu tenho 
uma Bíblia lá em casa que era de um padre, no tempo, no 
século XVIII ele tinha na igreja ali no Brito onde eu moro. 
Ele morreu e se enterrou ali, ainda hoje tem uma capela 
ali. Ali era uma igreja. Aí quando ele morreu ele se enter-
rou-se ali na, no patamar da igreja, ali perto, da igreja. Aí 
a Bíblia ficou lá em Dona Lurdes que ele era tio dela, o 
padre. Aí quando ela se mudou pro Crato, aí tinha uma, um 
negócio assim feito na parede feito de, como é que chama? 
Um armário! Na parede, aí tinha o pacote de livro dele. Aí 
quando ela foi pro Crato, aí eu fiquei, ela mandou eu tirar 
aqueles livros lá todim. Os bom ela levou, aí eu empacotei e 
butei em uns caixotes. Aí eu disse: 

— Dona Lurdes, e essa Bíblia?

E ela disse: 

— Lá em tua casa tu tem umas irmãs católicas, leva essa 
Bíblia pra ela olhar, que era do meu tie que era padre. Ainda 
hoje tá lá em casa. Ela tá tão velha que se butar ela no meio 
do vento, o vento carrega as folhas. Tudo fraca. 

Joaquim: Aí a Bíblia dizia o quê?

Seu Nivaldo: A Bíblia diz tudo isso. Que o Diabo existe. O 
Demônio e a tentação do Demônio. Mas não existe Inferno, 
o Inferno é aqui.

Joaquim: E as pessoas contavam alguma história sobre ele? 
Que ele tinha aparecido ou tinha feito alguma coisa?

Seu Nivaldo: Aparece.

Tinha um tocador de sanfona, né? Aí ele só vivia de festa em 
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festa, tocava assim em ambiente ruim, em todo canto. Aí 
quando foi um dia, esse tocador cortava cana, aí, que eu num 
tô lembrado do nome dele, que eu gostava de dizer as coisas 
e contar quem era as pessoas, mas eu num tô lembrado, e 
já era a minha mãe que contava. Que aconteceu isso. Aí o 
caba tava tocando. Aí chegou um homem todo de branco à 
cavalo num animal. Ele cortando cana pra fazer uma festa, 
num lugar longe. Aí o caba disse:

— Aonde é esse lugar? 

—Eu vou lhe levar, quando chegar lá, você sabe. 

Aí ele num quis não. 

— Só vou se você me disser onde é o lugar. 

Aí ele disse:

— Quando eu lhe levar você sabe, se chegar lá você vai tocar 
a noite todinha. 

Aí o caba disse que num ia. Aí ele disse: 

— Pois vai.

Ele disse:

— Eu num vou não, homem.

Ele com o facão. E disse que o caba passou-lhe um tabefe, 
ele caiu. Passou três dias dormindo. O coração batendo e 
ele sem se acordar. No tempo, na época num tinha hospital. 
Ele usava um rusário. Aí nos três dias ele, dentro do Inferno, 
tocando lá, era, dormindo, e nos três dias ele tocando lá. No 
Inferno, e o povo pensando que ele tinha o tabefo e tinha 
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coisado o... que num existe aquele negócio que quando o 
caba cai e quebra, amassa a cabeça por causa, do derrame, 
né? O povo pensando que ele ia morrer.  Mas o coração batia. 
Ele tava vivo. Aí com três dias ele tocando no Inferno. Aí 
quando ele foi, quando ele se acordou, ele quando ele bateu 
no rusário, meteu nos pés e se levantou. Aí:

—Vala-me Deus. 

Perguntaram: 

— E o que foi?

Ele disse: 

— Eu tava no Inferno tocando pros cão. Os cão dançando e 
passando por cima de mim. Fui. Eu me lembrei que eu tinha 
um rusário no pescoço. Aí quando eu peguei no rusário, que 
peguei na cruz, eles pularam tudo fora e eu me levantei. Eu 
tava morrendo lá, todo pisado. 

Aí foi verdade mesmo, isso é verdade. Ele tocou no Inferno. 
Ele dormiu três dias. Ele tocou três dias pros cão.12

12 Entrevista realizada com Nivaldo Santos, em 05 abr. 2015, na residência do seu irmão Antô-
nio Sales, sítio Cabeceiras, Barbalha p. 8-9.

Entre a vida terrena e a morte infernal, o tocador conseguiu 
livrar-se das amarras daquele festejo após gritar pela ajuda divina, 
lembrar-se e agarrar-se ao rosário, que continha a medalha de Nossa 
Senhora das Dores e encontrava-se pendurado no seu pescoço. 
Como um artefato de lembranças nas artes dessa história, o rosário, 
religiosamente identificado pelos fiéis como uma arma na luta 
contra os perigos deste mundo e contra as forças maléficas do outro, 
como Ramos (2012) assinalou, é apresentado na narrativa como o 



136 – história Oral: diálogos com a obra de alessandro portelli no brasil

instrumento que possibilitou sua libertação da festa infernal. Eis a 
continuidade do nosso encontro:

Joaquim: Ele estava vivo, só que como se fosse dormindo?

Seu Nivaldo: O coração batendo e todo mundo fazendo 
sentinela achando que ele tava acabando de morrer. Aí 
quando deram fé ele voo no rusário. Ele no sonho, naquilo 
ele tava dormindo sonhando, mas tava tocando no Inferno, 
ele com a sanfona lá, tocando.  Mas ele dormindo e aí ele foi 
se levantou. Com três dias ele lembrou-se da Mãe de Deus.

— Vala-me o rusário. 

E tinha Nossa Senhora das Dores, a medalha de Nossa 
Senhora das Dores no Rusário. Ele foi e bateu no rusário, 
quando pegou no rusário, os demônios pularam fora. Ele 
contava essa história. Ele passou seis mês. Com seis, mês 
ele morreu. Nervoso, ficou nervoso. Hoje chama depres-
são, né? Com seis meses ele morreu disso. Ele morava lá 
na Taboqueira.  Ele morava na Taboqueira ali, acima das 
areinhas, tem as areinhas e a taboqueira assim.

Joaquim: Aqui em Barbalha mesmo?

Seu Nivaldo: Hurum [sim]. Os mais velhos tudim contava 
isso. Que existe o Satanás. Pode acreditar que existe. É aqui 
no meio de nós. Porque é que acontece tanta bagaceira por 
aí? Porque o Cão atenta.

Joaquim: E contaram outras histórias além dessa daí que o 
senhor lembra?

Seu Nivaldo: Não, não.

Joaquim: E existem as almas que tocam instrumentos?

Seu Nivaldo: Não, mas no que ele era sanfoneiro. Ele 
abandonou a sanfona. Nunca mais pegou na sanfona. Ele 
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mandou a menina botar sanfona no fogo. Porque quando ele 
caiu, ele já foi direto tocar pra eles lá. E já levou a sanfona. 
Mas o espírito dele. O corpo ficou ali. Três dias dormindo. 
Ele tocou os três dias lá. Ele chegou lembrou de, se valeu da 
Mãe de Deus:

— Valei-me minha Nossa Senhora das Dores, Santa Mãe de 
Deus. Bateu no rusário, levantou-se. Levantou pegado no 
rusário. Sentou-se. Aí:

— O que é que tá sentido. 

Aí ele:

— Eu tava no Inferno tocando pros Cão.

— Cuma foi que aconteceu?

— Chegou um caba lá onde eu tava cortando cana, muita 
gente viu o cavaleiro lá, de branco, todo de branco, chamando 
ele pra tocar.

Aí ele foi e contou a história todinha. Aí ele disse que não ia.

— Aonde era a festa que ele ia tocar?

— Quando chegar lá você sabe. Num posso dizer agora.

Ele foi e teimou que num ia. Passou a mão no pé do ouvido 
dele que ele caiu. Aí ele foi. Já foi diretamente. O caba de 
branco desapareceu com o cavalo e tudo. Já foi direto pra lá, 
levou ele direto pra lá. Ele disse que não sabe onde era, sabe 
que era o Inferno.  Os Cão com fogo nos olhos, os rabos 
passando por cima dele, dançando por cima dele, ele doido 
pra se levantar e não se levantava. Três dias dormindo, foi os 
três dias que ele... se tivesse parado o coração, o povo tinha 
enterrado ele vivo. Mas não parou, o povo botava a mão.

— Não, deu uma parada cardíaca, deu derramo, deu... Mas 
ele num escapa não, num tem cura não.
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Mas botava a mão e o coração batendo. Pegava no pulso, 
batendo. 

— Não, enquanto não parar num...

Foi os três dias. Foi a hora que ele lembrou-se da Santa Mãe 
de Deus. Aí bateu no rusário, pegou no rusário, deitado, os 
bichos passando por cima, danando, pisando nele todim. 
Aí ele sem puder se levantar que ... quando ele bateu no 
rusário, disse:

— Valei-me Santa Mãe de Deus. 

Ele disse que os bichos se afastaro. Aí ele se levantou. Aí 
pronto, ele se acordou. Ele passou três dias dormindo. Três 
dias e três noites. Aí é verdade mesmo, isso aí. Num é história 
de trancoso, como muita gente conta. História que num é 
passada, isso aí foi passado. Ele era um sanfoneiro. Ele tocava 
em muito ambiente ruim.

Joaquim: Será que era por conta disso?

Seu Nivaldo: Era por conta disso mesmo, que a mulher dele 
não achava bom. Aí queimaro. Existe exemplo, de primeiro, 
que o caba se admirava com o que existia. Ô, e num era nem 
tanto pecado grande, horroroso que tinha no mundo não, 
que o povo temia a Deus, num é? De primeiro o povo era 
religioso.13

13 Entrevista realizada com Nivaldo Santos, em 05 abr. /2015, na residência do seu irmão Antô-
nio Sales, sítio Cabeceiras, Barbalha p. 10-11.

Lembrando que, conforme seu Nivaldo, este caso foi narrado 
por sua mãe, é mister assinalar como a narrativa apresenta uma 
força moralizadora. Ela segue a lógica do exemplum (Cf. LE GOFF, 
1994). Fica a lição para que o fiel seja temente a Deus e devoto de 
Nossa Senhora das Dores, e viva seguindo os preceitos guiados pela 
fé, com harmonia e congraçamento familiar, afinal, foi na hora em 
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que ele lembrou da “Santa Mãe de Deus” que conseguiu livrar-se 
daquele desprazer.

É importante frisar como essa narrativa não é um dado novo, 
do século XXI. Na verdade, uma narrativa semelhante a essa já tinha 
sido escrita em cordel, na década de 70 do século XX. O cordel 
foi produzido por José Costa Leite, identificado por Eduardo B. 
de Menezes (1985), como um cordelista pernambucano daquele 
momento, detentor de uma grande variedade de folhetos com a 
temática do Diabo. Já no seu título, o folheto explicita aquele evento, 
a saber: O sanfoneiro que foi tocar no inferno:

14 LEITE, José Costa. O sanfoneiro que foi tocar no inferno. Condado: a voz da poesia nordestina. 
[1973].  Disponível em: http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=cordel&pag-

Deus é grande e poderoso
o seu poder è eterno
confiando nêle eu traço
nêste pequeno caderno
a história do Sanfoneiro
que foi tocar no inferno

No sertão do Ceará
em tempos que longe vão
existiu um sanfoneiro 
chamado Sebastião
conhecido na sanfona
pelo o herói do sertão

Era ele e sua mãe
e as irmãs Ana e Maria
a velha era viúva
e com seu filho vivia
sofrendo nas unhas dêle
que só Deus mesmo sabia.14

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=cordel&pagfis=55314&pesq=
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O cordel, escrito em oito páginas, embora apresente detalhes 
diferentes, mostra um enredo e outros elementos semelhantes àqueles 
narrados por seu Nivaldo, como por exemplo: a experiência ocorre 
no Ceará; a ida do tocador em vida ao inferno; a presença do cavalo; 
sendo guiado pelo Diabo; a desarmonia familiar do sanfoneiro; a festa 
animada naquela dimensão; a volta do homem vivo à terra; e, por 
fim, o abandono da sanfona, no caso do cordel, sendo ela deixada 
no Inferno. Portanto, o desfecho da trama contada no século XXI 
diverge.

A ida ao Inferno, o retorno e a morte sem volta ensinam lições 
aos ouvintes. Mesmo voltando ao convívio das pessoas, reconhe-
cendo seus erros mundanos, queimando a sanfona e reorganizando 
a paz no seio familiar, aquele homem foi punido pelo tempo e no 
tempo. Depois daquela travessia, ele ficou preso à temporalidade da 
lembrança traumática e não conseguiu reorganizar a ordem da vida 
no presente e seguir seus dias rumo ao futuro.

Igualmente, essa lição ensina que os vivos e os mortos não podem 
voltar ao passado para mudar o que passou. A vida pecaminosa do 
sanfoneiro não pode ser simplesmente esquecida como se houvesse 
coisas que o arrependimento não redimisse. Nesse caso, o tempo é 
uma delas. E se essa é uma lição sobre o “tempo de primeiro” para 
designar o passado temeroso e religioso, ela não deixa de apresentar 
um ensinamento para o presente e para o futuro: a necessidade dos 
ouvintes viverem na linha do tempo religioso, aquela escatológica, 
de início, meio e fim, conforme as palavras dos mais velhos e os 
ensinamentos da fé.

fis=55314&pesq=. Acesso em: 06 jun. 2016.

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=cordel&pagfis=55314&pesq=
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Em outro momento da entrevista, seu Nivaldo lembrou como 
os casos de perdição das almas põem em xeque a questão do arrepen-
dimento e do perdão do sujeito em vida:

Joaquim: E se a alma não se arrepender? 

Seu Nivaldo: Tá perdida. Que o pecado que Nosso Senhor 
perdoa é aquele que você comete antes de morrer, se 
arrepende e perde perdão a Deus. Mas se você, na hora da 
sua morte, tiver se acabando de morrer, e for lembrar de 
pedir perdão a Deus, que pede antes de morrer.

Joaquim: E o que acontece com essas almas perdidas? O que 
as pessoas contam sobre isso?

Seu Nivaldo: Vai pra debaixo do chão, por Inferno. O Inferno 
é aqui no chão. Que é dois Inferno aqui nesse mundo. Aqui 
é um Inferno. Nós estamos dentro de um Inferno. Só que 
Deus tá mais nós. O Inferno é na terra.

Joaquim: E existe outro debaixo da terra, é?

Seu Nivaldo: É porque o caba desce. Em vez de subir, faz é 
descer. Aí fica dentro do Inferno mesmo. O Inferno é aqui 
na terra. Ó o Inferno é aqui na terra que todo o sofrimento 
seu é aqui. Se você subir pro Céu, você já não sofre mais. O 
Céu é o Paraíso.

Joaquim: Essas almas perdidas elas vão para debaixo?

Seu Nivaldo: Existe um local que é o Inferno, só que num 
tem é o tal do fogo do Inferno, fica sofrendo ali direto. 
Nunca recebe é a benção de Deus. Eu sei que eu peco, 
sou pecador, mas num tenho medo, num tenho medo do 
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Inferno. Num existe outro Inferno não, o Inferno é aqui. 
Num existe Inferno lá em riba não. Existe é o Céu.15

15 Entrevista realizada com Nivaldo Santos, em 05 abr. 2015, na residência do seu irmão Antô-
nio Sales, sítio Cabeceiras, Barbalha p. 20-21.

Segundo o narrador, o Inferno terreno também é terrível, 
posto que na Terra o sofrer está espalhado por toda parte, ao longo 
do tempo vivido e do devir. Isso faz lembrar a condição frágil da 
criatura humana, ao passo em que rememora a necessidade dos 
enfrentamentos da dureza da vida, pela própria dificuldade de viver 
e, outrossim, em virtude das tentações do Diabo. Mas, nesse mundo 
de sofrimento, há possibilidade de alcance da eternidade do Paraíso, 
após o falecimento. Já no “Inferno mesmo”, a pena recai no não 
vislumbramento de Deus e na ausência das suas bênçãos: no tempo 
eterno excluso do Céu.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A divisão do Inferno em zonas diferentes com distintas formas 
de sofrimento não é um dado novo. Entretanto, cada interpretação 
possui suas singularidades e pode descortinar atualizações e, outros-
sim, permanências de diferentes estratos do tempo. É isso que as 
narrativas dos entrevistados indicam na contemporaneidade. Por 
isso, é mister inferir que a organização do além segue uma linha 
interpretativa condizente com as mazelas sofridas no mundo terreno 
onde os dois Infernos estão situados e sobrepostos. Suas definições 
tomam como matrizes narrativas o sofrimento vivido na dimensão 
terrena.
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Não há piores ou melhores: a 
violência, o preconceito e o medo 
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INTRODUÇÃO

Quando resolvi trocar a capital, Fortaleza, onde “nasci e me 
criei”, por uma rotina menos conturbada em Sobral, pensei 
que os 230 quilômetros que separam os dois municípios 

me afastariam do onipresente cheiro de fumaça, da sinfonia disso-
nante das buzinas dos veículos e do eterno estado de quase atraso 
para todos os compromissos devido ao acúmulo de engarrafamen-
tos e obstáculos impostos por uma cidade saturada de pessoas e 
suas histórias. Mas, acima de tudo, pensei que me despediria da 
violência, que como um hóspede inconveniente e mal humorado, 
cuja estadia vai aumentando contra nossa vontade, insiste em nos 
desejar um bom dia que mais parece agouro nos primeiros informes 
dos rádios e telejornais, nos acompanhando até a hora de dormir e 
nos deixando em constante estado de alerta. Aliás, em verdadeiro 
pânico, em determinados momentos.

A fumaça dos veículos deu lugar à das queimadas, que a cada 
ano consomem um naco maior da mata da serra da Meruoca, substi-
tuindo a decoração verde que minha janela emoldura por um cinza 

Doi: 10.35260/87429847p.145-178.2021

mailto:jerfsonlins@gmail.com
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desbotado, sem graça. O barulho das buzinas ainda se faz presente, 
mas inegavelmente bem menor, competindo em igualdade de condi-
ções com o canto dos pássaros e grilos, que muito tempo antes de 
mim foram expulsos da outrora bucólica Fortaleza.

Contudo, os atrasos tornaram-se menos comuns, assim como o 
tempo parece ter se alongado de forma inversamente proporcional às 
distâncias. Acima de tudo, as oportunidades que se abriram com a 
mudança de ares foi o  que mais me convenceu de que fiz a melhor 
escolha, afinal, Sobral é uma cidade média de destaque, em cresci-
mento econômico, com desenvolvimento perceptível ano a ano e 
demais expressões empregados pelos gestores para atrair investidores.

Mas o medo e a violência sempre seguem o caminho do dinheiro. 
Onde há prosperidade econômica, há possibilidades para empreen-
dedores de todas as áreas, inclusive para quem comercializa produtos 
e serviços ilegais, como as drogas, objetos roubados e assassinatos. 
Afinal, o medo e a violência que afligem as sociedades não são entida-
des, mas reflexos das ações das pessoas que constroem estas sociedades 
e, desse modo, impactam em suas vidas, suas trajetórias e narrativas.

A posição de forasteiro me permitiu enxergar e questionar deter-
minadas atitudes naturalizadas pelos nativos e, por que não, por mim 
mesmo. Logo, achei estranho os noticiários de Sobral falarem tanto 
em violência quando os números nem sequer chegavam perto daque-
les com os quais aprendi a conviver em Fortaleza. Percebi que eu já 
havia naturalizado a violência, bem como os moradores locais, assim 
como ocorreu em Fortaleza há algumas décadas, antes da violência 
se tornar onipresente naquela cidade, instintivamente passaram a 
temer e a evitar determinados locais, tidos como perigosos.

O problema é que da mesma forma que a violência e o medo 
impactam o imaginário sobre determinados locais, maculando a 
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imagem que a população dos demais recantos da cidade faz deles, 
impactam também sobre a imagem das pessoas que neles vivem. E 
foi exatamente para perceber o impacto que este processo de estabe-
lecimento de determinados locais como “territórios da violência”2 
causa na vida de seus moradores que submeti projeto de pesquisa 
ao mestrado acadêmico em geografia da Universidade Estadual Vale 
do Acaraú.

Para tal objetivo, optei por delimitar o espaço de pesquisa a dois 
bairros vizinhos encarados de forma oposta pela população da cidade: 
enquanto o Renato Parente é considerado um bairro relativamente 
seguro e um dos pontos mais aquecidos do mercado imobiliário 
local, seu vizinho, o Nova Caiçara, mesmo antes de ser inaugurado 
já era apontado como uma área a ser evitada, um território da violên-
cia, ganhando espaço na mídia como polo de criminalidade e, no 
imaginário da população, como verdadeiro reduto de criminosos.

Quanto ao método, foram diversas etapas, como aplicação de 
entrevista, cartografia, análise do discurso e, neste capítulo, trato 
especificamente do uso da história oral como forma de produção das 
fontes, especificamente as narrativas de moradores de cada um dos 
dois bairros, demonstrando toda a carga negativa que a vinculação 
do Nova Caiçara à violência causa nas relações entre as pessoas em 
Sobral, que muitas vezes separadas por algumas centenas de metros, 
se veem como diferentes e inconciliáveis simplesmente por causa de 
preconceitos estabelecidos, no sentido pleno da palavra, de conceito 
prévio, sem o crivo de elementos que o fundamentem.

2 O conceito é desenvolvido em minha dissertação: FREITAS, Antonio Jerfson Lins de. Sobre 
Viver em Sobral-CE: da segregação à estigmatização socioespacial nos territórios da vio-
lência e do medo. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Geografia) – Universidade Estadual 
Vale do Acaraú, Sobral, 2019. Disponível em: http://www.uvanet.br/mag/documentos/disser-
tacao_0f9a782bccf1e0009a607cf6231446d7.pdf. Acesso em: 01 set. 2020.

http://www.uvanet.br/mag/documentos/dissertacao_0f9a782bccf1e0009a607cf6231446d7.pdf
http://www.uvanet.br/mag/documentos/dissertacao_0f9a782bccf1e0009a607cf6231446d7.pdf
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AS NARRATIVAS

Portelli (1997) nos ensina que quando nos dispomos a ouvir 
a história de alguém, reconhecemos que esta pessoa detém um 
conhecimento que nós não possuímos e, com humildade, busca-
mos aprender a partir de sua narrativa. Mas para tal, não precisamos 
assumir uma postura de apatia ou de condescendência. É preciso, 
sim, manter uma postura de educação em relação ao narrador, é 
preciso estarmos abertos, numa verdadeira troca de experiências, mas 
sem perder de vista o que motivou este encontro de vidas.

Ser educado, segundo o autor, não nos obriga a esquecermos de 
pontuar as narrativas com colocações do tipo “’Você tem certeza?’, 
‘não sei muito bem se concordo com você’, ‘Outras pessoas já me 
deram versões diferentes desse episódio’” (PORTELLI, 1997, p. 
11). Não podemos deixar de considerar quem está nos contando 
aqueles fatos, qual a sua intenção ao nos contar aquilo especifica-
mente daquela forma, qual seu lugar de fala e como este narrador 
encara o nosso lugar social de escuta.

A história oral vai além do que o termo aparenta exprimir. Não 
se trata meramente de uma fala qualquer captada por um historia-
dor, ou nas palavras de Portelli (2016, p. 10), “não são encontradas, 
mas cocriadas pelo historiador” (grifos do autor). E Portelli vai além:

Elas não existiriam sob a forma em que existem sem a 
presença, o estímulo e o papel ativo do historiador na entre-
vista feita em campo. Fontes orais são geradas em uma troca 
dialógica, a entrevista: literalmente, uma troca de olhares. 
Nessa troca, perguntas e respostas não vão necessariamente 
em uma única direção. A agenda do historiador deve corres-
ponder à agenda do narrador; mas o que o historiador quer 
saber pode não necessariamente coincidir com o que o 
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narrador quer contar. Como consequência, toda a agenda da 
pesquisa pode ser radicalmente revista (PORTELLI, 2016, 
p. 10).

E ao se lidar com narrativas que exprimem temas como medo, 
violência e preconceito, estas agendas podem se chocar de forma 
contundente. O medo relaciona-se à perda, seja de algo ou alguém. 
Dessa forma, o medo da perda ronda as mentes dos narradores. Uma 
palavra mal escolhida pode significar a perda da paz, da moradia, da 
vida, daí a dificuldade em convencer as pessoas a se abrirem sobre 
o que lhes provoca medo.

Por isso, a cocriação de fontes orais sobre violência com pessoas 
que convivem com ela diariamente requer mais do que sensibilidade, 
mas o estabelecimento de uma espécie de cumplicidade. O medo 
parece anestesiar a língua enquanto acelera o coração. Mas com a 
criação do vínculo, as palavras fluem, mesmo que através do subter-
fúgio do uso dos eufemismos e metáforas.

Foram necessários meses de negociação para que as primeiras 
narrativas pudessem fluir. Os primeiros narradores em potencial 
literalmente “fugiam” à primeira menção da palavra violência. Como 
forma de tangenciar o problema, optou-se por falar sobre práticas 
cotidianas, sobre a vida na cidade, nos bairros, o que sem exceções 
sempre levou ao tema da violência, afinal, ele está “na moda”. A 
violência já lançou seus tentáculos sobre as diversas facetas da vida 
urbana e, dessa forma, não demora a surgir em conversas até mesmo 
sobre educação, sobre deslocamentos urbanos, sobre a escolha de 
um lugar para morar.

Medo semelhante ao dos narradores do bairro Nova Caiçara 
para falarem sobre a violência foi percebido nos alertas que me foram 
feitos por diversas pessoas para que todos os cuidados fossem tomados 
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ao pesquisar e ao falar sobre aquela comunidade. “Não entre lá! É 
perigoso”! “Você tem cara de policial e os marginais podem fazer 
alguma coisa com você”! No final, a maior preocupação foi com os 
narradores, que preferiram falar fora das fronteiras do bairro, seja no 
trabalho, em um restaurante em uma área “neutra”, seja na casa de 
amigos, mas sempre sob o escudo do sigilo, o que muitas vezes parece 
contradizer as falas, mas que na verdade, como será possível verificar, 
é a garantia de manter uma identidade de cidadão neutro, isento, 
que está além dessas questões, que não se mete com o crime, mesmo 
que para falar sobre ele, afinal, é preciso manter a política da boa 
vizinhança, ou nas palavras de uma das narradoras, “é preciso saber 
fazer os vizinhos” (BATISTA, 2018). Pela sua preservação, optou-se 
por usar pseudônimos aleatórios para cada um dos narradores.

Em uma cidade como Sobral, onde há uma construção tão 
bem elaborada de uma história heroica, ufanista, ou nas palavras 
de Nilson Almino de Freitas (2010), sua monumentalização e uso 
político, não se deve estranhar uma verdadeira invisibilização das 
populações pobres, relegadas à margem. É por este motivo que se 
faz fundamental ouvir estas pessoas, e a história oral é um caminho 
potencialmente interessante por sua própria essência, pois ela veio 
exatamente permitir que vozes antes sem ressonância na história 
pudessem finalmente ganhar relevância e visibilidade. Apesar de 
haver pesquisas com história oral utilizando depoimentos de figuras 
que sempre tiveram destaque nas fontes escritas, a exemplo de políti-
cos e grandes empresários, a maior parte das pesquisas concentra-se 
nas pessoas das classes subalternas, o ribeirinho, o trabalhador do 
chão de fábrica, a dona de casa, o pedreiro, o agricultor, enfim, como 
bem resume Etienne François:
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A história oral seria inovadora primeiramente por seus 
objetivos, pois dá atenção especial aos “dominados”, aos 
silenciosos e aos excluídos da história (mulheres, proletá-
rios, marginais etc.), à história do cotidiano e da vida privada 
(numa ótica que é o oposto da tradição francesa da história 
da vida cotidiana), à história local e enraizada. Em segundo 
lugar, seria inovadora por suas abordagens, que dão preferên-
cia a uma “história vista de baixo” (Geschichte von unten, 
Geschichte von innen), atenta às maneiras de ver e de sentir, 
e que às estruturas “objetivas” e às determinações coletivas 
prefere as visões subjetivas e os percursos individuais, numa 
perspectiva decididamente “micro-histórica” (FRANÇOIS, 
2006, p. 4).

Ou seja, a história oral veio atribuir autoridade às falas e a atores 
sociais até então considerados “figurantes” da história. Apenas às 
classes dominantes cabia o poder de impor suas narrativas. Vale 
lembrar o que afirma o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1989, p. 
15): “O que faz o poder das palavras de ordem, poder de manter a 
ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e 
daquele que as pronuncia, crença cuja produção não é da compe-
tência das palavras”. Assim, ao ouvir e fazer ouvir as narrativas de 
quem até então não tinha espaço para se fazer ouvir, o pesquisador 
que utiliza a história oral desempenha um papel revolucionário, o 
de legitimar discursos até então fadados ao esquecimento.

Contudo, conforme alerta Verena Alberti (2004, p. 47), não 
se trata de promover “polarizações do tipo ‘história de baixo’ versus 
‘história de cima’”, pois isso contribui para o enfraquecimento da 
especificidade da história oral, ou seja:

[...] a de permitir, entre outras coisas, o registro da experiên-
cia de um número cada vez maior de grupos, e não apenas 
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dos que se situam “embaixo” na escala social. É certo que 
os que se situam “acima” costumam deixar mais registros 
pessoais – como cartas autobiografias, diários etc. – de suas 
práticas. Neste sentido – mas só neste –, é possível admitir 
que entrevistas de história oral com os que se situam “abaixo” 
na escala social poderiam ser prioritárias. Essa circunstân-
cia leva, contudo, a uma curiosa conclusão: à medida que a 
ênfase sobre a “história de baixo” acaba vinculada à noção de 
“povos sem escrita”, a história oral torna-se uma compensa-
ção para a incapacidade daqueles grupos de escreverem sobre 
si mesmos. Assim, um argumento que, inicialmente, recla-
mava maior importância para os “de baixo”, corre o risco de 
acabar reforçando, ainda que indiretamente, o preconceito 
em relação a eles: eles não são capazes de deixar registros 
escritos sobre si mesmos.

Se, ao invés, desvincularmos a história oral dessa polari-
dade entre “história de baixo” e “história de cima”, ou entre 
“vencidos” e “vencedores”, reforçaremos suas características 
teórico-metodológicas – o fato de possibilitar a constituição 
de fontes que documentam histórias de vida, experiências 
pessoais e visões de mundo de diferentes pessoas e grupos 
– e impediremos que as clivagens sociais acabem se reprodu-
zindo nas próprias pesquisas (ALBERTI, 2004, p. 47-48).

Assim, não se trata apenas de ilustrar a realidade conhecida 
com depoimentos interessantes ou, como na linguagem jornalís-
tica, registrar as falas de fontes sobre determinados fatos, fazendo 
a transformação das informações, através da aplicação de técnicas 
específicas, em notícias. A história oral vai além. Nas palavras de 
Lozano:

A história oral poderia distinguir-se como um procedimento 
destinado à constituição de novas fontes para a pesquisa 
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histórica, com base nos depoimentos orais colhidos sistema-
ticamente em pesquisas específicas, sob métodos, problemas 
e pressupostos teóricos explícitos. Fazer história oral signi-
fica, portanto, produzir conhecimentos históricos, científi-
cos, e não simplesmente fazer um relato ordenado da vida e 
da experiência dos “outros” (LOZANO, 2006, p. 17).

Afinal de contas, nesta pesquisa busca-se a compreensão de como 
o geral, o contexto sócio-histórico de Sobral, afeta o particular, as 
pessoas que dão vida à cidade. Busca-se compreender como toda 
a construção de estigmas espaciais e de classe impactam negativa-
mente os moradores dos bairros aqui classificados como territórios da 
violência e do medo, por isso recorri à história oral, que nas palavras 
de Portelli (2012, p. 27) “é, principalmente, um modo de deixar 
a política e as condições sociais vivas e tangíveis, evidenciando seu 
impacto sobre a vida de determinadas pessoas”.

“Eles pegaram os piores de cada canto e botaram 
em um só local”

Às vezes com e às vezes sem muros, as cidades são construídas 
com separações intransponíveis entre seus habitantes. Não cabe aqui 
fazer uma discussão muito demorada sobre o conceito de segrega-
ção espacial, que em poucas palavras seria o estabelecimento de 
um isolamento forçado de parte de seus habitantes, normalmente 
minorias ou vítimas de determinados preconceitos, como no caso 
das populações mais pobres, os excluídos do consumo, do mundo 
capitalista, relegados a viver nas piores áreas da cidade, que não 
despertam interesse dos agentes imobiliários.

Esta população, desta forma, torna-se uma verdadeira subclasse, 
formada por não cidadãos, cujos direitos dependem dos interesses 
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postos em jogo na realidade urbana capitalista. Enquanto não podem 
exercer plenamente a “cidadania capitalista”, ou seja, não são capazes 
de desenvolver pleno poder de consumo (CANCLINI, 2015), estas 
pessoas devem ser evitadas pelas classes privilegiadas, o que impacta 
diretamente na ordenação espacial das cidades, que “são construídas a 
partir do evitamento e separação” (BAUMAN, 1999, p. 56), estraté-
gia adotada pelas elites capitalistas para evitar o encontro indesejado 
com as classes menos favorecidas.

Da mesma forma que segregam, as elites urbanas também se auto 
segregam para evitar os contatos indesejados, seja com o isolamento 
em condomínios de luxo com diversas barreiras de entrada, ruas 
privadas com entrada restrita através do uso de guaritas e cancelas 
ou com casas de muros altos, com concertinas, cercas elétricas e 
câmeras, verdadeiras “gaiolas douradas”.

E esse fenômeno da auto segregação pode ser claramente obser-
vado entre os moradores do bairro Renato Parente. Chega ao ponto 
de a interação entre muitos, por um longo período, ter sido feita 
apenas a partir de aplicativos e redes sociais, mesmo em se tratando de 
vizinhos próximos. É o que relata o comerciante Mayrton Pinheiro 
(MP):

Jerfson Lins (JL): E... Em relação a... O relacionamento 
entre os moradores, como é que o senhor vê? 

MP: O relacionamento entre os moradores é um relaciona-
mento diferente do que eu tinha costume de ver, o relaciona-
mento que eu fui criado vendo e, até certo tempo, eu ainda 
via onde eu morava antes era de moradores do próprio bairro 
se comunicarem, conversando na calçada, numa praça, aqui 
não, alguns moradores que justamente conversam, é por 
WhatsApp, e ainda é com cuidado, porque se for justamente 
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com portão aberto, ele fica sem o celular e sem outras coisas, 
e tem que ter cuidado porque se não o cara vem e tira até o 
celular ou outras coisas até por uma vara, por cima do muro 
pode tirar e levar (PINHEIRO, 2018).

O investimento em segurança teve seus vieses. Ao mesmo tempo 
em que proporciona a falsa sensação de segurança na privacidade dos 
muros das residências, amplia a sensação de insegurança nas áreas 
públicas pela falta de ocupação. A percepção, por exemplo, de que 
as câmeras de vigilância inibem ações criminosas faz com que os 
moradores busquem a “segurança” proporcionada pela sua presença, 
mesmo com a consciência de que em determinados momentos 
dificilmente há alguém observando as imagens, conforme se percebe 
no relato do professor Ewerton Pereira (EP):

JL: O Renato Parente, hoje, provavelmente seja um dos 
bairros mais vigiados da cidade, você vê muitas câmeras, você 
não anda pelo bairro sem ver uma câmera, cercas, muros 
altos...

EP: É e eu sou muito claro. E lá eu saio cinco e meia pra 
fazer meu funcional. Eu vou margeando as casas porque eu 
vejo as luzinhas das câmeras abrindo aquele vermelhinho. 
E é uma questão natural, que você tem que ter um receio 
porque, querendo ou não, todo mundo tem receio, mas a 
gente ainda tem receio.

[...]

De manhã cedo, cinco e meia, eu vou rodando. Eu evito 
local com só terreno. Que tenha só terreno. Porque hoje eu 
vou... Vamos supor... Lá de casa até aquela nova praça, eu 
saio num ziguezague, assim, nas ruas, oh! Querendo ou não 
ainda é cedo. Ainda tá clareando ali. Mas assim, agora, claro, 
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eu acho que tem determinados horários que você não pode 
andar a pé, você não... Sabe, assim... Eu não me arrisco. Um 
exemplo: como existe em qualquer lugar, como existe em 
Fortaleza, locais que você vai de manhã, mas de noite não 
entra, não vai passar (PEREIRA, 2018).

Com o passar do tempo, a notícia da implantação de um 
empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida causou 
preocupação entre os moradores do Renato Parente. Em sua longa 
fala inicial sobre os problemas de infraestrutura do bairro, Ewerton 
Pereira afirma que a falta de iluminação causava medo nos morado-
res. Contudo, a novidade de sua fala encontra-se em um pequeno 
fragmento, no qual afirma:

EP: [...] Muito lugar que era completamente escuro, então 
dava essa sensação de insegurança. E a gente achava... Tinha 
certeza que não era... Não existia ainda o Caiçara pra dizer 
que tinha uma sensação de insegurança. Porque hoje existe 
a sensação de insegurança (PEREIRA, 2018).

Nessa fala, o professor deixa transparecer que o bairro Nova 
Caiçara passou a povoar o imaginário dos moradores locais como 
foco de insegurança. Adiante, ele relata que houve uma mobilização 
dos moradores contra o empreendimento:

JL: Você sente que a segurança no bairro melhorou com o 
passar do tempo?

EP: Eu acho que... Com certeza! Com certeza! Pelo menos o 
sentimento, o terror que era embutido diminuiu muito mais. 
Era constantemente, a gente vivia de terror. [...] O progresso 
da cidade praquele lado também traz em consequência o 
sentimento da questão da violência, o sentimento de insegu-
rança, isso daí é uma coisa que é natural, infelizmente, da 
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nossa sociedade. Mas ali, agora com o anel viário, excelente! 
É uma infraestrutura excelente! Porque todos os veículos que 
vêm da serra não vão passar por dentro de Sobral, vão passar 
por... Vão passar margeando o bairro. Então, querendo ou 
não, terrenos ali serão valorizados, vão começar a lotear mais, 
e com isso vai chegar mais sensação de segurança. É uma 
questão natural da mesma forma como todo mundo lutou 
contra o Caiçara. E eu sempre digo: o Caiçara... Houve 
menos repercussão depois do Caiçara do que no início. 
No início era... O sentimento de insegurança era muito 
maior, porque isso amedrontava muito. Mesmo depois que 
houve o Caiçara, eu achei menor. Eu achei menor [grifos 
nossos] (PEREIRA, 2018).

No final, ele reconhece que o Nova Caiçara não se mostrou 
tão problemático quanto imaginavam os moradores do Renato 
Parente. Da mesma forma, o gerente comercial Adaílton Lopes 
(AL) reconhece que houve certo exagero por parte dos moradores 
do bairro, mas atribui o menor impacto do empreendimento na 
segurança do Renato Parente à atuação dos vizinhos em parceria 
com a polícia:

JL: Quando o Caiçara foi inaugurado, em 2014, alguns 
moradores chegaram a falar que estavam com medo de 
desvalorizar os terrenos do Renato Parente e aumentar a 
insegurança. Você acha que teve esse impacto? 

AL: Vamos nós. Eu fui um dos moradores que eu tinha 
medo da questão da insegurança, porque eu acompanhei 
colegas que trabalham na prefeitura me falaram assim... 
Eles me falavam assim em situação, o que eu vou relatar... 
Eles pegaram os piores de cada canto e colocaram em 
um só local [risos]. Pronto, ai eu vi, vixe, então não vai dar 
certo. Ou eles vão se matar entre si ou então eles vão criar 
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aquela “zona” na cidade em geral. Foi o que está aconte-
cendo. E foi um dos meus medos, foi a questão principal-
mente a insegurança. E realmente, no início, alguns ali do 
Caiçara foram querer dar uma de “gaiato” lá no Renato 
Parente, mas como eu te falei, graças a nós, vizinhos, nós 
conseguimos dar esse basta com a nossa união e, claro, a 
atuação da polícia também, e eu vejo que questão de desva-
lorização não houve. Eu vejo dessa forma, que não houve, 
até porque, hoje, o mercado já está aquecido novamente com 
construções lá no Renato Parente e eu vejo que desvaloriza-
ção não houve. O que houve, de fato, mesmo, que foi uma 
das coisas que eu pensei que não ia haver, que era o problema 
da falta de água, porque o Caiçara ficou bem no meio onde 
chegava... Onde saía da adutora, né? A adutora do Sumaré, 
a nossa tubulação, e ia até o Renato Parente. O Caiçara ficou 
bem no meio. Então, antes de chegar no Renato Parente, 
tinha que chegar no Caiçara.

[...]

Mas só confirmando aquilo que eu falei antes: eu vejo que 
ali, apesar de muitos problemas de insegurança, eu vejo que 
é um bairro também, por fora, e pra algumas pessoas que 
eu conheço que moram lá, eu vejo que é um bairro bem 
bacana de se morar. Infelizmente tem aquelas pessoas que 
foram colocadas, que deram oportunidades, na verdade, pra 
eles, que eles não tão sabendo aproveitar, né? E tá ocasio-
nando tudo isso. Mas eu vejo que, eu volto a dizer, que com 
trabalho de educação pesado mesmo possa resolver tudo isso 
[grifos nossos] (LOPES, 2017).

De acordo com Adaílton Lopes, a origem de seus medos foi 
exatamente na fala de “colegas que trabalham na prefeitura”, que 
certamente teriam autoridade para falar sobre o perfil dos futuros 
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moradores do residencial, segundo eles “os piores de cada canto”. 
A generalização e preconceito presente nas falas dos “colegas” de 
Adaílton Lopes ajudaram a estabelecer a imagem negativa do bairro, 
reforçada pela atuação de “alguns ali do Caiçara” que “foram querer 
dar uma de gaiato” e praticar crimes no Renato Parente. Mas como 
fica entendido na fala do narrador, foram casos isolados, longe da 
generalização inicial. Em todo caso, este discurso reforçou a estig-
matização territorial dos moradores do Nova Caiçara, seguindo o 
processo explicado por Wacquant:

Em vez de se encontrar disseminada pelo conjunto de zonas 
de habitação operária, a marginalidade avançada tende a 
concentrar-se em territórios isolados e claramente circunscri-
tos, cada vez mais percepcionados, tanto por fora como por 
dentro, como lugares de perdição – que assumem a aparência 
de baldios urbanos ou de “pátios dos milagres” [áreas barras-
-pesadas] da cidade pós-industrial que só os desviantes ou os 
resíduos da sociedade frequentam porventura. Quando esses 
“espaços penalizados” (Pétonnet, 1982) são, ou ameaçam 
tornar-se, componentes permanentes da paisagem urbana, 
os discursos de descrédito amplificam-se e aglomeram-se à 
sua volta, tanto “vindos de baixo”, nas interacções banais 
da vida quotidiana, como “vindos de cima”, nos domínios 
jornalístico, político e burocrático (ou até, científico). Uma 
mácula localizada sobrepõe-se então aos estigmas já operan-
tes, tradicionalmente ligados à pobreza e à pertença étnica 
ou ao estatuto de imigrante pós-colonial, aos quais ela não se 
reduz embora lhes estejam estreitamente ligados.

[...]

Em cada metrópole do Primeiro mundo, uma ou mais 
aglomerações, sectores ou concentrações residenciais de 
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habitação social são publicamente conhecidos e reconheci-
dos como os tais infernos urbanos onde o perigo, o vício e 
o abandono fazem parte da ordem das coisas. Alguns até 
adquirem o estatuto de sinónimo nacional de todos os males 
e perigos que doravante afligem a cidade dualizada.

Que esses lugares estejam ou não deteriorados, sejam ou 
não perigosos e a sua população seja ou não essencialmente 
composta de pobres, minorias e estrangeiros, tem pouca 
importância, no fim de contas: a crença preconceituosa de 
que assim são basta para engendrar consequências social-
mente nocivas (WACQUANT, 2010, p. 28-29).

É evidente que Adaílton Lopes reconhece o preconceito nas 
afirmativas, por isso se esforça para deixar claro que a opinião não 
é sua, mas de “colegas da prefeitura”. Para minimizar o desconforto 
com a própria fala, ele ri e retoma um discurso conciliador, com o 
emprego de eufemismos, de que a imagem negativa se deve a pessoas 
que não estão “sabendo aproveitar” a oportunidade por falta de 
um “trabalho de educação pesado”. Sobre a análise do riso, Verena 
Alberti afirma:

E a pessoa ri quando na verdade ela queria chorar. Mas ela ri 
provavelmente para atenuar aquilo que ela está dizendo. Eu 
acho que a pessoa ri em diferentes circunstâncias e, no caso, 
não é riso de felicidade ou gargalhada, mas é o riso assim, 
como uma vírgula depois que a pessoa acabou de falar, um 
ponto, um parágrafo. Não é isso que ela está mostrando. 
Talvez o riso queira dizer o contrário do que a gente conven-
cionalmente acha que é um riso. Então, acho que ninguém 
é melhor do que você para analisar suas entrevistas, o vídeo, 
para descobrir quais são essas nuanças em que o riso aparece 
(FREITAS, ARAÚJO, SALES, 2017, p. 241).
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Diferente dos dois primeiros narradores, Mayrton Pinheiro não 
se preocupa com a atenuação de seu discurso, retratando o Caiçara 
de forma bastante negativa. Em sua forma peculiar de falar, com a 
utilização de metáforas, ele explica:

JL: Alguns moradores chegaram até a se assustar com o 
aumento da quantidade de moradores na região, não só no 
bairro, mas nas redondezas. Teve um aumento muito grande 
da quantidade de moradores na Cohab III, de uns anos pra 
cá cresceu muito o bairro. Teve o Caiçara, a implantação 
do Caiçara... E alguns moradores chegaram, na época, em 
comentários há tempos atrás, terem medo de isso aumen-
tar a insegurança. O senhor acha que isso de alguma forma 
aumentou essa insegurança? Ou só foi sensação?

MP: É mais ou menos assim... Você sabe que se você estiver 
perto de uma fossa, não tem como você sentir um cheiro 
de churrasco, de frutas, você vai sentir o cheiro é de merda 
mesmo. Então, a pessoa está morando aqui e vem uma quali-
dade de pessoas... Que... Nós já sabemos... Hoje é compro-
vado que a maioria das pessoas que chegam aqui pra assaltar, 
essas coisas, assim, arrombamentos, são pessoas que já saem 
fugindo por veredas que têm aqui que ligam o bairro Renato 
Parente ao bairro do Caiçara, é lógico que essas pessoas são 
que vêm desse bairro do Caiçara e aumentou muito depois 
que esse bairro foi criado. Mas não é o que a gente quer, é o 
que acontece. Então é isso.

Então é lógico que... Tem até uma parábola que diz que o 
urubu, ele é atraído pela carniça e o beija-flor, ele é atraído 
pela flor. Isso significa que o que é bom, gera o que é bom, 
e o que é ruim, gera o que é ruim. Ali não foi, justamente, 
colocado pra morar profissionais, cidadões (SIC) bem 
empregados... Pra morarem... Foram pessoas, como se sabe, 
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a maioria ou quase todo mundo é desempregado, pequenas 
rendas. Então a qualidade da educação é muito pouca. Não 
é de esperar coisas melhores num bairro daquele ali mesmo 
não.

Então, a coisa é mais ou menos assim: você sabe que tendo 
uma frigideira quente, é mais fácil você se queimar numa 
frigideira quente do que numa fria. Estou certo? Então, é 
mais fácil morrer numa piscina cheia do que numa praça 
onde não tem água pra se afogar, não é isso? A lógica é essa aí. 
Então, se nós moramos hoje num bairro vizinho a esse bairro 
que tem esse nível de vidas de pessoas com condições inferio-
res a que nós temos aqui no bairro, não podemos esperar 
coisas tão boas, do meu ponto de vista (PINHEIRO, 2018).

Ao comparar, em sua narrativa, o Nova Caiçara e seus moradores 
com elementos negativos, como fossa e urubus, além de generali-
zar o perfil dos moradores do bairro vizinho como de “condições 
inferiores” aos dos moradores do Renato Parente, o que, em sua 
lógica, torna impossível esperar “coisas melhores num bairro daquele 
ali”, Mayrton Pinheiro evidencia seus preconceitos. O emprego das 
metáforas serve como fio condutor de sua argumentação, além de 
soar como tentativa de confirmar sua tese determinista.

Enquanto isso, o comerciante retrata os vizinhos do Renato 
Parente de uma forma absolutamente contrária:

JL: Eu digo porque o senhor apontou o perfil que o senhor 
acha dos moradores do Caiçara, que são pessoas de baixa 
renda, que não trabalham... E aqui, no Renato Parente, 
como é que o senhor vê os moradores?

MP: Não. Aqui nós sabemos que, justamente, na casa que 
não tem justamente um cidadão aqui bem empregado, tudo 
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em quanto, ele é um empresário ou, então, na casa que 
não tenha um empresário, tem, justamente, o marido e a 
esposa que trabalham. Quer dizer, que são pessoas que estão 
agregadas a um grupo de pessoas que ajuda a nação, porque 
hoje quem trabalha e paga impostos, tudo em quanto, está 
ajudando, e o que não trabalha, chega, mata, assalta, tudo 
enquanto, o trabalho dele não é construir, é destruir. Até 
que existe ai os “direitos humanos”, mas ai é um “direito do 
desumano”.

São “direitos desumanos”, porque hoje o cidadão, ele é 
agredido, mas os direitos humanos não procuram apoiar 
ninguém da família, da pessoa, do cidadão que foi agredido. 
Não! Ele vai apoiar é o do bandido. Então é lógico que o 
bandido, ele jamais quer deixar de ser bandido, que ele tem 
o apoio (PINHEIRO, 2018).

3 Esta expressão, “cidadão de bem”, por si só suscitaria uma discussão mais ampla, que po-
deria ser abarcada por trabalhos dissertativos em diversas áreas, do direito às ciências so-
ciais, o que não é o proposto neste momento. Um artigo desenvolvido por João Carlos da 
Cunha Moura apresenta algumas observações bastante pertinentes para esta discussão. 
Para o autor, o “cidadão de bem” é uma imagem pela qual o sujeito quer ser socialmente 
visto, sendo que não é uma identidade padrão, desde que o sujeito tenha comportamento 
dentro dos limites do Direito Penal. “Em outras palavras, não é necessário agir de uma única 
forma pré-estabelecida, mas antes, coadunar-se com os padrões de aparência que lhe re-
veste a legitimidade de ações, inclusive indo de encontro ao que prescreve a ordem jurídica. 
Esse cidadão comum, padrão, ‘de bem’, é reflexo da sociedade unidimensional, que não se 
firma em críticas, mas antes se adequa ao discurso jurídico emitido pelas várias micro-ins-
tâncias de poder (mídia, escola, prisão etc.). Reprodução do sistema capitalista de produção 
o ‘cidadão de bem’ tem o interesse na manutenção do status quo, pois uma possível mudança 
pode acarretar alterações no seu plano de vida. A ideia de transformação é rechaçada, pois 
as aspirações individuais podem ser comprometidas por uma mudança, por menos brusca 
que seja. A fragmentação dos sujeitos em diversas identidades e em classes leva aos ques-
tionamentos sobre em que lado deve estar, não em qual lado se escolhe ficar” (MOURA, 2013, 
p. 253).

O determinismo social mais uma vez se faz presente no discurso 
de Mayrton Pinheiro, segundo o qual enquanto o Renato Parente é 
um local a ser enaltecido por ser habitado por “cidadãos de bem”3, o 
Nova Caiçara seria exatamente o oposto, pois é moradia de pessoas 
que não “ajudam a nação”, que só destroem. Ele aproveita ainda para 
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tecer ataques aos movimentos em defesa dos direitos humanos, que 
segundo ele atuam para “apoiar bandido”, uma construção político-i-
deológica que ganhou bastante evidência nos últimos anos no Brasil 
com o crescimento da chamada “bancada da bala” no Congresso 
nacional, ou seja, de políticos cuja plataforma eleitoral baseia-se 
nas questões de segurança pública, com o largo emprego da mídia 
sensacionalista e de discursos polêmicos com a utilização de frases 
de efeito, como “bandido bom é bandido morto”.

Para ele, bairros como o Nova Caiçara seriam responsáveis pelo 
mal que assola a cidade, e que quem não se esforça para sair de tais 
lugares, seria tão mau quanto aqueles.

JL: E tem algum lugar de Sobral que o senhor não iria, não 
moraria de jeito nenhum por causa da violência? Se recebesse 
uma casa lá, o senhor não iria querer ir...

MP: Sumaré, Pantanal, Alto Novo, Caiçara, aquele lado ali, 
justamente, pra o Santo Antônio ali... Pro bairro ali, Dom 
Expedito. Não iria morar nesses bairros, não é desfazendo 
dos bairros, é porque, justamente, se eu estiver no implante 
de coisas boas, eu serei um bom também, e seu estiver no 
meio de umas coisas inferiores, eu vou ser inferior, mais 
ainda do que os outros. Porque os outros vão dizer que eu 
fui pra lá pra que, sabia que já lá já não prestava. Pelo menos 
eu vim pra cá, sendo o primeiro, e esperando que seria bom 
(PINHEIRO, 2018).

Outro destaque na narrativa de Mayrton Pinheiro é a merito-
cracia, que se mostra presente de forma explícita e implícita nas falas 
dos três narradores que ressaltam as dificuldades que enfrentaram até 
finalmente conquistarem seus objetivos. No caso do comerciante, 
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ele se orgulha de ter escolhido morar em um bairro de pessoas 
“superiores”.

4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ou Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).

JL: E se o senhor fosse definir o Renato Parente com poucas 
palavras?

MP: O bairro Renato Parente... Eu defino o bairro Renato 
Parente como, justamente, [escolhendo palavras] um bairro 
bem planejado, um bairro bem criado, um bairro que criou 
muita renda para o poder público, que foi um bairro que, 
dentro de pouco tempo, gerou muito, muito IPTU4, dentro 
de pouco tempo e tudo enquanto, e um bairro maravilhoso 
pra se morar, que tem um clima muito gostoso, mas muito 
mal cuidado pela administração pública. Estas são as palavras 
que eu posso, justamente, definir o bairro Renato Parente, 
que era um bairro que era pra ser cuidado com mais respeito 
e mais carinho.

JL: O que o senhor espera para o futuro aqui no bairro?

MP: Eu espero que o futuro, o bairro Renato Parente ele 
seja visto pelas autoridades públicas com uma visão de mais 
respeito, como um bairro de pessoas que merecem, justa-
mente, serem mais bem vistas pelo poder público com mais 
atenção, com áreas de lazer, com uma parte de segurança 
também, de um serviço mais bem prestado e que o cidadão 
possa chegar, onde mora... Chegar e dizer que mora no 
bairro Renato Parente e outras pessoas que ouvirem, terem 
vontade, também, de vir morar e não se admirar dele morar 
no bairro Renato Parente. Não foi um bairro invadido por 
moradores como se viu já muitas vezes acontecer, foi um 
bairro criado, como eu falei, programado, muito bonito, com 
muito carinho, tal, mas, hoje, muito abandonado pelo poder 
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público. Pelo menos, eu não tenho visto obra nenhuma feita 
aqui ainda pelo poder público dentro desses quinze anos que 
estive aqui. Obra nenhuma feita pelo poder público. Mas, a 
gente paga iluminação pública... Engraçado, nós temos um 
bairro aqui com muita falta de iluminação, mas todo mundo 
paga por iluminação pública. É incrível essa daí! Então, são 
essas as minhas palavras descrevendo aqui o nosso bairro 
Renato Parente, que eu gostaria muito de descrever como 
um filho que descreve uma boa mãe e um bom pai, de um 
morador de um bairro maravilhoso, mas não existe bom sem 
defeito e não existe ruim, também, sem bondade. Essas são 
as minhas palavras. Muito obrigado, também! [grifos nossos] 
(PINHEIRO, 2018).

Para ele, o Renato Parente, diferente de “bairro invadido 
por moradores”, exigiu e exige sacrifícios de seus habitantes, que 
tiveram de enfrentar as mais diversas dificuldades para merecerem 
o reconhecimento de morar em um lugar superior, respeitado pelas 
autoridades e invejado por quem não dispõe dos meios de habitá-lo. 
Os moradores do Renato Parente fazem por merecer certos privilé-
gios em detrimento de pessoas que não tiveram de se esforçar para 
conseguir algo, que não ajudam a nação e não geram renda ou pagam 
impostos. Enfim, para ele, se alguém vive em situação precária, isso 
se deve a um comodismo e à espera por um assistencialismo por 
parte do Estado.

“Às vezes eu nem ligo! É besteira!”

Desde o início, a jovem estudante Renata Sampaio mostrou-se 
tranquila diante do gravador. Aparentemente, as inúmeras vezes 
que teve de explicar aos seus amigos que o Nova Caiçara não é tão 
violento quanto pensam a ajudaram a estabelecer seu discurso sobre o 
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bairro. Após alguns desencontros, achou por bem contar sua história 
na escola onde trabalha, no seu antigo bairro, o Alto do Cristo. A 
conversa foi registrada no dia 8 de janeiro de 2018.

JL: [Renata], antes de ir para o Caiçara, você morava onde?

Renata Sampaio (RS): Eu sempre morei aqui no Alto do 
Cristo, e aí quando começou esse surgimento, né, dessas 
casas, a minha mãe se inscreveu, e aí, com pouco tempo 
depois ligaram pra ela dizendo que ela foi aprovada, e tal, 
e quando... E isso, eu morava com ela, aí acabou que no 
meu relacionamento antigo, ele ganhou... Assim, porque foi 
assim: a sogra do tio dele ganhou, mas assim, não quis. E 
aí ela decretou pra gente, né?! E aí a gente tomou a respon-
sabilidade... Só que assim, na entrega das casas, quem foi 
morar lá primeiro foi eu, e lá era super tranquilo. Era bem no 
início assim do Caiçara, ali detrás do colégio Lysia [E.E.E.P. 
Lysia Pimentel Gomes Sampaio Sales] e... Foi... Lá era super 
tranquilo, assim, às vezes tinha alguma coisa porque lá no 
Caiçara não... Cê sabe que foi gente de... Um pouquinho de 
gente não muito boa, né, de cada bairro. Então, assim, não 
torna um lugar muito melhor do que era pra ser, mas enfim, 
lá, pelo menos onde eu morava, a minha quadra, o meu 
bloco era super tranquilo, a gente sempre via policiamento 
lá sendo mais, é... Como é que se diz? Presente, né, do que 
nos demais blocos.

E aí... Aí acabou que a gente se separou e eu fui morar com 
a minha mãe, né, que é em outro, no Caiçara II, chamado, 
né?! E lá, assim, lá eu não sei se é por conta que o bloco da 
minha mãe já é mais escondido, entendeu? E aí lá é assim, 
hoje tá mais tranquilo porque eles colocaram policiamento 
lá, né, nesse local onde a minha mãe mora, no Caiçara II, 
que era o local mais perigoso assim, do Caiçara. Então, como 
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foram colocados esses novos policiais, então assim, lá tá mais 
tranquilo, a gente não vê tantos meninos em esquina, né, 
as chamadas “bocas de fumo”, a gente não vê tanto mais 
como a gente via no começo. Mas assim, o bloco da mãe, 
em si, era muito tranquilo. Só que assim, é porque lá são 
dois blocos e a diferença... O que, o que separa é um hall 
que tem, entendeu? E aí, assim, o outro bloco tinha “boca 
de fumo”, essas coisas, e acabava que manchava a imagem 
do nosso bloco, entendeu? E aí acabou que depois com esse 
policiamento lá, a população se torna mais segura e às vezes 
acaba fazendo ligações anônimas, entendeu? Mas acabou que 
foi se desmanchando pouco a pouco, entendeu? E agora lá tá 
mais tranquilo, entendeu? Lógico que a gente não confia de 
deixar o portão, a porta aberta, que a gente não sabe o que 
espera, mas tá mais tranquilo (SOUZA, 2018).

Com a experiência de quem morou em dois apartamentos, tanto 
na primeira quanto na segunda etapa do residencial, Renata Sampaio 
busca, em sua fala, desconstruir a imagem negativa criada sobre o 
Nova Caiçara. Além de buscar qualificar os lugares onde morou 
como tranquilos, justifica que a imagem é negativada por causa de 
outros fatores, como o fato de ser um bloco “escondido” e por causa 
da presença de “um pouquinho” de pessoas “não muito boas”, envol-
vidas com “bocas de fumo”, mas que os moradores que realmente 
eram bons (e em oposição ao “pouquinho”, fica subentendido que 
são maioria) se contrapuseram a eles, fazendo denúncias anônimas, 
o que culminou com uma atual situação de tranquilidade, embora 
não a leve a “baixar totalmente a guarda” e cometer atos impruden-
tes, como deixar portão ou porta abertas, pois “a gente não sabe o 
que espera”.

JL: Assim, pra andar lá pelo Caiçara...
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RS: Assim, eu digo... Eu nunca tive medo de andar, assim, 
em bairros que se dizem ser perigosos. Lá... Porque assim, 
pelo que eu conheço dos meus amigos, uns até arriscam de 
ir me visitar, mas assim, às vezes eu sou muito afetada por 
eles porque, por mancharem o nome Caiçara, às vezes eles 
acabam que não vão me visitar. Mas sempre tem aqueles 
que se dizem... Que são mais corajosos, né, vamos dizer 
assim. Que vão me visitar. Mas assim, eles vão com aquele 
receio de acontecer alguma coisa... Porque assim, a gente 
nunca tá preparado pra nada. Quando acontecia que tinha, 
é, às vezes, tiroteio, então assim, era sempre em horários 
que a gente nunca imaginava que fosse, que hoje a violên-
cia tá ocorrendo aí o dia todo. Não tem mais esse negócio 
de a violência ser só à noite não, ela tá sendo em qualquer 
lugar, em qualquer hora e às vezes a gente fica com medo 
de alguma bala perdida, né, e tudo mais. Eles ficam com 
receio de ir. Mas assim, eu particularmente, depois que eu 
comecei a morar com a minha mãe, assim, eu evito de chegar 
muito tarde da noite, eu chego no máximo até onze, onze e 
meia. Passou disso, do local onde eu tô, eu prefiro ficar, não 
voltar, porque a gente não sabe o que espera. Principalmente 
pelo bloco da mãe, que é mais escondido. O meu, onde eu 
morava no início, era mais central, entendeu? Era avenida, 
já na saída do Caiçara... Então não tinha tanto, não era tão 
perigoso, vamos dizer assim, como era o da mãe, mas assim, 
mas agora, depois que colocaram esses policiais lá, se tornou 
completamente mais seguro (SOUZA, 2018).

A narradora demonstra tristeza ao relatar que muitos de seus 
amigos não a visitam devido ao medo de transitar no bairro. Mesmo 
os “corajosos” vão com certo receio. Renata Sampaio não se sente 
plenamente segura no Caiçara, especialmente depois de determinado 
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horário, não por achar que seja um local violento, mas pela apreensão 
que a falta de segurança vem causando em toda a cidade de Sobral.

JL: A sensação é diferente, não é?

RS: É diferente. Até quem andava lá que não era do Caiçara, 
que hoje anda, se sente assim, mais seguro, entendeu? Por 
conta deles lá. Apesar de serem poucos, que eu acho assim, 
que era pra haver mais policiais armados, como eles estão... 
Eu nem sabia disso. Fiquei sabendo esses dias. O pessoal 
comenta, mas assim, é tanta história que às vezes a gente 
nem acaba acreditando. E aí, eu sou do tipo de pessoa que 
eu só creio quando eu vejo, e aí, quando eu vi... Até mesmo a 
gente que mora lá, se sente mais seguro. E assim, eu acho que 
deveria ter, sim, mais policiais porque assim, não colocaram 
tantos policiais novos na cidade? Justamente, assim, não que 
seja a maioria, mas assim, uma boa parte, né, deveriam ficar 
lá, não só em certos locais do Caiçara, mas assim, espalhados, 
né? Deveria sim ter um local pra eles se reunirem, e tudo 
mais, mas assim, deveria ficar aqueles pra ficarem rondando, 
entendeu? E é assim (SOUZA, 2018).

Ao comentar sobre o reforço no policiamento, Renata Sampaio 
toca em um assunto bastante pertinente sobre a imagem negativa do 
bairro: os boatos. De acordo com ela, a mesma boataria que suja a 
imagem do Caiçara também é desacreditada pelos moradores, mas 
mesmo assim alimenta a sensação de medo, só minimizada pela 
presença real de policiais.

JL: Então, hoje você não sairia do Caiçara?

RS: Assim, tem alguns fatores que levariam eu sair do 
Caiçara, mas assim, tirando isso eu sairia não. Porque assim, 
o pessoal de fora, que não conhece, sempre fala que não é 
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um bairro bom de se morar, e tudo, mas assim, a pessoa... 
Eu sou o tipo de pessoa que eu não julgo pela aparência, 
entendeu? A pessoa tem que tá na pele, a pessoa tem que 
tá ali pra conhecer, pra saber como realmente é. E como 
eu sou moradora do Caiçara, eu não me vejo, eu não vejo 
o Caiçara tão difamado como é falado na boca dos outros, 
entendeu? Lá é o local... Tem certas pessoas que, né, não são 
tão boas, mas tem pessoas trabalhadoras, cê entendeu? Tem 
pessoas que tão ali lutando, batalhando pelo pão de cada dia, 
e assim, isso é o que muda a imagem do Caiçara. Lógico que 
tem aquelas pessoas que, né, não são “boas peças”, né, vamos 
dizer assim. Mas assim, eu...

JL: É a minoria.

RS: É a minoria, mas assim, por serem desse jeito, acaba que 
se torna a maioria, entendeu? Na boca falada dos outros.

JL: O que você acha que suja tanto a imagem do Caiçara, 
são as pessoas? Tem algum outro fator?

RS: Não. É somente isso. Porque assim, lá foram tirados 
pessoas que se diz, eles, se diziam carentes, foram tiradas 
um pouquinho de cada bairro e foi misturado, coisa que 
assim, é... Se eu tivesse... Eu digo assim, talvez se eu tivesse 
administrando tudo aquilo, eu teria feito como fizeram ali 
no... Fica ali na Cohab II? Aí assim, lá eles... Porque eu 
tinha alguns amigos meus que moravam lá e eles diziam 
que lá era dividido, assim: as pessoas que realmente eram 
carentes, as pessoas que realmente eram trabalhadoras, que 
a gente via, que era nítido no rosto delas que foram separa-
das daquelas pessoas que não trabalhavam, que não... Que 
eram envolvidas com algumas coisa, que tinham passagem 
por alguma coisa... Então assim, foi separado, não foi tão 



172 – história Oral: diálogos com a obra de alessandro portelli no brasil

misturado como foi lá no Caiçara, entendeu? Se você andar 
em cada bloco, você vai perceber que, por mais que seja um 
morador, mas sempre tem aquele morador que não é uma 
boa pessoa, entendeu? E assim, eu acho que o erro deles foi 
isso. Assim... Mas assim... Eu não sei, mas se eu... Talvez se 
eu tivesse que mandar... Eu digo assim, eu. Se eu fosse uma 
administradora, eu teria feito essa separação pra não ficar 
tão manchado, entendeu? Como hoje é manchado e falado 
lá (SOUZA, 2018).

Neste trecho da narrativa, as palavras de Renata Sampaio refor-
çam a ideia de que o processo de segregação socioespacial da cidade 
não se dá apenas em relação à renda ou devido ao controle de territó-
rios, se deve ao fato de se enxergar o “outro” como um estranho a ser 
evitado, pois o estranho é um risco em potencial. Assim, moradores 
de bairros vizinhos se evitam por causa da desconfiança mútua. 

No caso do Caiçara, nas palavras de Renata Sampaio, o erro 
foi exatamente juntar no mesmo local pessoas estranhas entre si, 
oriundas de bairros diversos, muitos dos quais que não se identificam 
mutuamente, por isso, se dependesse dela, haveria uma verdadeira 
segregação no bairro, onde as pessoas seriam distribuídas de acordo 
com o perfil, separando especialmente os trabalhadores dos não 
trabalhadores, que segundo ela podem ser identificados até pelo 
rosto.

JL: Lá dentro mesmo tem algum tipo de... Porque assim, 
antes, em Sobral, se tinha um preconceito muito grande em 
relação a alguns bairros, você falou do Alto do Cristo, mas 
Terrenos Novos, por exemplo, o pessoal falava muito mal, 
né? “Quando não morria um, deixava amarrado pro dia 
seguinte”, era o ditado. Aí depois que surgiu o Caiçara, as 
pessoas, até dos próprios Terrenos Novos, começaram a ter 
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um certo preconceito com o Caiçara, né?! Dizendo que lá 
que é violento. Que o Terrenos Novos não é tão... Lá dentro 
do Caiçara tem isso também?

RS: Assim, eu acho assim... Eu nunca vi isso, entendeu? 
Assim, até porque assim, eu vou em casa, às vezes, eu chego 
em casa... Eu saio de manhã e eu chego em casa só à noite. 
E eu não tenho muito contato com os vizinhos porque eu 
não gosto desse tipo de vínculo, assim, de amizade, amizade 
muito com eles, até porque a gente não conhece ninguém, e 
assim, eu acho que quem é envolvido com esse tipo de coisa, 
eu acho que pra eles, assim, eles nem ligam tanto, porque eles 
já saíram de um bairro, apenas trocaram de bairro, entendeu? 
Mas assim, aquela vida continua do mesmo jeito. Então pra 
eles tanto faz questão de bairro, entendeu? Pra eles, eu acho 
que já tão tão acostumados a ser difamados assim que eu 
acho que eles não ligam muito pra essa questão, entendeu?

JL: Mas e no seu caso, quando seus amigos dizem “Não, não 
vou te visitar não”, você se sente mal com isso?

RS: Eu me sinto porque é assim, como eu falei: você não tá 
ali diariamente vendo a luta de cada um ali pra poder saber 
como é. Então, às vezes eu fico com receio... Até eu nem 
convido pessoas pra me visitar porque eu sei que não vão 
por conta disso, entendeu? Mas assim, eu acho um local não 
muito tranquilo, mas assim, por onde eu moro, tranquilo, 
entendeu?

JL: Tem outra questão em relação ao Caiçara que é o surgi-
mento de apelidos de determinados locais lá dentro, como 
o Morro da Macaca e o Carandiru. Isso de alguma forma 
aumenta o preconceito ao local e a quem mora lá?
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RS: Assim, quem é de fora, eu acho que... Assim... Fica até 
meio que engraçado, entendeu? Eu assim, popularmente, 
eu moro no Morro da Macaca, entendeu? Mas assim, 
antigamente eu morava nesse tal de Carandiru. Mas assim, 
às vezes... Eu sempre tive... Cansei de brigar, às vezes, com 
alguém porque eu dizia assim: “lá não é Morro da Macaca, 
não é Carandiru, o nome de lá é residencial Nova Caiçara”. 
Assim... Às vezes eu tinha aquela coisa... Dizia assim: “não, 
o bairro é Caiçara, o local é Caiçara... Então é Caiçara e você 
tem que clamar pelo nome, não pelo que colocam apelido”, 
entendeu? Mas assim, quem tá lá dentro, leva na brincadeira, 
leva na esportiva. Eu... Às vezes eu nem ligo! É besteira! 
[grifos nossos] (SOUZA, 2018).

Apesar da imagem negativa impactar as vidas dos moradores do 
Nova Caiçara, Renata Sampaio se resigna. Ela reconhece que não 
é um local tão tranquilo, mas também não é tão violento quanto 
o senso comum aponta. Essa estigmatização, segundo ela, afeta 
exatamente os trabalhadores, pois as pessoas “não tão boas” não se 
incomodariam com os estereótipos por já estarem acostumadas a isso. 
Mas mesmo se sentindo mal com o isolamento dos amigos imposto 
pela imagem negativa de sua moradia, age de forma semelhante em 
escala menor, ao evitar contato com a vizinhança, com a qual não 
se identifica, por considerar um risco em potencial.

Renata Sampaio tenta mostrar certa resignação diante dos 
preconceitos, até diz rir da situação. Ela relata que chegou a brigar 
por conta de determinados comentários, mas agora opta por “às 
vezes”, “nem ligar”, apesar de ficar claro que a mágoa está presente 
em cada palavra. A frase final, “é besteira”, parece mais voltada a ela 
mesma do que ao interlocutor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao revisitar as histórias de vida dos narradores que me escolhe-
ram como seu porta-voz, percebi que a riqueza de suas falas vai além 
do que vislumbrei no “calor da hora”. Se há quase dois anos, quando 
registrei suas falas em gravações tinha como objetivo entender como 
a violência e o medo impostos pelo crime impactam suas vidas, 
hoje fica clara a riqueza de outros temas que se fazem presentes em 
suas falas, como as questões políticas, religiosas, suas perspectivas e 
preconceitos.

Se a princípio eu, em minha inexperiência com o uso da histó-
ria oral, poderia imaginar que os preconceitos se davam entre os 
moradores de um bairro em relação ao outro, numa relação de 
vítimas e agressores, ao me permitir ouvir suas falas no sentido mais 
amplo, de lhes dar atenção e buscar compreendê-los, percebi que 
nem sempre é tudo tão claro, tão preto no branco. As entrelinhas 
são preenchidas em tons de cinza.

Nem sempre o preconceito se revela explicitamente, como um 
tapa na cara de nossas convicções e visões de mundo. A ignorân-
cia pode se esgueirar e sair por pequenas brechas de discursos 
bem construídos em tom aparentemente progressista, num riso 
desconfiado, num pigarro, num olhar enviesado, denunciando o 
reconhecimento de que se fez ou se disse “algo de errado”.

Não se trata de apontar qual a forma mais violenta de precon-
ceito, se de um senhor que escancara se achar superior aos moradores 
de um bairro pobre ou de alguém que titubeia ao usar de subterfú-
gios para negar que concorda com determinados preconceitos. Seria 
menos preconceituoso quem sofre preconceito e, mesmo assim, se 
vê como superior aos seus vizinhos igualmente violentados?
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Do mesmo modo, a violência nem sempre é explícita. As 
palavras machucam tanto quanto paus e pedras, facas e balas. Ao 
perpetuar um discurso segregacionista, se naturaliza a violência que 
é negar direitos básicos às pessoas que vivem à margem, tornan-
do-as duplamente vítimas: vítimas do constante estado de medo 
da violência física que a criminalidade pode impor e da violência 
simbólica de ser encarado como um pária pelo simples fato de viver 
em tais circunstâncias.
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“Eu sou feliz, me sinto muito feliz [...]” 
uma máquina do tempo que 

é a História Oral

franCisCa laís araúJo da Penha1
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INTRODUÇÃO

1 Graduanda em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA.
2 Graduando em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA.

Nascida de uma família conservadora e bem patriarcal, Maria 
de Fátima Brandão teve uma vida de privações, muito traba-
lho, perdas e tristezas, mas isso nunca foi motivo para que 

ela tivesse desistido em algum momento, e não a atrapalhou de ter 
uma vida feliz e produtiva. Muito empenhada nas coisas que deseja, 
esforçada e criativa, conseguiu se manter e criar sua família, princi-
palmente fazendo comidas derivadas do caju, sua principal fonte de 
renda atualmente. Bem conhecida, principalmente pela venda da 
cajuína e do doce de caju, ela é procurada muitas vezes para ensinar 
como fazer esses derivados do caju, pois, como ela já disse uma vez, 
ela deseja repassar esse dom que Deus deu a ela para as outras pessoas.

Através da história oral, foi possível conhecer mais sobre a D. 
Fátima, além de ser algo gratificante tanto para ela, que gosta muito 
de contar suas histórias, quanto para os entrevistadores, que senti-
ram uma grande emoção com a expressividade e transparência dos 
sentimentos que afloravam com cada lembrança.

Doi: 10.35260/87429847p.179-191.2021
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ENTREVISTA 

Em certa tarde, nos dias quentes em Sobral, tendo a obrigação 
de fazer uma entrevista para a disciplina de história oral, veio em 
mente uma mulher que trabalhava com o meu pai, logo, no fim de 
semana, quando normalmente retorno para Jijoca, onde moro, após 
a semana de aulas na universidade, decido ir visitar a tal mulher. 
Conhecida por suas histórias, e pelo seu doce de caju, ela fez uma 
recepção bem calorosa. Dona de três gatos brancos, que a fazem 
companhia, muito bem cuidados e carinhosos, ficaram ao nosso 
lado a todo momento. No fim do dia, estava decidido que ela seria 
a escolhida para ser o tema do trabalho.

Dias depois da apresentação, quando os entrevistadores começa-
ram a decidir quem seria a responsável por ser entrevistada para este 
capítulo, a pessoa que aparecia em nossas mentes novamente seria 
Dona Fátima. Sua história, sendo uma verdadeira lição de vida, 
trazendo momentos tristes, complicados, inimagináveis e felizes, e 
não só por esse motivo, mas também pela recepção que ela nos deu, 
com café quente na mesa, seus gatinhos brincando conosco, com o 
brilho no olhar de alguém que ama uma companhia, ama alguém 
para conversar.

Foram duas entrevistas, a primeira para o trabalho da universi-
dade, que tratava da lida com o caju, como se dava e como isso tinha 
surgido na vida dela. A segunda foi o momento de mais lembranças, 
quando ela fala sobre sua vida, nessa, em especial, percebemos o 
tamanho do amor que ela teve pelo marido, a tristeza pelos filhos 
que não pôde ter, além de muitos outros sentimentos.

D. Fátima é uma pessoa interessante, que faz com que nos sinta-
mos acolhidos, como uma mãe com seus filhos, espero que os leitores 
deste texto sintam conosco o que ela quis transmitir!
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HISTÓRIA ORAL E SUA IMPORTÂNCIA 

3 A escola dos Annales é um movimento historiográfico do século XX que se constituiu em 
torno do periódico acadêmico francês Annales d’histoire économique et sociale, tendo se 
destacado por incorporar métodos das Ciências Sociais à História.

Sendo muito questionada e desmerecida principalmente quando 
o Historicismo está em alta, por este priorizar os documentos oficiais 
com a crença de que a subjetividade das pessoas leva a distorções, 
não levando em consideração a visão da sociedade e uma riqueza 
de conhecimentos que os relatos poderiam trazer para o entendi-
mento das sociedades, além de que, com essa postura, grande parte 
da população acaba sendo deixada “de fora da história”, já que nem 
todos são produtores de documentações. Com a revista da Escola do 
Annales3, a história oral começa novamente a ter um crescimento, 
sendo ressaltada a sua importância.

Bem antes do século XX, ainda na Antiguidade, a oralidade 
era uma das principais fontes, além de ser conhecida como mais 
importante para os conhecimentos históricos daquela época, assim 
tendo uma maior consideração para os relatos do que os documen-
tos escritos. Heródoto, conhecido como o pai da História, usava a 
história oral como sua principal fonte.

A história oral é uma forma de transmissão dos sentimentos 
humanos e sua difusão começou a partir da criação do gravador 
de fita em 1948, que é considerado como o início da história oral 
moderna. É com as gravações que se pode ouvir a intensidade de 
cada sentimento, sendo muitos os que afloram com as lembranças. 
Quando se analisa apenas a transcrição, na maioria das vezes, não 
é possível perceber os sentimentos que inundam a fala do entrevis-
tado, sendo a história oral uma área interdisciplinar essencial para 
o estudo de fatos históricos e também de acontecimentos cotidia-
nos. O entrevistador tem o papel crucial para essa peculiaridade da 
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oralidade, pois na transcrição deve trazer não só cada nuance da 
narrativa registrada, mas encantar o leitor, levando-o dessa forma em 
uma viagem no tempo, para uma realidade que pode ter sido como 
a sua, ou que seja completamente diferente, mas com qualquer uma 
dessas duas maneiras, percepções fortes de realidade humana. Como 
Verena Alberti (2005, p. 155) fala em um de seus artigos: “A história 
oral permite o registro de testemunhos e o acesso a ‘histórias dentro 
da história’ e, dessa forma, amplia as possibilidades de interpretação 
do passado”.

Sendo primeiramente usada para entrevistas com pessoas social-
mente destacadas, como políticos, pessoas importantes no meio 
cultural, sendo muito utilizada, por exemplo, para os registros na 
Europa das narrativas de participantes da Segunda Guerra Mundial 
e chefes revolucionários no México, as primeiras iniciativas da histó-
ria oral apresentavam assim certa elitização. Logo após, a partir de 
1960, surge a história oral militante, focada nas histórias de vida, 
trazendo relatos de pessoas ou grupos sociais que não deixavam regis-
tros escritos, dessa forma oferecendo espaço para as pessoas que não 
eram vistas nem ouvidas, permitindo serem reconhecidas, e mostrar 
que também fazem parte da História. No decorrer do tempo, ela se 
torna mais acadêmica, ajudando assim nas pesquisas e sendo usada 
como metodologia que permite a geração de fontes.

A história oral é uma máquina do tempo. É também conside-
rada uma biografia, principalmente quando se trata do cotidiano de 
alguém e sua história, como é o intuito deste texto. A entrevista é uma 
conversa entre duas pessoas, uma narrativa que é leve e descontraída, 
para o entrevistado se sentir confortável. Mesmo tendo de ser usado 
o gravador, ele precisa se sentir confortável e confiante para fazer 
seu relato, por isso, deve ser de forma corrida, ou seja, sem precisar 
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colocar um tempo obrigatório de entrevista, algo que se diferencia 
muito das entrevistas jornalísticas, que têm seu tempo cronometrado.

Com as entrevistas, é notável distinguir as diferenças culturais 
de cada lugar, mesmo as diferenças de estados em um mesmo país, 
enquanto as documentações oficiais seguem normas generalistas, 
sem dar esse destaque para as diferenças. Além disso, os documentos 
escritos tratam-se de objetos, enquanto a oralidade possui a dinâmica 
das experiências de cada narrador. Como nos lembra Portelli (1997, 
p 26). 

A comunidade intelectual italiana, sempre suspeitosa das 
novidades de fora – e ainda assim tão subserviente para 
“descobertas estrangeiras” -, se apressou a pôr de lado a 
História Oral antes de procurar entendê-la e de saber usá-la. 
O método empregado foi o de imputar à história oral preten-
sões que essa não possuía de modo a deixar a mente de todos 
à vontade para recusá-la. Por exemplo, La repubblica, o jornal 
diário mais intelectual e internacionalmente orientado, 
precipitou-se a destituir ‘descrições populares e os pacotes 
artificiais da história oral em que as coisas parecem mover e 
falar por elas mesmas’, sem se deter em explicar que não são 
coisas, mas sim o povo (não obstante o ‘povo’ sempre ter sido 
considerado como ‘coisa’) que a história oral espere que ‘se 
movimente e fale por si mesmo’.

Essa relação de estudar os objetos e fatos históricos que deixam 
a individualidade do ser humano sem importância no estudo da 
História como ciência, sendo essa diretamente ligada aos fatos 
relacionados à humanidade.
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Castanha do Caju

Muito importante fonte de renda no Ceará, o caju pode ser 
transformado em vários tipos de alimentos, entre eles a cajuína, 
bebida muito conhecida por todo o Brasil. Outro derivado muito 
procurado é o doce de caju, uma fonte de renda bem antiga, passado 
de pais para filhos. Juntar o caju, depois separar dele a castanha 
era feito em família, algo que atualmente acontece principalmente 
só entre os pais ou avôs, ocorrendo uma perda muito grande na 
tradição local.

O local onde a narradora mora tem essa característica muito 
forte, que é o uso do caju, e a venda não só do caju, mas também 
da castanha. Uma cidade rural, onde toda a população se conhece e 
se ajuda de alguma maneira. A maior parte dessa população possui 
terrenos com plantações usadas para o consumo, e uma parte 
separada para os cajueiros.

A famosa castanha do caju traz uma grande renda, enquanto 
o caju é usado para várias coisas, tanto para a venda, quanto como 
alimento para os animais (gado), e é utilizado na fabricação de doces, 
e principalmente para a cajuína.

Fazendo parte da cultura local, é uma caraterística culinária 
fundamental da cidade, bastante procurada pelos turistas.

D. Fátima e sua história 

D. Fátima veio de uma família com oito filhos e ainda quando 
criança perdeu sua mãe para uma hemorragia pós-parto. Seu pai, 
em desespero, com as crianças para cuidar, ficou viúvo por apenas 
90 dias, casando-se logo em seguida. Nessa época, além dela e dos 
irmãos, também morava sua avó materna, que maltratava as crianças. 
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Com o casamento do pai, teve mais cuidados por parte da madrasta, 
porém, logo que ela teve filhos, seu foco foi direcionado eles em 
detrimento dos enteados.

Com oito anos de idade ela já começou a trabalhar, primeiro 
capinando, e logo também na produção de farinha de mandioca na 
casa de um senhor, tudo isso para ajudar seu pai. Aos quinze anos, 
o seu pai, como é de costume de uma família patriarcal, começou a 
privá-la de algumas coisas, ela só poderia sair acompanhada de algum 
parente mais velho. Ela ainda teve vontade de ir à escola junto com 
as irmãs, mas o seu pai não acatou a ideia.

A sua única chance de ir às festas era quando o seu pai ia vender 
seus produtos: café, espetinho, aluá4, quando ia para poder ajuda-lo, 
mas ele deixava bem claro que ela era “pra tá todo o tempo encos-
tado dele”5.

Depois de um tempo, ela e suas irmãs noivaram, mas D. Fátima 
deixou um pouco o seu noivado de lado para cuidar dos de suas 
irmãs. Alguns meses antes do seu casamento, o seu noivo “aprontou” 
com o irmão dela e o seu pai tomou conhecimento, cancelando o 
casamento. 

Ela sempre se considerava a mais determinada entre as irmãs, e 
logo depois do seu casamento ser cancelado, Fátima foi trabalhar na 
casa dos seus tios, onde pediu para que eles mandassem uma carta 
para o seu padrinho de vela, pois ela queria ir embora dali. Mas a 
família de seu noivo foi em sua casa tentar retomar o casamento, 
que acabou acontecendo, aos 21 anos.

Sua vida de casada na cidade de Cruz foi marcada por muitos 
transtornos. Por problema de saúde acabou sofrendo quatro abortos, 
4 O aluá é uma bebida fermentada refrigerante de origem afro-indígena, feita a partir da fer-

mentação de grãos de milho moídos.
5 Fala de D. Fátima.
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vivendo assim só dois filhos. Para sustentar a família ela trabalhava na 
roça enquanto seu esposo trabalhava na praia e, além disso, tinham 
uma pequena criação de gado, sem contar que conquistavam uma 
renda extra em festas nas localidades mais próximas, assim “conse-
guindo uma boa grana”.

Mas o seu marido acabou fazendo “uma má administração do 
dinheiro, fazendo negócios com quem não devia e gastando em 
jogos”6, perdendo assim a maior partes dos recursos, o que o fez 
entrar em depressão.

Com o decorrer do tempo, Fátima melhora sua saúde, ao contrá-
rio de seu esposo, que começou ter problemas no coração e diabetes, 
em decorrência da qual acabou tendo de fazer 11 cirurgias nos pés 
e nas pernas, sendo a última cirurgia a amputação de suas pernas, 
e ainda por conta da diabetes, perdeu sua visão. Nessa situação, 
Fátima teve de se mudar com a família para Jijoca com o intuito de 
conseguir dinheiro para o sustento e pagar as dívidas do tratamento 
do marido, que toda semana de que ir para Sobral.

Em uma dessas viagens, acompanhado de um filho dele, o seu 
estado acabou piorando e ele faleceu. Fátima ainda levou cinco anos 
para poder quitar as dívidas do marido, e nesse mesmo ano em que 
ele morreu, ela perdeu a irmã por conta do câncer e uma de suas 
filhas saiu de casa para morar com um homem que ela conhecera, e 
dessas três perdas, ela fala que a maior foi a da filha. Mas apesar de 
tantas dificuldades, D. Fátima fala que nunca passou fome, e sempre 
o tinha o necessário para viver.

6 Fala de D. Fátima.
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ORALIDADE E VIDA 

7 Lugarzinho que fica no interior de Jericoacoara.

Trabalhando com história oral, se vê uma sensibilidade flores-
cer no entrevistador, que acaba afetado pela história do narrador, 
sua luta, força de vontade, além do amor percebido ao relatar sua 
trajetória, e no caso de D. Fátima, também por seu ofício, que antes 
era bem mais exaltado, mas foi sendo menos valorizado socialmente 
com o tempo.

D. Fátima é alguém muito conhecida na comunidade do Baixio7, 
um lugarzinho que fica perto de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. 
Reconhecida por causa de seu trabalho com o caju e por sua vida 
sofrida, ela é uma pessoa acolhedora, e a cada palavra que a fazia 
lembrar-se do passado, uma confusão de sentimentos passava pelos 
seus olhos.

O sentimento transmitido na entrevista é algo que recompensa 
o esforço do entrevistador, principalmente quando o entrevistado 
buscava ser ouvido, mas ninguém ao seu redor tentava se aproximar 
para escutar. Com D. Fátima não foi diferente, a forma dela contar 
sua história contagia, e o fato de os filhos não pararem para escutá-la 
a fere profundamente, mas mesmo assim ela não se deixa abalar. 
Sua característica mais envolvente é sempre estar buscando ajudar 
alguém, mesmo que ela esteja passando por dificuldades.

Outra característica de D. Fátima é o apreço que tem por sua 
história. Ela revive tudo, e quando narra, é como se tudo o que 
houve estivesse novamente acontecendo, uma máquina do tempo 
na mente humana. Mas algo que a torna ainda mais admirável é 
o jeito que ela aprendeu a fazer seus doces ou outros derivados do 
caju, além de muitos outros alimentos. Ela assistia ao Globo Rural, 
programa transmitido aos domingos pela manhã na Rede Globo 
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de Televisão, e começou a seguir as receitas que lá apareciam, e com 
isso abriu seu restaurante em Jericoacoara.

D. Fátima: Eu comecei ver os tipos de doce na televisão, e 
aquelas pessoas no Globo Rural não saem ensinando? Eu 
comecei a olhar e aprendi, eu aprendi muitas coisas. Respeita 
o televisão na hora dos programas do globo rural, porque eu 
sou analfabeta, não sei, só sei assinar meu nome, e mal, mas 
eu tenho uma cabeça muito boa. Eu vi aquelas pessoas traba-
lhando naquelas comida muitos ano, e quando eu aprendi, 
eu fui e coloquei um restaurante em Jericoacoara, e traba-
lhei lá dez ano, e eu não sei fazer todo tipo de comida, mas 
muitos tipos de comida eu aprendi olhando o televisão [...].

Dessa forma, é perceptível como por muitas vezes, as coisas mais 
simples do dia a dia podem trazer coisas novas, só tendo novas ideias 
sobre essas simplicidades da vida cotidiana.

Cajuína e Doce de Caju

Com 66 anos, a Maria de Fátima Brandão trabalha com o caju. 
Diferente das outras pessoas da região que começavam cedo, D. 
Fátima começou aos 20 anos, aprendendo com a sua sogra, mesmo 
ela não querendo que Fátima trabalhasse. E quando sua sogra 
parou de fazer cajuína, ela assumiu o seu lugar. Filha de agricultor, 
como vimos, ela ajudava e desde pequena capinava e trabalhava no 
roçado. Quando ficou com mais idade e já não podia trabalhar, o 
seu serviço é dividido: no verão é a sua produção de cajuína, de 
doce, é juntando castanha, e quando chega o inverno, ela trabalha 
na criação de galinha, malha, além da venda da cajuína, que é feita 
em Jericoacoara. Ela vende também doce, galinha, mel de caju e 
licor. Quando era mais nova, ela também costurava, porém, depois 
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de uma cirurgia, o médico a proibiu de executar essa atividade, dessa 
forma, se pôs a trabalhar com malha, fazendo redes.

A fabricação do doce teve início logo na infância, quando 
era feito só para o consumo familiar, e depois que ela casou e se 
mudou, aprendeu muito assistindo ao Globo Rural. Depois de ter 
se aperfeiçoado, foi trabalhar em Jericoacoara. Os doces feitos são 
os conhecidos como doce seco, que é feito do vinho do mel do caju. 
Se coloca em uma peneira e depois o deixa um pouco no sol, e desse 
doce, são feitos vários tipos. Aprendendo assistindo ao programa de 
televisão, acabou abrindo um restaurante em Jeri. 

No inverno, ela fica com uma grande quantidade de caju, assim 
ela passa o inverno fazendo o doce e a cajuína, mas quando a época 
do caju passa, ela para a produção da cajuína, e do que sobra dessa 
cajuína, ela faz o vinho, mel, licor, além de fazer doce com caju 
congelado, que é deixado armazenado no refrigerador. O caju utili-
zado é escolhido, não sendo usado qualquer caju. 

Foi perguntado se ela passaria esse saber para outras gerações, 
e como resposta, D. Fátima fala que sempre quando alguém deseja 
aprender, ela ajuda, pois acha muito importante. 

8  Laís Araújo.
9  Maria de Fatima.

Laís:8 Você pensa em passar para outras gerações, como seus 
filhos ou netos? 

D. Fátima9: Eu os ensino, e já ensinei muita gente, mesmo os 
estranho. Vem gente de todo canto aqui para eu ensinar, eu 
ensino e nunca quis nada, a pessoa quer me dar um agrado, 
não, pois foi um dom que Deus me deu, eu tenho o maior 
prazer de ensinar as pessoas que querem aprender, tá enten-
dendo? Porque eu criei a minha família, sustentei minha 
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família com os poder de Deus que me protegia, e segundo, 
com a minha produção, e ainda hoje eu tô assumindo a 
minha responsabilidade de família dos meus problemas de 
saúde, é com o meu trabalho.

A importância mostrada com esse patrimônio imaterial é bem 
representada no presente dialogo.

Laís: Você acha importante passar para outras pessoas? 

D. Fátima: Eu acho muito importante, quem quiser apren-
der pode vim que eu ensino com o maior carinho, enquanto 
eu for viva, quero o maior prazer, o maior prazer que eu 
tenho se eu chegar a faltar, aí muitas e muitas gente vai saber 
dessa produção que eu sei fazer. Foi um dom que Deus me 
deu, eu nunca fui ver ninguém, nunca estudei, e foi um dom 
que Deus me deu. É assim, eu penso de fazer alguma coisa, 
eu penso aquele assunto, eu penso na minha cabeça, e eu vou 
fazer e dá certo, eu sou desse jeito.

O processo de produção da cajuína e do doce é feita manual-
mente, tendo um espaço deixado para essa função, uma sala com o 
moinho e outros objetos que são usados para a produção, com duas 
carreiras de panos, para coar, e alguns baldes onde a cajuína fica. 

É bem perceptível o amor que ela sente ao fazer esse trabalho.

Laís: Você sente muito prazer em fazer isso?

D. Fátima: Eu sou feliz, me sinto muto feliz [.]
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Um pedaço das memórias das oficinas 
de sapataria de Sobral-CE
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INTRODUÇÃO

O ofício do artesão que trabalha com calçados é um dos mais 
antigos do mundo. É natural pensar que o homem, dada a 
sua história de exploração de novas terras, tendo de passar 

pelos mais diversos terrenos, tenha criado algo para proteger os pés 
e poder caminhar de forma mais ágil e confortável. Então, cada 
povo em cada região do mundo pode ter criado, com os materiais 
que dispunham ao seu redor, calçados mais confortáveis para as suas 
jornadas e o seu dia a dia.

Na Idade Média, talvez seja a primeira vez que vemos a classe de 
artesãos mais organizada, quando eles poderiam se filiar cada um a 
uma liga e, aqueles que queriam aprender o oficio, eram treinados 
pelos mestres. Assim também funcionava para os artesãos sapateiros, 
sendo correto dizer que os calçados, a partir dessa época, tornaram-se 
objetos que também demonstravam o valor social de uma pessoa, 
conforme destaca a historiadora Maria Wissenbach:

No dia seguinte ao decreto da libertação, negros e negras 
deixaram apressadamente os lugares onde tinham vivido 
durante longo tempo nas humilhações da escravidão e, das 

Doi: 10.35260/87429847p.193-210.2021
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fazendas e sítios, afluíram em direção às cidades próximas. 
A maior parte desses novos cidadãos livres tinham pequenas 
economias. Ora, seu primeiro ato foi correr às lojas de calça-
dos. A escravidão com efeito, não lhes dava o direito de se 
calçar, e parecia claro como o dia a essas bravas gentes que 
iriam se equiparar aos seus senhores de ontem usando como 
eles, botas e borzeguins (WISSENBACH, 1998, p. 53).

Logo, nesse trecho acima é possível notar a importância que o 
calçado ganha com o passar do tempo nas sociedades, como algo 
que pode determinar seu poder e lugar na sociedade.

Sobral, sendo uma das cidades mais importantes do estado do 
Ceará, possui sua parcela de contribuição para a história do calçado, 
mas se perguntarmos à maioria das pessoas que destaque seria esse, 
muito provavelmente a resposta da maioria seria de que essa trajetória 
só começou a ser escrita a partir de 1993, quando foi inaugurada a 
primeira fábrica na cidade da Indústria de Calçados Grendene, que 
três anos antes havia começado a funcionar na capital Fortaleza. Mas 
a história que se pretende lembrar aqui não é da grande indústria que 
todos conhecem, até porque não se chama os homens e mulheres 
que trabalham na Grendene de sapateiros e sapateiras. Pretendo, sim, 
trazer a narrativa de um tempo em que as máquinas não tinham um 
papel tão importante e os protagonistas eram aquelas pessoas que 
trabalhavam na produção artesanal do calçado.

Através do método de pesquisa de história oral será revivida uma 
pequena parte da memória de um velho e aposentado sapateiro e 
o filho de um antigo dono de uma sapataria, essa última pode ser 
considerada a mais moderna antes da chegada das grandes máquinas 
em Sobral.
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Procurarei aqui buscar as nuances desse oficio e das pessoas 
que dependiam dele, já quase totalmente esquecido na cidade, com 
a contribuição das entrevistas feitas por mim com o Sr. José2, que 
exerceu tal profissão durante toda a sua vida para sustentar sua família 
até o dia em que se aposentou devido à sua idade avançada.

Na outra entrevista contarei com a contribuição do Sr. Marlon 
Bezerra3, filho do já falecido José Gentil Bezerra, que montou 
sua oficina em Sobral mesmo sendo natural da cidade vizinha, 
Massapê-CE.

Sendo uma das profissões mais antigas do mundo, uma cidade 
como Sobral, com os seus 247 anos completados em 2020, não 
possuir meios de recordar os tempos em que essa profissão esteve 
totalmente presente na cidade até a chegadas das grandes indústrias 
foi, para mim, o grande motivo de iniciar esta pesquisa. Para não 
deixar essa parte da história da cidade e de muitos homens e mulheres 
que trabalharam na profissão desaparecer, assim como também a 
memória da população que usufruiu dos produtos desse oficio por 
muitas décadas.

2 Entrevista realizada em 15 de Setembro de 2017, em minha residência. José Alves de Mesqui-
ta é Sobralense, nascido em 1949, mais conhecido como Zezinho Sapateiro.

3  Entrevista realizada em 26 de Novembro de 2019, na residência do senhor Raimundo Marlon 
Olimpio Bezerra, sobralense, filho do senhor José Gentil Bezerra, fundador da Oficina de 
Sapataria Gentil Bezerra, já falecido.
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Figura 1 - Declaração de firma na Junta Comercial de Sobral em 1970

Fonte: Arquivo Pessoal.

A foto acima reproduz a declaração de firma da sapataria do 
Sr. Gentil Bezerra, pai do entrevistado Sr. Marlon, apesar de o 
documento em que está sendo declarada a firma ser do ano de 1970, 
ela traz a informação que o Sr. Gentil montou a sua fábrica no inicio 
do ano de 1962.
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Aprendendo a fazer: O início da vida de um sapateiro 
e de uma oficina de Sapataria

O ofício de sapateiro, por ser uma atividade econômica 
que o profissional não precisa ter um grau de escolaridade 
elevado, acarretando numa facilidade em exercer este oficio, 
pois não se tem uma exigência intelectual, já que se trata de 
uma atividade artística, que é executada com sentimentos 
fraternos pela arte, desprovida de conhecimento cientifico 
(SOUZA, Vanderley Batista de, 2014, p. 40-41).

Daqui começamos a compreender quem são esses homens, em 
sua maioria, que adentraram o mundo dessa profissão, usando o 
trecho acima que concorda com o que diz o Sr. José, “porque naquele 
tempo, o que pai mais queria para um filho dele era aprender uma 
profissão. Quando um cara aprendia uma profissão, já era, a gente 
não tinha motivação para estudar, a motivação é só a profissão...”.

O Sr. José até chegou a frequentar a escola e estudar um pouco, 
mas por não ter uma pessoa responsável que o incentivasse a perse-
verar, ele rapidamente procurou uma profissão que se adequasse. 
Vinha de uma família de muitos irmãos, a mãe morreu ainda na sua 
infância e o pai tinha de trabalhar bastante para sustentar todos os 
filhos. Começou a aprender o oficio no ano de 1963 e só começou 
a trabalhar por conta própria em 1965, ao viajar para Fortaleza e 
trabalhar em diversos lugares, normalmente em oficinas de “fundo 
de quintal”, como ele explica:

[...] nós trabalhava aqui mesmo no fundo de quintal. Se 
chama fundo de quintal, né, função que não é registrada. 
Aí nós comecemo a trabalhar, trabalhava pra esse pessoal da 
rua aí, naquela época tinha muito sucesso, né? O problema 
de calçado, não era todo mundo que fazia, só esse pessoal 
mais velho, aí eu comecei com ele, 63, né?
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Diferente das oficinas de fundo de quintal, a oficina do Sr. 
Gentil Bezerra era uma casa grande de dois andares, às margens 
do Rio Acaraú, adquirida provavelmente no ano de 1962, embora 
o Sr. Marlon não lembra exatamente o ano, é este o registrado na 
declaração de firma da Junta Comercial no endereço em que está 
localizada a casa, na Rua Cel. Mont´alverne, nº 129, bairro Centro.

Figura 2 - A frente da oficina do Sr. Gentil Bezerra, foto a esquerda provavelmente da 
década de 70 e a da direita em 2019

Fonte: Arquivo Pessoal.

Sobre os motivos que levaram o Sr. Gentil a montar uma fábrica 
de calçados, não foram descobertos, o seu filho apenas acha que ele 
deve ter escolhido porque deviam existir muitas fábricas na época, 
então ele resolveu entrar para o negócio também, construindo sua 
primeira fábrica nos fundos do Teatro São João, como ele mesmo 
conta:
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[...] meu pai é natural do Massapê. Ele veio de Massapê pra 
cá, ele trabalhava com o meu avô, ele trazia comboios de 
mercadorias de jumento pra vender aqui em Sobral. Vinha 
do Massapê, descia a serra, trazendo mercadorias pra vender 
no mercado. E aí eu não sei como ele resolveu montar uma 
fábrica de calçado. A primeira fábrica que ele montou era nos 
fundos do Teatro São João, que hoje no teatro é chamado 
no porão, embaixo do palco. O prefeito na época, que era 
o Cesário Barreto, deixou ele montar lá. E com a ajuda do 
Cesário Barreto [1962-1967], meu pai montou a fábrica, 
depois comprou um prédio próprio e transferiu a fábrica 
pra cá.

Os métodos da produção de calçados dos sapateiros são os 
mesmos praticamente em todas as oficinas, mas como o Sr. José 
trabalhou a maior parte da sua vida mais manualmente do que com 
as máquinas, é possível notar as diferenças nas falas, e também o 
Sr. Marlon não fazia todos os serviços que um sapateiro realizava. 
Sobre a utilização do couro e da sola na fabricação dos calçados, o 
Sr. José explica:

Era couro e sola, não existia esse negócio de plástico, 
ninguém trabalhava com aquilo não. Era só couro e sola, aí 
depois o couro veio ficando mais difícil pra gente trabalhar, 
aí foi que entrou o plástico [...]Quando eu comecei, a gente 
pegava aquele material todin, ia recortar todin, pra formar o 
calçado ali. O calçado é passado por 3 mão, pela minha, pelo 
cortador e pelo acabamento.[...] Aí eu entregava o calçado 
aqui, o cortador me entregava a peça, me entregava o acaba-
mento, enquanto o cara fazia o acabamento, encaixar, desse 
jeito. Aí entrou o plástico, foi modificando, ficando mais 
fácil, mas de primeira era assim, cortava o material todin, ali 
era pra formar o calçado.
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Logo, a partir dessa fala é possível perceber que um dos motivos 
pelos quais as pessoas que trabalham dentro das fábricas de calçados 
nos dias de hoje não são chamadas de sapateiros. O sapateiro, por 
mais que não realize todo o processo de construção do calçado do 
inicio até o fim em uma oficina de fundo de quintal, não significa 
que não saiba fazê-lo, apenas é feito em processos por pessoas diferen-
tes para tornar a produção mais rápida, e eles podem acompanhar 
todo o processo de construção e ver o resultado final, enquanto em 
uma indústria existem esteiras de produção onde cada funcionário é 
responsável por fazer um único serviço inúmeras vezes durante uma 
jornada de 8 horas de trabalho, geralmente não acompanhando todo 
o processo de construção do calçado. Desse modo, o “saber fazer” é 
o que define um sapateiro.

Por dentro das oficinas de sapataria: homens, 
máquinas e produtos

Neste ponto veremos algumas das principais diferenças do modo 
de trabalhar do Sr. José, que atuou como sapateiro em diferentes 
funções na oficina do Sr. Gentil. O senhor José nos conta, como já 
foi dito anteriormente, que ele aprendeu a profissão e logo depois 
foi trabalhar de forma independente em Fortaleza e Itapajé. Na 
fala a seguir ele pontua a existência do modelador, que era a pessoa 
responsável por criar os desenhos dos calçados:

O modelador não pertencia a gente, [nesse momento ele 
dá um exemplo me usando como referência]. Você é um 
modelador, aí você pega aquela forma, tira o modelo, entrega 
para o dono da oficina e o dono entrega para o cortador, 
o cortador faz a peça e entrega pra mim, eu aqui formo o 
calçado e entrego pro cara fazer o acabamento. O cara não 
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tem nada a ver, ele ganha o dinheiro dele fora a parte. Agora 
nós é que trabalha pro dono da oficina.

O Sr. Marlon também refere a existência desse profissional, 
mas diferente da outra fala, ele o aponta como um funcionário fixo 
da oficina, que era responsável por criar os modelos. “Tinha o Sr. 
Gaspar, finado Gaspar, que a gente chamava que fazia os modelos, 
ele desenhava, fazia os modelos, depois ele fazia um par de amostra 
e se aprovada é que dava continuidade, fazia o molde, aí já ia pro 
corte, pra gente começar a produzir aquilo”.

Depois dessa parte de produção, vinham as vendas dos produtos, 
onde encontramos semelhanças e diferenças entre os dois relatos. No 
caso do Sr. José, ele trabalhava principalmente na parte da costura e 
montando os calçados, e como um sapateiro ele recebia o pagamento 
por produção. Cada calçado que eles produziam gerava uma nota, 
que iam acumulando durante a semana e geralmente no sábado eram 
contabilizadas para o recebimento do pagamento.

O Sr. Marlon afirma que assim também era feito na oficina do 
seu pai: “A gente pagava por semana. Dia de semana a gente vendia o 
produto e, todo sábado, se prestava conta com os funcionários. Eles 
faziam a quantidade de calçado e a gente pagava pela quantidade, 
era pela produção”. É importante perceber nesse momento o quanto 
isso difere do modo de pagamento adotado com a introdução da 
modernidade das grandes fábricas, onde o funcionário recebe pelas 
horas trabalhadas e não por quanto produz, um grande diferencial 
para o que veio a se tornar a indústria do calçado, onde o funcionário 
“amparado” pela lei e suas garantias desconhece o valor daquilo que 
ele produz, diferente dos sapateiros, que muitas vezes tinham de ir 
até a casa de curtume (lugar onde era vendido o couro), compravam 
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a matéria-prima, transformavam no produto e vendiam pelo preço 
que achavam justo.

Sobre os calçados produzidos, diferem bastante daqueles que 
encontramos normalmente hoje em dia nas lojas, já que atualmente 
pouquíssimas pessoas trabalham com o couro e os que trabalham 
não o fazem como nas antigas oficinas de fundo de quintal. Dentre 
os exemplos de modelos citados pelo o Sr. José, ele diz que: “Naquele 
tempo era o skins, era o balé, era o channel, era só sapato com quali-
dade, tudo era couro”.

Na oficina do Sr. Gentil é que encontramos casos mais peculiares 
em relação às oficinas de sapataria em Sobral, primeiramente temos a 
questão dos produtos que eles produziam e os locais em que vendiam. 
Era natural vender os produtos tanto na cidade quanto nas regiões 
vizinhas, mas para além desses dois locais, o Sr. Marlon conta que 
eles chegavam a vender para outro estado e já exportaram para outros 
países também, dizendo:

Então era assim, tinha o produto estocado, ia só tirando os 
números e embalando, é porque muita gente comprava pra 
levar pra Manaus, tinha uns clientes aqui que comprava uns 
produtos pra Manaus. A chuteira, né, porque antes a gente 
trabalhou com sandálias femininas e sandalhão (sandálias 
masculinas), depois foi que nós passamos pra chuteira [...]. 
Quando a gente trabalhava com sandalhão, teve um rapaz da 
Guiana Francesa que chegou aqui, se interessou pelo nosso 
produto e começou a comercializar, começou a vender, a 
gente exportava pra Guiana Francesa, tinha a numeração e 
justamente era números... infelizmente eram números de 40 
a 48, eram números grandes que ele queria. Então a gente 
fabricava.
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Figura 3 - Sandalhões produzidos na oficina do Sr. Gentil

Fonte: Arquivo Pessoal.

O Sr. José também cita suas experiências, cansaços e perigos 
vividos quando ele, para ganhar mais dinheiro, além de produzir 
também passou a ir vender os produtos em cidades vizinhas, como 
o Ipú e São Benedito:

Naquela época eu trabalhei com um rapaz, seu Antônio 
Pinto, aí ele: “Zé, tu quer viajar?” [E eu:] “Quero”. Aí eu 
trabalhava até o dia de hoje, até meio-dia, eu pegava aquela 
mercadoria, ou ia pro São Benedito ou ia pro Ipu. Pegava 
assim, vamos supor, três a quatro caixas de calçado, botava 
no trem, aí viajava pro Ipu. Quando não queria ir pro Ipu, ia 
pra São Benedito. Aí, quando chegava lá espalhava o calçado 
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no calçadão, aí ia vender aquilo ali, naquela tempo tinha 
muita facilidade, o pessoal comprava muito.

Mas as coisas não eram tão fáceis quanto pareciam, pois além de 
trabalhar como sapateiro, ter de trabalhar como vendedor é muito 
cansativo, e as formas de transporte, assim como os regulamentos 
de segurança de trânsito que temos hoje, não eram os mesmo nas 
décadas de 70 e 80. Sair para vender fora tinha seus custos físicos e 
riscos à vida, como conta José:

[...] naquele tempo vendia numa calçada em cima de uma 
banca, [...] mas eu desisti porque era muito sofrimento, eu 
trabalhava até sexta-feira, quando era dia de hoje, ainda 
subia a serra no caminhão ou em qualquer coisa, chegava de 
madrugada e ia espalhar aquele calçado todin sem dormir, 
aí quando a feira terminava eu ia arrecadar, aí como se fosse 
um dia como amanhã, eu ia pra outro canto, de lá eu fazia 
aquela feira de novo, aí voltava pra cá pra prestar conta com 
o homem, ganhei muito dinheiro, mas eu achei que fosse 
um negócio muito perigoso, o cara ia pro Ipu, ia de trem 
do Ipu, o cara pegava um carro ia lá pro Arara, em cima 
do caminhão, aí um colega que vendia também pegou uma 
barroada [acidente de trânsito] nesse mesmo período que a 
gente trabalhava, aí eu fiquei com medo e desisti.

Ainda sobre os perigos do oficio de sapateiro, existiam os 
materiais com que aqueles homens tinham de trabalhar, facas para 
cortar o couro, a cola, que tinha um cheiro muito forte, além de 
terem de saber manusear bem as máquinas. A vestimenta que esses 
homens usavam eram suas simples roupas do dia a dia, e como as 
oficinas eram muito quentes, muitos deles trabalhavam somente 
vestindo um calção e sem camisa.
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Figura 4 - Homens trabalhando na máquina de costura na Oficina do Sr. Gentil Bezerra

Fonte: Arquivo Pessoal.

A grande indústria chega a Sobral: a decadência do 
ofício de sapateiro

Nesta parte, finalmente nos aproximamos do século atual. A 
Grendene chega primeiro a Fortaleza, em 1990, e três anos depois, 
com o apoio da prefeitura de Sobral e incentivos fiscais construiu sua 
primeira fábrica, oferecendo emprego para centenas de pessoas da 
cidade e seus distritos. Era o avanço da tecnologia e do capitalismo, 
de um novo modo de trabalhar e fazer calçados na cidade, assim 
como também mudou o tipo de produtos que as lojas de calçados 
em Sobral passaram a vender.

No relato do Sr. Marlon, que nessa época já comandava o 
negócio de seu pai, ficam claras as consequências da chegada da 
Grendene, embora ele se responsabilize por não ter conseguido 
manter seu negócio. Ele lembra que tentou implantar o modelo de 
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linha de montagem da Grendene como uma forma de aumentar 
sua produção, mas barrou na resistência por parte dos sapateiros:

[...] quando a Grendene chegou em Sobral, que mudou o 
sistema de trabalho que a gente viu, muitas empresas não 
conseguiram implantar porque a gente formou muito profis-
sional. Então o profissional não queria seguir uma linha de 
montagem, ele era profissional, então foi muito difícil, a 
gente praticamente não conseguiu mudar, muitos ainda não 
mudaram, porque formaram o profissional e eles não queria 
trabalhar em uma linha de montagem, fazendo um serviço 
aqui talvez até porque devido a trabalhar pela quantidade de 
peças que eles faziam, então eles viram que se a gente botasse 
uma linha de montagem, eles iam ganhar menos. Tinha que 
dar um salário fixo, então foi muito difícil implantar isso aí. 
A gente não conseguiu fazer, o que era o ideal, que a gente 
conseguisse mudar, aumentar a produção e seguir adiante. 
Mas isso foi muito difícil pra gente, formar gente aqui dentro, 
que aí pra gente trazer gente novata pra aprender a profissão, 
a gente já tinha que trabalhar com carteira assinada, processo 
todo legalizado, e aí não compensava pra gente.

O Sr. José também lembra que a chegada da grande empresa 
mudou os negócios para as oficinas de fundo de quintal em Sobral:

A Grendene e muitas fábricas de Fortaleza, a Grendene é 
mais uma, mas quando ela chegou em Sobral aí diminuiu 
tudo. Até os profissionais mesmo foram trabalhar lá. Eu não 
fui porque nunca gostei de trabalhar assim, eu gostava de 
trabalhar ganhando da minha produção.

Para um sapateiro que já havia passado por muitas oficinas e 
que dependia desse serviço para se manter em casa, Sr. José não vê 
a chegada da grande empresa em Sobral e nem de outras indústrias 
de calçados como algo ruim, ele pensa: “Quando a gente trabalhava 
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nessa oficina fundo de quintal não tinha carteira assinada, [...] mas 
uma firma dessa aí tem tudo. É uma coisa muito boa, eu não tenho 
mágoa, Ave Maria, a Grendene foi tudo na vida da gente”. É interes-
sante esse pensamento vir de um senhor nos seus já 70 anos de 
idade, ele vê a indústria como um progresso, algo que gerou muitos 
empregos, inclusive para alguns de seus filhos, netos e amigos que 
também trabalharam com ele nas oficinas e depois foram atrás de 
emprego na grande indústria.

Mas é fato que toda essa industrialização e novos métodos de 
gerar empregos na indústria dos calçados fizeram com que o antigo 
sistema de produção se tornasse obsoleto e, por conseguinte, esque-
cido. Assim também foi o fim da oficina do Sr. Gentil, que ao tentar 
se industrializar mais, comprando mais máquinas, acabou contraindo 
uma série de dívidas que não conseguia quitar com o que era vendido, 
sendo forçado a fechar uma oficina com mais de 50 anos de história:

As máquinas ajudaram muito a aumentar a produção, o nosso 
problema foi: a máquina veio, nós compramos, tivemos esse 
trabalho de comprar as máquinas, financiada e tudo. Só que 
a produção que era necessária pra o custo que isso gerava, 
não dava pra gente ter condições de melhorar. Então a gente 
ficava naquele preço da produção, no preço do custo fixo do 
produto, mas a produção não chegava a passar, ficava abaixo 
ou se chegasse igual era bom pra gente. Mas por um fato, o 
próprio maquinário ajudou, mas o que a gente esperava que 
era aumentar a produção, não conseguimos.
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Figura 5 - Trabalhadores e Sr. Gentil Bezerra dentro da sua oficina 
durante a enchente de Sobral em 1974

Foto: Arquivo Pessoal

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aqui, como dito no título, é registrada apenas uma pequena parte 
da memória de Sobral, mais especificamente aquela sobre a mudan-
ças da produção de calçados de uma fase artesanal para a industrial. 
Durante a pesquisa descobriu-se que muitas dessas memórias foram 
perdidas com a morte de grande parte desses profissionais e com a 
demolição de quase todas as casas onde funcionavam as oficinas de 
fundo de quintal. Conseguir reunir este material e colher os relatos 
desses dois homens foi um verdadeiro achado na minha muito inicial 
vida de historiador.
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Não existiu nenhuma preocupação das gestões do município 
em manter algo que lembrasse a memória desses homens, e possi-
velmente mulheres também, que trabalharam nessa profissão, que 
durante muitas décadas e talvez séculos, já que a cidade tem 246 anos 
de existência, mantiveram os pés aquecidos e seguros dos habitantes 
desta cidade e das regiões vizinhas.

Logo, o depoimento oral se torna quase que exclusivamente o 
único modo de conseguir acessar uma parte desse passado. São as 
memórias das pessoas que viveram aquela época que hoje tornam 
possível o registro histórico de sua atividade, que tanto movimentou a 
economia regional. Ainda há pessoas para se procurar, a pesquisa não 
acaba aqui, como diz o Sr. José: “Aqui em Sobral tinha muita oficina, 
mas uns foram se aposentando, outros foram morrendo, morreu 
muito. [...] Se eu for contar, não dá 10, do pessoal que trabalhou 
comigo”. O Sr. Marlon também conta que há muito tempo não tem 
noticias das pessoas que trabalhavam com ele na oficina e que se ainda 
funcionar alguma oficina, ela com certeza trabalha somente com 
reparos, porque hoje em dia ninguém mais quer saber de calçados 
de couro que não sejam produzidos por uma marca famosa.

Por meio da linha e da agulha, o artesão une não apenas a sola 
à pala do calçado: a imaginação criadora o conduz a recon-
ciliar a materialidade terrestre à transcendência do espírito 
(DURAND, 1995). O sapato feito pelas mãos do artesão 
revela algo além do que apenas o acessório que protege os 
pés do caminhante. Mais que isso, é um dos símbolos que 
sugerem o percurso do mortal na terra em proximidade aos 
céus e ao sagrado (ROCHA, 2014, p. 17).
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O artigo discute a forma como o narrador, com sua oralidade, 
agencia a construção da imagem do lugar, relacionando à 
memória, à identidade, à desterritorialização e à territoriali-

zação. A discussão aqui exposta é um recorte teórico e metodológico 
da experiência de pesquisa dos autores em duas cidades da Região 
Metropolitana de Sobral, particularmente a zona urbana e perifé-
rica de Sobral e a zona urbana e rural do Município de Meruoca, 
no estado brasileiro de Ceará, com base em conversas e depoi-
mentos gravados com moradores destas espacialidades3. Ambas as 

Doi: 10.35260/87429847p.211-239.2021
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experiências, em regiões geográficas diferentes, têm propósito de 
pesquisa mais amplo do que o expresso neste artigo. Este objetivo 
mais amplo promove discussões sobre o patrimônio histórico e cultu-
ral definido pela política nacional de proteção àquilo que parece 
ser significativo para contar a história local, regional ou nacional. 
Nos espaços selecionados moram populações pobres, geralmente 
entendidas como coadjuvantes da “História”4 local do ponto de 
vista das políticas públicas de preservação do patrimônio histórico 
e cultural. Quando moradores menos abastados são lembrados nas 
políticas públicas de patrimonialização, duas variantes surgem nas 
abordagens que incluem personagens neste perfil. Elas entendem 
as práticas destas pessoas e os elementos da paisagem cultural que 
elaboram em suas falas como patrimônio histórico e cultural, se 
referindo a uma “cultura popular” ou ainda ao “folclore”, ambas 
muito próximas a uma definição própria da perspectiva evolucionista 
de Tylor (CASTRO, 2005) que entende estas paisagens como “sobre-
vivências culturais” de tempos passados que “teimam” em se manter 
na contemporaneidade. É como se fosse o “atrasado” no contexto de 
“manifestações culturais modernas” que falam mais do passado, do 
que do presente, mesmo ainda existindo no presente. Não é esta a 
perspectiva da “cultura popular”, nem do folclore, que trabalhamos 
no propósito mais amplo das pesquisas que desenvolvemos. 

Entendemos que não são só as elites locais, sejam políticos presti-
giosos, artistas populares ou empresários, que são os protagonistas 
da história e da tradição que serve para justificar esforços, visando 
identificar o lugar a partir de um modelo próprio de ocupação 
4 Aqui frisamos a necessidade de grafar a palavra iniciando com letra maiúscula para ressal-

tar que existe um esforço do poder público em criar uma história oficial da cidade via obras, 
eventos e formações, dentre outras intervenções que geralmente são lineares, valorizam 
grandes heróis, exotizam certas práticas como folclore ou cultura popular e falam de uma 
tradição exclusiva do lugar para reforçar uma determinada concepção de identidade coleti-
va. Não é esta a definição de “História” que vamos discutir aqui.
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geográfica e serem qualificadas como patrimônio cultural5. Os 
moradores pobres, os seres humanos “comuns” (talvez nem seja este 
o termo mais adequado para adjetivá-los), são também portadores 
de lembranças e de práticas significativas para pensarmos a ocupação 
espacial e produção do tempo histórico. 

Nos casos analisados, as pessoas neste perfil deixam de ser enten-
didas como “comuns” e passam a ser personagens importantes para 
a composição dos territórios e criação de sua tradição histórica. A 
história oral, portanto, vai produzir as fontes e metodologia própria 
para análise das narrativas produzidas por estes personagens impor-
tantes para composição do território e do lugar. Entretanto, aqui 
neste texto, vamos fazer um recorte neste campo para discussão que 
se fundamenta na seguinte questão: como o narrador cria o lugar, 
como promove a desterritorialização, e constroem a identificação do 
lugar a partir de suas falas? O foco, portanto, é na forma de afecção na 
interlocução por parte do narrador para definir o lugar e o território.

Portanto, o recorte teórico-metodológico selecionado para este 
texto, é resultado de reflexões nestes dois contextos, a zona urbana 
de Sobral e sua periferia, e a zona urbana e rural do município 
de Meruoca, priorizando expressões individuais sobre o tempo e 
o espaço, tentando extrair questões mais gerais que podem servir 
para outros contextos. Como vamos recortar a forma de falar, este 
contexto empírico aqui mencionado, pouco vai ter importância na 
análise das fontes orais neste artigo, a não ser em momentos muito 
pontuais, onde se faz necessário citar casos ou lembrar de exemplos. 
Neste caso, nos reservamos a entender que não é tão necessário 
apresentar geograficamente os dois municípios e as espacialidades 
priorizadas na pesquisa onde as narrativas foram produzidas, já que 

5 Mais à frente, neste texto, vamos relativizar esta questão de que existe um “próprio” do lugar.
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o foco é a forma que o narrador pretende afetar seu interlocutor. A 
interpretação que se produz aqui, portanto, não é sobre a narrativa, 
mas sobre os esforços do narrador para afetar o interlocutor.

Neste caso, o artigo tem um tom mais teórico e aponta também 
questões metodológicas importantes para a pesquisa no campo da 
história oral. O foco aqui é entender o uso da memória articu-
lado à identidade e, consequentemente, o lugar que, por sua vez, 
entende-se aqui, é resultante de esforços individuais e coletivos de 
territorialização e desterritorialização do espaço a partir de narrativas 
carregadas de subjetividade. Neste caso, a discussão vai ser conduzida 
pela reflexão teórico-metodológica que visa pensar a forma como 
interpretamos estes processos de construção a partir de trechos de 
narrativas selecionadas como exemplos modelares no campo da 
história oral. O propósito aqui não é o conteúdo da narrativa, mas 
a sua forma de expressão e composição, relacionada a invenção de 
uma geografia do lugar.

Explicitando a metodologia da discussão aqui proposta, temos 
como objetivo valorizar, como fonte, as experiências pessoais nos 
seus esforços de territorialização e desterritorialização através da 
fala, visando por definirem lugares no espaço geográfico. Não se 
pretende fazer mapeamentos de rotinas e ocupação espacial estável, 
fixa e coletiva, mas sim, a partir de narrativas individuais, pensar o 
cotidiano como tempo da criatividade e das agências múltiplas e 
o espaço como campo de fluxos múltiplos e de disputas e tensões 
constantes do ponto de vista material e imaterial a partir de falas que 
intentam construir determinados tipos de afecções na interlocução. 
Mais do que mapas estáveis, queremos refletir sobre pontes, usando 
os termos de Certeau (1996).
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O agenciamento, portanto, está sendo pensado como mistura 
de corpos reagindo uns sobre os outros a partir de atos enunciados, 
apreendidos pelas afecções que os corpos individuais passam em 
situações e relações construídas durante suas experiências de vida 
no contexto de comunicação. Portanto, este corpo não é só um ente 
instrumental de performance individual. De fato, a performance não 
pode ser pensada como meramente a instrumentalização do corpo 
com fins pragmáticos. É também resultado da imaginação criativa 
que aciona códigos simbólicos de domínio do indivíduo, para poder 
aplicar corporalmente no agenciamento. Estes códigos são aprendi-
dos na vida de cada indivíduo. O corpo é físico, simbólico, portanto, 
subjetivo e objetivo, ao mesmo tempo, promovendo o agenciamento.

Estes atos enunciados e performances narrativas são relacionados 
a territórios formados por movimentos ambíguos em tensão, que 
tendem a mostrar a força do corpo individual na territorialização, 
ao mesmo tempo que apresentam pontos de fuga que promovem a 
desterritorialização. A busca pela estabilidade do território, que define 
o lugar, é um conflito entre fixidez e fluidez de movimentos que 
envolvem relações de força, potências, desejos e afetos na narrativa. 
É uma tensão entre um plano de imanência e de transcendência 
do ser. É o investimento pela institucionalização e fortalecimento 
através de regras e convenções das fronteiras do território e, ao mesmo 
tempo, conflito com ações experimentais de desterritorialização. Este 
movimento se dá na vinculação entre materialidade e imaterialidade 
(regime da relação entre signos e significados simbólicos). Por um 
lado, há uma necessidade de ordenação das disparidades e diferen-
ças, ao mesmo tempo em que este esforço se mostra indissociável 
de manejos individuais e coletivos distintos, que colocam o espaço 
e o tempo em movimento. 
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Por este motivo se discute aqui uma geografia em movimento 
que não desconsidera a dimensão do tempo e da agência do corpo 
individual na territorialização do lugar, a partir de narrativas indivi-
duais, mas recorta para análise somente sua dimensão pragmática 
que visa causar um efeito no interlocutor. Portanto, este enfoque 
não tem a pretensão de dar conta das dinâmicas socioespaciais, 
como o leitor pode perceber, já que se entende que, ao escolher as 
agências individuais, com investimentos na invenção de sua cultura 
e seu lugar, passa a ser impossível dar conta de toda a sua riqueza 
de conexões e redes de agências. A invenção da cultura, como nos 
influencia Wagner (2010), deve ser entendida no campo das ações 
pragmáticas do indivíduo no seu cotidiano. Estas ações, por sua 
vez, estão inseridas em outros movimentos mais gerais que têm 
relações com dinâmicas que envolvem processos de definições de 
outras identificações individuais e coletivas, do ponto de vista simbó-
lico e dinâmicas de relações que se vinculam aos meios materiais e 
imateriais de sobrevivência. Neste aspecto, a reflexão aqui não reduz 
a cultura a ações individuais, nem coletivas, ou ainda, a propósitos 
humanos de significâncias básicas e universais ou determinantes 
materiais e históricos. É um meio termo sinergético de todos estes 
enfoques ou uma mistura muito pouco precisa na definição de 
fronteiras entre eles, mas enfatizando a forma de falar. 

No que se refere ao esforço por destacar na discussão o 
movimento coletivo que impõe um processo de identificação do 
indivíduo a um grupo mais amplo, ele está presente. Mas não é 
suficiente para compreendermos a cultura como processo criativo 
cotidiano e envolvendo agências individuais em tensão e em sinergia 
com outras agências. Portanto, é a subjetividade que também está 
sendo incluída neste processo de falar sobre a movimentação e a 
transformação do espaço geográfico.
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Do ponto de vista do pesquisador, não podemos deixar de consi-
derar que aquele que atua no campo da história oral, entendendo 
a narrativa como objeto de sua pesquisa, usa sua própria narrativa 
para estudá-la. É uma subjetividade e objetividade relacional que se 
encontram e desencontram no texto. De fato, como define Wagner 
(2010), é uma tradução da experiência compartilhada com os inter-
locutores e, devemos acrescentar, com o ambiente, com os discursos, 
com as instituições, com a paisagem, com os objetos e as coisas do 
mundo vivido no cotidiano da pesquisa. 

Em outro artigo, um dos autores deste texto já chamava atenção 
para a discussão sobre a forma como o narrador seleciona e inventa 
imagens (FREITAS, 2012). Claro que estas narrativas e imagens 
inventadas não são iguais para indivíduos que pertencem a espaços 
e grupos sociais diferentes. Mas há elementos formais de falar que 
coincidem. Como isso pode afetar o interlocutor que é também 
pesquisador? O que se pretende ressaltar é a dimensão pragmá-
tica e subjetiva da narrativa, dimensão esta muitas vezes esquecida 
por alguns analistas que se preocupam muito mais com a ideia de 
“imagem mental da realidade”, o que é uma abstração do pesquisador 
diante da complexidade e pluralidade de percepções que a narrativa 
pode gerar, do que com a forma como o narrador constrói a geografia 
do lugar em sua fala. Extrair a dimensão pragmática da narrativa 
prioriza a afecção causada no interlocutor também.

Em outra dimensão, devemos entender que uma pesquisa sobre a 
sociedade e a cultura, que não ultrapasse os limiares de suas próprias 
convenções, está mais para divulgação de valores dogmáticos do 
que ciência. A pesquisa sobre a cultura e a sociedade, do ponto de 
vista das opções metodológicas aqui escolhidas, não desdenha da 
imaginação criativa na análise da experiência, já que é impossível 
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a reconstituição factual de todas as vivências com quaisquer das 
fontes que o pesquisador entrou em contato. É uma invenção, não 
no sentido pejorativo da palavra que, em muitos casos, é entendida 
como mentira. Pelo contrário, é resultado de um aprendizado que 
revira e estimula novos questionamentos, antes não pensados no 
planejamento inicial da pesquisa. Na experiência vivida com suas 
fontes, o pesquisador passa a identificar novas possibilidades de fazer 
o tempo e o espaço, o que pode ou não provocar mudanças na sua 
própria forma de entender o mundo.

Se estamos produzindo conhecimento para confirmar o que já 
sabemos ou para simplificar a experiência a mínimos universais, este 
movimento não nos leva a inovar e provocar novas reflexões, mas 
a repetir conhecimentos modelares já prontos e consolidados no 
campo disciplinar que atuamos. A vida em sociedade é sempre mais 
complexa do que qualquer invenção, no bom sentido da palavra, 
possa conceber.

No trabalho de campo, na relação com suas fontes primárias, 
especialmente as fontes orais, a subjetividade do pesquisador passa 
por uma prova de inadequação, como diria Wagner (2010). É como 
se fosse uma criança que a tudo pergunta, se mete em encrencas ou 
comete gafes. O esforço de “amadurecimento” para fase “adulta” é 
uma constante inalcançável, mas uma busca necessária na pesquisa 
de campo, especialmente naquela em que os códigos acadêmicos 
do pesquisador pouco são compreensíveis para seus interlocutores. 
O pesquisador precisa administrar sua competência pessoal para 
aprender e para saber lidar com as diferenças, o que nunca consegue 
de forma completa. Por outro lado, seus interlocutores sentem a 
necessidade de controlar o pesquisador no sentido de mostrar para 
ele aqueles aspectos que eles, seus pesquisados, acham significativos. 
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Há de se pesar aqui que existe uma pesquisa reversa também nesta 
relação. O pesquisador acha que está pesquisando seu interlocutor e 
o pesquisado, por sua vez, acha que está conhecendo o investigador 
para saber o que deve e o que não deve falar. O pesquisado também 
se esforça em mostrar um determinado conhecimento produzido 
por ele para seu interlocutor. No final, como pensa também Portelli 
(1996), estão se diluindo aqui as fronteiras entre intelectuais e produ-
tores de fontes primárias, ou entre o que o autor chama de filosofia e 
fatos. Como o autor chama atenção, as fontes primárias são pessoas. 
O que nossos entrevistados falam, já é uma interpretação, portanto, 
tem uma filosofia implícita. Só acrescento que esta filosofia é fluida, 
como deve ser o pensamento, seja ele científico ou não, é mutante, 
especialmente quando se constrói uma relação de interlocução.

A narrativa construída no final da pesquisa é uma mistura siner-
gética de discurso transformado sobre aquilo que o pesquisador já 
sabia e o que aprendeu de novo através de sua intervenção no campo 
de pesquisa e aquilo que o pesquisado já sabia e aprendeu com a 
experiência compartilhada com o pesquisador. Ao mesmo tempo, 
há uma invasão direta no corpo do pesquisador por parte de suas 
“fontes”, provocando outras transformações. É resultado de uma 
experimentação de aplicação de uma receita que só se sabe quais 
os componentes e formas de misturar, quando se está fazendo a 
mistura, e, mesmo assim, não fica claro a fronteira entre o que é 
do pesquisador e o que ele aprendeu de novo com os pesquisados. 
Assim como não se sabe exatamente o que o pesquisado aprendeu 
nesta experiência.

No caso do pesquisador, neste processo, é sempre marginal e 
liminar. Em primeiro lugar, o investigador não se transforma em 
um sujeito igual a seus interlocutores, pensando como eles. Ele não 
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se torna “um deles”, nem seu texto é uma expressão do pensamento 
do interlocutor por dois motivos: um porque ele terá de expres-
sar a experiência como membro de uma disciplina acadêmica que 
demanda uma linguagem específica, por outro lado, é questionável 
se é possível “tornar-se ou falar por um deles”, já que não existe uma 
unidade coletiva estável, onde possamos crer que todos pensam e 
agem iguais como autômatos. Isso não existe em sociedade nenhuma. 
Em segundo lugar, a experiência com as fontes orais sempre promove 
mudanças que fazem com que o pesquisador não pense igual como 
antes de iniciar a pesquisa. Este tipo de transformação também se 
aplica àqueles que foram investigados. É este processo complexo 
que chamamos aqui de afecção. Neste caso, o afeto, como pensaria 
Espinosa (2008), é um encontro entre corpos que promovem entre 
si, movimentos, aumentando ou diminuindo a potência de cada 
elemento corporal envolvido e agenciado. Desta experiência, ocorrem 
os afetos que são estímulos que prometem transições e mudanças. 
Não são somente mudanças nos sentimentos, mas também na 
cognição. 

A consequência deste tipo de relação ambígua e liminar com 
as fontes de pesquisa orais, é de que não relatamos fatos da forma 
como exatamente aconteceram, se é que isso possa ser possível. É 
exatamente neste sentido que se discute aqui a definição de invenção 
da cultura. Selecionamos aspectos que entendemos ser significativos, 
assim como esta triagem é feita com base em outras procedentes dos 
nossos interlocutores e de nossas fontes primárias. Veyne (1998) 
vai dizer que não existem fatos sem suas tramas. O que relatamos 
como pesquisadores são misturas muito humanas, por sua vez, conse-
quências de experiências materiais e imateriais com finalidades e, 
ao mesmo tempo, acometidas de acasos. No final das contas, nós 
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fatiamos, editamos, colocamos cores ou tiramos, dependendo da 
conveniência, selecionamos aquilo que nos convém, tudo mediado 
por expectativas do campo onde atuamos e onde vamos apresentar 
esta experiência. Os fatos contados, por sua vez, são mediados pelos 
laços objetivos e subjetivos que vivemos e têm importância relacional 
ao campo em que atuamos. Por isso, o “dito” sobre o acontecimento 
só pode ser compreendido pelo que “não é dito”. Os fatos, portanto, 
são relacionais e são acompanhados por interesses e negociações de 
expectativas, desejos, moral e política da experiência e do lugar de 
fala em busca de reconhecimento social. 

O processo passa a ser fundamental para entender o “resultado” 
inventado. Neste caso, não dá para se levar a sério a ideia de que 
existe uma biográfica do autor ou do acontecimento que seja rígida 
a tal ponto de fugir da ideia de “versões”. Assim como, não dá mais 
para pensar a narrativa como se fosse um romance, com aconteci-
mentos em sequência linear, com início, etapas, percalços e final 
bem definido, no duplo sentido do termo: finalidade e término do 
“caminho”. 

Como nos ensina Bourdieu (2000), a história individual não 
pode ser vista como um romance, pois as trajetórias individuais são 
descontínuas, não tem um propósito em si mesmas, mas a forma 
como contamos é que a organiza, de acordo com o contexto de 
interlocução e interesses envolvidos. Portanto, a vida não teria um 
projeto original, um propósito. Nós é que inventamos isso para 
fins que têm forte relação com o presente. Seguindo esta lógica do 
movimento, iniciamos agora esta viagem.
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MOVIMENTO DOS CONCEITOS PROMOVIDOS 
PELA HISTÓRIA ORAL

Vale a pena lembrar aqui, como nos ilumina Portelli (1997), que, 
por ser uma apresentação escrita sobre a oralidade, este texto que 
apresentamos neste livro, tem defasagens importantes que devemos 
considerar. Ao transformar o oral em visual transcrito ou texto, muita 
coisa se perde e se transforma. Portelli (1997) compara o que fazemos 
aqui de forma textual com o fazer a crítica de arte com reproduções 
não autênticas. O tom, o volume, o ritmo, os gestos, o ambiente, 
o contexto de interlocução, dentre vários outros elementos envol-
vidos na comunicação oral, se perde na transcrição. Não tem jeito. 
Se estamos fazendo um texto, temos de nos restringir a seus limites 
e possibilidades, mesmo sabendo que muita coisa se perde. Mais 
uma dimensão da invenção da cultura aparece aqui, a interpretação 
do pesquisador de como ele é afetado pelo narrador, mesmo que a 
narração seja um texto transcrito. Mais ainda, em função dos limites 
de tamanho do texto, optamos por selecionar pequenos trechos, o 
que aumenta a defasagem que já existe ao tornar o oral um texto. 
Gostaríamos de assumir estes limites como recorte que, mesmo sendo 
limitado, ainda nos faz pensar.

Começamos com um trecho de transcrição de Rosa de Souza 
Rodrigues, por exemplo, moradora da comunidade de Camilos, no 
município da Meruoca. Ela é dona de casa e tem somente um filho 
de 22 anos que é agricultor e trabalha também na construção civil. 
O marido tem cerca de 59 anos e também é agricultor. Segundo ela:

Ir para o roçado, fazer chapéu e farinhada é uma coisa que já 
vem desde nossos pais. Nós se juntava para ir para o roçado. 
Levávamos água nas cabaças e comida feita em casa que 
servia de almoço. As famílias eram numerosas, as vezes tinha 
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de 10 meninos no roçado. Os pais da gente diziam sempre: 
“Trabalhem para um dia você serem responsáveis”. O estudo não 
significa muito, pois saber ler e escrever não é tudo. O que não 
pode faltar é a comida na mesa. A inchada é a caneta e o lápis e 
o professor é eu mesmo. Quem sabe um dia tudo isso mude, mas 
agora temos que viver essa realidade”. Então nós vivia assim. 
Namorar? Meu Deus! Nem pensar. Quando isso ocorria o pai 
ficava horas sentado pastorando, e quando dava o sono nele, logo 
dizia: Tá na hora, já pode ir embora rapaz. Bora menina, entra! 
Era um tempo que não volta mais. Ficou na memória para 
sempre. Nós trabalhava para comer. Hoje ainda tem família 
aqui que fazem isso[...].(RODRIGUES,, Depoimento, acervo 
José Wellington,  2019).

Muita coisa se perde na fala dela, mas outras se ganham. A 
primeira coisa é saber se, de fato, está falando de acontecimentos 
do passado ou de desejos do presente. Um presente que parece não 
ter mudado muito, por “...hoje ainda tem família aqui que fazem 
isso”...”. Ao mesmo tempo o desejo é acionado pensando: “Quem 
sabe tudo isso mude..”. Ao mesmo tempo, se contenta em viver sem a 
efetivação deste desejo, logo após expressar sua vontade de mudança. 
O fato é que, como lembra Portelli (1997), o mais importante na 
história oral são os significados do que os eventos, ou melhor, a 
subjetividades das experiências. Não que as narrativas não falem a 
verdade sobre o fato, até porque, pensamos não ser mais necessário 
pensar se é fato ou ficção o que a narradora fala, por todos os motivos 
já expostos aqui. É fato e não é, ao mesmo tempo, já que é carregado 
de tramas narrativas e contextuais que envolvem uma série de variá-
veis. O depoimento conta o que ela experimentou, o que desejava 
experimentar, que seria uma mistura de desejo e melancolia, o que 
acredita ter experimentado e o que, no presente, acredita ter vivido 
e o que vive hoje, tudo misturado em uma sinergia em que não é 
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possível mais classificar o que é verdadeiro, o que é agenciado como 
desejo e o que é inventado. No final das contas, é inventado mesmo, 
no sentido criativo do termo, sem desconsiderar a verossimilhança 
que talvez possa estar envolvida na narrativa. Então o narrador pode 
não estar contando a verdade, o que é sempre dificílimo avaliar, mas 
conta sobre a experiência de forma verdadeira.

Ela inclui na sua narrativa variáveis espaciais. Este é o recorte que 
queremos aqui e o que nos afeta para pensar neste texto. Percebe-se 
na sua narrativa o instrumento básico que provoca o movimento 
na definição do lugar geográfico. Haesbaert (2002), pensando com 
Deleuze, fala da desterritorialização do ponto de vista geográfico, 
valorizando também a produção do conhecimento sobre algo que 
vai mediar as práticas, as memórias e as narrativas que falam do 
cotidiano. Segundo o autor, Deleuze percebe que no exercício das 
relações de força entre diferentes agências, o que promove a transfor-
mação não é a força majoritária, mas sim, a minoritária. Isso porque, 
os mais fortes pretendem conservar sua posição de prestígio e poder 
de definição, enquanto o minoritário, em algumas de suas manifes-
tações, anseia por mudanças, mesmo quando parece se conformar 
com as dificuldades. O depoimento dela mostra a força da tradição, 
onde algumas coisas se preservam, e, ao mesmo tempo, os esforços 
dela para mudar. O “estudo”, como a narradora fala, é “alguma coisa”, 
mas não é tudo. Precisam viver diante das adversidades do espaço 
social que vivem. Para não omitir o estudo dos seus pares, ela é a 
professora, trocando a canela e o papel pela enxada. O fato é que 
precisa colocar comida na mesa. Mesmo assim, não perde a esperança 
pela mudança. A mudança na moral praticada no cotidiano aparece 
também com os padrões morais de seu tempo de “namorar”, onde 
havia maior controle do que seu pai poderia considerar excesso neste 
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ato. Isso parece ter mudado, assim como a paisagem do trabalho no 
campo, já que é “...um tempo que não volta mais”, apesar de ainda 
ter famílias que vivem assim.

Para legitimar e manter sua posição, as forças majoritárias, além 
de terem acesso e usarem os instrumentos de controle social das 
condutas e ações, precisam negociar com as pressões dos que possuem 
menos força e poder, para que este controle seja legitimado social-
mente. Por isso o discurso da narradora mostra também resistência, 
força e vontade de mudança. Estes menos prestigiosos é que susten-
tam o prestígio daqueles que assumem a força majoritária, quando 
mantêm a adesão e aceitação desta disposição das relações de força. 
Então a mudança vem, mesmo que não queiram. A sua família não 
é mais numerosa como se carecia antes, justamente porque a lógica 
de ocupação do território mudou. Não vivem exclusivamente da 
agricultura. O filho, como já dito, trabalha também na construção 
civil, por exemplo.

Neste caso, o território que parece ser consolidado, e o desejo pela 
segurança, fixidez, de ter algo sólido e equilibrado, só é movimento 
porque é desterritorialização, ao mesmo tempo. O vetor de saída do 
território entra em tensão com a força contrária de consolidação e 
fixidez de suas fronteiras, que pretende territorializar de outra forma 
ou envolvendo outras partes e limites. O depoimento de Miguel 
Justo, morador da sede urbana no município de Meruoca, 47 anos, 
autônomo, nos dá outras pistas sobre a desterritorialização, ao mesmo 
tempo que territorialização espacial:

Havia aqui uma rua central, o hospital municipal, a câmara 
de vereadores, a casa do seu  Zé Tarcísio e a da dona Raimunda 
mestre. Do lado direto tinha a quadra de esportes onde nos 
divertíamos. Ao lado da quadra era o centro comunitário onde 
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acontecia as festas dançantes e outras coisas mais. Do lado 
esquerdo encontrava-se o riacho Itacaranha, como ainda hoje 
existe, só que era volumoso, tinha muito peixe e era rodeado 
de matas e bananeiras. Bem aqui no cantinho da ponte tinha 
o pequeno salão de beleza do Edmilson e ao lado a garagem 
do Zé Tarcísio. Na verdade, não consigo olhar para o centro 
da Meruoca sem relembrar o que tinha aqui antes. Tudo tá 
na lembrança, na minha memória [...] (DE MARIA, Miguel 
Justo, Depoimento, 2018).

Neste caso, mesmo vendo as mudanças no território, que não são 
resultados de agências somente suas, ainda domina o lugar, mesmo 
que seja nas suas lembranças. Este é o esforço narrativo de fala, de 
afetar o entrevistado mostrando seu poder de controle do que é o 
lugar, mesmo que não seja material, mas subjetivo. O conceito de 
lugar só faz sentido, portanto, como agência do desejo sobre o terri-
tório, pensando em uma identidade coletiva e individual que tenta 
se sustentar a partir de investimento da potência de sua agência. O 
desejo, para Deleuze (1997) é o agenciamento de vários elementos 
organizados em um conjunto que pretende influenciar uma forma 
de ver e fazer, voltados para identificar o grupo e definir o lugar, a 
partir de um território que, só aparentemente é estável. 

No final das contas, não se deseja só uma identidade, um lugar 
ou mesmo uma história que faz crer em uma tradição. O que se quer 
é uma série de elementos que formam um conjunto relacionado ao 
lugar, que remeta a uma posição, a interesses e imagens que estariam 
ao redor do ser desejado, o reforçando. Para isso, existe uma tensão 
no controle da definição do lugar que não é totalmente estável. 
Algumas coisas fogem ao controle do agente que narra, mas ele 
procura, a partir de desterritorialização espacial, disputar a definição 
do território e definir o lugar.



n i l s o n  a l m i n o  d e  f r e i t a s,  j o s é  w e l l i n g t o n  l ú c i o  s o a r e s  – 227

O investimento do interlocutor, no sentido de impor sentido a 
partir de desejos e potências, visando causar um efeito, passa a ser 
fonte importante para percebermos a dinâmica do lugar. O investi-
mento é performático, é uma encenação ou invenção, não no sentido 
pejorativo dos termos, como já dito. A performance é contextual, 
sempre influenciada pelo ambiente e o contexto de relações estabe-
lecido para o momento. Não é somente pragmática, já que precisa 
de códigos linguísticos e carga simbólica apreendidas nas experiên-
cias compartilhadas coletivamente. Pensamento, coerção cultural na 
busca pela segurança em um coletivo, desejos e potências individuais 
são indissociáveis na performance visando a definição precisa do 
lugar via desterritorialização e territorialização.

Pensar o lugar é uma referência importante no investimento 
do performer e narrador. A caracterização que faz dele tem relação 
direta com o desejo de identidade. Justamente porque entende que 
deve produzir uma imagem de um coletivo que carece ser situada 
no tempo e no espaço geográfico, territorializando o desejo e o 
localizando. Mostra também uma tradição e uma experiência longa 
como lugar, dando um caráter de autoridade para falar sobre ele. 

Este movimento de apropriação do território independe de qual 
lugar viva. Em Sobral, a senhora Maria Cardoso do Nascimento, 
conhecida como Dona Marizô, ou ainda Dona Mazô (in memoriam), 
rezadeira e parteira do bairro pobre e periférico do Sumaré, onde 
morava desde 1934, diz o seguinte sobre o seu lugar:

Eu vim... pra gente ir a rua carecia de passar gente, pra gente ir 
pro rio bater algum pano ele ia também, pra não... o que tivesse 
marginal como tem hoje...hoje aqui é conforto, mas antigamente 
tinha não. Não havia roubo, cê podia deixar... Se esse, aquele 
fosse dormir no meio da rua ”encrontava” no outro dia, mas hoje 
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não pode “né”? Era muito bom aqui. Outra hora eu achava...
(NASCIMENTO, depoimento, acevo LABOME, 2001)

6 Estas entrevistas pertencem ao acervo permanente do Laboratório das Memórias e das 
Práticas Cotidianas – LABOME, arquivo público de documentos em áudio, vídeo e fotografia 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. De Sobral, termos cerca de 200 entrevistas 
no acervo citado. De Meruoca, temos cerca de 30 entrevistas. Todas têm como foco tratar 
das diferentes formas de ocupação do espaço, definição do lugar e discussão sobre tradi-
ções, histórias e experiências pessoais no seu território. São narradores de perfis diversos, 
tanto jovens, quando pessoas com mais de 50 anos. Entretanto, o apego ao lugar e ser uma 
pessoa que gosta de contar histórias, acaba sendo o foco da busca dos pesquisadores. O 
artigo pretende extrair uma teoria vinculada a estas experiências compartilhadas com os 
narradores.

As conversas, seja esta, seja outra qualquer, que tivemos nas 
periferias de Sobral e no município de Meruoca, não produzem 
informações objetivas e factuais sobre o lugar, nem relatam teste-
munhos de uma época6. São experimentos de construção de sentido 
que visam um efeito pragmático no interlocutor. É um efeito de 
documentalização de uma informação sobre a identidade estável. 
São seleções de lembranças muito coladas aos interesses do presente, 
que podem estar relacionadas a um passado utópico, visando um 
futuro. É também um exercício em busca de um reconhecimento de 
sua autoridade sobre o que se fala. Ser pioneiro no lugar, reforçando 
esta imagem de si como compondo os primeiros “exploradores” do 
território é importante para isso.

Outros aspecto importante é quando um morador da periferia 
fala que seu bairro é violento e que no passado era melhor, pois 
podiam, livremente, andar pelas ruas e deixar seus bens expostos 
nas calçadas. Esta narrativa, não necessariamente, é uma expressão 
factual, apesar de ter a intenção de ser. Pode ser também entendida 
como um desejo de futuro ou de presente, acionado por um passado 
utópico que, supostamente era melhor. 

Adalberto Mendes, 64 anos, morador do bairro Terrenos Novos 
em Sobral, nascido em Tangente, distrito da cidade do Massapê, 
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município vizinho à cidade que mora, é conhecido por sua grande 
coleção de documentos que dão pistas importantes para contar a 
história de muitos dos bairros periféricos de Sobral. Em 2019, foi 
homenageado por um coletivo de jovens moradores do bairro, o 
Movimento Social FOME, quando criaram uma biblioteca comuni-
tária no bairro com o seu nome. Em sua entrevista ele conta: 

Tem muita marginalidade, muita família desestruturada por 
ser área carente, o nosso bairro é um bairro pobre, popula-
ção nômade que é aquele pessoal que se muda muito, pessoal 
que vem do interior pra morar na cidade. Chega aqui não 
tem condições, não tem capacidade, não tem estudo, não está 
preparado pra nada, não tem profissão. Uma grande parte da 
nossa população aqui é esse povo não é. Eu acabei de dar o meu 
exemplo, eu vim do sertão. Só que eu sou diferente, devido eu 
ter condição, de eu ser uma pessoa de família estruturada, eu 
nunca tive problema, como não tenho até hoje graças a Deus 
(...) Aí por isso vem aquela questão que você conhece muito bem, 
a questão social que está aí. Então, eu não considero violento 
assim, eu considero regular. Inclusive nos últimos tempos nós 
não tivemos crimes aqui, pode ter até algum assalto, alguma 
pessoa que toma alguma coisa em esquina...[sic]” (MENDES, 
depoimento, acervo LABOME, 2004).

Relativizando a violência, o morador pode falar de aspectos 
positivos do bairro em que mora, mesmo que antes tenha expres-
sado o desejo pelo passado utópico, em momento anterior de sua 
entrevista. A interpretação desta suposta contradição só pode ser 
eficaz se considerarmos o contexto de interlocução, o ambiente e os 
interesses envolvidos no momento que fala. Na imagem projetada 
pela sua fala, o narrador está sempre pensando em como melhor 
afetar seu interlocutor, no sentido de mostrar seus desejos naquele 
momento e defesa de seu lugar. 
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A memória e a performance narrativa são fundamentais para 
causar o efeito esperado no entrevistador e naqueles que, possivel-
mente, vão ter acesso a seu depoimento. A memória usada pelo 
narrador é considerada como possibilidade para releituras sobre a 
produção do espaço e da paisagem, porém, voltada para identidade 
cultural, reconstruindo o passado a partir de processos históricos, 
sociais e individuais ao longo do tempo que, no presente, ele consi-
dera relevantes. 

Entender a memória de um indivíduo e de um lugar a partir da 
história oral é o mesmo que valorizar o passado ideal no presente, 
entendendo sobretudo os processos histórico-geográficos através de 
períodos, construções e reconstruções, onde alcançá-los poderá estar 
condicionado a entendimentos sobre suas maneiras e formações, 
considerando que os lugares também sejam vistos como resultados 
das ações humanas. Neste caso, o lugar pode ser narrado como ainda 
intacto ou transformado, dependendo das vantagens que o narrador 
entende conseguir, ao optar por uma destas duas possibilidades de 
caracterização. 

Do ponto de vista conceitual podemos definir três variantes 
teóricas na definição de memória, o que interfere na metodologia 
da história oral a ser aplica nas fontes registradas. Uma a define 
como informação do passado. Nesta, há uma tendência a conceber 
a narrativa como informação factual e imparcial do acontecimento. 
Assim, entende-se que é expressão de coerções exteriores ao indiví-
duo, podendo ser vista como geral ou coletiva. Uma variante desta 
concepção pode ser vista em Halbwachs (2006) onde reconhece a 
participação do indivíduo na construção da memória, entendendo-a 
como parcial, mas não deixando de lado a sua dimensão coercitiva, 
geral e exterior. A memória só é individual porque é coletiva, segundo 
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este autor. Neste caso, poderia ser possível fazer uma distinção entre 
história e memória, sendo a primeira mais racional e total, beirando 
a imparcialidade, e, a segunda, mais parcial e seletiva.

Outra variante de concepção de memória, a trata como algo 
resultante da subjetividade, portanto, existem tantas memórias 
quanto subjetividades possíveis, entendendo que há indícios que 
permitem crer em caracterizações de identidades coletivas e até, 
essências dos grupos do ponto de vista das representações coletivas. 
Algumas variantes destas reflexões incluem correlações de forças e de 
poder que vão mediar estas caracterizações coletivas como variável 
importante para análise. Esta perspectiva permite ao pesquisador 
pensar na possibilidade de tirar uma espécie de média das memórias 
particulares registradas, que seria entendida como estrutura básica 
de uma narrativa que expressaria a identidade coletiva, desprezando 
variantes das histórias contadas.

A perspectiva que estamos trabalhando aqui, é a que entende 
a memória acionada pela oralidade como uma construção pessoal, 
parcial, pragmática e que visa causar um efeito no interlocutor, sem 
desconsiderar influências sociais e culturais nesta composição. Neste 
caso, não refletem acontecimentos passados, pelo menos não de 
forma exata e factual, mas práticas presentes que vão tentar ser funda-
mentadas e justificadas por lembranças fabricadas para o contexto 
de interlocução, como já dito aqui. São invenções narrativas que 
visam impactar o interlocutor com um efeito de sentido sobre o 
acontecimento narrado. Não são mentiras, nem verdades, como já 
dito. As lembranças são redefinidas pelos códigos negociados entre 
os interlocutores, visando atender determinados interesses envolvidos 
na negociação. A narrativa é situada em um tempo e espaço próprio 
de sua criação. 
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Neste último caso, o mais importante para o pesquisador é o não 
dito, ou seja, os elementos que são agenciados não explícitos na fala 
para criação da narrativa. Para isso, o pesquisador tem de se alimentar 
de outras fontes e vivências para saber como interpretar, mesmo assim 
correndo o risco, que deixa de ser um risco remediável, já que não é 
possível dar conta de todos os elementos em jogo na defasagem que 
nossas fontes orais produzem. O importante passa a ser o processo 
e não a fala ou fato narrado. Por que o entrevistado fala sobre isso 
desta forma? Do que está falando exatamente? Por que falou isso 
e não outra coisa? Como ele ou ela fala e quais elementos narra-
tivos agencia? Neste caso, a agência considera uma exteriorização 
da interioridade e uma interiorização da exterioridade no contexto 
de diálogo. Por isso que a ambiguidade está presente na narrativa: 
entende que existe a violência, mas a relativiza, mostrando resistência 
a esta associação entre o seu lugar e o que pode ser entendido pelo 
sistema jurídico e moral como “ilegal” ou “imoral”. A agência seria 
também resultado de afecções múltiplas que influenciam a narrativa, 
já que não se pode desprezar as influências exteriores à subjetividade. 
A narrativa não é só subjetividade, nem só expressão de vontades e 
valores gerais de um coletivo. Os objetos, as coisas, as instituições, 
os discursos dos outros e aqueles regulados formalmente em lei, 
as cores, o ambiente, tudo influencia na construção da narrativa, 
afetando de alguma forma os interlocutores.

Em outra escala, podemos pensar que a história e a memória, 
acionadas para invenção de uma identidade dos lugares, não se 
constroem apenas a partir de narrativas que se tornam comuns sobre 
o espaço ocupado. Não afetam somente o lugar, mas se espalham em 
busca de novas territorializações, fazendo assim necessário entender 
como os processos espaciais, naturais e culturais ocorreram, inter-
ferindo no seu entorno. Compreender o lugar através da história 
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oral, antes de qualquer coisa, requer leituras e entendimentos que 
interliguem os agentes sociais influenciadores, desde o momento 
inicial de construção da narrativa, que fala da identidade e do lugar, 
usando-se de determinadas escalas espaciais, passando por análises 
de diferentes períodos, levando em consideração os momentos de 
rupturas e transformações espaciais que podem ter ocorrido em certas 
temporalidades. 

Halbwachs (2006) ressaltou que essas temporalidades podem 
representar momentos de rompimento na estrutura social e gerar 
diferentes interpretações, através dos contextos históricos, apesar de 
constituírem-se em períodos diferentes. Queremos acrescentar ou 
reformular esta ideia, dizendo que a concepção de estrutura social 
aqui está sendo repensada, enquanto uma engenharia muito pouco 
estável de invenção simbólica de relações com o espaço geográfico. 
Talvez possamos pensar em uma troca de termos: estrutura social 
sendo substituída pela expressão “engenharia social” movimentada 
por agências individuais que, por sua vez, são acionadas por desejos 
e potências subjetivas e relações objetivas com o espaço e o tempo.

Seguindo este raciocínio, e acrescentando à reflexão até aqui 
feita, entende-se que o acontecimento narrado pode se tornar mais 
nítido ao observar as mudanças ocorridas também a partir da evolu-
ção de técnicas que estejam voltadas à produção do espaço, pois é 
onde os lugares passam a ser considerados pela memória construída 
pela oralidade, como formas diretamente analisáveis através de suas 
fronteiras, organização de elementos da paisagem e estruturas, permi-
tindo-nos identificar momentos de rupturas que podem ter ocorrido 
durante suas transformações no contexto socioespacial, a partir de 
formas simbólicas, sem desconsiderar a performance corporal indivi-
dual nesta mudança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas desenvolvidas nos bairros periféricos da área urbana 
de Sobral e no município de Meruoca permitem mostrar que a 
história oral permite complexificar e dar movimento a qualquer 
reflexão aplicada ao lugar. Isso porque o que é próprio de um lugar é 
resultado de conflitos e tensões promovidos pelas desterritorializações 
e territorializações constantes promovidas pelos indivíduos e grupos 
quando falam do espaço. 

A narrativa sobre o lugar é um processo que ocorre de forma 
muito objetiva, como diria Wagner (2010), por meio de observações, 
aprendizados e práticas compartilhadas em um coletivo, significada 
pelos indivíduos que disputam posição de prestígio, para falar sobre 
“todos”. Não é uma fantasia, mas é resultado da imaginação criativa 
que tem como fonte, além da experiência de vida com várias pessoas 
que são identificadas como “seu grupo”, outros fatores como: os 
meios digitais, veículos de comunicação de massa e as diásporas 
por outros mundos. Viver e sair do lugar, seja por qual meio for, 
estimulam esta imaginação, dando movimento a cultura e a terri-
torialização do lugar, como diria Appadurai (2004). Os narradores, 
como pensaria Benjamim (1985) são artesãos do território e do lugar, 
criando tempos e espaços distintos. Cada um usa de recursos próprios 
para executar este exercício. Como diria Certeau (1996) é uma arte 
de fazer, baseada em uma arte de dizer mediado pelo que o outro 
diz de sua arte, portanto uma maneira de fazer com procedimentos 
e táticas próprias do narrador.

A possibilidade das pessoas, seja na zona rural ou urbana, viverem 
novas vidas por meio das diásporas, via meios de comunicação de 
massa, meios digitais virtuais e viagens para outros lugares, faz com 
que os agentes sociais acionem novas formas e possibilidade de viver 
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no lugar, assim como definir sua identificação e promover a dester-
ritorialização e territorialização de forma diferente, mesmo que isso 
seja acompanhado de uma melancolia sobre um passado utópico. 
A definição do território e de lugar, associado a uma narrativa que 
fala do que é especial e tradicional que o define é ato criativo que 
busca dar uma familiaridade e unidade coletiva, para poder melhor 
controlar e se empoderar do lugar. É uma forma negociada pelos 
indivíduos do grupo, para saber como lidar com as experiências e 
manejo do território. 

A ação individual no uso da criatividade e imaginação visa causar 
um determinado efeito, apesar de, nem sempre provocar aqueles 
que são esperados. É um jogo de “representar”, no sentido teatral do 
termo, e, ao mesmo tempo, impor, que os valores, tradições, histórias 
são os mesmos para todos. A dificuldade de tratar isso como algo 
estável e fixo no tempo e no espaço, se relaciona à impossibilidade de 
tratar qualquer “costume” como algo especial de um lugar. Qualquer 
que seja a escolha de obras e símbolos do lugar, elas sempre remetem 
a histórias e experiências que também vêm de outros lugares. Por que 
o reisado, a quadrilha junina ou determinados prédios são escolhidos 
como exclusivos de um lugar, já que são adaptações de práticas e 
padronizações arquitetônicas que vêm de outros lugares? 

Devemos somente reconhecer que as escolhas para definir o que 
é próprio do lugar, portanto, seu patrimônio, é resultado provisório 
de relações de força e de escolhas pautadas em interesses e valores 
negociados no cotidiano do lugar. Quando o morador da periferia 
de Sobral diz que produz um “Rap da periferia” ou “Rap sobralen-
se”7, esta narrativa entra em um campo de disputa sobre as escolhas 
7 Sobre isso, o Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas – LABOME/

UVA- Sobral/Ceará, produziu o filme “Rap nas quebradas”, tratando da história des-
ta musicalidade na cidade. O filme pode ser visto no link: https://www.youtube.com/
watch?v=yACvvyKb98o&list=PLrKSbcOn7CPuBqlaIijhUCb_Ol4pBCUgc&index=3.

https://www.youtube.com/watch?v=yACvvyKb98o&list=PLrKSbcOn7CPuBqlaIijhUCb_Ol4pBCUgc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=yACvvyKb98o&list=PLrKSbcOn7CPuBqlaIijhUCb_Ol4pBCUgc&index=3
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do que é próprio ou não do lugar, a partir da competição contra 
pessoas que ocupam outros lugares de fala, mostrando resistência. 
Isso justifica a distinção social que se faz, por exemplo, entre cultura 
da periferia ou “das quebradas”, feita por algumas pessoas. De fato, 
querem criar seu próprio território e elegem determinadas formas 
de manifestação como suas, mesmo que elas tenham histórias e 
influências de outros lugares, contra outras narrativas que expressam 
características próprias do lugar de outra forma. 

A identidade, então, passa a ser uma provocação e ironia, como 
nos influencia Strathern (2012), ou uma forma de resistência cultural. 
É também uma forma de controle do território, definindo o lugar. 
Os pequenos fragmentos das fontes orais das pesquisas desenvolvidas 
pelos autores citadas neste texto mostram isso. É uma provocação 
porque faz pensar sobre o lugar, como ontologia, mas, ao mesmo 
tempo, tenciona com o seu contrário, ressaltando o oposto do que 
deveria ser, mostrando que esta ontologia não é muito segura, preci-
sando ser geral, descartando especificidades. A identidade, portanto, 
é excludente para o diferente, intentando fronteiras territoriais, e 
brigando por mantê-las, se opondo a “outros territórios”, criados por 
este exercício de inclusão daqueles que são “iguais” e afastamento 
daqueles que são diferentes. Somente os “iguais” são reconhecidos 
como dignos de reconhecimento.   

Outra ironia é o dissenso interno, geralmente presente em 
qualquer grupo, sobre determinados elementos simbólicos e materiais 
muito específicos agenciados na defesa das “fronteiras territoriais”, 
inclusive aquelas relacionadas a reconhecimento social e relações de 
prestígio. Portanto, mais do que saber o que é próprio do lugar, o 
pesquisador deve procurar entender como a narrativa sobre este tema 
é construída, que tipo de elementos são agenciados na história e na 



n i l s o n  a l m i n o  d e  f r e i t a s,  j o s é  w e l l i n g t o n  l ú c i o  s o a r e s  – 237

tradição que se inventa, como eles são organizados, quais os interesses 
em jogo, em nome de quem e de que se fala sobre determinado perfil 
de narrativa sobre o território. A narrativa não é uma mixórdia, é 
um embaralhamento, uma justaposição de contextos, conflito de 
memórias e um pouco de pastiche visando afetar os interlocutores. 

O pesquisador produz um movimento próprio, mais ou menos 
centrado em códigos do contexto de sua formação, ao tentar enten-
der estas misturas, criando as suas próprias narrativas ficcionais. A 
ficção deve ser entendida, não no sentido da mentira, mais uma vez 
lembrando. É uma imagem produzida com base em outras imagens. 
São sinergias de movimentos e usos da imaginação criativa para 
contar algo sobre a experiência de vida, por parte de ambos os lados: 
do pesquisado e do pesquisador. Neste caso, a oposição entre ficção e 
realidade, ciência e arte, dentre outras que são clássicas em diferentes 
reflexões sobre o conhecimento científico, não fazem mais sentido. 
É possível ser criativo, ter senso estético e expor sua subjetividade, 
sem deixar de ser objetivo ou ter rigor metódico para exposição 
da interpretação. Isso se entendermos a noção de objetividade no 
contexto de relações com as fontes orais, onde elas e o pesquisador, 
aprendem e desaprendem todo tempo, provocando-se todo tempo. 
Resta-nos seguir nos provocando.
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Percepções da mata e praia1 à universidade: 
um roteiro em dois atos da resistência 

Tremembé no noroeste do Ceará

luan rodrigues do nasCimenTo2

viníCius Chaves almeida3

1 Segundo RATTS (1999), as denominações de Mata e Praia são descritas como termos de 
classificação de onde estão localizados os povos Tremembé, mas também classificação de 
atividade econômica. A Praia a pesca e tradicionais comunidades no litoral, e a mata, de 
atividade agrícola e mais distante da área litorânea. O que se relaciona com a divisão em 
duas partes da estrutura do texto: experiência na universidade, e experiência, em Almofala.

2 Discente do curso de Bacharel Interdisciplinar em Humanidades da Universidade da Inte-
gração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e membro do coletivo de cine-
ma independente Câmera da Peste.

3 Discente do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e membro do 
coletivo de cinema independente Câmera da Peste.

4 O documento foi base para uma ideia de extinção completa de povos originário cearenses, 
porém não consolidou lei/decreto oficial. Isso consta na nota de rodapé 3, do trabalho de Ti-
ciana Antunes: “BPGMP. Núcleo de Micro filmagens. Relatórios dos Presidentes da Província 
do Ceará. Rolo 2 (1858 a 1864). Relatório do presidente José Bento da C. F. Júnior, à Assem-
bleia Legislativa Provincial. 1863. Este relatório foi apresentado em Assembleia Provincial 
pelo presidente da província José Bento da Cunha Figueiredo Júnior naquele ano. Segundo 
a análise da antropóloga Isabelle B. P. Silva (2009) este relatório foi considerado pela his-
toriografia tradicional como uma declaração oficial do governo de extinção dos índios na 
província, e acabou ganhando peso de decreto de lei, porém a autora não encontrou, de fato, 
nenhuma legislação (decreto ou lei provincial) que confirme tal ação para aquele ano. [...]. 
(2012, p. 19)”

Em 1863, os indígenas do Ceará desapareceram. Movidos para 
outros espaços? Bem, a logística da época não possibilitaria que 
a população indígena da província do Ceará fosse deslocada. Na 
verdade, a ação foi bem mais simples e igualmente absurda: uma 
“canetada”. Um relatório de 18634 fixou a ideia de que não existiam 
mais indígenas no Ceará:

Doi: 10.35260/87429847p.241-267.2021
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Já não existem aqui índios aldeados ou bravios. Das antigas 
tribus de Tabjaras, Cariris e Potiguaris, que habitavam a 
província, uma parte foi destruída, outra emigrou e o resto 
constituiu os aldeamentos da Serra da Ibiapaba, [...]  E nelles 
que ainda hoje se encontram maior numero de descendentes 
das antigas raças; mas andam-se hoje misturados na massa 
geral da população  (ANTUNES, 2012, p. 5).

O relatório assinala que houve uma miscigenação na população 
geral, a partir de uma forma única e estereotipada na qual enquadra-
ram os indígenas do estado (província). Apenas em 2012, o relatório 
seria contestado. A incompatibilidade histórica nas análises de dados 
oficiais e censos da época e trajetórias de povos pelo território que 
hoje é o Ceará motivou a criação de uma assembleia com lideranças 
políticas, sociais e, principalmente, indígenas. Não restava dúvidas 
sobre  o absurdo do conteúdo do relatório, que impedia o reconhe-
cimento de um Ceará Indígena que nunca morreu.

Tradições, falas, histórias e costumes. Contados, afirmados e 
reforçados por comunidades indígenas inteiras no estado não deixa-
ram nunca que empecilhos como os citados acima deslegitimassem 
sua luta. A luta, a resistência e principalmente a certeza de que o 
Ceará indígena existe e resiste, também foi constatada a partir das 
experiências que os autores deste capítulo tiveram com um dos povos 
indígenas cearenses: os Tremembé, que historicamente habitavam 
o território nordestino do Maranhão ao Ceará. No final do século 
XVIII, os Tremembé foram colocados sob a administração Jesuíta, 
a partir da criação do aldeamento de Almofala e construção de uma 
igreja no local pelo próprio povo da comunidade. Posteriormente, o 
aldeamento foi desmontado pela administração portuguesa, a igreja 
de pedra e cal soterrada pelas dunas e, lentamente, abandonada pelos 
indígenas, que retornariam muitos anos depois reivindicando os seus 
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territórios historicamente ocupados, o que renderia disputas com 
posseiros e empresas, como relata a liderança Diana.

5 Coletivo audiovisual com sede das atividades em Sobral-CE que atua desde o final de 2018. 
Com quatro membros, fez o suporte de cobertura dos dois eventos, capturando imagens.

A luta pela terra, na Região da Mata, teve início quando o 
pessoal começou a cercar; começaram fazendo a desmatação. 
Aí queriam que a gente desocupasse esse pedaço de chão. 
Os mais velhos disseram que não desocupavam, e nos foi 
orientado que nós não disséssemos quem era o dono desta 
terra (CABRAL, p. 24, 2014).

 Apenas em 1988, com a nova constituição brasileira, seus direi-
tos foram assegurados e em 1992 se organizaram politicamente para 
reafirmar sua luta. Almofala agora era território Tremembé, e a igreja 
construída no passado para oprimi-los, viraria um símbolo de resis-
tência deste povo. Estas informações estão em um livro produzido 
pelos próprios Tremembé, deixando claro que têm vez e voz. Como 
diria Portelli,

O que fazemos é recolher essa voz, amplificá-la e levá-la ao 
espaço público do discurso e da palavra. Isso é um trabalho 
político, porque tem a ver não só com o direito à palavra, o 
direito básico de falar, mas com o direito de falar e de que 
se faça caso, de falar e ser ouvido, ser escutado (2010, p. 2).

O seguinte texto relata dois eventos do qual os povos Tremembé 
participaram. A II Jornada dos povos indígenas e universidade no Ceará, 
que ocorreu no Campus Betânia da Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (UVA), em Sobral-CE, e a XVI marcha de resistência, 
autonomia e fortalecimento da luta pela demarcação da terra do Povo 
Tremembé,  evento na comunidade de Almofala, em Itarema-CE. 
Estes eventos foram cobertos pelo coletivo de Cinema Independente 
chamado de Câmera da Peste5, do qual os autores, Luan e Vinícius, 
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participam. E mais tarde, as histórias ouvidas e filmadas serviram para 
produzir o documentário Percepções, obra audiovisual do coletivo que 
mostra e reforça a resistência Tremembé pelo direito de existir, a partir 
do olhar e narrativa de um personagem: um estudante universitário 
que participou dos eventos e construiu uma narrativa sentimental 
baseada em suas percepções.

Os dois eventos, que carregam narrativas e histórias, são descritos 
em experiências únicas dos autores. Vinícius, no primeiro evento, que 
ocorre na UVA em Sobral, que entra em contato em um ambiente 
de estranhamentos para os Tremembé; e Luan, que vai ao segundo, 
em Almofala, Itarema-CE, entrando em contato com ambiente e 
experiências que já são comuns aos Tremembé. Toda a experiência, 
materiais, fontes e principalmente narrativas, precisaram de um 
tratamento por uma área que ouça as pessoas e suas vivências na 
construção de uma cosmovisão sobre determinado acontecimento 
que privilegie os entrevistados. Para isto, contamos com o auxílio da 
obra do historiador Alessandro Portelli, referência em história Oral 
para a construção do texto. Unindo audiovisual, narrativas, relato 
sobre a luta e resistência Tremembé e reforçando que os indígenas 
do Ceará não foram impedidos de existir por um relatório, um 
estereótipo ou tentativas de exterminá-los.

PRIMEIRO CONTATO: ESTRANHAMENTO ENTRE 
ESPAÇOS E IMERSÃO NA EXPERIÊNCIA TREMEMBÉ 
NA UNIVERSIDADE

Talvez estejamos muito condicionados a uma ideia de ser 
humano e a um tipo de existência. Se a gente desestabili-
zar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de 
ruptura, como se caíssemos num abismo. Quem disse que 
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a gente não pode cair? Quem disse que a gente já não caiu? 
(KRENAK, Ailton, 2019, p. 29).

6  Referência a trilogia indianista de José de Alencar : O Guarani, Iracema e Ubirajara.

A II Jornada dos povos indígenas e universidade no Ceará tinha 
preparado um momento para participação dos Tremembé nas discus-
sões. Com atraso –  pois todo evento tem que ter seus contratempos 
–, estávamos esperando o ônibus trazendo as principais lideranças, 
professores e representantes da comunidade. Quem sairia daquele 
ônibus? Dos participantes do evento, creio que cada um tinha uma 
visão diferente do que seria um indígena.

Considerando as representações para construir uma visão sobre 
o indígena no Brasil, é preciso um contato com uma série de influên-
cias que construam uma concepção de imagem. A construção dessa 
concepção é um discurso amplamente empregado pelas mais variadas 
formas de comunicação que o povo brasileiro tem e teve acesso: a 
representação midiática em telenovelas, seriados e programas de 
tevê, no exagero de caracterização dos povos indígenas brasileiros 
(NEVES; CORRÊA; TOCANTINS, 2013); nas pinturas, em uma 
construção iconográfica do indígena envolto de exaltação e repre-
sentação da identidade nacional na figura de um “bom selvagem”, 
seguindo a filosofia de Rousseau. E, ainda partindo da teoria do bom 
selvagem, a exaltação na literatura nacional do indígena como heróis 
nacional, bondoso e cheio de virtudes (COSTA, 2009).

Trazendo à pauta as construções de um discurso ilustrador 
sobre uma população que o Brasil marginalizou, a indígena, não 
foi permitido que nós, povo brasileiro não indígena, desassociás-
semos imagens retrógradas que construímos sobre eles. Até os dias 
atuais, a imagem colonial de um índio tipicamente alencariano6 ou 
de descrição colonial: nu, “bravio” e portando arcos e flechas ou 
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então limitado às fronteiras de florestas, como a amazônica, por 
exemplo, não permitiu ainda que a população em geral tenha uma 
visão diversa sobre os indígenas de seu território. Alessandro Portelli, 
em História Oral e Poder, ressalta a importância da escuta dada aos 
sujeitos históricos e que tenham acesso à esfera pública, ao discurso 
público, e o modifiquem radicalmente (2010, p. 2). Dos estereótipos 
à exigência de que integrem a “civilização” e deixem tudo para trás, o 
contato e a “permissão” (obrigatória) de participarem da “civilização” 
foi bem descrita por Ailton Krenak:

[...] Eduardo Galeano [...] mostra como os povos do Caribe, 
da América Central, da Guatemala, dos Andes e do resto 
da América do Sul tinham convicção do equívoco que era 
a civilização. Eles não se renderam porque o programa 
proposto era um erro: “A gente não quer essa roubada”. E os 
caras: “Não, toma essa roubada. Toma a Bíblia, toma a cruz, 
toma o colégio, toma a universidade, toma a estrada, toma 
a ferrovia, toma a mineradora, toma a porrada”. Ao que os 
povos responderam: “O que é isso? Que programa esquisito! 
Não tem outro, não?” (KRENAK, 2019, p. 14, 2019).

Restringir o campo de visão sobre o mundo indígena configura 
em algo mais perigoso: o preconceito e o racismo. Como o clássico 
discurso de que se o indígena entrar em contato com qualquer 
elemento ou tecnologia do mundo não indígena ou não portar os 
estereótipos cunhados pela sociedade, automaticamente deixa de ser 
indígena. Mas a verdade é que o indígena de celular não liga para 
nós, mas estamos sempre ligando demais para ele.

O Nordeste indígena sofreu uma tentativa de assassinato. Como 
vimos anteriormente, o governo provincial do Ceará, dos tempos 
de Império, tentou liquidar todos os povos indígenas com base em 
um conceito errôneo do que é ser membro desta população. Porém, 
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as sociedades se adaptam e apresentam uma dinâmica cultural. 
O Nordeste indígena se ergue em duros processos de emergên-
cia étnica7, e renasce com diversas etnias consideradas, até então, 
extintas (ARRUTI, 1995). Os Tremembé de Almofala foram uma 
delas. Mas com a construção de uma resistência e luta por direitos 
e reconhecimento, mudam uma situação de marginalidade imposta 
pelo Estado e sociedade brasileira e se impõem frente ao sistema que 
os queria liquidar.

A partir do momento que recusam os processos de destruição 
dos povos originários do Brasil e iniciam a luta pelos seus direitos, os 
Tremembé saem de uma posição de segundo plano  na construção 
de narrativas e começam a ter voz e conquistar terreno em diversos 
espaços e contar, com suas palavras, as suas histórias, mesmo que 
auxiliados por terceiros. A voz se dá em livros, como os que pesqui-
sadores Tremembé formularam para a coleção magistério pé no chão 
e em trabalhos de cooperação, como por exemplo, entrevistas conce-
didas a pesquisadores. Como próprio Portelli cita na potencialização 
de discursos:

7 Processo descrito por estudos de Arruti, que se refere ao reaparecimento de comunidades 
indígenas do Nordeste, consideradas anteriormente extintas.

Os entrevistados nos deram a voz, não fomos nós que a 
demos a eles; eles nos deram a voz que nos permite escrever 
livros onde estão vozes e, através de nós, através de nosso 
poder político, acadêmico, cultural, através de nossa ativi-
dade científica ou de publicação, jornalística ou o que seja, 
esta palavra privada e quase nunca ouvida, dos pobres, dos 
excluídos, dos marginais se torna parte do discurso público, 
se torna fonte histórica (2010, p. 06).

Firmada esta ideia, o povo Tremembé traria sua vivência a 
um campo fora de sua terra natal, quando confrontaram visões e 
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conceitos, em um momento de contato com a Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (UVA) em Sobral-CE. E nesse plano de fundo, o 
Câmera da Peste pega vivências e fortalece vozes dos convidados 
daquele evento para o seu trabalho audiovisual.

8 Dança ritualística sagrada dos Tremembé.
9 Bebida feita da fermentação do caju e utilizadas em rituais.

ATO UM: AS VIVÊNCIAS NA UNIVERSIDADE E A 
PRIMEIRA PARTE DO PERCEPÇÕES

O Percepções (2019), o novo trabalho do Câmera da Peste, nasceu 
do contato com duas experiências: uma com os povos Tremembé de 
Almofala na  II Jornada dos povos indígenas e universidade no Ceará, 
que ocorreu no Campus Betânia na Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA), em Sobral-CE, e a outra, a XVI marcha de resistência, 
autonomia e fortalecimento da luta pela demarcação da terra do Povo 
Tremembé, evento realizado em Almofala, Itarema-CE, pela luta da 
demarcação das terras onde estão as comunidades Tremembé. Além 
de ver e ouvir, nos colocamos na posição de sentir toda aquela energia 
que ronda a luta e a cultura Tremembé. O Percepções traz consigo 
uma compreensão de um estudante universitário a respeito de sua 
experiência com o povo Tremembé: como realizar o Torém8; beber do 
Mocororó9 e sentir a emoção e a força das marchas pelo direito à terra. 
Seguindo esta linha, nada mais apropriado como forma de retratar a 
experiência do coletivo Câmera da Peste nos eventos citados acima 
do que um roteiro sentimental pela experiência que foi passada em 
campo acompanhando as jornadas Tremembé.

O início do evento acontece imediatamente após a chegada do 
ônibus ao campus Betânia da UVA. Adentram o auditório os convi-
dados do evento: O povo Tremembé.  Portavam plumárias, maracás, 



l u a n  r o d r i g u e s  d o  n a s c i m e n t o, v i n í c i u s  c h a v e s  a l m e i d a  – 249

grafismos de jenipapo no braço e adereços. Marca forte da identidade 
e de uma ancestralidade que os acompanhavam. Os Tremembé, que 
desde o século XVIII sofrem tentativas de silenciamento e controle 
através da catequização e escravização, sentaram-se nas cadeiras de 
uma importante instituição, que é a universidade.
Figura 1 - Indígena Tremembé portando plumária no auditório Central do Campus 
Betânia. 

Fonte: Câmera da Peste, 2019.

O evento se dividiria em sua programação entre discussão de 
convidados, professores e gestores da universidade e escola diferen-
ciada Tremembé, Maria Venâncio. Sobre a importância deste 
acontecimento, podemos sintetizá-lo em uma fala da professora 
Cleidiane:

O evento em si é uma oportunidade que a universidade tá 
dando pra nós, povo Tremembé, quanto para os cursistas 
mão-índios, né? E também para outras pessoas: professo-
res e outros interessados. E outra coisa, é um evento muito 
importante, por que a gente tá divulgando a nossa cultura 
para outras pessoas (Cleidiane, coordenadora pedagógica da 
escola Maria Venâncio, 2019).
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Terminada a primeira parte do evento, a apresentação do Curso 
de Pedagogia Intercultural Cuiambá10 e as vivências e experiências 
dos professores e de lideranças Tremembé, os participantes parti-
ram para as oficinas. Seriam ministradas por professores e líderes 
Tremembé – não se diferenciando uma coisa da outra, já que todos 
contribuem para a construção diferenciada da educação indígena 
em Almofala e região.

Para acompanhar a segunda parte do evento, o Câmera da 
Peste capturaria imagens das oficinas e alguns depoimentos dos 
participantes. Desta vez, o conhecimento indígena e ancestral se 
via em uma posição de destaque dentro da universidade. Fazeres e 
saberes Tremembé ocupavam aquele espaço que naturalizou certo 
fechamento e que pouco a pouco aprende a ter mais respeito pelo 
conhecimento produzido fora dele (KRENAK, 2018, p. 14). Nós 
nos encaminhamos ao Núcleo de Pedagogia do campus Betânia, 
onde estavam ocorrendo as oficinas. Uma delas era a oficina de 
maracás, ao entrar na sala, presenciamos algo fora do habitual: Seu 
Zé Bilina, portando cocar com duas cores: preto e branco; camiseta 
azul; adereços no pescoço; olhos centrados e mão firme empunhando 
um pequeno punhal. Falava com todos enquanto moldava o cabo 
de um maracá, ria muito e interagia com os presentes. Quem a 
empunhava, ajudava os alunos e criava com grande habilidade um 
objeto da cultura material Tremembé e de ampla utilização no torém 
e marca de resistência e ancestralidade deste povo.

Não demorou muito. Os alunos e colegas de Seu Zé Bilina o 
apresentam e logo solicitam as filmagens daquele grande mestre. Um 
pouco difícil de acessá-lo, pois ajudava seus alunos a terminarem 

10 Curso de Pedagogia Intercultural promovida pela Universidade estadual Vale do Acaraú 
(UVA) onde forma professores para o magistério indígena e de atuação exclusiva nas esco-
las diferenciadas Tremembé.
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seus maracás, mas conseguimos trazê-lo para a frente das câmeras. 
E a primeira pergunta diz respeito à sua experiência ministrando a 
oficina.

Rapaz, essa oficina de hoje... Foi uma coisa demais! Até as 
que eu tenho participado, feito com alguns alunos, graças 
a Deus... eu vejo que todo mundo fica satisfeito... assim, 
empolgado, né?! Eu vejo que todo mundo gosta do que eu 
ensino, que é uma coisa que eu faço com gosto, e eu gosto de 
ensinar as coisas que eu aprendi... às minhas custas mesmo, 
né?! Essas coisas de artesanato, ninguém me ensinou... já foi 
uma coisa que eu já nasci com ela. Então eu fico satisfeito 
demais quando eu vejo um bocado de gente participando 
das minhas oficinas, que eu gosto do que eu faço, né?! E 
eu quero agradecer também a todos que estiveram comigo 
aqui, cada qual com o seu maracazinho  na mão. Tava todo 
mundo empolgado balançando a maraca, né?! [risos], gosta-
ram, né? [todos respondem sim]. E quero agradecer também 
a moçada que fizeram o convite! (Zé Bilina, professor, pesca-
dor, artesão e ministrante da oficina, 2019).

Seu Zé Bilina desperta um misto de sentimentos na gente. Não 
era apenas uma oficina, “era conhecimento ancestral aprimorado por 
ele durante anos e que dava uma oportunidade única de entrarmos 
em contato direto com a cultura Tremembé, através de objetos que 
dão vida aos costumes e ao ‘Ser’ Tremembé”.

Ao terminarem as oficinas, nos dirigimos ao pátio do curso de 
Administração. Espaço aberto, arborizado, boa sombra e que pouco 
a pouco vai sendo ocupado por cadeiras de plástico que formam 
um círculo branco nas margens daquele espaço e que progressiva-
mente vai sendo ocupado e colorido pelo público diverso que se 
encontrava ali. O programa do evento só informava que haveria um 
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encerramento, não especificou exatamente como seria. Parecia claro, 
mas demorei a entender... Ali seria realizado o torém Tremembé.

Tambores ao centro, onde as lideranças se unem e logo fazem a 
convocação. Um círculo se forma e o aviso foi logo dado: respeitar o 
momento e não soltarem as mãos. Devagar, os participantes tomam o 
primeiro gole de vinho, que substituiu a bebida ritualística mocororó, 
que não foi possível ser levada para a atividade do encontro e que é 
tradicionalmente usada no torém.

A roda começa a se mover, os maracás se agitam, os tambores 
entram no ritmo e os cantos Tremembé preenchem todo o local. Os 
pés batem no chão, pernas adornadas com grafismos feitos com tinta 
de jenipapo se movem redigindo os passos, e devagar, os participantes 
vão pegando o jeito ao observar uns aos outros. Afinal, não é todo 
dia que se pode ter a honra de integrar um torém Tremembé. Ao 
final, as lideranças, organizadores, professores e gestores se reúnem 
para os agradecimentos. Dentre o que se destaca, podemos citar um 
trecho do discurso final de Getúlio Santos (Getúlio Tremembé), que 
ressalta que aquele local não seria o mesmo: 

Queria agradecer a todos que fizeram parte desse momento, 
desde o início, né?! Pela receptividade que tivemos no 
auditório, que foi muito marcante para nós Tremembé; no 
momento hoje à tarde das oficinas, é... digamos assim, foi 
uma relação muito boa que a gente encontrou entre todos 
que participaram da oficina. E a gente aprende com cada um. 
E isso implica em dizer que nós... estamos fazendo alguma 
diferença aqui dentro da UVA, né?! E aí a outra coisa que eu 
queria dizer para todos é que esse espaço aqui tá batizado por 
nós, né?! Não é isso? [aplausos do público] Então pode ser 
considerado como nosso também. Fizemos o batismo aqui! 
(Getúlio, professor e liderança Tremembé, 2019).
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Um traço cultural ancestral. Quando se toca neste assunto, a 
impressão é a de que milhares de ancestrais se unem naquele momento 
para consagrar seus descendentes e admirar a força de suas tradições 
tomando e batizando aquele lugar, naquele momento que acredito 
que nunca mais sairá da memória daqueles muros e será eternizado. 
Também acredito que naquele momento, os milhares de ancestrais 
Tremembé poderiam estar pensando: nós estamos vencendo!

Do primeiro contato, da absorção das narrativas, o Câmera da 
Peste estava em um espaço que já era comum ao coletivo: a univer-
sidade. Porém, este espeço era de novas perspectivas e construções 
aos Tremembé. Adiante, a situação se inverteria. Câmera da Peste 
entra em um espaço comum ao povo Tremembé: Almofala, em 
Itarema-CE. Daria de cara com as lutas pela demarcação do terri-
tório habitado por este povo, as celebrações múltiplas de cultura e 
a resistência.

SEGUNDO CONTATO: ESTRAMENTO DE ESPAÇOS E 
IMERSÃO DO CÂMERA DA PESTE NA COMUNIDADE 
TREMEMBÉ, EM ALMOFALA, ITAREMA-CE

Dias se passaram e logo veio o convite de visitar a comunidade 
Tremembé. Espaços e agentes e sua relação com eles se invertem.

Quando foi falado que cobriríamos um evento no distrito de 
Almofala, em Itarema-CE, veio-me um espanto, pois seria o nosso 
primeiro trabalho fora e também seria em uma comunidade indígena. 
O mais incrível é que sempre quis conhecer essa comunidade, pois já 
tinha participado de uma mesa redonda que ocorreu na XV Semana 
da História: História Ofício no Plural – 2018, onde uma professora 
direcionou uma pergunta à mesa que debatia Ensino de História e 
Inclusão, com o Prof. Esp. Balduíno da Silva (SEDUC-CE), Prof. 
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Getúlio dos Santos (Escola Tremembé) e Profa. Dra. Ana Cristina 
Soares (Pedagogia-UVA): “Como vocês conseguem perceber quem 
é Tremembé?” Logo umas das convidadas pediu para responder e 
levantou-se e começou a dançar, ela colocava um pé na frente e 
depois levava o outro, enquanto ela fazia esse movimento, tocava 
o maracá, ela falava que as crianças faziam esses passos, e assim é 
uma das formas que sabemos que fazemos parte dessa etnia. Como 
afirma Santos:

11 O município de Miraíma está localizado no norte do Estado do Ceará, à cerca de 190 km da 
capital Fortaleza, situando-se na macrorregião de Litoral Oeste, mesorregião do noroeste 
cearense e microrregião de Sobral.

Quando dançam e realizam seus rituais, estão fazendo uma 
experiência de encontro com a natureza, com o mundo dos 
anciãos e dos sábios que estão vivos no outro lado da vida. 
Para os índios, o invisível faz parte do visível, assim como os 
não-humanos fazem parte dos humanos (SANTOS, 2006, 
p. 102).

Depois disso, meu anseio de conhecer esse povo aumentou cada 
vez mais. Nos preparativos da viagem foi muito interessante porque 
fiquei criando eventos que poderiam acontecer comigo, devido me 
assumir como corpo negro, e sei que tal afirmação reverbera a ser um 
corpo político, e diante disso compreendo que sobrecarrego olhares 
racistas por onde passo. E fiquei pensando comigo como seria passar 
por essa sensação em um ambiente que nunca tinha andando.

E um fato interessante a ser ressaltado é que o evento ocorreria 
em uma data comemorativa nacional, o 7 de setembro, o dia da 
Independência do Brasil. Falo disso porque em mais de 5 anos parti-
cipei da Banda de Música São Pedro, de Miraíma-CE11, e sempre no 
dia 7 de setembro, a banda era convocada para participar do desfile. 
E nesse ano de 2019, eu realizaria um dos meus desejos, conhecer 
uma comunidade indígena, de Almofala, Itarema- CE.



l u a n  r o d r i g u e s  d o  n a s c i m e n t o, v i n í c i u s  c h a v e s  a l m e i d a  – 255

E os preparativos foram de muita ansiedade, enquanto esperava 
a professora Regina Raick vir me pegar no centro de Sobral, via a 
movimentação local, os guardas civis estavam preparando as vias 
para os desfiles que iriam ocorrer.

Encontrei os meninos do Grupo Câmera da Peste no campus 
da UVA e as demais pessoas que também iriam para o evento. Foi 
uma espera apreensiva, pois não via a hora de chegar ao destino e 
sentir todo aquela energia que o espaço poderia disseminar.

Durante a viagem, tive um momento de reflexão, entrei em 
espaço de debate interno, a indagação espraiou sobre a mente e fiquei 
a pensar sobre as vezes que via os grupos indígenas sendo represen-
tados nas TV´s e nas músicas infantis, e em todas as representações 
víamos o erro cômico de junção de várias culturas indígenas brasi-
leiras e até estadunidenses e percebia o quanto essas representações 
das mídias reforçavam a ideia de que os indígenas são pessoas vista 
como “personagens meramente criados”, e não como seres humanos. 
Foram mais de 3 horas até o destino, e um momento excêntrico foi 
a chegada na comunidade, as sensações ficaram à flor da pele, fiquei 
bastante entusiasmado, logo avistamos a Igreja Nossa Senhora da 
Conceição12, ela ficava bem próxima à escola para onde iríamos, e 
ver aquela torre branca com o azul do céu daquele dia claro era algo 
inexplicável.

Quando chegamos no destino, não conseguimos ver muitas 
coisas, pois tinham ônibus escolares que traziam os demais alunos 
da comunidade indígena (fiquei sabendo disso através do Getúlio, 

12 Igreja localizada na localidade de Almofala, era integrante de um aldeamento jesuíta e é 
datada da segunda metade do século XVIII. A igreja passa por um processo de soterramen-
to pelas dunas do litoral no final do século XIX. Só foi descoberta na década de 1940, após 
os próprios Tremembé desenterrarem a igreja. Passou por uma restauração em 1983 pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (NETO, [20--?]), e atualmente 
é um símbolo da resistência Tremembé.
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um dos líderes locais), fiquei olhando para as pessoas das vans e notei 
uma em específico, branca, parada com um slogan escrito: “não é 
ser Tremembé, é se sentir Tremembé”, e no fundo tinha um cocar. 
Permaneci refletindo até perceber que tínhamos parado e que todos 
já estavam saindo da van, e enquanto eu descia, parecia que perdia o 
meu sentido por um momento, a minha história de vida, até perceber 
que me chamavam para pegar nosso material de trabalho (câmera, 
tripé, gravadores...). Fiquei parado diante da escola, admirando e 
sentindo uma imensidão de alegria que estava me preenchendo, e 
logo em seguida vi que os meninos já estavam dentro da escola e eu 
fora, então decidi apressar os passos para acompanhá-los, pois estava 
um pouco nervoso e não queria ficar sozinho.

Avistei logo uma faixa onde estava escrito: “Sejam bem-vindos”, 
ela continha a imagem de dois indígenas e uma oca, um pouco de 
gramas e o fundo era branco, amarrada nas colunas de cor laranja 
pastel, e percebi que havia umas cabaças penduradas nas laterais da 
passarela, e ao olhar para o lado direito vi uma espécie de oca, ela 
tinha as laterais abertas e o teto de folhas de coqueiros, as carteiras 
estavam em círculos, e havia pessoas sentadas, e na frente, algumas 
bancas de vendas, mas não percebi quais eram os produtos ofere-
cidos devido à distância, e no outro lado, estavam dispostas mais 
mesas com objetos indígenas por cima, atraindo o olhar de diversas 
pessoas, cujos sorrisos eram perceptíveis sob a brisa do vento e o 
amor do momento. E no fundo ouvia uma música de Antônio 
Nobrega, Chegança.

Um rapaz veio até nós para nos receber e direcionar a uma sala 
para guardarmos os nossos pertences, além de relembrar como seria 
o evento, entre os turnos manhã, tarde e noite. Ele se prontificou 
a ajudar no que precisássemos. Após este momento, nos reunimos 
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para articularmos alguns pontos que deveriam ser revistos para que 
pudéssemos ficar atentos aos passos das pessoas, para não perdermos 
as ações dos povos diante das câmeras.

ATO DOIS: CONHECENDO A COMUNIDADE E 
PARTICIPANDO DA XVI MARCHA DE RESISTÊNCIA, 
AUTONOMIA E FORTALECIMENTO DA LUTA PELA 
DEMARCAÇÃO DA TERRA DO POVO TREMEMBÉ E A 
SEGUNDA PARTE DO PERCPÇÕES

Câmeras nas mãos e ideias nas cabeças, dispersamos entre os 
membros que ali se faziam presentes, no processo de familiarização 
com o espaço. Andamos ao redor do lugar no intuito de sentirmos 
e apreciarmos o ambiente, para podermos ter uma visão além das 
lentes das câmeras. De início tenho dificuldade de focar o meu olhar, 
pois só queria apreciar a resistência que pairava no ar e que pouco 
a pouco vinha compondo o meu corpo, e ali, perto de onde deixa-
mos os nossos pertences, percebi um olhar infantil, de uma menina 
que andava só, ela tinha poucos adereços indígenas no corpo, mas 
no seu olhar representava o cuidado que os povos mais velhos têm 
com suas crianças, ela tinha uma pintura vermelha na região dos 
olhos, feita com jenipapo, e um brinco de pena. Fiquei olhando e 
admirando o quanto aquela cena era forte e me atravessava de certa 
forma, então coloquei a câmera em posição, olhei os ângulos que 
me eram oferecidos, nesse momento decidi captar através de um 
ângulo que valorizasse o olhar dela. Ela percebeu os meus passos e 
demonstrou vergonha, e eu retornei à minha posição ereta e tentei 
explicar qual o intuito da foto. Ela concordou com a voz suave e 
um sorriso tímido, voltei a colocar a câmera em ação para capturar 
aquele olhar e tirei três fotografias. Agradeci a ela pela compreensão e 
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rapidamente fui olhar como ficaram as imagens. Fiquei envaidecido 
ao ver o que acabara de gravar em fotografias, naquele momento era 
só eu e a câmera em minhas mãos.

Figura 2 - Criança Tremembé

Fonte: Câmera da Peste, 2019.

Voltei à realidade, vi uma mulher fazendo pinturas indígenas e 
logo fui ver e fotografá-la. Ali parado, senti o pertencimento histó-
rico que ela transmitia na pratica de pintar as artes Tremembé, que 
são repassadas por gerações. Decidi fazer mais algumas fotografias, 
com a câmera em ação, o meu olhar focado em direção aos banhei-
ros da escola e acabei vendo, em primeiro plano, um homem com 
cocar, cordões e uma pintura corporal, e em segundo plano percebi 
a diferença desta escola, onde nas portas dos banheiros há um artesa-
nato feito a partir do coco, e na parte de cima das portas, imagens 
de indígenas representando o banheiro masculino e o feminino, e 
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nos lados deles, diversos tipos de plantas e uma oca no meio. Fiquei 
admirando ao focar nesse plano e comecei a fotografar, decidindo 
acompanhar o local através da lente. Vi um homem colocando um 
cocar com a ajuda de uma mulher, e no rosto expressava um sorriso 
livre.

E como tinha visto as pinturas nas paredes do banheiro, cantina 
e sala de informática, decidi fazer uma caminhada mais ampla pelos 
arredores da escola, Saí pelo corredor das salas de aula, e cada uma 
delas recebia um nome indígena, como: Ariapú, Pegaropê, Brandin-
Poti, Sara-Mussará...

Por seguinte, ouço ao fundo a voz do Getúlio, comunicando 
que estavam ocorrendo futsal e cabo de guerra. Com passos lentos 
e atentos aos eventos que ocorriam, fui caminhando em busca da 
quadra de futsal, e no percurso revi as bancas com produtos artesa-
nais que estavam sendo expostos à venda, e diante dos meus olhos, 
vi o quão bela era a arte que vinha sendo repassada por gerações e 
sendo desenvolvida em detalhes, que conseguia transmitir toda a 
sua resistência que vem sendo reestruturada através de percepções de 
olhares e dos fazeres costumeiros. “Para esses povos, a prioridade é 
fortalecer a identidade e promover a valorização e a continuidade de 
suas culturas, de suas tradições e de seus saberes” (SANTOS, 2006, 
p. 41). Diante disso, vemos a importância do patrimônio imaterial 
destes povos, que vem se refazendo presente no ato de ensinar e 
valorizar os costumes que por anos foram soterrados por terem sido 
forçados a agirem como não-indígenas.

E vendo isso, veio à minha mente uma memória de um segundo 
encontro que tive na Escola Diferenciada Maria Venâncio, onde 
tivemos a oportunidade de apresentar o nosso curta-documentá-
rio Percepções. Lá, tivemos uma conversa após o encontro com 
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uma turma de ensino superior que tinha vindo de Quixadá, com 
quem pudemos discutir sobre as lutas que travadas pelos indígenas. 
João Venâncio, liderança Tremembé, falou de forma rápida e sutil: 
“Houve um tempo em que nós precisamos nos calar para vivermos, 
hoje gritamos para resistirmos”. Engulo essa frase de forma rápida, 
que me faz baixar a cabeça e chorar, me afasto dele um pouco “pro” 
choro escapar, já que essa fala me trouxe a memória das diversas 
vezes que tive que me calar como pessoa preta na sociedade. Após a 
reflexão, limpo os olhos e direciono novamente para o João, percebo 
que não consigo me concentrar devido à reflexão ficar presente em 
minha memória.

Indo encontrar a quadra da escola, algo interessante surgiu diante 
dos meus olhos, a escola é inserida dentro do espaço da comuni-
dade e isso acaba criando uma ligação forte da terra e escola, que 
vem reforçando as suas histórias e se adaptando à sua perspectiva 
de ensino diferenciado, já que também um dos anseios dos povos, 
além de lutarem por um espaço onde possam viver e reconstruir 
suas histórias, também é desmistificar as informações que infligem 
às culturas indígenas, de dizer que os índios são todos iguais e pessoas 
preguiçosas, perdendo assim as alteridades de cada povo indígena. 
Enquanto os costumes culturais e sociais dos povos originários são 
fortemente ligados à natureza, e que através disso acabam preser-
vando esse espaço por considerarem além de moradia, um lugar 
sagrado e onde os seus ancestrais viveram (e vivem?), um lugar onde 
produzem sua subsistência através da produção de alimentos e por 
meio de manejos sustentáveis.

E na passagem até a quadra, uma senhora me parou e começou a 
conversar comigo, e sempre nesses momentos me lembro de algumas 
das abordagens que Portelli usa em história oral, principalmente em 
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suas entrevistas, é claro que nesse momento eu não estava preparado 
para lidar com isso, pois devido à minha ansiedade, ainda estava um 
pouco tímido, mas quando ela iniciou a sua fala, eu atentei toda a 
minha atenção para ela, e nesse dialogo vinham se aglomerando mais 
pessoas do evento para ouvi-la. De logo, não conseguia entender, 
pois estava muito baixo, esforcei-me para compreender o que ela 
vinha falando e nisso comecei a entendê-la, que era uma música 
indígena que não conhecia. E ela voltou a dizer de um ocorrido, 
onde uns policias da região estavam pedindo para ela cantar cantos 
indígenas para eles, e por seguinte, ela começou a cantar, e nesse 
momento percebi uma chamada de atenção para tirar fotos dela. 
Tinha esquecido desse fato na conversa com ela, e de logo pus a 
minha câmera em ação e, com o foco em seu rosto, vi como aquele 
momento estava sendo glorioso para mim e como essa mesma ação 
estava me refazendo como pessoa.

Avistei a quadra e fui ao encontro dela, com a câmera na mão 
e pensativo. Chegando, vi pessoas de várias faixas etárias tornando 
o espaço mais variado e ocupado por pessoas de diversos locais, 
muitos dos que estavam presentes traziam em seus corpos pintu-
ras indígenas e outros acessórios, e logo pensei em fotografar essas 
manifestações. A alegria circulava devido à ansiedade de verem os seus 
times em ação, no anseio de marcarem os gols para a vitória. Foquei 
a minha lente na quadra para capturar uma foto dos jogadores em 
ação e, posteriormente, o público que estava presente. Em seguida, 
me embrenhei entre as pessoas para ver se encontraria aqueles que 
estavam brincando de cabo de guerra, mas sem sucesso, não encontrei 
e nem perguntei onde estava ocorrendo, e nesses passos, agora um 
pouco triste, fui para a área de convivência.
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Após o momento de almoço, fomos nos preparar para a progra-
mação da tarde, quando seriam desenvolvidas ações geradas pelas 
escolas Tremembé da região. Em instantes, as pessoas que andavam 
pela escola se aglomeraram no espaço onde realizam-se os encontros 
sociais da escola/comunidade, em minutos o local estava rodeado de 
pessoas locais e visitantes. As câmeras foram postas em ações, e os 
nossos olhos se voltaram para o público, e uma das coisas que me 
chamaram bastante atenção nesse local é que ele porta os nomes de 
todas as aldeias indígenas de Almofala, e os meus olhos se atentaram 
para as crianças que andavam livres pelo espaço central, e em seus 
rostos, que traziam traços físicos herdados de gerações, vi a afirmação 
de sua cultura em suas pinturas corporais, como citado por Santos: 
“Isto é identidade indígena e orgulho de ser índio” (2006, p. 39).

Esse momento foi aberto com a fala do Getúlio Tremembé, 
ressaltando as conquistas advindas das lutas que eles têm com o 
Estado. E prosseguiu afirmando:

Neste dia, que para o povo Tremembé já se tornou uma 
tradição, é um momento muito especial para nós, porque 
não estamos como a maioria do nosso país faz: comemorar 
a independência do nosso país... País que é independente 
entre aspas. Nós estamos comemorando aqui a resistência 
e autonomia do nosso povo. Que resiste! Que existe! Que 
habita neste território; que habita no litoral cearense há pelo 
menos 120 mil anos. Digo isso por que tem provas. Vamos 
lá, juventude animada! (depoimento concedido no dia 7 de 
setembro de 2020 ao coletivo câmera da peste).

Iniciei o processo de fotografias de um grupos de meninas e 
meninos, e nesse grupo havia uma Tremembé que os pintava com 
motivos indígenas, e nesse momento vi a alegria de uma criança 
que acabara de ser pintada, me abaixei na frente do garoto para 
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pegar um ângulo desejável, consegui capturar uma foto e vi que ele 
ficou satisfeito com o resultado. O que me chamou atenção nesse 
momento foi ver que na foto tinha outras ações que acabaram carre-
gando a imagem com mais significados: no primeiro plano, a criança 
indígena alegre após ser pintada, em segundo plano, umas meninas 
que estavam com tinta de jenipapo, e que usava brincos de artesa-
nato, e em terceiro plano, a jovem que estava pintando as crianças.

Inicia-se com uma escola que não me lembro o nome, ela 
apresentará uma peça teatral, e nessa peça é retratada a ocupação 
nas terras dos Tremembé, onde é expressada de forma popular, e de 
fácil compreensão. Acabo percebendo que as representações teatrais 
expressam o desejo de terem suas terras desmarcadas, e vendo isso, 
percebi que aflorou um sentimento em mim, o de resistência. A 
próxima ação seria os desfiles, do qual participariam dois membros 
de cada escola da região de Almofala, ostentando pinturas corporais 
e adereços, e durante os desfilem alguns faziam coreografias.

O momento foi encerrado com os desfiles de todos que partici-
param das ações desenvolvidas, que seguiam uma criança indígena 
que portava em sua cintura uma bandeira onde estava escrito “demar-
cações já!”.

Esse momento se encerrou por volta das 14h30, e às 15 horas 
houve a saída da escola para o ponto de partida da marcha que 
direcionou até a Igreja. Nesse intervalo, nós aproveitamos para 
descansar, guardamos nossos materiais e decidimos aproveitar um 
pouco a paisagem. Passamos pouco tempo porque não queríamos 
perder a marcha, então decidimos voltar para a escola e percebemos 
que as pessoas já estavam saindo. Nesse momento havia poucas 
pessoas chegando ao espaço escolar e fomos direto pegar nossas coisas, 
quando notamos que a sala estava trancada. Ficamos apreensivos, 
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pois não queríamos perder o evento, e pedimos ajuda rapidamente 
para as pessoas que estavam lá, mas nos foi informado que as chaves 
tinham sido levadas pela outra pessoa. Fomos tomados por um senti-
mento de frustração, pois seria o momento mais importante do dia 
e nós perderíamos. Uma professora acabou levando um membro 
do grupo no carro enquanto os demais ficaram à deriva da sorte, 
essa nem veio nos encontrar. Passam horas e nada de encontrarem 
as chaves. Acabamos perdendo a marcha.

Como perdemos a marcha, ficamos sentados no batente olhando 
algumas pessoas que ficaram e as outas que vinham chegando de 
suas regiões. Em instantes, um grupo de adolescentes ficou ao nosso 
lado, nesse minuto já conseguimos ouvir a música do carro de som 
e as pessoas que estavam ao nosso lado começaram a dançar.

E cada vez mais o som ficava mais perto do local, e em segundos 
dobrou a esquina da escola e os jovens que estavam ao nosso lado 
vão ao encontro deles, saindo pulando nesse momento, e um espírito 
de alegria toma conta de mim como explosão, e ia aumentando 
cada vez, à medida que chegava mais próximo, e quando chegou 
em frente à escola, parecia coisa de outro mundo. A escola se fazia 
viva, estavam todos eufóricos, e nesse momento o meu corpo vinha 
sofrendo um turbilhão de sentimentos. Percebi que não conseguia 
parar de me contentar diante daquele ocorrido. Eles chegaram à área 
de convivência e começaram a dançar em círculo. Fui rapidamente 
ao encontro deles, Fiquei um pouco distante, mas era impossível 
que a contemplação não viesse ao meu encontro, e me rendi a esse 
momento, decidido a curti-lo ao lado deles. Esqueci de todos os fatos 
que me impediram de ir à marcha e foquei toda a minha atenção 
àquele momento único, a emoção foi tão grande que lágrimas corre-
ram pelo meu rosto e não consegui parar de chorar. Sentei-me para 
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apreciá-lo com mais amor e atenção, e percebi que no centro havia 
dois rapazes que me chamaram atenção, pois além dos adereços que 
portavam em seus corpos, notei que dançavam com o coração. Senti 
aquele espaço vivo, a comunidade tinha dado vida àquele local, os 
seus ancestrais estavam presentes, e percebíamos isso através da alegria 
expressada no ambiente.

E um momento dos mais marcantes do evento, foi sem dúvida 
a chegada da marcha na escola diferenciada, pois ali houve uma 
percepção diferente, um diferente que fazia me conectar com a minha 
ancestralidade, com minha história,  pois era esse o sentimento que 
mais se fazia presente, era o da ancestralidade. O espaço estava vivo, 
e sem dúvida é um espaço transgressor, para os índios, o invisível 
faz parte do visível, assim como os não-humanos fazem parte dos 
humanos (SANTOS, 2006, p. 102).

A construção do curta-documentário reforçou bastante em 
nossas mentes as falas de Portelli, especialmente quando nos fala 
que nós, que estamos nos espaços acadêmicos, devemos trazer as 
vozes daqueles que não o ocupam, não em forma de objeto, mas 
sim os sujeitos históricos.

O que fazemos é recolher essa voz, amplificá-la e levá-la ao 
espaço público do discurso e da palavra. Isso é um trabalho 
político, porque tem a ver não só com o direito à palavra, o 
direito básico de falar, mas com o direito de falar e de que se 
faça caso, de falar e ser ouvido, ser escutado, de ter um papel 
no discurso público e nas instituições políticas, na democra-
cia (PORTELLI, 2009, p. 2).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Inseridos em uma sociedade cercada de influências institucio-
nais e midiáticas, responsáveis em grande parte pela construção de 
discursos e imagens do “que é um indígena”. Um ambiente onde 
não é frequente a presença e narrativas indígenas, e, especificamente, 
Tremembé: a universidade, “batizada” por eles, quando trazem suas 
vivências, modos e cultura para a esfera acadêmica. Os autores e o 
coletivo Câmera da Peste, que mais tarde idealizaria o documentá-
rio Percepções, têm suas visões completamente mudadas ao terem a 
oportunidade de experienciarem as tradições dos Tremembé, levadas 
até eles e, depois, ao poderem vivenciar, ainda que brevemente, sua 
história/cultura, luta/resistência e ancestrais em sua terra, Almofala.

Percebeu-se que pequenas atitudes antirracistas contribuí-
ram bastante para uma ação emancipadora, pois ter a noção desse 
mecanismo de poder pode fornecer novos olhares para os indivíduos 
da margem, e isso de fato foi uma ação muito forte, principalmente 
em respeitar o lugar em que estava inseridos. Os espaços represen-
tam mais do que um “lugar”, são espaços carregados de história, de 
resistência e ancestralidade, de fato são espaços vivos.
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Quando esteve em Sobral, em visita à Universidade Estadual 
Vale do Acaraú – UVA, Alessandro Portelli talvez não imagi-
nasse que estaria plantando uma importante semente entre os 
estudantes da região. Essa semente germinou e, anos depois, 
temos inúmeras iniciativas e trabalhos de grande qualidade 
inspirados na obra do mestre italiano. Alguns deles, pensados e 
desenvolvidos no âmbito do Grupo de Estudos de História Oral, 
liderado pela professora Telma Bessa Sales, que por meio das 
professoras Yara Khoury e Heloísa Cruz, da PUC-SP, conheceu 
Portelli e, a partir de então, sempre o tem presente eu seus 
estudos, como neste livro, prefaciado por ele.

Este livro é mais do que um apanhado de excelentes traba-
lhos de pesquisa em história oral, mas uma homenagem àquele 
que, gentilmente, compartilhou um pouco de seu conhecimento 
com uma geração ávida por produzir conhecimento sobre 
sua gente, sua terra, ou seja, sobre suas próprias histórias. A 
metodologia de Portelli ajudou a semear essas histórias e está 
presente em cada página a seguir, cujo fruto mais importante 
é o potencial de seguir inspirando mais e mais pesquisadores a 
ouvir, contar e registrar para a História nuances que, sem essa 
atitude, passariam despercebidas e normalmente cairiam no 
esquecimento.


