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A REVISTA FAROL É UM ELOGIO à vida e às várias 
formas de convivência e invenção. Com ela, a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza quer aproximar os diversos grupos 
sociais que habitam esta mesma cidade. Aproximar para 
repensar e refazer a cidade através daquilo que temos 
de melhor, a  rmando diferenças e percebendo tudo o que 
nos iguala enquanto seres humanos. 

De caráter cultural e antropológico, a publicação apos-
ta na força da grande reportagem e do texto narrativo, 
próximo da crônica, para contar sobre a cidade através 
das histórias de vida de seus moradores, sujeitos sociais 
que reinventam o próprio cotidiano. Assim, a revista vem 
contribuir com a permanente construção de uma memória 
coletiva e com a valorização de nossos patrimônios ma-
terial e imaterial.

O foco recorre principalmente sobre as ruas e bairros 
periféricos de Fortaleza. Isso porque as ruas são os es-
paços públicos e democráticos por excelência. E porque 
as narrativas e bens simbólicos de boa parte da popula-
ção - notadamente a que é economicamente desfavore-
cida - pouco ou nunca são objetos de interesse da grande 
mídia, que, cada vez mais, volta-se de imediato para o 
que é consagrado por uma indústria cultural de viés for-
temente mercadológico. Farol quer iluminar as franjas da 
metrópole de mais de dois milhões de habitantes, retirar 
da sombra as muitas cidades que existem numa só, dar 
visibilidade às diversas formas de sociabilidade e inven-
ção, revelar o que há de sublime no precário. Não é uma 
publicação para dar vazão às ações da gestão, mas para 
Fortaleza se ver no espelho, em mil fragmentos multiface-
tados e iridescentes.

Distribuída gratuitamente entre grupos sociais orga-
nizados, associações de moradores, meios de comuni-
cação (massivos e alternativos), centros culturais, ONGs 
de caráter sócio-cultural, universidades, professores da 
rede pública de ensino, secretarias municipais, órgãos 
governamentais diversos e lideranças comunitárias, Farol 
também é termômetro e instrumento norteador para o de-
senvolvimento de políticas públicas mais a  nadas com as 
demandas e modos de vida das comunidades. 

Com tiragem de 25 mil exemplares, a primeira edição 
da revista Farol foi lançada em outubro de 2006. Atual-
mente, conta com um Conselho Consultivo de Leitores 
interdisciplinar, formado por representantes do poder pú-
blico e da sociedade civil. Essa instância de caráter críti-
co-participativo vai ao encontro da própria razão de ser 
da revista, que transcende sua própria publicação e toma 
para si o desa  o de intensi  car fóruns de discussão infor-
mais nas mais diversas comunidades, com o intuito não 
só de avaliar coletivamente o resultado  nal das matérias 
jornalísticas, mas a própria potência de vida nos bairros 
pelos quais as equipes de reportagem passaram. 

O debate sobre a revista é o debate sobre a cidade, 
suas fragilidades e potencialidades. E esse diálogo quer 
se tornar possível em contextos, suportes e situações 
diversas. Daí porquê adotamos a licença creative com-
mons e disponibilizamos o conteúdo da revista no portal 
da Prefeitura (Central Multimídia). São formas de garantir 
o acesso ao maior número de pessoas e impulsionar sua 
livre reverberação e uso. Assim, como a luz de um velho 
farol, que orienta deslocamentos reais, a revista homôni-
ma vem propor deslocamentos simbólicos e movimentos 
da ordem do sensível que possam tornar-se combustível 
para as necessárias transformações sociais em curso. 

Luizianne Lins
Prefeita de Fortaleza
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E O VENTO LEVOU... 

o princípio era o silêncio. E um pianista ou 
uma vitrola para preencher com música 
os minutos estraga-prazeres necessários 
à troca dos rolos de celulóide, engasgo 
enfrentado pelos primeiros cinemas que 
contavam com um único projetor para se-
guidas horas de exibição. Em Fortaleza, 
nos subúrbios mais afastados, onde os 
improvisados “cines-poeira” ou “cinemas 
de bairro” pipocavam como alternativa 
aos luxuosos e elitistas templos cinemato-
gráficos do Centro, a aventura para pro-
jetar imagens em movimento ia além: em 
banquinhos sem encosto acomodava-se 
a “geral”, vestida humildemente, contando 
seus tostões; em cadeiras um pouco mais 
confortáveis recostavam-se os que podiam 
“luxar” e pagar sem dor o preço já popular 
do ingresso, 50% mais barato do que o dos 
cinemões de piso lustrado e ambiente cli-
matizado. Para além da divisão de classes, 
havia a de sexos: mulheres de um lado, 
homens do outro, porque assim mandavam 
as normas de conduta das primeiras déca-
das do século XX. 

De soluço em soluço, o cinema apren-
deu a falar. Mas até a segunda metade do 
século XX nem todos queriam ouvir falar 
dele. É que os primeiros passos do inven-
to audiovisual que intrigava e encantava a 
um só tempo seguiram os rastros dos mo-
vimentos mais livres da imaginação e das 
formas populares de cultura, fechando os 
olhos para as restrições éticas e estéticas 
de uma nova civilização refém de práticas 
moralizadoras e da noção de pecado. Daí 

porque, levado pela curiosidade, o menino 
de calças curtas não se conteve em fugir 
de casa inúmeras vezes, sorrateiro, bolsos 
vazios, só para “transver” as primeiras ima-
gens tremidas e reluzentes. E foi entre as 
frestas das portas laterais do popular Cine 
São José que ele brechou, maravilhado, ho-
mens e cavalos duelando em cenas de tiro-
teio tornadas clássicas no gênero faroeste. 

O cinema que deu brecha para o meni-
no, fundado em 1917, nas dependências 
do então Círculo de Operários e Trabalha-
dores Católicos São José, foi o segundo 
“poeira” surgido em Fortaleza. Resistiu 
por mais de duas décadas, oferecendo 
“sadio divertimento” a uma camada de 
trabalhadores desprovida de condições 
financeiras para frequentar elegante-
mente as principais e maiores salas de 
exibição do Centro da cidade, todas já 
sob chancela do voraz Grupo Severiano 
Ribeiro. Fechou as portas, como outros 
tantos que ousaram resistir até a déca-
da de 1970, por conta da pressão de um 
mercado distribuidor ainda fechado em 
torno de monopólios e da estratégia de 
padronização das empresas exibidoras 
que, visando lucros casados, passaram 
a abrir salas preferencialmente em 
shoppings-centeres, gerando, como 
contrapeso, a elevação dos preços dos 
ingressos.   

O menino que brechou o cinema resistiu 
ao tempo, ao poder econômico dos maio-
rais da sétima arte e à febre dos shoppings-
-centeres. Aos 80 anos, Raimundo Carneiro 
de Sousa, o seu Vavá, técnico-eletricista, 
projecionista, marceneiro e, desde 2008, 
proprietário do único cinema de bairro de 
Fortaleza, o Cine Nazaré, no bairro São Ge-
rardo, passou a vida a abrir brechas de fun-
do infinito para quem quisesse “transver” o 
cinema e se distrair a preços honestos, sem 
maiores salamaleques. E foi através do tra-
balho que sua história de amor com a sala 
escura teimou em vingar. Primeiramente, 
no extinto Cine Familiar, fundado em 1935 

por frades alemães da Ordem Franciscana 
Menor, reunidos em torno da Igreja Nossa 
Senhora das Dores. Na Praça do Otávio 
Bonfim, em um prédio anexo ao convento, 
os religiosos iniciaram o empreendimento 
que, originalmente, visava mais doutrinar 
do que propriamente divertir. 

“Eu trabalhava com marcenaria, rapazo-
te. Fazia molduras, quadros. E o senhor com 
quem eu trabalhei atendia aos frades, que 
sempre chamavam a gente pra consertar as 
tabuletas de propaganda dos filmes, as ca-
deiras quebradas... Me lembro que sempre 
ia entregar as tabuletas à noite, eu e mais 
dois, que era pra entrar de graça e assistir 
aos filmes... E passavam aqueles seriados... 
Flash Gordon no Planeta Marte, Os Cava-
leiros da Ordem, Rintintin... Era um capítulo 
por semana. Então a gente passava a se-
mana martelando... E quando era na outra 
semana tava todo mundo lá de novo. E o 
porteiro, que era o seu Bina, reclamando: - e 
vocês vêm deixar essa tabuleta a uma hora 
dessas? Ainda mais três carregando! E eu 
disfarçava: – Mas, seu Bina, foi o frade que 
mandou a gente entrar”, diverte-se. 

Com o tempo, mais solicitações e pro-
ximidade. “Uma vez o frade me perguntou 
se eu tinha coragem de fazer uma estan-
te. Lá no convento tinha uma carpintaria 
e fiquei trabalhando... sempre de olho no 
cinema. Aí quando terminei me convidou 
pra fazer a pintura das portas da igreja. Ti-
nha que preparar a massa, a tinta pra pin-
tar, com linhaça, tudo... aquela porta cheia 
de recanto... tive que aprender, ele me en-
sinando. E eu passei bem um ano nisso. 
Quando terminei o padre me chamou pra 
trabalhar no cinema. Foi em 1949”, recor-
da, ainda em tom de comemoração. Vavá 
começou fazendo a limpeza do salão. De-
pois assumiu a tarefa de buscar e deixar 
os pesados rolos de 35mm no escritório 
do Grupo Severiano Ribeiro, único distri-
buidor local, a quem os  exibidores de ci-
nemas de bairro recorriam para alugar fil-
mes, numa clara relação de dependência. 

TEXTO <  ETHEL DE PAULA
FOTOS < FÁBIO LIMA
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“Naquele tempo, todo dia tinha um filme di-
ferente em cartaz, um filme não passava não 
sei quantos dias no mesmo cinema não. E a 
gente, os miúdos, só exibia os filmes quando 
eles já tinham sido lançados nos cinemas do 
Ribeiro, os cinemas lançadores do Centro. 
Então, quando passei a ajudante de opera-
dor, também tinha que ver os filmes antes. 
Eu ia pro Majestick, pro Moderno, pro Diogo, 
os cinemões... ficava com uma cadernetinha 
na mão, anotando aquelas cenas que não 
podiam passar no Familiar porque os frades 
consideravam impróprias. Tipo: uma cena de 
beijo ou uma mulher de maiô... Aquilo eu mar-
cava porque quando os frades alugassem pra 
passar no Familiar eu tinha que cortar a cena”, 
entrega-se. A tesoura nem sempre passava 
despercebida. “Com o passar dos anos, tudo 
já mais evoluído e coisa e tal, as pessoas viam 
o filme primeiro noutro cinema, aí quando re-
prisava no Familiar, com aquela cena cortada, 
gritavam da platéia: - olha o roubo! Olha o rou-
bo! Ora, elas sabiam que tinha sido retirado 
aquele trecho”, ri-se.

Pelos serviços prestados, o competente 
“censor” não demorou a assumir o lugar de 
projecionista. Lugar de honra, diga-se de 
passagem. “O operador só aparecia quando 
já tava quase todo mundo dentro do salão. 
Quando ele entrava no cinema a platéia inteira 
batia palma, porque tinha chegado! Era uma 
figura importante”, lembra, vaidoso. Visioná-
rios, os frades alemães investiram ainda mais 
na habilidade nata do funcionário. Com tudo 
pago, Vavá pegou um avião para São Paulo e 
dentro da fábrica Solidus fez cursos técnicos 
nas áreas de mecânica e eletrônica. “O frade 
então resolveu reformar o salão e comprou 
uma aparelhagem nova. Aí quando cheguei 
montei o novo Cine Familiar, a cabine, o som, 
tudo, tudo... isso em 1952. E passei a geren-
ciar”, recupera.

A nova gerência e o investimento em ma-
quinaria fizeram do Cine Familiar uma exce-
ção à regra em relação aos “cines-poeira”.  
Seu Vavá atesta: “Era o único cinema que 
tinha ar-condicionado até dentro da cabine. 
Eu tinha quatro amplificadores. Durante esse 
tempo todim nunca o Cine Familiar interrom-
peu uma sessão porque tinha dado prego. 
Tinha motor de luz própria, cabine com dois 
projetores maravilhosos, tela cinemascope 
importada. E, mesmo antes, era o único que 
gozava de alguns luxos. Por exemplo: na 
estação de trem havia um motor de corrente 
contínua fornecendo energia para os bondes, 
tanto é que, na época, mesmo quando faltava 
energia pública, os bondes continuavam fun-
cionando. Bem relacionados, os frades con-
seguiram uma ligação dessa energia contínua 
para o cinema. E assim o Familiar tinha uma 

projeção de muito mais qualidade em relação 
aos demais, uma projeção perfeita, branqui-
nha, como se fosse um cinema grande. Para 
ter esse resultado, cinemas como os do Ribei-
ro adquiriam um conjunto de motor e gerador. 
Mas aquilo era caro”, explica.

Com a nova estrutura, o cinema passou 
a ser competitivo. E a incomodar o poderoso 
Grupo Severiano Ribeiro. Começaram então, 
segundo Vavá, os velados boicotes. “Samuel 
Tabosa, braço-direito do Ribeiro, se negava a 
trocar os filmes catalogados para o Familiar fi-
cava dificultando o aluguel e tal, até que a situ-
ação ficou incontornável e resolvemos desvin-
cular a programação”, recorda, frisando que, 
na década de 50, já havia surgido em Forta-
leza a Cinemar – Empresa Cinematográfica 
do Ceará, uma sociedade anônima criada por 
Amadeu Barros Leal que trazia fitas de Recife, 
o grande pólo distribuidor de cinema à épo-
ca, sede nacional dos escritórios represen-
tantes das grandes companhias e refúgio de 
alguns produtores independentes. Vavá se-
guiu o rumo. “Comecei a fazer amizades por 

lá. E consegui fornecedores: a L.C. Miranda, a 
França Films... Mas estas não se comparavam 
às outras tantas que estavam presas ao Ribei-
ro. Então, chegava numa grande companhia 
pedindo filmes e diziam: - Olhe, se eu fornecer 
filmes para Fortaleza o Ribeiro, que é dono de 
uns 80 cinemas no Norte-Nordeste e Rio de 
Janeiro, não volta para programar filmes no 
próximo ano. Aí eu vou perder 80 clientes por 
causa de um? Não posso”, relembra.

As negativas e recuos não intimidaram 
Vavá. Ele conheceu o então gerente de pro-
gramação da Metro no Recife e o convenceu 
a fornecer fitas fora de catálogo para o cine-
ma dos frades. Deu certo. Ao serem reprisa-
dos depois de anos, os sucessos da Metro 
provocavam praticamente o mesmo impacto 
da época de seus lançamentos nos cinemas 
do Centro. Todos queriam rever os filmes.Ou 
ver pela primeira vez aqueles que nem se-
quer tinham entrado na programação da em-
presa Ribeiro. A caixa registradora do Fami-
liar voltou então a tilintar. Com um detalhe: a 
maioria daqueles filmes, devido ao tempo de 
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uso, havia sofrido toda sorte de mutilações. 
“Aí é que entrava o meu trabalho, que era de 
coordenar aquela fita, entende? Eu inventei 
uma máquina que era pra ver o filme na mão 
e coordenar. Ou seja, eu fazia uma reedição 
do filme. Depois, você via e tinha uma boa im-
pressão”, conta.

As viagens para Recife continuaram e os 
acordos diferenciados também. Columbia, 
Fox e Warner caíram na lábia do gerente e não 
resistiram aos apelos pró-Familiar. “Tudo por 
debaixo dos panos, sem anunciar em jornal 
nem nada, que era pro Ribeiro não descobrir 
e continuar cliente deles lá... Quando procu-
ravam saber a gente disfarçava: - não, são 
cópias em 16mm”, segreda. Até que veio a 
surpresa maior: Samuel Tabosa, em pessoa, 
batendo à sua casa. Com o livro de progra-
mação debaixo do braço, ofereceu uma ge-
nerosa opção de filmes na intenção de que o 
Cine Familiar voltasse a ficar sob o controle do 
Grupo Ribeiro. Àquela altura, estranhamente, 

os distribuidores fiéis de Recife começavam 
a negar os pedidos para o Cine Familiar, ar-
gumentando que as companhias de origem 
estavam em crise. Vavá não teve outra alter-
nativa e acabou experimentando um novo 
período de dependência do Grupo Severiano 
Ribeiro. Mas não sem vantagens previamente 
acertadas: um maior percentual em relação 
ao total da bilheteria, a não inclusão dos en-
cargos de promoção.

“Nessa época aconteceu algo inédito para 
um cinema de bairro: o Familiar passou a lan-
çar filmes simultaneamente com o Diogo, que 
era um dos grandes cinemas do Ribeiro”, lem-
bra Vavá. Desconfiado do tamanho da esmo-
la, ele não demorou a descobrir a estratégia 
do gigante. “É que em São Paulo acabava de 
ser inaugurada a Fama Films, uma empresa 
exibidora e distribuidora organizada por dois 
italianos, os Zonnari. Esse novo grupo já es-
tava conseguindo atrair para seu staff boa 
parte dos cinemas independentes do Brasil e 
a intenção era chegar no Nordeste. Por isso, 

o grupo do Ribeiro tratou de segurar o Cine 
Familiar, que era o único a oferecer perigo 
caso viesse a comungar com seu concorren-
te”, afirma. Tão logo a ficha caiu, Vavá rompeu 
com a empresa Ribeiro e fechou com a Fama, 
que lhe ofereceu vantagens: três lançamentos 
por semana, filmes italianos, americanos e na-
cionais, além de Jornal da Tela europeu. 

Tempos de glória. O Familiar passava a ser 
cinema lançador da Fama Films em Fortaleza. 
Corria o ano de 1967 e filas de dobrar quartei-
rão se formavam para conferir clássicos do ci-
nema italiano do quilate de “Dio como ti amo” 
e “Cidadão Kane”, o número um da cinemato-
grafia mundial de então. A imprensa fez coro: 
“Cine Familiar – inédito na história do cinema 
no Ceará: lançamento espetacular de filme 
simultaneamente com São Paulo. “Os Inven-
cíveis Irmãos Maciste”, uma distribuição da 
Fama Filmes”.  Seu Vavá também se orgulha 
da fase de cinema de arte do Familiar. “Come-
çou em 1967. Eram duas sessões noturnas, 

às segundas-feiras, 
organizada pelo Tar-
císio Tavares, publi-
citário e o Maurílio 
Arraes, hoje dono da 
Distrivídeo. Me lem-
bro que para exibir 
“Os Cafajestes”, de 
Rui Guerra, eles tive-
ram que promover 
uma sessão privada 
antes, só para os 
frades, que discuti-
ram, analisaram e, 
por fim, permitiram. 
Isso porque tinha 

uma cena pra época meio erótica, na praia”, 
rememora.

Em 1968, ingrata surpresa: a imprensa no-
ticiava o fechamento do Cine Familiar. A razão 
oficial anunciada pelos frades é que mantê-
-lo representaria prejuízos financeiros. Versão 
que seu Vavá não engole até hoje. “O cinema 
tava sempre lotado, tinha público, não podia 
dar esse prejuízo. O que eu acho é que a igre-
ja já não conseguia mais fazer a censura de 
antes, a coisa fugiu do controle dos frades. O 
último filme que passou lá foi “Os Bandoleiros 
do Mississipi”. Era uma época boa, você não 
precisava sair do seu bairro para ir ao cinema 
e quando perdia o filme você podia ver dois, 
três dias depois em outro bairro vizinho ou 
mais próximo. Pela década de 40 e 50, For-
taleza deve ter tido mais de 50 cinemas de 
bairro. Fechar o Familiar foi um golpe. Mas saí 
de lá rico com a indenização que os frades 
me deram por tempo de trabalho. E já saben-
do que um dia ia abrir o meu próprio cinema”, 
atesta. 

ERA UMA ÉPOCA BOA, VOCÊ 
NÃO PRECISAVA SAIR DO SEU 
BAIRRO PARA IR AO CINEMA
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E O FUNCIONÁRIO FEZ-SE DONO. Raimun-
do Carneiro de Araújo, o Vavá, ex-gerente e 
projecionista do Cine Familiar, inaugurou o 
próprio cinema em 1970, dois anos depois 
que os frades alemães deram baixa em sua 
carteira de trabalho, fazendo jus a quase duas 
décadas de labuta. Diante da tentativa fracas-
sada de arrendar a própria sala desativada 
de seus antigos empregadores, foi dar em um 
prédio originalmente construído para audiovi-
sual, no bairro São Gerardo, antigo Alagadiço. 
Ali, entre 1945 e 1958, já havia funcionado o 
mesmo Cine Nazaré, mas sob a administração 
do lendário José Marcelino, um simples maga-
refe e açougueiro que teve seu nome ligado 
à gerência de mais de um cine-poeira em 
Fortaleza. 

“A dona do imóvel era Erestina Medeiros, 
uma viúva que veio de Manaus e investiu na 
construção de um cinema, entregue para José 
Marcelino administrar. Esse camarada cortava 
carne no Mercado São Sebastião, mas ado-
rava cinema. E era analfabeto. Por isso, tinha 
um secretário sempre do seu lado. Aí, quan-
do dava fé, no meio do filme, a platéia soltava 
uma risada. E ele perguntava pro colega: - o 
que foi? Aí o cara explicava! E os dois davam 
aquela risada! Numa ocasião, esse secretário 
faltou. Ele então chamou outro. Ficaram os dois 
assistindo ao filme. E vieram as risadas. Aí ele 
perguntou: - o que aconteceu? E o cara: - olha, 
ele saiu por trás ali da montanha e fez isso e 
isso. E ele: - rapaz, eu não sei ler, mas não sou 
cego não! Ora, o cara tava era descrevendo a 
cena pra ele!”, gargalha Vavá, remexendo nas 
memórias do prédio que adquiriu preservado 
em seu desenho original. 

No total, o salão principal do Cine Nazaré 
comportava 250 lugares, divididos entre os 
bancos sem encosto da “geral” e as poltro-
nas acolchoadas das primeiras fileiras. Isso 
sem contar as janelas. Porque Vavá garante 
que em noites de superlotação havia quem se 
pendurasse. Foi assim com “99 Mulheres”, os 
filmes de Tarzan e os faroestes italianos. Com 
dois projetores de 35mm, comprados dos já 
extintos Cine Rex e Cine Mucuripe, o respon-
sável pelo ressurgimento do Cine Nazaré pro-
tagonizou mais um épico. À época, a pedra no 
sapato já não era o Grupo Severiano Ribeiro, 
mas a ditadura militar e a “inflação a 50%”. “Era 
uma fiscalização medonha. Na hora da sessão 
paravam aí as camionetes da Polícia Federal, 

com Juizado de Menores, os fiscais de saúde 
entrando dentro dos banheiros pra ver se tava 
tudo limpo... uma perseguição absurda! Se fal-
tava dois dias pro cara fazer 18 anos eles não 
deixavam entrar. A fila dobrando as esquinas e 
não podia entrar porque o povo não tinha nem 
carteira de estudante. Além do complemento 
nacional e do filme, você projetava a carta de 
censura, feita na película. Eram quatro metros 
de filme, se não projetasse era multado. Até 
no Jornal da Tela interviram, porque você não 
podia exibir cenas de Juscelino Kubstischek e 
João Goulart. Uma luta!”, desabafa. 

Apesar deles, Vavá resistiu até 1974, às 
custas da família que trabalhou unida. Espo-
sa e três filhas se dividindo em funções admi-
nistrativas, enquanto o dono se desdobrava 
em mil na tentativa de ampliar o negócio. “No 
segundo ano a empresa Ribeiro cancelou a 
distribuição dos filmes. Mas como já conhe-
cia todos os escritórios das multinacionais por 
conta dos meus anos de Cine Familiar corri pro 
Recife. Trazia filme direto, de trem. Eles despa-
chavam o trem de Recife pra Souza, na Para-
íba, de Souza pra Fortaleza. Aí eu exibia aqui. 
E assim formei uma cadeia de cinema: fui pra 
Crateús e montei um cinema pros oficiais do 
Quarto Batalhão. Fui pra Sobral e arrendei o 
cine Rangel. Fornecia pra Russas, pra Limoei-
ro e pra Aracati. Passava o filme aqui no Naza-
ré, despachava no trem na estação do Otávio 
Bonfim pra Crateús, sexta-feira eles despa-
chavam pra Sobral, aí passava sábado, do-
mingo e segunda. Depois voltava pra Fortale-
za. E eu mandava pra Limoeiro, que entregava 
a Russas e Russas entregava pra Aracati, que 
ficava com a responsabilidade de devolver pra 
Recife. E o Vavá feito uma lançadeira, doido no 
meio desse mundo, com todo o gás!”, dispara.

Para atrair platéia na problemática década 
de 1970, a tal malandragem também ajudou. 
“Certos filmes não passavam na América, por-
que lá o bandido não podia ser o vencedor no 
final. O bandido tinha que ser punido! Aqui no 
Brasil e em outros países era diferente. Aqui 
o cara faz todo tipo de bandidagem e no fim 
ele se torna até o herói. Então sabe o que eles 
inventaram pra passar certos filmes na Amé-
rica? Vinha um cara no final do filme e, sem 
ver nem pra que, pum, matava o bandido, o 
bandido que pra nós era o herói. Esses filmes 
quando passaram no Brasil foi um desacerto. 
Porque o cara dizia na fila: - rapaz o filme é 
bom, é até bom, só não presta porque o artista 
morre no fim. Então, quando acontecia isso no 
meu cinema, eu já tinha visto os filmes antes 
de exibir, né? Aí eu coordenava o filme. Antes 
do artista chegar pra matar o bandido eu cor-
tava aquele pedaço. E tome briga na frente do 
cinema. Porque às vezes o filme chegava na 

VAVÁ 
DE NAZARÉ
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MINHA ESPOSA TÁ DOENTINHA. 
SEM VOLTA. TENHO QUE CUIDAR 
DO MEU AMOR

hora de exibir e não dava pra eu ver antes. En-
tão, na primeira sessão o cara morria no final. 
Aí na segunda sessão eu tirava aquela cena. 
E tinha aquele espectador que ficava na frente 
do cinema só pra conversar, dizer se o filme 
era bom. Aí era discussão e confusão quando 
um dizia que o artista morria no final e o outro 
dizia que não, que era mentira. Eu fiz miséria 
em cinema, rapaz!”, gargalha.

O esforço garantiu sobrevida, mas o cerco 
repressor acabou mesmo por asfixiar os já limi-
tados cinemas de bairro, um a um. “Enquanto 
eu viajava, minha mulher e minhas filhas toca-
vam o cinema em Fortaleza praticamente sozi-
nhas. E já não agüentavam a pressão da Polícia 
Federal e do Ministério do Trabalho, que che-
gava exigindo registro e as meninas corriam 
pra se esconder... Vi que ia cair na bancarrota, 
porque no interior também já tava fraco. Fechei 
o Cine Nazaré em 1974 e fui trabalhando para 
quem tinha cinema, Brasil afora. Montando ci-
nema no Pará, Maranhão, Amazonas, em todo 
canto. Também mantive minha oficinazinha de 
conserto de eletrodomésticos e eletroeletrô-
nicos. Graças a Deus nunca faltou trabalho. 
Hoje em dia ainda tem. Mas agora já não que-
ro mais viajar. Fiz 80 anos em outubro. As filhas 
já são formadas, casadas e minha esposa tá 
doentinha, sem volta, então tenho que cuidar 
do meu amor”, suspira.

O discurso amoroso dirigido à musa nova-
mente veio dar no cinema. Ao parar todas as 
atividades profissionais para cuidar exclusiva-
mente da esposa com Alzheimer, seu Vavá 
se viu impulsionado a voltar o namoro com 
as imagens em movimento. Assim é que, em 
fevereiro de 2008, tratou de espanar a poeira 
dos projetores de 35 e 16 mm, latas de filmes, 
DVDs e mobílias guardados no mesmo prédio 
do bairro São Gerardo e teimou em reabrir o 
Cine-Nazaré-de-muitas-vidas. O salão princi-
pal Maria de Oliveira Araújo, batizado com o 
nome da “menina” de 78 anos com quem ele 
divide as tramas da vida há mais de meio sé-
culo, hoje conta com 75 confortáveis poltronas 
vermelhas herdadas do extinto Cine Fortaleza, 
chão e paredes revestidos com carpete, cen-
tral de ar-condicionado, iluminação de piso e 
tela de última geração adquirida na esteira do 
processo de arrendamento do Cine São Luiz 
Centro para a Fecomércio, em 2005.  

Com sessões noturnas às quartas, sába-

dos e domingos, sempre às 19h, o Cine Nazaré 
é um reduto de filmes antigos projetados com 
qualidade e desprendimento. O cartaz de entra-
da dando as boas vindas também avisa que a 
contribuição é espontânea. E o bilheteiro à es-
pera da espontaneidade do público é o próprio 
dono do cinema, que assiste aos filmes em sua 
acolchoada cadeira de balanço nos fundos da 
sala escura. “Recomecei devagar. Não utilizei o 
prédio todo para cinema, como antes, porque 
se não der nada de novo pelo menos não tenho 
prejuízo grande. Quer dizer, não tô dependendo 
disso. Tenho minha oficinazinha de consertos, 
minha aposentadoria, a dela, a ajuda das filhas e 
assim a gente vai vivendo”, justifica.

O passo comedido não significa que o ta-
manho e a potência do sonho arrefeceram. Seu 
Vavá ainda conserva em estoque 250 poltronas 
compradas do Cine São Luiz, além de um acer-
vo caseiro de 35 e 16 milímetros que cresce a 
olhos vistos. No vão de entrada do prédio do São 
Gerardo, já em reforma, ele pretende construir 
e alugar quiosques para pequenos negócios, 
atraindo serviços gastronômicos e novas tec-
nologias para o local. “Se tiver um self-service, 
um lugar pra merenda e uma lan house aqui na 
entrada já vira uma espécie de mini shopping e 
aí vai criar movimento. Porque do jeito que está, 
com a sala de cinema recuada, as pessoas pen-
sam até que o filme é projetado na parede, né? 
Mas o cinema é mesmo de primeira”, convida.  

Quem chegou no dia da reinauguração 
viu mais demonstrações de resistência e 
vontade. O filme em cartaz foi o italiano “Dio 
como ti Amo”. “Esse filme foi lançado em 
Fortaleza no Cine Familiar e na época rendeu uma 
disputa entre mim e a empresa Ribeiro. Mas 
venci! Por isso ele foi o escolhido para a retoma-
da”, revelou, tenaz. Na manga, o programador 
segue trabalhando a seu modo. “Continuo 
passando um capítulo de um seriado e um fil-
me depois”, adianta. Outro hábito mantido é a 
sonorização da sala antes da exibição. Ao 
som dos bolachões recheados de trilhas-
sonoras orquestradas para cinema, relí-
quias do tempo do Cine Familiar, os poucos 
espectadores de hoje vão chegando e se 
acomodando nas poltronas. No pequeno 
Cine Nazaré, que resiste discreto e charmo-
so no número 65 da rua Padre Graça, o ritual 
poético que envolve o cinema permanece em 
cartaz. O vento não levou. <
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Maximiniano do pandeiroperfil

TEXTO < ANA MARY C. CAVALCANTE
FOTO < THIAGO GASPAR
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A CIDADE foi se acostumando a vê-lo apenas 
passar. Não lhe dá mais ouvidos. “Muita gente 
já tem o CD que eu tô vendendo. Eu tô no su-
foco porque, além do pessoal não querer mais 
comprar meu CD, adonde eu ando é cheio de 
CD piratado. No Beco da Poeira, a R$ 2,50, 
três por R$ 5, quatro por R$ 10. O meu é R$ 
5, dentro duma caixinha, tem o nome das mú-
sicas, o número do meu telefone, minha foto-
grafia. O deles não tem”, protesta o popular 
Babau do Pandeiro. Atravessando encontros 
de churrascarias, o artista marcha, carregan-
do o dia em uma mochila às costas.

Sai do Papicu e, primeiro, cruza a “rua 
duma boca de fumo”. Amanhecendo, aos 
65 anos, ganha o mundo. Este mundo: “Mi-
nha zona é mais pra banda da Bezerra de 
Menezes, Antônio Bezerra, Quintino Cunha, 
Parquelândia, 13 de Maio, Benfica, Messeja-
na, Pacatuba. Subo pelo Metrópole. Não tem 
lugar certo. Só chego de noite”.

Se a cidade lhe prestasse mais atenção, 
saberia de uma história assim: “Sou daquelas 
pessoas que vim estudar com 40 anos, ó! En-
trei no Mobral. Fui estudar porque passei pela 
uma dificuldade muito grande. Ficou gravado 
na minha memória. Quando fui arranjar meu 

primeiro emprego, numa empresa de ônibus, 
não fui aceito porque não sabia ler, escrever, 
nem pegar na caneta. Aquele empregador 
me barrou: ‘Não tem vaga. Aqui só pode se 
empregar quem sabe ler e escrever e as qua-
tro operações de conta’. Aí, fui estudar”.

O estudo foi pouco. “Na época que eu 
estudava, eu bebia cachaça. Fui expulso do 
colégio por causa da minha disciplina de al-
coolismo”, emenda. Babau decidiu parar de 
beber a tempo. A música, de certa forma, o 
salvou. “Aprendi a tocar pandeiro mais os 
companheiro dos cegos. Tinha um pandeiris-
ta que batia pandeiro bem. Morreu de beber 
cachaça e vender sangue, no banco de san-
gue da Santa Casa. Quando queria beber, ia 
furar os dedos pra espremer o sangue, acre-
dita? Mas o álcool é progressivo, irreversível e 
de consequência fatal. Que, antes de matar, 
desmoraliza, né? Faz 21 anos que não bebo”.

E recomeçou aos 43 do segundo tempo. 
Nessa idade, concluiu a então quinta série. 
“Aí, melhorou mais porque o estudo me deu 
a profissão, fez eu ser um bicheiro. Nunca 
tive muita peleja, porque era sustentado por 
minha mãe. Depois que minha mãe morreu, 
fui pra luta. Ela morreu em 1962, e eu fiquei 

desbundado, depenado, sem nada na vida”. 
Babau do Pandeiro partiu de Sobral, onde 

nasceu. “Engraxei muitos anos na calçada do 
Quartel. Lustrava o sapato daqueles policial 
que ia entrar de serviço”. Depois, um amigo 
que “trabalhava na casa de cinema” lhe abriu 
uma porta: “Varrer o cinema. Passei a ser 
funcionário do cinema, uns seis anos. Cine 
Rangel. Não existe mais, agora é um banco”. 
Babau também era o encarregado de “despa-
char cinema que vinha de fora, na estação, na 
expresso, pra viajar pra outro lugar. E ia bus-
car o que vinha de lá pra cá”. À noite, “ajuda-
va o cabineiro... Esse operador, finado Manin, 
passava cinema e bebia cachaça”.

E foi escapando. Chegou a Fortaleza, em 
1964, com sua herança: um triângulo. “Apren-
di a tocar naquelas festas, na minha terra, 
com sanfoneiro. Finado Raimundim Pedro, 
Zé Café, Raimundo Ferreira e Gerardo Fer-
reira... Aí, comecei a perambular. Encontrei 
um cego na calçada do mercado, comecei 
a bater aquele triângulo. Ele achou bonita, a 
pancada, e me convidou pra morar mais ele, 
na beira da praia, no Poço da Draga. O pri-
meiro serviço meu, aqui, foi guiar cego!”, ri-se. 
Reconhecendo o terreno, passou a ser engra-

xate outra vez. Chegou até “a infinidade de 
possuir uma pipoqueira” e vendia pipoca na 
beirada de colégios, praças, avenidas, praias, 
em “quermesse e circo”.

O estudo, no Mobral, escreveu outro rumo 
para sua vida mambembe: Babau se tornou 
bicheiro. Mais que isso. “Trabalhei 22 anos no 
Paratodos. Vim tentar fazer música na minha 
banca, dando aquelas pancadinha e treinan-
do. Um dia, abri a boca que ia gravar um CD. 
Fui vaiado, desacreditado”, ressente.  “E fui 
conseguir gravar meu primeiro CD na grava-
dora do Ferreira Aragão, na Major Facundo. 
Depois, passei pra Praça dos Leões, que tem 
outra gravadora, gravei o segundo CD lá. Aí, 
estourou, né?”, ajunta.

Tinha 59 anos quando se reinventou artis-
ta. E foi caminhando. Cantando “marchinhas”, 
identifica, do tipo: “Bebe água galinha” e 
“Bota a cabra pra berrar” (sucessos iniciais), 
“Cassaco com a Coca-Cola no saco”, “Tá 
bebo na semana”, entre tantas, dispersas já 
em cinco CDs. “E a derradeira que gravei: ‘Es-
cuta coração, que a cachaça mata’. (A inspi-
ração) É da minha memória mesmo, do meu 
pensamento”.

Uma vez artista, Babau do Pandeiro apa-

receu na televisão. Aportou em São Paulo, no 
“programa do Tom Cavalcante”. À convite. 
“Chorei de medo e emoção, porque eu nuncta 
tinha viajado de avião. A negada falava que o 
avião caía, aí, fiquei com medo. Mas a gen-
te tem que deixar o medo de lado e botar a 
coragem pra frente, essa é que é a verdade. 
Homi, quer saber de uma coisa? Tire o medo 
do meio e vá!”.

Boa parte de sua filosofia, a propósito, fi-
cou registrada em inúmeras entrevistas, na 
cidade da dura poesia concreta. “Fui entrevis-
tado naquela avenida chamada Anambim, na 
lagoa de Birapuera, Museu do Ipiranga... Me 
entrevistaram ao redor do hotel, na frente do 
hotel, na chegada, na saída. Fui pra Record. 
Lá foi que foi: passei o dia todim sendo entre-
vistado, das 9 horas do dia inté as 6 horas da 
noite”. Vida de artista. “Gostei! O São Paulo foi 
tão bom, que me hospedei no melhor hotel. 
Nunca me esqueço. O hotel foi tão bom, que 
me esqueci de entregar a chave, óia! Trouxe 
comigo, na minha bolsa!”, recreia-se, uma vez 
mais. De Sampa, fez ponte aérea com Recife, 
“foi meu segundo show. E cantei com o me-
lhor cantor, o Luiz Caldas”. 

Mas nada se compara ao show que apre-

sentou em um cruzeiro, de Maceió ao Rio de 
Janeiro, “ano trasado. Foi eu, Chico Lopes, o 
Magal da Praia e o Peru - que mora pra banda 
da Caponga”. Babau apreciou mais a viagem 
de navio do que a de avião. “É uma viagem 
lenta, é mesmo que tá dentro de casa. Navio 
tem tudo. Tem almoço, janta, merenda, não 
falta nada. É mesmo que a gente tá dentro 
dum palácio”, justifica. 

E o andarilho conquistou um reinado. “De 
lá pra cá, toquei no Carnaval, na Domingos 
Olímpio. No palco do 5º Batalhão, gravei um 
DVD... Tem hora que eu me sinto bem. Mas 
tem momento que entro no sufoco, é todo 
mundo querendo se agarrar comigo, bater 
foto. Falta matar a gente enforcado!”.  No úl-
timo Carnaval, “foi um sufoco medonho. Era 
tanto macho agarrado comigo, pra bater re-
trato!”.

Para os fãs, a revelação final: “Meu nome 
de batismo é Francisco Maximiniano de Sou-
za. Todo mundo me conhece por Babau do 
Pandeiro. Só quem me conhece mesmo de 
perto é quem chama meu próprio nome”. Se 
a cidade ainda lhe desse ouvidos, saberia de 
uma história assim. De um andarilho que, por 
um instante, foi rei.

“é todo mundo querendo se agarrar comigo, bater foto. 
Falta matar a gente enforcado!”
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 “Não escrevo apenas com a mão: 
o pé também quer sempre participar”

Friedrich Nietzsche, em A Gaia Ciência

TEXTO <  ETHEL DE PAULA
FOTOS < CELSO OLIVEIRA

A 
cidade vivida por quem anda à deriva entre 
avenidas, ruas, becos e vielas tem densida-
de, tessitura, temperatura, pulsação.  É um 
corpo urbano que põe em xeque a resistên-
cia, a veia criativa e a capacidade narrativa 
de “corpos cidadãos” moldados no cotidiano. 
Percorrer e experimentar a cidade por den-
tro - e não do alto, de dentro do automóvel, 
através de mapas, redes virtuais ou interfaces 
midiáticas - é ter com ela uma relação de inti-

midade toda particular, intensa o bastante para reconfigurar e subverter 
códigos de usos, conceitos, condutas e valores dominantes. A esmo, 
sob o signo do aqui e agora, os andarilhos propõem novas formas de 
apropriação da urbe e palmilham as muitas cidades que existem numa 
só, reinventando os lugares e a si próprios, em ritmo lento e progressão 
infinita.

 Adeptos do deslocamento como prática, eles atuam nas brechas 
das micropolíticas e são os mestres da “arrumação”, os safos, os flâ-
neurs que “perambulam com inteligência”, os “praticantes ordinários 
da cidade” que aprendem a se virar e “inventam moda”, salvando do 
tédio e da previsibilidade as vias de passagem e os espaços de con-
vergência ou aglomeração. Pé ante pé, a reinvenção da rua também 
se dá pela coisa. Cada objeto errante inventado pelo andarilho traz 
uma assinatura, uma biografia, um porvir. Assim é que, de um aparen-
te “inutensílio”, saltam causos, feitos, aventuras, desejos, confissões, 
desgostos, desatinos, sonhos, idéias.  Ora cá, ora acolá, Morgan, o 
mágico, há anos pratica sua errância lúdica, de braços dados com o 
inusitado. Anunciando a plenos pulmões o mistério gaiato que inventou 
para ganhar a vida, entorta trajetos, desacelera passos e não demora a 
dominar uma roda de curiosos que tenta, em vão, desbaratar truques e 
segredos escondidos para além da sua caixa mágica preta, repleta de 
cartas de baralho, cordões, argolas e DVDs explicativos sobre o dom 
de iludir.

Nada nessa mão, nada na outra. Mas de repente argolas surgem 
por trás das orelhas, uma dentro da outra. O mágico pede que alguém 
ouse separá-las. Ninguém consegue. Só ele, em um único espasmo, 
gesto quase imperceptível. Na sequência, um Rei de Paus aparece en-
tre os dedos. Morgan quer que alguém toque a carta. Embaralha esta 
entre outras tantas e retira justamente a mesma, com os olhos fecha-
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dos. A plateia, em círculo, troca olhares e ri, intrigada. E a mágica maior 
se dá, diante de olhos vidrados: cinco reais para cá, baralho mágico para 
lá. O invento de Morgan não é mais do uma caixa preta sobre um tripé de 
metal e a extrema habilidade em demonstrar na prática que as aparências 
enganam.  Morgan, 28 anos, é Erivando, artista de circo mambembe há 
mais de uma década. Debaixo da lona, correu o Ceará todo, além do Ma-
ranhão. Sentou praça quando o feitiço se inverteu. “Conheci minha esposa 
fazendo mágica no picadeiro. Ela estava na platéia e depois quis conhecer 
o mágico. Com pouco tempo, casei. Aí tive que ter meu canto e continuar 
trabalhando. Na rua, cada dia é um dia, a gente vai escapando, fazendo 
mágica com o pouco que se ganha”, ironiza, entre inúteis e divertidos Pa-
péis da Fortuna, um punhado de falsas notas de dólar.

No tecido urbano livre, Rodrigo, o bonequeiro, inventou Joãozinho. 
Um boneco feito de esponja, papelão e tecido, com olho de bila, boca 
escancarada e peruca loira, em hilário desalinho. A mão do criador dá 

vida à criatura através de manipulação direta e instantâ-
nea, no calor da hora, para quem quiser ver, ali, na mesma 
praça do centro da cidade. Não existe texto pronto. Tudo é 
improviso e citação do momento, a partir do tipo de platéia 
que se forma em frente à mesa de som com amplificador 
e microfone, aparato mínimo necessário para o desfile das 
muitas vozes que o mestre de cena empresta ao seu bo-
neco. Os dois estão juntos, um reinventando o outro, há 
25 anos. “Nasci no Recife e lá eu vi o movimento dos bo-
necos. Gostei daquilo, me interessei e fui pro circo, viajar, 
praticar. Desde esse tempo que no trabalho Joãozinho é 
meu parceiro. Levo pras praças, feiras livres, escolas... Tá 
velho, gasto, mas não dou esse boneco por dinheiro ne-
nhum”, derrama-se, sentimental, o dono do objeto-sujeito.

Sentado sobre o banco e com Joãozinho no colo, Ro-
drigo inventa falas. Se a gaiatice dá o tom do aglomerado ele “aperta” 
o boneco. Na gíria das ruas, isso significa liberar os palavrões e piadas 
de duplo sentido. Também é hora de um bulir com a família do outro, 
sem pena. E com os políticos e politicagens da hora. Mas se a maioria 
no entorno é mulher, aí Joãozinho é todo galanteio, distribuindo elogios 
e afagos. A criançada também tem seu show próprio. Tão bem adapta-
do que criador e criatura foram convidados a atravessar a rua e subir ao 
palco do Theatro José de Alencar, no centro da cidade, só para diverti-
-las em um certo dia 17, quando a invenção é abrir as portas da princi-
pal casa de espetáculos da cidade para uma intensa programação livre 
de bilheteria. “Quando vi aquele tapete de meninos na platéia, com os 
professores ao lado, me aplaudindo, a emoção foi grande”, relembra o 
bonequeiro adepto dos cachês, mas que, nas ruas, sempre se negou a 
passar o chapéu. “Ao invés de pedir, vendemos qualquer coisa no final. 
Pode ser um óleo de copaíba, bom pra pele ou uma pomada pra frieira 
e outros males, do corpo e da alma”, diz, cheio de dignidade, o boneco.

Nas franjas da cidade, a disponibilidade para vagar e a potência in-
ventiva de um homem só fez nascer um homem-banda e seu poderoso 
e atraente colete sonoro.  Jair Moraes, cordelista, compositor, músico e 
artesão, veste-se, literalmente, de banda Marmota, trazendo acoplado 
ao próprio corpo nada menos do que oito instrumentos musicais. Tudo 
isso para vender folhetos de cordel, cujo mostruário também tem espaço 
a tiracolo. Assim, quando toca quase simultaneamente duas maracas 
amarradas nos tornozelos, triângulo e chocalho presos à cintura, cava-
quinho numa mão, gaita sobre suporte à altura da boca, mais dois pífaros 
artesanais é, na verdade, uma forma inusitada de chamar atenção para 
inspiradas histórias de trancoso como “O Encontro de Seu Lunga com 
Dunga no Enterro da Seleção”. 

 A idéia de criar o que chama de “um Bob Dylan nordestino” veio em 
meio às andanças. “Notei que quando caminhava tinha ritmo nos meus 
pés. Aí botei chocalho, mas maltratou. Então fui experimentando o que 

TÁ VELHO, 
GASTO, MAS 
NÃO DOU ESSE 
BONECO POR 
DINHEIRO NENHUM
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dava certo. Depois comprei uma flauta doce de um real, pra depois fazer 
os pifos, manualmente, com cano de PVC. Demorei a encontrar a afinação. 
Mas não desisti. E assim foi indo. Sempre gostei de música. Fui seresteiro, 
baixista de forró, professor de violão e violonista da Igreja Universal”, conta 
o ex-crente que adotou a arte como religião.O autodidata Jair nasceu no 
Pará. Filho de pais artesãos e nômades, também foi trocador de ônibus, 
embarcadiço, serviços gerais com carteira assinada e biscateiro autôno-
mo. “Vendi placa com número de casa, vendi moldura e até água sanitá-
ria”. Na base da “viração”, criou quatro filhos. Está no segundo casamento. 
A dor da separação do primeiro grande amor foi que o levou para as ruas. 
Bebeu, vagabundeou e encontrou guarida na música e na poesia. Hoje, o 
polivalente que aprendeu a ler pelo Mobral se orgulha de ser parceiro do 
humorista Falcão em um de seus hits clássicos: “Todo castigo pra corno é 
pouco”. E de viver unicamente dos shows eventuais e da incansável venda 
ambulante de seus cordéis e CDs. 

Ouvinte da rádio universitária e fã de MPB, o artista que 
veste calça de pescador, camisa de propaganda e usa cha-
péu de couro como “protetor solar” ama a liberdade e não 
quer mais ter patrão. “Aqui tanto faz se a gente tá perfu-
mado ou cheirando a suor. Ando por onde quero, na Bei-
ra Mar, na Aldeota, no Centro, trabalho na hora que quero, 
faço meu repertório e me acompanho de quem eu quiser”, 
gaba-se. Há um ano, Jair achou de se acompanhar com Ja-
mes Alegria, “o Michael Jackson da zabumba”. Isso depois 
de ter criado um fiel vira-latas por anos a fio, a ponto de ser 
identificado como “o poeta dos cachorros”. Os dois moram 
na mesma rua, no bairro Vila União. Ambos bebiam muito. 
Pararam juntos. E hoje estão “marmotalmente” casados, uni-
dos pela música. James foi morador de rua e pedinte. Hoje, 
segundo ele, a rua é o palco ideal para uma missão que diz ter nascido 
com ela: a de ser anarquista. Jair assina embaixo. Seu projeto de futuro 
é: exercitar a serenidade, viver em paz, sustentar a mulher e pagar o 
aluguel. “Não sou futurista não. Ganho pro dia de hoje e pronto”, declara 
o também anarquista. 

A rua como agasalho. Herbert Cícero, o Seco, nasceu sob o signo da 
deriva. Assim como ele, os pais são pintores ambulantes e adeptos da prá-
tica da errância urbana. Natural de São Luís do Maranhão, está em Fortale-
za desde o último carnaval, trazendo dentro da mochila tudo o que precisa 
para seguir vivendo aos 28 anos com as mãos livres: uma maleta-tinteiro 
adaptada, verniz impermeabilizante, cotonetes, palitos, algodão e algum 
tipo de suporte leve e facilmente transportável para receber a pintura. Não 
é preciso acumular mostruário. Em torno de 15 minutos a primeira amostra 
está pronta e daí vem outra e outra, todas feitas na hora. São paisagens 
pintadas basicamente com uma só ferramenta: o dedo indicador, um efi-
ciente pincel humano. Sobre cerâmica, numa tarde escaldante de julho, 
próximo à praça do Ferreira, centro da cidade, ele reinventou o tempo, ao 
vivo e em cores, pintando manhã, tarde e noite em ambientes de praia, 
cachoeira e sertão. 

Rendidos ao acaso, os apreciadores de ocasião, em trânsito, interrom-
pem o trajeto. Observam, admiram, elogiam e interagem, fazendo todo tipo 
de pergunta de caráter profissional ou pessoal. Assim, ficam sabendo que 
as peças criadas são únicas; que a pintura de dedo também cai bem sobre 
espelho, vidro, prato, tela e até parede; que Seco pinta profissionalmente há 
dez anos e já deu duas voltas pelo Brasil, além de ter rodado entre Argen-
tina e Paraguai; que Liliana, a moça que recebe o dinheiro, é sua esposa e 
“relações públicas”; que o filho de três anos do casal já suja os dedos com 
tinta; que o palito de dente e o cotonete servem para traços detalhados 
como o de uma garça, enquanto o tufo de algodão gera boas copas de 
árvore. Assim como as peças, o momento de epifania também é único. Não 
há como repetir, já que os artistas andarilhos não têm dia certo de trabalho, 
nem horário, nem lugar. Para eles, o mundo é invenção, assim como a vida.

NOTEI QUE 
QUANDO 
CAMINHAVA
TINHA RITMO 
NOS MEUS PÉS
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“A rua é agasalhadora da miséria, 
o aplauso dos medíocres, dos infelizes, 

dos miseráveis da arte. 
A rua é generosa”

João do Rio, em A Alma Encantadora das Ruas

N
ão duvide: aquele antigo amor que fez você sofrer 
ainda vai voltar a amá-la e pedir perdão. Antes dis-
so, porém, a doce vingança: você irá se apaixonar 
por outra pessoa, alguém que ainda não conhece, 
um rapaz que vem de fora, e esse sim, vai querer 
assumir um compromisso sério. De resto, fique 
atenta: aquela amiga que você pensava ser leal na 
verdade é um poço de inveja que “seca” e “tesoura” 
sua beleza e seu sucesso. E sabe aquele peso que 
você sente nas costas? Aqueles arrepios noturnos 

sem razão? Aquele despertar insone no meio da madrugada? A dor de ca-
beça inusitada? Tudo isso é “trabalho” feito, mandinga braba, um torrencial 
de energia negativa capaz de impedir sua plena felicidade no trato senti-
mental e financeiro.  “Tu entende o que eu to falando?”, pergunta, olhando 
nos olhos, a autora dos “disparos” premonitórios. Não necessariamente 
nessa ordem, o conjunto de supostas premonições é o arsenal diário que 
Alessandra, a cigana de 23 anos, lança sobre quem aceita desacelerar o 
passo e estender a mão para que ela lhe revele o destino.   

Tão longa trança, para tão curta distância percorrida. Apesar de nôma-
de por natureza, a jovem sensitiva de olhos expressivos e maquiagem car-
regada só conhece dois estados: Piauí, o torrão natal, e agora o Ceará, ou 
melhor, Fortaleza, em particular, com sua geografia plana, potencialmente 
feita na medida para andar e conviver. “Até hoje não tive muita condição 
financeira para viajar pelo mundo, como meu povo faz. Mas essa cidade 
me deu tudo, porque aqui tem muito turista, belas praias e gente muito re-
ceptiva, amigável. Eu vim do interior e faz quatro anos que sobrevivo desse 
meu trabalho, que é ver e dizer a sorte das pessoas nas ruas”, admite, 
em tom de gratidão. De tanta perambulação, Alessandra, que também é 
prática e observadora, inventou um menu escalonado: a leitura do destino 
tatuado na palma da mão custa R$ 10,00, enquanto o detalhamento das 
cartas do baralho cigano sai pelo dobro.  É que um vai mais fundo do que 
o outro nos mistérios do porvir.

Vistosa em seu vestido longo encarnado, a cigana garante que já nas-
ceu sabendo sobre o seu destino. “Nós, ciganos, temos um único amor 
na vida. E nosso dom é de família, todos têm: pai, mãe, irmão, avô, avó... 
Também não temos costume de trabalhar pra ninguém. Vivemos às nossas 
custas, do nosso jeito. As mulheres lêem a sorte, mas têm que cuidar do 
marido, dos filhos e da casa, mesmo que seja uma morada por temporada. 
Os homens são negociantes de confecção e outros produtos, mas também 
sabem ler a mão e botar carta. Cigana não usa vestido curto, não bebe, 
não tem negócio de divertimento. A não ser que seja assim um circo de in-
terior, um parque ou uma festa tipicamente cigana, com a nossa dança e a 
nossa música, que é espanhola. Somos muito diferentes de vocês, viemos 
do Egito”, destaca a moça que nunca teve profissão alguma, não conhece 

DESTINOS À 
PRÓPRIA SORTE
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cinema nem teatro e não chegou a concluir o 
segundo grau. Contraditoriamente, Alessan-
dra, que caminha com flor no cabelo atrás 
de sustento entre as ruas do Centro e ave-
nida Beira-Mar, também diz que não pensa 
nem planeja futuro. “Vivo um dia depois do 
outro e sou muito feliz com meu marido. Va-
mos levando, ele e eu, até que chegue o dia 
de ter meus dois filhos. Mas isso vai demo-
rar um pouco, é o tempo da gente conseguir 
comprar uma casa. Eu sei quando vai ser”, 
preconiza a futura mãe de um bebê cigano.   

A viração nas ruas também é um gri-
to por “um pouco de possível”, uma “linha 
de fuga”. A esmo, a reinvenção da alegria 
e de si próprio exige esforço sobrehumano. 
Para reorganizar sentimentos, reestabele-
cer forças e afirmar diferenças, Samuel da 
Silva, 32, inventou uma performance.  Ele 
dubla ao sereno um repertório de canções 
mal gravadas em fitas cassetes antigas. Seu 
inseparável microsistem está pedindo outro, 
mas pelo menos por enquanto é com ele que 
pode contar para dar asas à imaginação de 
artista de rua. “Eu nasci para brilhar!”, afirma, 
abrindo um sorriso sem dentes e posando, 
esfuziante, para as fotos. “Ai, mulher, nem 

acredito que vocês estão me descobrindo!!! 
Tenho um sonho de gravar um disco e via-
jar para o México. Mas de avião não. Porque 
ainda tenho um trauma do que aconteceu 
com os Mamonas Assassinas! Deus me li-
vre!!!!”, conta, “isolando” na madeira. 

Samuel diz que gosta de ser chamado 
de bruxinha. Sua vida andante cabe em um 
carrinho de feira, do tipo metálico, de onde 
saem sacolas com roupas e acessórios, sa-
cos e sacos de fitas cassetes, alguma ma-
quiagem, pilhas e um microfone caseiro de 
segunda mão. O aparato é todo decorado 
com fotos de artistas diversos, recortadas de 
revistas. Xuxa, Jô Soares, Tom Cavalcante, 
Luiza Brunet, Tarcísio Meira, Tony Ramos, Bill 
Clinton, Lula e Barak Obama estão colados e 
unidos em um mesmo painel. Democrática, 
a bricolagem é seu cenário e camarim, a um 
só tempo. O repertório varia. Renato Russo, 
Raul Seixas e Elvis Presley são dublagens 
obrigatórias. Flash back nacional e interna-
cional também. E aí não importa desconhe-
cer inglês por completo. “Vale tudo o que 
cabe na cabeça do artista. Essa decoração 
aqui é justamente porque as pessoas não 
têm mais lembrado dos artistas”, imagina. 

O  performer tem casa e roupa lavada. 
Mora no Garrote, em Caucaia. Mas lá não 
encontra aplauso nem arrego. “De segun-
da a sábado durmo nas ruas. Porque aqui 
vocês me tratam bem e lá em casa é como 
cachorro vira-latas. Vocês são como minha 
família. Não consigo parar em casa. Dizem 
que eu faço coisa de maluco. Meus pais me 
davam remédio pra maluco. Eu tava per-
turbado. Os demônios me perturbavam. Eu 
era da Universal. Eles diziam que a gente  
tinha que dar tudo, mas ninguém é obriga-
do a dar, mulher! Eu tenho um desvio, mas 
é doença espiritual, pomba-gira, nada de 
mais. Ai, eu queria era viajar com vocês!”, 
desabafa, convidando para o “show”. Ao 
sereno, microfone em punho, o semblante 
se ilumina. Quem passa ri, sem dar muito 
crédito. Metido em um mini-vestido estam-
pado, com sutiã de enchimento e óculos 
de sol, Samuel, a bruxinha, segue na pe-
leja por inventar sua felicidade clandestina, 
imprimindo no próprio corpo, sem saber, o 
postulado do poeta Manoel de Barros: “In-
vento para me conhecer”.
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“As ruas são o apartamento do coletivo. 
O coletivo é um ser constantemente em 

movimento, sempre agitado, que vive, experimenta, 
conhece e inventa tantas coisas entre as fachadas 

dos imóveis quanto o faz o indivíduo no abrigo 
de suas quatro paredes”

W. Benjamin

“C
om esse som aqui eu não fico parado/Ele é 
quente demais pra que eu fique encostado/
Vou de mansinho procurar/ Uma garotinha 
cheirosa e assanhadinha/Que saiba girar 
no salão”. A trilha-sonora que se ouve nas 
ruas é poluição sonora para uns e música 
para os ouvidos de outros. Rafael Costa, 
22, o “loirinho do CD”, é tão conhecido no 
percurso que faz a pé pelos mais diversos 
bairros da cidade quanto o cantor Beto Bar-

bosa nos anos 90. Um pouco pelo azul cintilante dos olhos e outro tan-
to pelo aparato turbinado que inventou para vender seleções musicais 
diversas gravadas de forma caseira. Alto-falante, duas tuítas, modum 
digital A600-D, DVD de carro, bateria, carregador e um som límpido, 
reverberando sobre o carrinho adaptado. 

O Dj errante se gaba: “boto qualquer concorrente no bolso”. E isso, 
segundo ele, não só pelo investimento em tecnologia, mas pelo car-
dápio de opções a preços populares. A grande pedida ainda é o for-
ró eletrônico, garante. Mas o brega, também conhecido como música 
romântica, segue ali, encostado. Alcione, a Marrom, e o sempre Rei 
Roberto, vendem tanto quanto. E fazem ouvintes casuais e fãs devo-
tados esquecerem o relógio, adiarem os compromissos, refazerem os 
trajetos, perderem-se em lembranças ou lançarem mãos dos telefones 
móveis enquanto caminham contra o vento. “Gosto do meu trabalho 
porque música, além de distrair, só faz bem, junta as pessoas”, acredita 
o moço que, desde os 18 anos, interfere na atmosfera sonora da cida-
de, tirando o sustento dele e da mãe. 

Música também é a razão de vida e trabalho para os irmãos Júlio e 
Fernando, músicos chilenos ambulantes que apresentam pocket-shows 
em frente a uma farmácia. Eles inventaram uma insuspeitada fusão en-
tre a música tropical andina e o forró nordestino. O resultado está em 
discos vendidos na maleta sobre tripé que armam diariamente, tendo 
como pano de fundo antibióticos, analgésicos, antigripais e drogas 
afins. “O lugar foi bem escolhido, porque a música também é remédio 
para a alma. Quem não conhece música fica doente”, receita Júlio. Há 
12 anos na perambulação, a dupla nômade já passou por Bolívia, Pa-
raguai, Uruguai e Equador. No Brasil, sentou praça há 09 anos e antes 
de chegar a Fortaleza, algumas cidades do interior ouviram os ritmos 
andinos.  “O povo aqui é muito amistoso”, reconhece.

O público, de fato, prestigia. E quando, de bate pronto, não compra 
os CDs, pelo menos pára para cumprimentar pelo nome os estrangeiros 

ALÔ SOM!
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que já parecem velhos conhecidos. Eles 
retribuem a sua maneira, tocando salsa, 
cumbia, merengue, huaynos e huaycash. E 
também envolvendo parte do cancioneiro 
popular do Brasil com a roupagem andina. 
“Nunca pedimos, sempre comercializa-
mos nosso trabalho autoral. Aqui, já toca-
mos em fila de banco, nos supermercados, 
no calçadão e em praças. Toco desde 11 
anos de idade. Mas já fui operário da in-
dústria têxtil, funcionário de farmácia, de 
gráfica, tocava em orquestra no fim de se-
mana e lidava com fotografia e filmagem. 
Até que resolvemos aventurar e aqui tive-
mos muitas oportunidades”, comemora o 
criador do cumbia-forró, tendo atrás de si 
um arsenal variado de instrumentos, como 
violão, guitarra, zampoñas, quenas e pan-
flutes.

A sonoridade das ruas da cidade tam-
bém opera na freqüência da figura do lo-
cutor propagandista. Marcos Kaleb, 40, é 
esse tipo inventado pelas contingências, 
“o homem do marketing”, que corporifica 
uma forma rudimentar de comunicação, a 
publicidade alternativa e humilde também 
representada por letreiros, placas, tabu-

letas e mensagens improvisadas entre fa-
chadas e esquinas. “Trabalho com a minha 
voz há dez anos. Antes eu vendia publici-
dade nas lojas, vendia a voz de um colega 
meu. Até que começaram a dizer que eu 
tinha voz boa, que eu devia vender a mi-
nha. Aí comecei, gravando CD e criando 
esses textos de acordo com o estoque do 
comércio, anunciando na hora e ao vivo”, 
explica, considerando a façanha um dom 
dado por Deus.

Um dom que tem preço. Diferenciado. 
“Na Aldeota, um CD meu vendo por R$ 
50,00. Nos bairros mais centrais R$ 30,00”, 
avisa. Empreendedor, Marcos tem vontade 
de cursar a faculdade de jornalismo. Mas 
com o salário de R$ 800,00 fixo ainda não 
dá para investir em cursinho. Daí que a 
formação vai se dando na prática, no ca-
lor da hora de ofertas e facilidades de pa-
gamento anunciadas ao microfone com a 
criatividade e a fluidez que, de certo, Deus 
lhe deu. A voz grave, musical, cadenciada, 
nascida e burilada nas ruas, também é ou-
tra invenção que evoca algo de divino no 
livre território de encontros e desencontros 
demasiado humanos. <

Os chilenos 
Julio e Fernando 
inventaram 
o cumbia-forró 
enquanto o 
locutor Marcos 
Kaleb faz 
marketing de rua.
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A 
linha que contorna 
o litoral de Fortale-
za abraça histórias 
singulares, cruza 
tramas ondeantes 
e agita inumeráveis 
marés, somando 34 
quilômetros de enre-
dos, segredos e dis-
paridades. Nossos 

verdes mares bravios lambem com igual 
paixão todas as praias que tocam – da Barra 
do Ceará a Sabiaguaba – mas a dinâmica 
imobiliária fixou na costa urbana suas ilhas 
de prosperidade e áreas de adensamento, 
alternando fausto e miséria, luxo e improviso, 
concentração e abandono. 

Enquanto a cidade cresce, buscando su-
perar antigas ressacas, o mar desmedido faz 
espuma e marola, indiferente ao poder aqui-
sitivo dos seus navegantes: surfistas, body-
boards, pescadores, banhistas, jangadeiros, 
marinheiros e namorados. Se é fato que o di-
nheiro alçou mega empreendimentos onde 
antes havia dunas, restingas, manguezais e 
lagunas, é também certo que quem mergu-
lha numa geografia social mais ampla chega 
fácil à beira de outras ilhas, onde borbulham 
tesouros menos óbvios. 

Dentre eles resplandece a praia de seu 
Quinô, pescador artesanal do Pirambu, um 
homem que adoece se lhe tiram o mar. O 
cais do vigia Shaolin, autor de nove livros 
náutico-existenciais, um deles sobre as on-
das do Serviluz. O porto de dona Gesimar, 
que viveu sob um pé de azeitona e marchou 
pelo direito de ocupar as areias. O golfo ínti-
mo do intempestivo Zé Pimentel, que largou 
a Amazônia por amor à maresia. E claro, a 
preamar dos meninos e meninas que so-
nham com a glória no Titanzinho.  “O mundo 
é grande e cabe nesta janela sobre o mar”, 
disse o poeta, sem se ater à localização da 
praia.

LIVROS DE AREIA
“Nasci em Itarema. Vim para Fortaleza 

para treinar arte marcial, estudar, trabalhar e 
publicar um livro”, enumera José Nilton Nas-
cimento, o Shaolin, 34 anos, também conhe-
cido como Big Big e Filósofo. Ex-morador da 
Praia do Futuro, onde treinou karatê por três 
anos, Shaolin queria “mais cultura, filosofia 
de vida e movimentos diferentes”. Por isso, 
no dia primeiro de janeiro de 2005 foi parar 
no Titanzinho.

Feliz com a nova praia, ele optou pelo 
ecletismo para sobreviver, tornando-se vigia, 
vice-presidente e habitante da Associação 

Esportiva Atlética Combate, a ASSEAC, que 
oferece kung fu, karatê, jiu jitsu e capoeira 
numa casinha em frente ao mar. “Eu gosto 
do mar. O cara tem que ter olho e espírito 
para ver o que é preciso. Aqui existem 24 
mil habitantes, mas nem todos vêem o mar”. 
Foi assim, observando as ondas e expondo 
o peito nu ao vento, que Shaolin divagou so-
bre a sua segunda paixão. 

“Sou poeta. Ou melhor, não sou bem po-
eta, mas escrevo umas poesias e gosto de 
ficção. Meu romance O Fantasma da Praia 
do Futuro fala de um cara parecido comigo, 
em que ninguém acredita. Ele vai para a Eu-
ropa e é mal visto pela sociedade. É um cara 
de pequena estatura, como eu”. 

O poeta-lutador tem 1.50 m, barriga tan-
quinho e o dom do improviso, além de nove 
livros inéditos. A saber: “O Princípio de Mi-
nha Morte” (ou “O Princípio de Minha Despe-
dida”, memórias), “A Virtude Rica” (pensa-
mentos filosóficos), “Liberdade, Liberdade” 
(idem) e “Nordeste em poesia” (poemas). Os 
outros são de ficção: “O Gênero Urbano”, “O 
Lobisomem da Praia do Serviluz”, “O Fan-
tasma da Praia do Futuro, “Manhã de Sol” e 
“Mistério em Fortaleza”. 

O autor garante que qualquer um dos 
livros pode ser lido em apenas uma hora. 
“São todos pequenos, como eu, pois o que 
importa é o conteúdo”. E em que conteúdos 
Shaolin navega? “Gosto de escrever sobre o 
Serviluz e o mar. No meu livro de memórias 
faço um arquivo do farol e falo das gaivotas, 

A 
linha que contorna o litoral de Fortaleza abraça his-
tórias singulares, cruza tramas ondeantes e agita 
inumeráveis marés, somando 34 quilômetros de 
enredos, segredos e disparidades. Nossos verdes 
mares bravios lambem com igual paixão todas as 
praias que tocam – da Barra do Ceará a Sabiagua-
ba – mas a dinâmica imobiliária fixou na costa urba-
na suas ilhas de prosperidade e áreas de adensa-
mento, alternando fausto e miséria, luxo e improviso, 
concentração e abandono. 

Enquanto a cidade cresce, buscando superar antigas ressacas, o mar 
desmedido faz espuma e marola, indiferente ao poder aquisitivo dos seus 
navegantes: surfistas, bodyboards, pescadores, banhistas, jangadeiros, 
marinheiros e namorados. Se é fato que o dinheiro alçou mega empreendi-
mentos onde antes havia dunas, restingas, manguezais e lagunas, é tam-
bém certo que quem mergulha numa geografia social mais ampla chega 
fácil à beira de outras ilhas, onde borbulham tesouros menos óbvios. 

Dentre eles resplandece a praia de seu Quinô, pescador artesanal do 
Pirambu, um homem que adoece se lhe tiram o mar. O cais do vigia Sha-
olin, autor de nove livros náutico-existenciais, um deles sobre as ondas do 
Serviluz. O porto de dona Gesimar, que viveu sob um pé de azeitona e 
marchou pelo direito de ocupar as areias. O golfo íntimo do intempestivo 
Zé Pimentel, que largou a Amazônia por amor à maresia. E claro, a preamar 
dos meninos e meninas que sonham com a glória no Titanzinho.  “O mundo 
é grande e cabe nesta janela sobre o mar”, disse o poeta, sem se ater à 
localização da praia.
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que saem da América do Norte para sobre-
voar a América do Sul. Chegam aqui no iní-
cio da primavera e passam de 60 a 90 dias”. 

Apesar de não ter como bancar a pu-
blicação dos escritos, o poeta prossegue 
reunindo pensamentos, ensinando kung fu, 
tecendo redes para barcos e buscado pala-
vras curtas. “Algumas das obras ainda estão 
em andamento. O livro de poesias é o úni-
co grandão”, diz ele, ganhando fôlego para 
completar: “Esse eu vou escrever minha vida 
inteira – é infinito, como a areia”. 

UM BAIRRO QUE NÃO EXISTE
A rigor, o bairro do Serviluz, em que se 

localiza a pequena praia do Titanzinho, onde 
Shaolin pratica artes lítero-marciais e a gale-
ra pega onda, não existe. O que existe é o 
bairro Cais do Porto, que se derrama entre 
o Mucuripe e a Praia do Futuro, uma área 
do litoral leste cuja pulsação foi acelerada 
na década de 60, quando o Porto do Mucu-
ripe passou a funcionar a plenos pulmões, 
após anos e anos de ativação gradativa. O 
complexo industrial que ali se instalou mo-
dificaria a compleição da antiga aldeia de 
pescadores, que haviam migrado de praias 
distantes, atraindo novos ventos, problemas 
e habitantes.

“De um modo um tanto grosseiro, é pos-
sível afirmar que a corrida humana, em larga 
escola, para o Serviluz, se divide em dois 
momentos distintos: o princípio da década 
de 1960 e o início dos anos 80”, pontua An-
dré Aguiar Nogueira, historiador, cuja tese 

de mestrado versa sobre o bairro. Ele recor-
da que no início o local restringia-se a alguns 
casebres soltos nos morros, batidos pelos 
ventos e, não raro, soterrados pelas areias. 
Antes do porto só existia o Farol Velho no ex-
tremo leste da cidade. Foi ali que se ergueu 
o Serviluz, com sua população de “aspectos 
multiculturais”.   

O nome Serviluz, aliás, se deve à compa-
nhia geradora de energia elétrica, que foi um 
marco local extinto nos anos 60. Pragmático, 
o povo utilizava o ponto como referência, e 
o nome veio a identificar a localidade, que 
acabou por “engolir” o Cais do Porto e parte 
do Vicente Pinzon – embora na configuração 
urbana oficial o Serviluz não conste como 
bairro. Turbinado por muitas levas de migra-
ções – especialmente nos anos 70 e 80 – a 
estreita faixa de terra abriga hoje cerca de 
21 mil moradores, que se banham num oce-
ano desconhecido por turistas e fortalezen-
ses de praias abastadas.

OUTROS OLHARES
“Quem nunca entrou aqui tem medo, por-

que existem gangues de jovens que estig-
matizam o bairro todo, mas elas são mino-
ria”, garante Pedro Fernandes, que tem na 
própria família um exemplo do drama. “Um 
dos meus irmãos entrou para uma gangue 
na adolescência, levou um tiro no pescoço e 
escapou por pouco. Ele não está mais nes-
sa. A galera se mete em gangue por falta de 
perspectiva”.  Aos 29 anos, Pedro faz articu-
lação comunitária e distingue “todo mundo” 
do entorno.  A maioria da família vive aqui. 

  “Nasci perto do mar, me criei solto 
no mundo. Quem tem o mar por perto quer 
estar surfando, pescando, jogando bola”, 
diz Pedro, que brincou na Praia Mansa e es-
tudou no Centro, mas nunca pensou em sair 
do Serviluz, lugar onde aprendeu a encarar 
as ondas, mesmo quando elas respingam 
traição. “Recentemente, um amigo meu, 
bom pra caramba, mergulhou e não voltou 
mais. Existem histórias trágicas com o mar...”

Que o diga seu Fernandes, ou Francisco 
Fernandes das Chagas, 82 anos de praia e 
60 de areia. Ele já viu de tudo. Morava na 
vizinha Praia Mansa, formada artificialmente 
depois da construção do espigão do porto. 
Em 1977-79, os pescadores que ali mora-
vam foram transferidos para o Serviluz.  “Vim 
quando todo mundo veio”, lembra seu Fer-
nandes, que casou com dona Lourdes, teve 
10 filhos, 40 netos e 35 anos de pescarias 
em alto mar (“só pescava peixe grande”). 
No oceano passou frio, viveu perigos e viu a 
morte de perto. Mas agora chega. 

Todos os dias, seu Fernandes senta num M
A
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LIVROS 
DE AREIA

“Nasci em Itarema. Vim para Fortaleza 
para treinar arte marcial, estudar, trabalhar e 
publicar um livro”, enumera José Nilton Nas-
cimento, o Shaolin, 34 anos, também conhe-
cido como Big Big e Filósofo. Ex-morador da 
Praia do Futuro, onde treinou karatê por três 
anos, Shaolin queria “mais cultura, filosofia 
de vida e movimentos diferentes”. Por isso, 
no dia primeiro de janeiro de 2005 foi parar 
no Titanzinho.

Feliz com a nova praia, ele optou pelo 
ecletismo para sobreviver, tornando-se vigia, 
vice-presidente e habitante da Associação 
Esportiva Atlética Combate, a ASSEAC, que 
oferece kung fu, karatê, jiu jitsu e capoeira 
numa casinha em frente ao mar. “Eu gosto 
do mar. O cara tem que ter olho e espírito 
para ver o que é preciso. Aqui existem 24 
mil habitantes, mas nem todos vêem o mar”. 
Foi assim, observando as ondas e expondo 
o peito nu ao vento, que Shaolin divagou so-
bre a sua segunda paixão. 

“Sou poeta. Ou melhor, não sou bem po-
eta, mas escrevo umas poesias e gosto de 
ficção. Meu romance O Fantasma da Praia 
do Futuro fala de um cara parecido comigo, 
em que ninguém acredita. Ele vai para a Eu-
ropa e é mal visto pela sociedade. É um cara 
de pequena estatura, como eu”. 

O poeta-lutador tem 1.50 m, barriga tan-
quinho e o dom do improviso, além de nove 
livros inéditos. A saber: “O Princípio de Mi-
nha Morte” (ou “O Princípio de Minha Despe-

dida”, memórias), “A Virtude Rica” (pensa-
mentos filosóficos), “Liberdade, Liberdade” 
(idem) e “Nordeste em poesia” (poemas). Os 
outros são de ficção: “O Gênero Urbano”, “O 
Lobisomem da Praia do Serviluz”, “O Fan-
tasma da Praia do Futuro, “Manhã de Sol” e 
“Mistério em Fortaleza”. 

O autor garante que qualquer um dos 
livros pode ser lido em apenas uma hora. 
“São todos pequenos, como eu, pois o que 
importa é o conteúdo”. E em que conteúdos 
Shaolin navega? “Gosto de escrever sobre o 
Serviluz e o mar. No meu livro de memórias 
faço um arquivo do farol e falo das gaivotas, 
que saem da América do Norte para sobre-
voar a América do Sul. Chegam aqui no iní-
cio da primavera e passam de 60 a 90 dias”. 

Apesar de não ter como bancar a pu-
blicação dos escritos, o poeta prossegue 
reunindo pensamentos, ensinando kung 
fu, tecendo redes para barcos e buscando 
palavras curtas. “Algumas das obras ainda 
estão em andamento. O livro de poesias é 
o único grandão”, diz ele, ganhando fôlego 
para completar: “Esse eu vou escrever mi-
nha vida inteira – é infinito, como a areia”. 

OUTROS OLHARES
“Quem nunca entrou aqui tem medo, por-

que existem gangues de jovens que estig-
matizam o bairro todo, mas elas são mino-
ria”, garante Pedro Fernandes, que tem na 
própria família um exemplo do drama. “Um 
dos meus irmãos entrou para uma gangue 
na adolescência, levou um tiro no pescoço e 

escapou por pouco. Ele não está mais nes-
sa. A galera se mete em gangue por falta de 
perspectiva”.  Aos 29 anos, Pedro faz articu-
lação comunitária e distingue “todo mundo” 
do entorno.  A maioria da família vive aqui. 

  “Nasci perto do mar, me criei solto 
no mundo. Quem tem o mar por perto quer 
estar surfando, pescando, jogando bola”, 
diz Pedro, que brincou na Praia Mansa e es-
tudou no Centro, mas nunca pensou em sair 
do Serviluz, lugar onde aprendeu a encarar 
as ondas, mesmo quando elas respingam 
traição. “Recentemente, um amigo meu, 
bom pra caramba, mergulhou e não voltou 
mais. Existem histórias trágicas com o mar...”

Que o diga seu Fernandes, ou Francisco 
Fernandes das Chagas, 82 anos de praia e 
60 de areia. Ele já viu de tudo. Morava na 
vizinha Praia Mansa, formada artificialmente 
depois da construção do espigão do porto. 
Em 1977-79, os pescadores que ali mora-
vam foram transferidos para o Serviluz.  “Vim 
quando todo mundo veio”, lembra seu Fer-
nandes, que casou com dona Lourdes, teve 
10 filhos, 40 netos e 35 anos de pescarias 
em alto mar (“só pescava peixe grande”). 
No oceano passou frio, viveu perigos e viu a 
morte de perto. Mas agora chega. 

Todos os dias, seu Fernandes senta num 
pufe laranja, debaixo de um pé de castanho-
la. Fica papeando enquanto olha o mar, seu 
antigo posto de trabalho, que agora vê de 
outra forma. “Gosto de viver aqui, conheço 
os vizinhos, tenho minha família... Já teve 
violência, agora é pouco, e essa área é mui-
to tranquila”.
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COMO UMA ONDA 
A área a que seu Fernandes se refere é a 

Avenida Leite Barbosa, que vai margeando 
o espigão do Titanzinho e acompanha o ris-
cado litorâneo, num percurso em que se jus-
tapõem casas coloridas, padarias, o merca-
dinho Mini-Preço, escolas de surf e os cortes 
sucessivos das ruas Ponta Mar, José Montei-
ro, Brisa Mar, General Titan e Murilo Borges.  
“Não tenho dinheiro, mas tenho qualidade 
de vida”, assegura João Carlos Sobrinho, 
o Fera, vizinho ilustre de seu Fernandes e 
grande referência local pelo trabalho como 
instrutor de surf. 

“Eu morava na praia do Futuro, pescava 
cará na Lagoa do Coração e brincava nas 
dunas. Cheguei aqui quando o pessoal es-
tava saindo da Praia Mansa e comecei a 
surfar em pedaços de madeira, porque mi-
nha mãe é evangélica e não queria que a 
gente jogasse futebol. Então me apaixonei 
pelo surf”. Paixão roxa: Fera tem 42 anos e 
é surfista há 31. Sua vida teve pouco tempo 
sem onda. “O surf alia os benefícios da na-
tação às exigências da coordenação. É um 
esporte saudável, mas o que me levou a ele 

foi a falta do que fazer”, diz o idealizador da 
Escola Beneficente de Surf Titanzinho. 

“Éramos um grupo de meninos que se 
viravam para conseguir tábuas, até trocáva-
mos cigarro por madeira nas construções”, 
recorda. O surf de “taubinha” é uma moda-
lidade consagrada na praia do Titan – uma 
bacia artificial de pouco mais de um quilô-
metro de extensão, formada entre dois espi-
gões de pedras que avançam sobre o mar. 
Esse pequeno espaço de lazer já formou 
“feras” capazes de encarar qualquer onda, 
como Tita Tavares, Fábio Silva e Pablo Pau-
lino. A pequena Larissa dos Santos, 11 ani-
nhos, é a mais nova promessa do pedaço.

  “Com muito esforço consegui minha 
primeira prancha, mas meu trabalho só se 
fortaleceu quando eu descobri que a minha 
África era aqui”. Fera explica: ele viu um ami-
go surfista sendo morto por uma gangue. “A 
partir daí quis fazer alguma coisa que resga-
tasse a cidadania das pessoas, então criei 
a Escola Beneficente de Surf Titanzinho”. O 
ano era 1995. A escola oferece aulas gratui-
tas de surf para a meninada, com apoios ins-
titucionais. .Atualmente tem 40 alunos, com 

idades entre sete e “20 e tantos anos”, do ní-
vel zero de conhecimento até os campeões. 

“Já formamos muitos competidores”, or-
gulha-se o professor, que tem dois filhos sur-
fistas. Ele mora na escola de paredes azuis, 
ou a escola é a casa dele. Para essa entrevis-
ta, pegou duas cadeiras na sala e as instalou 
de frente para o mar. Foi ali, vendo o oceano 
bater nas pedras, que Fera contou que aos 
16 ou 17 anos chorou por não ter uma pran-
cha. Os olhos, agora secos, acompanham a 
linha que leva o espigão do Titanzinho até o 
velho farol, com suas oito paredes de igual 
tamanho, estendendo-se também pelo re-
corte futurista da Praia Mansa e seus enor-
mes geradores de energia eólica. 

“Acordo com o marulho. Quando tem 
ondas, sonho com elas e o barulho me des-
perta. Isso é a realização de um sonho. Se 
eu não tiver de onde tirar dinheiro, Deus já 
me pagou, porque eu vivo no Titanzinho, 
de frente pra praia. Já me sido recompen-
sado”, agradece o professor. No mar, trinta 
meninos e meninas deslizam em suas pran-
chas aladas, sonhando talvez com os próxi-
mos campeonatos.
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UM BAIRRO 
QUE NÃO EXISTE

A rigor, o bairro do Serviluz, em que se 
localiza a pequena praia do Titanzinho, onde 
Shaolin pratica artes lítero-marciais e a gale-
ra pega onda, não existe. O que existe é o 
bairro Cais do Porto, que se derrama entre 
o Mucuripe e a Praia do Futuro, uma área 
do litoral leste cuja pulsação foi acelerada 
na década de 60, quando o Porto do Mucu-
ripe passou a funcionar a plenos pulmões, 
após anos e anos de ativação gradativa. O 
complexo industrial que ali se instalou mo-
dificaria a compleição da antiga aldeia de 
pescadores, que haviam migrado de praias 
distantes, atraindo novos ventos, problemas 
e habitantes.

“De um modo um tanto grosseiro, é pos-
sível afirmar que a corrida humana, em larga 
escala, para o Serviluz, se divide em dois 
momentos distintos: o princípio da década 
de 1960 e o início dos anos 80”, pontua An-
dré Aguiar Nogueira, historiador, cuja tese 
de mestrado versa sobre o bairro. Ele recor-
da que no início o local restringia-se a alguns 
casebres soltos nos morros, batidos pelos 
ventos e, não raro, soterrados pelas areias. 
Antes do porto só existia o Farol Velho no ex-
tremo leste da cidade. Foi ali que se ergueu 
o Serviluz, com sua população de “aspectos 
multiculturais”.   

O nome Serviluz, aliás, se deve à compa-
nhia geradora de energia elétrica, que foi um 
marco local extinto nos anos 60. Pragmático, 
o povo utilizava o ponto como referência, e 
o nome veio a identificar a localidade, que 
acabou por “engolir” o Cais do Porto e parte 
do Vicente Pinzon – embora na configuração 
urbana oficial o Serviluz não conste como 
bairro. Turbinado por muitas levas de migra-
ções – especialmente nos anos 70 e 80 – a 
estreita faixa de terra abriga hoje cerca de 
21 mil moradores, que se banham num oce-
ano desconhecido por turistas e fortalezen-
ses de praias abastadas.

QUAL É A 
SUA PRAIA?

Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Cea-
rá são bairros que se espraiam por uma enor-
me faixa de terra que costeia o mar, no litoral 
oeste de Fortaleza. O gigantismo fez nascer 
apelidos, que particularizam determinadas 
zonas e tornam mais rápida a localização. As-
sim nasceram as Goiabeiras, Casas Novas, 
Colônia, Marinha, Quatro Varas, Jardim Petró-
polis, Dunas, Cacimba dos Pombos, Buraco 
do Céu, Rio Nilo, Travessa São José, Faveli-
nha, Barrinha, Arpoador, Japão...

No Japão vive o fotógrafo e videomaker 
Edmar Jr., 47 anos, grande amigo do José 
Maria Tabosa, sapateiro nascido na Cacimba 
dos Pombos. Enquanto Edmar lembra que 
na sua infância “a praia era maravilhosa de 
tão limpa”, Zé Maria evoca “uma paisagem 
muito grande, com dunas altas e todo o es-
paço do mundo para correr”. Tanto o Japão 
quanto a Cacimba dos Pombos ficam no Pi-
rambu, um bairro marcado pelo crescimento 
desordenado, a degradação ambiental, os 
baixos indicadores sociais, os movimentos 
populares e um sacerdote que entrou para a 
história, padre Hélio Campos.

Foi padre Hélio que em 1962 ajudou a 
organizar a Marcha pelo Pirambu, reunindo 
20 mil pessoas que reivindicavam a desapro-
priação daquelas terras e o direito de ocupar 
as areias. Entre a multidão caminhava uma 
menina de 17 anos, Gesimar (“meu pai botou 
esse nome porque gostava do mar”), vinda 
de Massapê. “Quando minha mãe se sepa-
rou, veio para Fortaleza com os 13 filhos. Pas-
samos fome, fomos expulsas da casa de uma 
tia, vivemos debaixo de um pé de azeitona, 
uma vizinha nos acolheu, até que meu avô 
providenciou nossa barraca no Pirambu”.

Hoje Maria Gesimar Brito de Oliveira, 65 
anos, mora numa casinha verde com va-
randa e quintal, no alarido da Leste-Oeste, 
avenida que corta o Pirambu desde 1973. 
Nas últimas décadas ela viu nascerem ruas, 
escolas e postos de saúde no antigo areal. 
Nunca esqueceu o padre Hélio. “Ele era sim-
ples e abusado. Quando chegou, foi logo 
perguntando no que cada um trabalhava. 
Comprou barco pros pescadores e disse: 
vocês vão para o mar pescar e nós vamos 
fazer uma cooperativa para vender os pei-
xes, ajudando na sobrevivência das famílias. 
Ele também falou um recado: a família que 
não tiver um pescador – e era o caso da nos-
sa – os outros têm que dividir o peixe”.
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É DOCE DORMIR 
NO MAR 

“Vivo no Pirambu há 52 anos, desde 
que não tinha energia, nem calçamento, só 
areia e mar”, relata Francisco de Assis Ca-
etano da Silva, o seu Quinô, 58 anos, mo-
rador da localidade de Casas Novas, onde 
calcula que existam “uns 50 pescadores”. 
Homem do mar desde menino, seu Quinô 
é superlativo e enfático: “Quando a gente 
chega na praia, parece que o iodo entranha 
no corpo. Eu nunca passei dois dias longe 
do mar.Nunca fui de férias pro interior. Mor-
reria de desgosto. Só fiquei longe do mar 
quando me operei de hérnia, e acho que a 
hérnia estourou porque me tiraram do mar”.  

Mesmo apaixonado, ele pouco se dis-
trai. O mar não é para tomar banho, é para 
pegar peixe. Guaiúba, cavala, pirapitanga, 
cioba, sirigado, biquara: tudo depende do 
tipo de pescaria e do período do ano. “Pei-
xe Fulano de Tal dá mais no verão, Peixe 
Sicrano de Tal dá mais no inverno...”, ilustra 
seu Quinô, que diminuiu o ritmo diário (“já 
criei meus filhos”) e hoje constrói jangadas, 
usando pítia e louro rosa. Ele mesmo tem 
dois barcos (“Aqui Agora” e “Deus é Bom”), 
que quando não estão em atividade ficam 
ancorados na areia, pertinho de casa.

Na família, os quatro filhos homens pes-

cam esporadicamente, mas o grande or-
gulho de seu Quinô é Edvan, tri-campeão 
cearense de surf e bi nordestino. Quando 
encerrar a carreira nas ondas, o moço vai 
prosseguir no mar, como construtor ou dono 
de jangada. “Gosto das histórias do meu 
pai, mas não me adapto à vida de pesca-
dor. Já passei muito perrengue”, diz o filho 
surfista. Seu Quinô nem sabe o que é isso.  
“Adoro dormir no mar. No mar a gente se 
sente mais seguro do que na terra, porque 
só pode morrer afogado ou de sede. Na ter-
ra tem várias opções”. 

BECOS E LABIRINTOS 
Esse grande trecho do litoral oeste inva-

dido por retirantes é hoje um bairro super 
populoso, sulcado por ruelas que a vida 
foi improvisando, num desenho livre que 
há décadas desafia o poder público. “Te-
mos uma das praias mais bonitas de For-
taleza, mas grande parte da população 
não conhece, pois o acesso é restrito. Você 
viu que para chegar aqui nós viemos por 
becos. Só quem é da área conhece esses 
labirintos”, declara José Gerardo Damasce-
no, presidente da Academia de Ciências e 
Artes (Acartes), um Ponto de Cultura cuja 
sede funciona numa casa perto do mar. 

Damasceno nasceu e se criou no Piram-

bu. Nunca foi surfista, mas era praieiro. 
Atualmente se dedica a finalizar o primei-
ro longa-metragem da Acartes. “Achamos 
que através da linguagem artística é pos-
sível trabalhar a formação política e social 
das pessoas do bairro”. O filme conta a 
história de uma comunidade do interior 
cujos moradores entram em conflito com 
a oligarquia local. “É um pouco a história 
do Pirambu”, avalia Damasceno, revelan-
do que “todo o maquinário e equipamen-
tos usados foram feitos por nós: grua, 
travelling, tabelas, acessórios os mais di-
versos. Nós não temos como comprar nem 
alugar”.  

O nome da produção será “Poço da 
Pedra”.  Damasceno é só entusiasmo: “Na 
minha opinião, quem dá o tom da luta polí-
tica hoje, no processo de conscientização 
das pessoas, é o movimento artístico – 
seja literário, teatral, audiovisual. A gente 
está, de certa forma, na crista da onda. 
Isso basta? Não. Mas tem gente aqui na 
comunidade discutindo literatura de alto 
nível, discutindo Shakespeare, Plínio Mar-
cos, Nélson Rodrigues. É surpreendente 
que numa comunidade com esse nível de 
carência existam pessoas preocupadas 
com a dramaturgia desses caras”.



32 ABRIL 2011

CHUVAS E TROVOADAS
Cicatriz no pescoço, calção com dez re-

ais no bolso, poemas rabiscados em peda-
ços de papelão. José Pimentel conta por que 
resolveu trocar Guajará-Mirim, na fronteira 
com a Bolívia, pelo Pirambu, onde vive de 
biscates. “Eu não estava entendendo o que 
estava acontecendo na minha guerra. Então 
quis vir pra bem longe mesmo. Alguém me 
falou de Fortaleza. Achei atraente, porque 
não conhecia o mar, mas nem lembro da 
viagem. Vim só perdido em pensamentos. A 
gente se perde em pensamento e não vive 
a vida.” 

O mar que trouxe o andarilho também 
lhe deu os primeiros serviços na nova ter-
ra. “Cheguei sem dinheiro, dormi na Barra. 
Quando acordei incorporei um pirata no 
pensamento. Vim andando pra cá, ressaca 
atrás de ressaca. Fui chegando, os pesca-
dores olhando pra mim, e me apresentei. 
Pegou bem. Comecei a ajudar nas janga-
das. Queria conhecer o mar, mas nunca 
aprendi a amarrar um anzol (risos). O mar é 
tão grande... mas o pagamento é pequeno 
pra gente”.

Vítima de naufrágios pessoais e intrans-
feríveis, Zé Pimentel sabe que a vida tem 
marés inconstantes. Passou um tempo na 
prisão, mas não fala muito disso, ou fala em 
linguagem cifrada. “Fui preso porque dei um 
mergulho muito grande. Primeiramente fui 
policial, depois me desentronizei. Comecei a 
ser poeta na prisão”. A poesia, que ele acre-

dita ser concreta, é rabiscada em qualquer 
pedaço de papel ou cartaz. 

 “Escrevi essas coisas para uma mulher 
que gostava de outra mulher, uma derrota 
que estou vivendo até agora”. O poema diz: 
“Numa chuva escura,/ quartos já encerra-
dos,/ portas frágeis que prometem a manhã,/ 
com o teu amor/ estou chorando”. Abisman-
do em pensamentos náuticos, Zé Pimentel 
olha para o mar. “Estou olhando pro mar e 
pensando... ninguém está me vendo”. Então 
se anima: “Uma ilha aqui, né? Nossa ilha”.

MENSAGENS 
NAS GARRAFAS

O mar, sinônimo de imensidão e excesso, 
sempre coube perfeitamente em metáforas: 
mar de lágrimas, mar de estrelas, mar de 
rosas... Um espaço infinito que suscita dife-
rentes apreciações. “Adoro o mar. Quando 
acordo, encontro logo a praia. Todos esses 
meninos que estão surfando eu conheço, 
são meus amigos”, entusiasma-se Davi da 
Silva Sobrinho, 13 anos, morador do Titan-
zinho e já instrutor de surf.  Para Davi, o mar 
é o futuro. “Pratico desde os três anos, com 
incentivo do meu pai. Ainda vou chegar à 
WCT, que é a elite mundial do surf”, projeta 
o garoto, estudante do oitavo ano da escola 
Álvaro Costa, no Serviluz. 

Para outros, o mar é paisagem. “Acho 
lindo e maravilhoso. De manhãzinha venho 
para o portão, o sol está nascendo praco-
lá. E eu me sinto bem. Tem tanta gente que 
nunca nem viu o mar...”, comenta Maria do 
Socorro Ripardo, que há 30 anos mora na 
Rua São José, Pirambu, onde criou os qua-
tro filhos, na beira da praia. Para os menos 
privilegiados, ou pouco contemplativos, o 
mar é problema: “O Mar? O mar só atra-
palha, porque a maré enche, vai invadindo 
as terras, tomando as barracas.”, reclama 
Djane Maria do Nascimento, dona de casa 
no mesmo Pirambu.

Há ainda os que vêem o oceano como 
um campo verde de trabalho duro.  “Nin-
guém vai por prazer não! É pra trabalhar! 
Pescador não tem lazer!”. Quem diz é Fran-
cisco Ribeiro, que desde os oito anos joga 
sua rede no mar. O grupo ao lado concor-
da, mas nem todo marujo anseia por terra 
firme.   Para José Sousa Teixeira, o Homem 
Bom, vice-presidente da colônia de pes-
cadores, o mar é surpresa. “Eu não queria 
acordo com o mar, até que fui passear no 
Maranhão, onde mora meu avô. A primeira 
vez que fui pro mar foi em outubro de 75. 
Passei três dias. Nesse passeio, achei tão 
bom que pensei: vou ficar por aqui (risos)”. 
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TEXTO <  CLÁUDIA ALBUQUERQUE
FOTOS <  THIAGO GASPAR

D
URBAN, província de Kwa-
Zulu-Natal, África do Sul. Nas 
águas frias do Oceano Índico, 
a jovem Tita Tavares, 21 anos, 
1,50 m, espera a sua vez. O 
tempo passa rápido, a bateria 
está no fim e as surfistas se 
agitam no mar encrespado. A 
chance da baixinha chega na 
forma de uma onda grande, 

tubular, limpa, perfeita. Tita se posiciona, joga o tron-
co para frente e desliza veloz no paredão d´água –  
agressiva e febril –  costurando manobras fluidas que 
mais parecem um vôo livre.

A cavalgada é radical e ao seu fim a amazona é 
posta na beira da praia pelos braços do mar. Em pé. 
Recolhe rapidamente a prancha, ouve os aplausos 
ruidosos e descobre que foi a primeira garota a tirar 
nota 10 na história do Mundial de Surf. O calendário 
marca o ano de 1996. Antes e depois, mais e mais 
feitos engrandecem a biografia da pequena Tita, cujo 
nome de batismo vem a ser Maria das Graças Tavares 
Brito Filha, nascida, criada e aperfeiçoada nas ruelas 
estreitas e ondas inconstantes do Titanzinho, litoral de 
Fortaleza, no Ceará. 

Desbravadora precoce dos sete mares, ela man-
teve sua âncora fincada na aldeia, onde todos conhe-
cem a casa de sala verde, ao lado do mercadinho 
To Aqui. Primeira cearense a se destacar na elite do 
circuito mundial, Tita é tetracampeã brasileira de surf 
feminino e já esteve entre as primeiras do WCT, que 
reúne a nata da nata das ondas internacionais. Ondas 
estas que lhe trouxeram equilíbrio, pernas fortes, tu-
bos intensos, centenas de troféus e a oportunidade de 
mergulhar num mapa-múndi salgado e líquido.

Honolua Bay, Biarritz, Tavarua, Malibu... A Gold Co-
ast australiana, onde as montanhas são lambidas por 
águas mornas e cristalinas. A Ilha de Oahu, cujas ondu-
lações gigantes deram brilho ao Havaí. Teahupoo, no 
Taiti, onde os bancos de corais assustam até os mais 
valentes. A sombria costa inglesa, em que é impossível 
não virar sorvete, mesmo usando long john de neopre-
ne (roupa emborrachada de corpo inteiro). E obviamen-
te Bali, na Indonésia, uma jóia guarnecida de lugares 
mitológicos, como a praia de Padang Padang. 

Depois de um período conturbado, uma lesão no 
tornozelo e o afastamento forçado dos grandes cir-
cuitos, Tita sonha com o pentacampeonado no Brasil 
SurfPro. E em voltar às baterias do WCT. E com via-
gens e patrocínios. E com uma aposentadoria aos 40. 
Os que a conhecem, dizem que ela consegue. Afinal, 
a menina anfíbia, hoje com 34 anos, nasceu falando a 
língua do mar. Não é bóia, nem prego, muito menos 
maroleira. Já surfou em point break e enfrentou swells 
sinistros. Sabe dropar sem quebrar o lip e, desde que 
é pro, não gosta de flat. 
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FAROL – Você nasceu no Titanzinho, é  lha 
de pescador e surfa desde os cinco anos. 
Qual a sua primeira lembrança do mar?
Tita – Comecei a ir pro mar por incentivo do 
meu irmão, João Carlos. Quando batia o re-
creio da escola, ele me pegava pela mão e a 
gente corria para a praia. Ficávamos em cima 
de uma pedra - que existe até hoje no pare-
dão – olhando as ondas. Foi ele e o Fábio Silva 
(surfista, um dos primeiros do Titanzinho) que 
me inspiraram. Nossa! Eu via os caras surfan-
do e pensava: “Também quero ser surfista”. 
Tive a minha primeira tábua aos cinco anos. 
Porque não foi prancha, né? Foi tábua, como 
todo menino daqui. 

FAROL – Quem lhe deu? 
Tita – Eu lembro que foi uma porta ou janela lá 
de casa, que não servia mais e a gente tirou. 
Naquele tempo qualquer pedaço de madeira 
resolvia. Parafina a gente catava das macum-
bas, das velas de Iemanjá que o povo rebola-
va no mato. Pegávamos as velas na 
praia, derretíamos na lenha – porque 
lá em casa não tinha fogão – e íamos 
pingando na tábua, para não deixar 
escorregar o pé. Com cinco anos, 
eu já jogava a taubinha no seco e 
ia deslizando pro mar. Os primeiros 
passos foram assim.

FAROL – Então foi uma infância 
feliz, brincando solta na praia...
Tita – Não, foi uma infância triste, 
porque eu perdi minha mãe com 
quatro anos. Eu vi minha mãe mor-
rer. Estava sozinha com minha irmã 
caçula, brincando do lado de fora, 
quando eu dei pela falta da minha 
mãe e entrei em casa. Ela estava 
estendida na cama. Tinha morrido 
de repente, ninguém sabe o que foi. Fiquei de-
sesperada, mas não consegui pedir socorro. 
Fiquei naquele pranto sem choro, calada, com 
a Maysa no braço, esperando os meus irmãos. 
Quando eles chegaram, eu falei: “Acho que a 
mãe morreu”. Aí todo mundo viu e se deses-
perou também.

FAROL – Vocês eram quantos irmãos e o 
que aconteceu depois disso?
Tita – Nós éramos cinco: Beth, Edmar, Almir, 
eu e Maysa. Quando a mãe morreu, a gente se 
dividiu. A caçula foi criada por uma tia. O Almir 
foi para o interior. Eu fiquei com meu pai, que 
era pescador. Pai é diferente de mãe, né? Meu 
pai era meio bruto, mas hoje tem muito orgulho 
de mim. Todo dia eu chorava, chorava, chora-
va. Sentia tanta falta da minha mãe! Não via ela 
dentro de casa, não sabia o que fazer da vida.  
Até superar, foi um sofrimento grande. 

FAROL – O surf te ajudou?
Tita – Ajudou, mas eu apanhei demais do meu 
pai porque não queria estudar (risos). Nossa! 
Como eu apanhei! Eu e meu irmão matávamos 
aula para surfar, correr, pescar, pegar galinha 
por aí. Quando tive que escolher entre a escola 
e o surf, escolhi o surf, mas consegui fazer até 
a sétima série. Cedo comecei a viajar o mun-
do, porque já saí de casa dando os primeiros 
passos para o circuito mundial. Fui para a Ve-
nezuela, para Barbados... Fui correr os cam-
peonatos amadores. Com 16 ou 17 anos, fiz 
meu primeiro campeonato como profissional.

FAROL – Quando você se deu conta de que 
o surf poderia ser um meio de vida?
Tita – Muito novinha eu me sentei e pensei: “O 
que eu vou fazer da vida?”. Já não tinha mãe. 
O pai vivia pro mar, pescando. A gente tinha 
que se virar, sozinhos em casa, sem saber fa-
zer comida, queimando o feijão...  Na época 
não existia esse negócio de psicólogo. E o surf 

ainda era muito descriminado, não era aceito 
como hoje. Mas algumas pessoas me ajuda-
ram. Uma das primeiras surfistas do Titanzinho 
me incentivou muito nos primeiros campeona-
tos. Ela também me levou para a casa da mãe 
dela e eu fiquei um tempo afastada do Titan, 
para poder tirar as lembranças ruins.  

FAROL – Como você conseguiu dinheiro 
para essas primeiras viagens?
Tita – O Romero Jucá, que na época era presi-
dente da Federação de Surf, me viu “quebran-
do” no Titan, ainda pequena, e falou: “Essa 
menina tem um potencial muito grande”. Isso 
ele me disse. Foi ele quem procurou patrocí-
nio pra mim, e por causa desses patrocínios 
fiz as primeiras viagens. Através dele conheci 
o Pena (proprietário da marca Pena, de sur-
fwear), que me deu condições de conquistar 
meus primeiros títulos.

FAROL – Você nunca tinha saído do Titan-
zinho e de repente, ainda adolescente, co-
meçou a viajar pelo mundo. Como foi isso?
Tita – Foi difícil, porque eu era muito apegada 
à minha família. Eu chorava a viagem inteira. 
Sempre fui chamada para correr os campeo-
natos amadores. Fui campeã mundial amado-
ra em Recife, mas sofria muito. Até chegar a 
um campeonato, sabendo que tinha deixado 
meu canto... Eu não conseguia me acostumar 
com as viagens. Até hoje sinto aquela sauda-
de, aquela dor no peito. Só que digo pra mim: 
“É meu trabalho, eu tenho que ir e logo mais 
vou estar em casa. Pronto”.

FAROL – Saudade de casa é normal. Você 
não gosta nem um pouquinho de viajar?
Tita – Adoro. É minha vida. Estou morta de tris-
te agora porque estou sem condições de viajar 
e há um tempão sem correr o circuito mundial. 
Os caras não sabem pegar o atleta e investir 

nele. Não vejo nenhuma marca no 
Brasil aposentar o atleta, como fa-
zem em outros países. Todo mundo 
tem fase boa e fase ruim, mas o pa-
trocinador só quer resultado, resulta-
do, resultado. Se não der, tchau. Por 
isso, muita gente acaba caindo fora 
do surf. Graças a Deus consegui fe-
char um contrato com a Aquax até 
o ano que vem, que cobre uma par-
te das minhas despesas, mas para 
correr o circuito mundial eu preciso 
de outros apoios.

FAROL – Você começou na base 
da intuição, mas depois teve al-
guém que te ensinou as técnicas 
do surf?
Tita – Não. Acredita que nunca tive 

isso? Eu aprendi na cara dura. Estou com 34 
anos e nunca tive preparador físico, fisiotera-
peuta, nutricionista, alguém que me acompa-
nhasse. Consegui esses meus títulos na garra, 
eu mesma me preparando. Malho, pedalo, 
corro na areia e sempre cuidei da saúde. Sou 
a primeira que acorda aqui em casa, cinco ho-
ras da manhã já estou ouvindo os passarinhos. 
Tenho uma bola de ioga e faço uma hora de 
alongamento. Espero a maré boa para ir sur-
far, e isso varia muito aqui. Assim que dá, co-
meço a rotina do portão.

FAROL – O que é a rotina do portão?
Tita – É a rotina do surf, três vezes ao dia.  A 
gente surfa de manhã cedo, durante duas ho-
ras ou duas horas e meia. Depois dá para sur-
far de novo das 10h ao meio-dia. E por último, 
das quatro às seis da tarde. Varia um pouco, 
mas é mais ou menos isso.
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FAROL – E o que você faz depois da rotina 
do portão?
Tita – Tenho revistas de surf pra ler. E muitos 
filme em inglês para ver, para não perder a cul-
tura do inglês, não é? Aprendi inglês sozinha, 
nunca estudei. Aprendi com os australianos, e 
dizem que o inglês da Austrália é o mais difícil. 
Viajei muito com eles. Foi bom para pegar ex-
periência e aprender mais rápido.

FAROL – Quais os lugares que você mais 
gostou de conhecer?
Tita – Olha, conheci tanto lugar no mundo... 
O que eu mais tinha desejo de conhecer era 
o Japão, e eu fui bater lá com a Jacque (Ja-
cqueline Silva, surfista catarinense). Fui várias 
vezes. Japão, Austrália, Estados Unidos, Taiti, 
Fiji, Havaí, Europa. Que mais? Todo ano era a 
mesma rotina. Tenho dez anos de Havaí, quan-
do bate a saudade, pego minhas revistas, vejo 
uns filmes de surf. Aquela foto ali (ela aponta) 
é de uma manobra no Havaí. 

FAROL – Você foi a primeira mu-
lher a tirar nota 10 no mundial fe-
minino e foi campeã quatro vezes 
do Super Surf. Deu pra ganhar di-
nheiro?
Tita – Deu pra ganhar um dinhei-
ro, sim. Comprei minhas coisinhas. 
Essa casa aqui eu consegui mon-
tar ela lá pra cima, renovei ela toda. 
Tenho um terreno na Taíba, tenho 
meu carro na garagem... Ajudo mi-
nha família, meus sobrinhos que são 
crianças, e também gente de fora 
da família. Mas já faz seis ou sete 
anos que eu estou sem patrocinador 
fixo que me banque por dois ou três 
anos, a ponto de eu não ter que me 
preocupar com nada. O dinheiro que o surfista 
ganha, ele gasta quase todo em viagem. Por-
que se ele não viaja, não participa do circuito 
mundial. E se não participa do circuito mun-
dial, não atrai patrocinadores.

FAROL – É um círculo caro de se manter...
Tita – É. Para ir para a Austrália, três mil dóla-
res.  Para o Taiti, quatro mil. Uma semana nas 
ilhas Fiji, pelo menos mil dólares. E às vezes é 
preciso passar um mês em cada lugar. O que 
eu ganhava do WCT mal pagava as viagens.  
Então o que eu tirava na Austrália já juntava 
para ir ao Taiti, o que eu ganhava no Taiti, 
guardava para ir a Fiji, e assim vai... Depois, 
ainda tinha o circuito europeu e o americano. 
O dinheiro não sobrava. Tudo o que eu obtive 
durante a minha carreira, eu investi em mim 
mesma, nessas viagens, porque fiquei muitos 
anos sem patrocínio.

FAROL – Parece uma rotina dura. Você não 
tinha tempo de fazer turismo? Não gosta de 
conhecer restaurantes, de sair à noite?
Tita – Eu passo muito tempo sem comer, 
porque pra mim não é fácil comer fora. Tem 
aqueles sanduíches gordurosos, que não são 
adequados para os atletas. Sempre me pre-
ocupei em ter uma alimentação correta, mas 
nas viagens acabo comendo essas porcarias, 
a comida bagunceira do avião, um McDonal-
ds, uma Pizza Hut, aqueles bandejinhas de 
sushi roll. Procuro comer o mínimo possível, 
com medo de ter uma infecção durante um 
campeonato. Nunca fiz turismo. Passei quase 
20 anos no circuito mundial, correndo de um 
lado pro outro, e o único canto que eu parei 
para conhecer melhor foi a Austrália.  

FAROL – Como foi?
Tita – Umas australianas me levaram para ver 
o zoológico, bater foto com os cangurus, os 

coalas. Tenho um monte de fotos desse zoo-
lógico (risos). Fora isso, não dava. Eu chega-
va num lugar e ia direto para o campeonato. 
Campeonato é foco. E eu precisava me dar 
bem. As outras meninas, australianas, havaia-
nas, francesas, tinham um suporte melhor. O 
povo ia pegar elas no aeroporto. Eu não. No 
começo nem falava inglês. Ficava perdida, 
mas me informava com um e com outro até 
chegar ao campeonato. 

FAROL – Não era muito assustador, espe-
cialmente quando você começou?
Tita – Sim, eu tinha medo. Chegava sem nin-
guém naqueles aeroportos enormes, sem 
hospedagem. Tinha dia que eu chorava: “Meu 
Deus, o que eu estou fazendo tão longe de 
casa?”. Dormia nos hotéis com receio que ten-
tassem entrar no quarto. Fiz viagens em que 
minha mala não chegou. Já surfei com pran-

cha emprestada. Teve surfista mulher, gringa, 
querendo me bater – sei lá por que, acho que 
de ciúme. Mas era meu trabalho. É meu traba-
lho. E eu nunca desisti, sempre procurei pen-
sar que ia voltar com um bom resultado. 

FAROL – Então esse estereótipo do sur  sta 
relaxado não corresponde aos fatos?
Tita – Ah, tem muita gente boa no surf, eu fiz 
muitos amigos, amigos do mundo inteiro. Con-
verso com eles à distância, por e-mail. Durante 
os campeonatos é dureza, mas depois a gen-
te se diverte, apesar dos atletas não poderem 
beber muito. Conheci as praias mais incríveis 
do mundo, convivi com gente que gosta de 
pegar onda. Quer coisa melhor?

FAROL – Você já passou algum grande 
aperto no mar?
Tita – Passei um trauma na França, em 2001 
ou 2002. Eu já estava na semifinal do campe-
onato. Ia correr uma bateria com a Lisa Ander-

son, a melhor do mundo, às 8h30 
manhã. Passei a noite, sem dormir, 
preocupada. Só peguei no sono de 
madrugada. Quando acordei, vesti 
minha roupa, peguei a prancha e 
corri para a praia. Saí correndo igual 
uma louca. Quando escutei a sire-
ne, pimmmmm, pensei: “Meu irmão, 
isso é o início do campeonato”. Cor-
ri, corri, corri... Cheguei antes das 
8h30, mas a bateria já tinha come-
çado. Acredita que botaram a Lisa 
na água pra correr sozinha? 

FAROL – Prejudicou tua carreira?
Tita – Se eu ganho o campeonato 
naquele ano, eu ia chegar no Havaí 
disputando o título mundial com ela. 

Mas o que eu ia dizer pros caras?  Ainda fui 
lá brigar. Chorei, reclamei, mas me deram as 
costas, todo mundo. Esse foi o trauma da mi-
nha vida. Estava correndo o circuito mundial 
e os caras fizeram isso comigo. Como você 
acha que ficou minha cabeça? Desestruturou 
tudo, aquilo me abalou demais. Peguei minha 
premiação e vim embora pro Brasil. 

FAROL – Fora isso, você já teve medo do 
mar? 
Tita – Nunca tive medo do mar. E olha que já 
quase morri no Taiti. Caí em cima de um banco 
de coral, bati a cabeça, me machuquei toda. É 
perigoso lá. Muitos surfistas se machucam ou 
morrem. Mas nunca tive medo do mar. O mar 
me deu tudo. < 



38 ABRIL 2011



39ABRIL 2011

onge dos jogos de casa cheia, esquecidos 
em suas resistentes minorias, torcedores dos times locais 
de segunda e terceira divisões contam sobre o pequeno 
grande amor que guardam, silenciosos, no peito. E sobre 
glórias e agruras dos seus times nanicos. 

“Por que vamos ao campo de futebol? 
Porque esperamos a vitória. Esse otimismo é 

o impulso interior que nos leva a comprar 
ingresso e vibrar os 90 minutos. E, no campo, o otimismo 

continua a crepitar furiosamente. Não importa 
que o nosso time esteja perdendo de 15 a 0. 

Até o penúltimo segundo, nós ainda
 esperamos a virada, ainda esperamos a reação.”

(Trecho da crônica ‘O botafoguense’, 
de Nelson Rodrigues, publicada após um jogo 

entre Botafogo x Vasco; em agosto de 1956, 
na extinta Manchete Esportiva – 

publicação da Bloch Editores)

SOLITÁRIOS 
FUTEBOL 
CLUBE

TEXTO <  RAQUEL CHAVES
FOTOS <  RUBENS VENÂNCIO

“COMO É QUE vocês chegaram até ele? 
Como souberam que torce pro Tiradentes?”, 
pergunta a torcedora do Ceará Sporting Clu-
be, Ana Jéssica. A recém-casada ainda torce 
o nariz para a paixão de Patrício Trajano pela 
Associação Esportiva Tiradentes. Como tan-
tos os que rodeiam o assumido torcedor-soli-
tário, ela acha graça quando o administrador 
de empresas tenta convencê-la a substituir a 
camisa alvinegra pela azul-grená – cores ofi-
ciais do clube criado pela Polícia Militar, em 
1961. Após um período de quase seis anos 
longe dos jogos de casa cheia, como se cos-
tuma dizer, o Tiradentes vive a expectativa de 
disputar, nesse ano, partidas pela Primeira Di-
visão do Campeonato Cearense. Em 2010, o 
clube sagrou-se vice-campeão da 2ª divisão, 
garantindo o retorno à 1ª divisão do futebol 
estadual.

No vasto território de todos e ninguém, a 
internet, não é tão difícil chegar até o torcedor 
que virou xodó do time quando ainda junta-
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va as primeiras sílabas 
nos cadernos escola-

res – soletrar Ti-ra-den-
-tes deve ter sido fácil. 

“Eu praticamente fui criado 
dentro desse clube”, asse-

gura ele, hoje com 27 anos. E 
a ligação telefônica à Federação 

Cearense de Futebol (FCF), confirma: 
“Sim, tem o Patrício. Só ele mesmo torce pelo 
Tiradentes, além dos dirigentes”. Lá, o admi-
nistrador integra a Comissão Estadual dos 
Árbitros de Futebol (Ceaf). E nos corredores 
da entidade, entre diversos quadros que ho-
menageiam equipes do futebol local, vê-se 
um de seus orgulhos: “Tá vendo aquele ali na 
foto de cima?”, aponta, “é o meu pai, Marce-
lo Rocha”. À época da foto, ele atuava como 
supervisor do clube o qual havia integrado 
como lateral-direito. 

Patrício seguiu a trilha comum às famílias 
de apaixonados por futebol: começou a tor-
cer pelo clube em que jogava o pai. O avô 
materno, Vicente Trajano, foi volante do Fer-
roviário e já treinou o Tiradentes. “Mas hoje, 
meu pai torce é pelo Ferroviário e meu avô 
(já falecido) também era Ferrão”, ri. Patrício 
Trajano tem uma possível explicação para ser 
o único torcedor conhecido do “Tigre” – ape-
lido carinhoso do clube desde a época em 
que ainda reunia alguns gatos pingados no 
estádio em dia de jogo. “Eu era uma espé-
cie de talismã do time. Viajava com a equipe, 
entrava com eles no campo. Estava em todo 
lugar”. Além de alguns registros mantidos na 
FCF e na própria sede do clube, o quintal da 
casa de Patrício, no Montese, também é um 
precioso arquivo de memórias do time. Mate-
rial reunido em anos de hobby: cada citação 
pública sobre o Tiradentes, lá se ia ela parar 
nos arquivos pessoais da família. “Veja só: 
essa pasta é a de noticiários do Tiradentes 
junto à imprensa”, diz seu Marcelo, beiran-
do os 67 anos e Ferroviário de coração, mas 
ainda com uma pontinha do dedo metida no 
orgulho de ser ex-azul-grená. “Parece que foi 
ontem que deixei de jogar futebol”.

Patrício Trajano não era o único “masco-
tezim” do time, como afirma seu Marcelo Ro-
cha. Basta um arrodeio com os olhos pelas 
paredes do quintal da família e lá aparece o 
pequeno, que começou a posar para as fotos 
oficiais do clube em 1986: ora brioso em meio 
aos jogadores, ora erguendo a taça como se 
os gols marcados naquela competição tives-
sem saído de seus próprios pés. “Mas veja 
esta outra, onde aparece toda a curriola de 
mascotes”, guia o pai. Eram o Beto, o Glei-
dson, o Jonas, o Wendel e o Samuel, além 
do próprio Patrício. “Um morreu, outro virou 
jogador de futebol, outro é árbitro e dos ou-

tros dois não tenho notícia, mas torcedor do 
Tiradentes só sobrou eu mesmo”, diverte-se 
o filho de seu Marcelo.

Beirando o teto do quintal avarandado 
do Montese, duas ampliações fotográficas 
figuram entre as diletas de Patrício Trajano. 
Como outras queridas, foram metidas em 
redoma, emolduradas para arredar os male-
fícios do tempo. Uma foi clicada após a go-
leada de 10 a 1 sobre o Calouros do Ar, em 
1995. A outra remonta a um passado mais 
distante, em 1988. “É que, pra mim, aquele 
foi o time mais marcante da história do Tira-
dentes, o melhor time que o Tigre já montou”, 
rememora, voltando aos seis anos de idade. 
O menino foi ficando grande sem esquecer 
da seleção de 88, que conquistou o 2º tur-
no do Campeonato Estadual daquele ano (à 
época, o equivalente ao título de campeão 
da Copa Cidade de Fortaleza).

Doze anos depois, a fotografia antiga da 
parede vai sendo debulhada por Patrício de 
cor e salteado: tinha o Alexandre, lateral-direi-
to “que já foi campeão brasileiro pelo Guara-
ni” e o Osmanir, lateral-esquerdo; os volantes 
Nelson e Modali; o Salvino, “que hoje é pre-
parador físico do Fortaleza”; o meia Adilton e 
o zagueiro William; Lupercínio era o ponta-es-
querda e Valdir, o ponta-direita; o Marquinhos 
jogava como centroavante. - Você lembraria 
quem era o técnico, Patrício? “Sim, claro. O 
treinador era o capitão Humberto Maia”, as-
severa, olho no olho com o técnico eternizado 
no papel. 

A página de relacionamentos Orkut possui 
uma única comunidade destinada “A TODOS 
OS TORCEDORES OU SIMPATIZANTES DO 
TIGRE DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ”. As-
sim mesmo, em maiúsculo, com a ênfase do 
vasto grupo de um homem só. Patrício Traja-
no – obviamente o criador da página – pas-
sou quase dois anos à espera de um plural 
que justificasse a caixa alta que resumia sua 
comunidade virtual. Entre outubro de 2006 
e agosto de 2010, ele conseguiu progredir. 
Não da forma desejada. Mas, já esperada. 
A comunidade “Eu torço Tiradentes” já conta 
com 4 membros! Emílio, Sandro e José Mauro 
certamente aderiram na base da amizade ou 
do coleguismo. “Um é amigo e os outros dois 
desconhecidos que entraram mais pra fazer 
enxame mesmo. Sei que eles não torcem 
pelo Tiradentes”, conforma-se o ex-mascote 
do Tigre.

Ser integrante da comunidade “Eu torço 
Tiradentes” é saber que o uniforme oficial do 
clube é composto por uma camisa com lis-
tras verticais azuis e vermelhas, calção azul 
e meias vermelhas e que o clube fundado 
em setembro de 1961 foi Campeão Cearen-
se da 1ª Divisão em 1992 – na página de 

abertura, Patrício só não entrou em detalhes 
sobre em quais condições se deu esse título 
repartido em quatro fatias. Os únicos comen-
tários postados no fórum de discussão são 
do próprio criador e foram colocados ali em 
2010. Um refere-se à última rodada do Cam-
peonato Cearense 2010, dando conta de que 
o Tiradentes estava na briga RUMO À PRI-
MEIRONA!!!; o outro, já com a grande notícia: 
“TIGRE DE VOLTA À ELITE”, como num grito 
entalado por quase seis longos anos. No fute-
bol, estar na “elite”, é pertencer ao grupo dos 
times que disputam a principal competição – 
a mais visada, mais disputada e a dona de 
mais cifrões. 

As exclamações e letras em caixa alta di-
gitadas por Patrício acabam ecoando no es-
pelho. “Esses tópicos aqui sou eu que coloco 
pra mim mesmo”, diverte-se Patrício, assu-
mindo com bom humor a condição de torcida 
singular. Ainda no computador do amante do 
azul-grená, muitas fotos antigas digitalizadas 
compõem seu acervo. No quarto, o Tigre nas 
novas tecnologias. No quintal, um passado 
que não quer ser esquecido. Vários quadros 
ampliados de fotos das décadas de vitória do 
time foram reproduzidos digitalmente e enri-
quecem o computador de Patrício.

“O Tiradentes passou por um longo perío-
do de más administrações”, tenta justificar a 
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UM CONTRA 
UM MILHÃO

falta de títulos importantes no futebol cearen-
se. Em todas as edições do Estadual entre 
1969 e 2002, o Tiradentes esteve presente 
na elite. Nesse ínterim, consta nos quadros 
da FCF a posição de 3ª colocado em quatro 
oportunidades seguidas: 88, 89, 90 e 91. No 
ano seguinte, viria a melhor colocação da 
história: o título quádruplo de 1992. O Tigre, 
no entanto, acabou caindo para a segunda 
divisão em 2002. Em 2005, veio a redenção, 
quando a equipe relembrou o que era per-
tencer à primeira divisão. O sorriso de Patrí-
cio duraria pouco. No mesmo ano, o time foi 
rebaixado novamente.

A partir desse ano, porém, Patrício pode 
voltar aos estádios testemunhando seu clu-
be no topo. Por causa de um jogo realizado 
fora de casa, no dia 4 de maio de 2010, o 
Tiradentes voltará a dar alegria a Patrício e 
aos dirigentes do clube. Naquela data, o Ti-
gre sagrou-se vice-campeão cearense, após 
derrotar a equipe do Nova Russas por 2 a 1. 
Com o título, vaga garantida no tão sonhado 
retorno à 1ª Divisão.

A CAPITAL cearense de 1961 era menos 
apressada. Cidade de poucos edifícios. 
De menos semáforos. E de “viagens” de 
um dia inteiro à Praia do Futuro – tão perto 
e tão distante. Mas o município já aponta-
va sinais da modernidade. Naquele ano, 
começou a implantar o sistema de taxíme-
tro, já que uma legislação federal obriga-
va cidades com mais de 500 mil habitan-
tes a ter esse tipo de cobrança nos táxis. 
O bairro Papicu recebia a sede do Hos-
pital Geral de Fortaleza. Em pleno cente-
nário, o Hospital da Caridade se agigan-
tava – virava Santa Casa de Misericórdia 
de Fortaleza e ampliava sua capacidade 
de atendimento para 300 leitos. A avenida 
Bezerra de Menezes trocava as dezenas 
de pés de fícus-benjamim por uma imen-
sa camada asfáltica e pelo “progresso”.

Nas ondas das emissoras de rádio, 
começava-se a falar em Jairzinho. Na-
quele mesmo 1961, ele era campeão pela 
primeira vez pelo Botafogo, jogando pelo 
juvenil. Anos depois, viria a consagração 
como “Furacão da Copa de 70”, levando 
a bola às redes mexicanas em cada par-
tida brasileira em que atuou na competi-
ção. O fortalezense acompanhou tudo, 
em preto e branco, sem direito a replays.

Pois ainda era 1961 quando foi ergui-
da a Toca do Tigre, no bairro Antônio Be-
zerra. Ali nascia a Associação Esportiva 
Tiradentes – muitos anos depois dos prin-
cipais clubes do Estado e suas torcidas 
já sedimentadas. Em seus quase 49 anos 
de história, o título mais expressivo que o 
clube conquistou na elite do futebol cea-
rense, em 1992, teve de ser repartido com 
outras três equipes. Naquele ano, Fortale-
za Esporte Clube, Ceará Sporting Club e 
Icasa Esporte Clube, além do próprio Ti-
radentes, dividiram a taça de campeão. O 
título foi dividido em comum acordo, após 
decisão judicial ordenando novas finais. 

No quintal de Patrício Trajano, no en-
tanto, o passado do clube estimado man-
tém registro de outras glórias. Tudo ano-
tado em documentos oficiais que o fazem 
tatuar na memória o que, para ele, foi 
só alegria. O torcedor lembra que, além 
da conquista de 1992, o Tiradentes foi 
mais: tricampeão cearense (1962/ 1963 
e 1964); vice-campeão 1ª divisão (1966 e 
1976); campeão 1ª divisão (1968); cam-

peão Copa Cidade de Fortaleza (1988 – 2º 
turno estadual); tricampeão Copa Integra-
ção (1991/ 1992 e 1999); e vice-campeão 
2ª divisão (2010 – o que o levou a subir 
para a 1ª divisão em 2011).

Bonito ver o termo “1ª divisão” no pa-
pel. Mas, se questionado, Patrício acaba 
entregando: “É que, antigamente, a 1ª di-
visão correspondia à nossa 2ª divisão dos 
dias de hoje. Naquela época, a elite era 
chamada “Divisão Especial’”. Logo, todos 
os títulos citados acima correspondentes 
à década de 60 são dos tempos em que 
o Tiradentes era maestro na 2ª divisão do 
Campeonato Cearense de Futebol. 

Patrício Trajano, que forma a torcida 
unitária do Tiradentes, é como o botafo-
guense de 1956, descrito pelo escritor 
Nelson Rodrigues (fanático pelo Fluminen-
se até seus últimos dias de vida). Torce 
pelo time porque ainda espera a vitória, 
num otimismo que o faz vibrar os 90 mi-
nutos de jogo, não importando se o time 
está perdendo de 15 a zero. Entre idas 
e vindas e após cinco anos de jejum, o 
mais famoso torcedor do Tigre vai poder 
voltar a acompanhar seu clube em jogos 
contra as maiores torcidas do Estado. 
Como o botafoguense rodrigueano, o ex-
-mascote do Tigre da Polícia Militar “espe-
rou até o penúltimo segundo”. Em 2011, 
será Patrício x 1 milhão de torcedores (*).

(*) Na mais recente pesquisa Ibope de torcidas, em junho 
de 2010, o jornal esportivo Lance! divulgou que cada uma 
das duas maiores torcidas do Estado já passa da casa de 1 
milhão. 

ERA 1961 
QUANDO FOI 
ERGUIDA A TAÇA 
DO TIGRE, NO 
BAIRRO ANTÔNIO 
BEZERRA
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O TREMENDÃO 
DA AEROLÂNDIA

Eliseu Alves Feitosa e 
Wanbar  Menescal (à direita): 
amor e serviços prestados ao 
Calouros do Ar.
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“TENHO 72 ANINHOS, graças a Deus”. Essa 
é a idade de Eliseu Alves Feitosa e de boa 
parte de seus pares, torcedores do Calouros 
do Ar Futebol Clube. Muitos “aninhos” já se 
passaram desde que o “Tremendão da Ae-
rolândia” montou acampamento na Base Aé-
rea de Fortaleza e por ali se solidificou. Do 
pequeno estádio Brigadeiro médico José da 
Silva Porto restou apenas o passado de qua-
se nenhuma glória, a não ser o título estadual 
da 1ª Divisão de 1955 e a vitória amistosa so-
bre o Botafogo de Garrincha um ano antes, 
em pleno bairro Benfica. Hoje o time mendiga 
apoio financeiro e parece esquecido. Desistiu 
inclusive da 3ª Divisão do Estadual, que dis-
putou até o ano de 2009.

A casa de seu Eliseu e de outros torcedo-
res antigos fica na Aerolândia, bairro onde o 
time nasceu, fundado pelos militares da ae-
ronáutica. Nessa residência, ele ainda guar-
da com carinho a camisa de listras verticais 
vermelhas, verdes e brancas, num apego ao 
presente que já está virando passado. Acom-
panhando o uniforme oficial do campeão de 
55, vinham calção branco e meias brancas 
ou verdes. Seu Eliseu pendula na hora de de-
finir sua relação com o clube. “Sou torcedor 
assim... mas não aquele fanáááático. A gente 
tem aquele amor, sabe? Mas acho que não 
sou torcedor. Não sou de brigar pelo clube. 
Sou um torcedor assim, digamos, calmo. Hoje 
em dia as torcidas são muito exageradas, vão 

fazer bagunça”.
Em pouca conversa com Eliseu dá para 

perceber que, sim, ele é torcedor. Desaponta-
do, mas daqueles que não só tem as camisas 
do clube de outrora, como as usa. “Comecei 
a usar desde que o time foi campeão”. Ele se 
refere a 1955, quando a equipe de apenas 
dois anos de existência foi a grande surpresa 
do Campeonato Cearense. A escalação que 
fez a alegria de Eliseu e outros bocados, le-
vantando a taça daquele ano, entrou assim 
no PV: Jairo; Pedrinho e Coité; Luciano, Jandir 
e Jesus; Edílson Araújo, Zezinho, Beto, Hél-
der e Zuzinha. Bateram o Ferroviário por 2 a 
0 no dia 9 de julho. “Me esqueço daquele dia 
não”, diz o torcedor. Aquele título fora decidi-
do numa série melhor de três, entre os vence-
dores do 1º e do 2º turnos.  

A biografia de Eliseu não é de um simples 
torcedor do Calouros. “Trabalhei lá um boca-
do de tempo. Fui de massagista a roupeiro”, 
diz o senhor que atuou no clube ininterrup-

tamente entre os anos de 1965 e 2009. “Se 
fosse por mim, ainda estávamos disputando 
o Estadual”, lamenta. As descrições do que 
restou de seu time saem entristecidas. “A 
gente tá sem estádio. Tá abandonado faz 
muitos anos. Acabaram tudo. Antigamen-
te, tinha muita torcida, mas não nego: nem 
chegava a lotar. Tinha boa torcida mesmo 
quando o time era campeão. Depois, o time 
foi caindo de produção”. Seu Eliseu é da-
queles que acreditam que a torcida caminha 
junto com os títulos. “O time não tem glória, só 
tem tristeza. Então o pessoal foi deixando de 
torcer”. 

Ele não é o único que rememora lembran-
ças em torno do gramado do estádio com 
nome de Brigadeiro que tinha capacidade 
para cerca de 3 mil espectadores e funcio-
nava dentro da própria Base Aérea de For-
taleza. “O Calouros nasceu lá dentro, viveu 
uns tempos e morreu lá dentro”, decreta o 
mais conhecido torcedor do Clube, Wanbar 

“A necessidade brasileira de esquecer 
os problemas agudos do País, difíceis de 

encarar, ou pelo menos de suavizá-los com 
uma cota de despreocupação e alegria, fez 
com que o futebol se tornasse a felicidade 
do povo. Pobres e ricos param de pensar 

para se encantar com ele.”

(Trecho da crônica ‘Mané e o sonho’, de 
Carlos Drummond de Andrade, publicada dois 

dias após a morte de Mané Garrincha; em 22 de 
janeiro de 1983, no Jornal do Brasil)
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Menescal. “Torço pelo Calouros desde 1954, 
quando ingressei na Base (Aérea)”. A empa-
tia foi tanta que clube e torcedor nunca mais 
se separaram. Hoje, aos 76 anos, Wanbar já 
foi de tudo ali dentro. Atualmente, é supervi-
sor do Tremendão da Aerolândia. Ou ex, já 
que o clube vive uma espécie de crônica da 
morte anunciada desde 2005, quando des-
ceu para a terceira divisão do Estadual e foi 
perdendo patrocinadores e apoiadores até se 
perceber inapto a disputar qualquer competi-
ção em 2010. “Ai, acho muuuito difícil o clube 
voltar a jogar. Desde 2008 que nenhuma par-
ceria mais tem dado certo. Acho que só daria 
certo mesmo se o comando da Base (Aérea) 
tomasse conta, como era antigamente”, diz, 
embrulhando saudosismo e pessimismo no 
mesmo pacote.

Da “afinidade com as coisas passadas”, 
como Wanbar gosta de justificar o seu mu-
seu particular, ele mostra até foto de parte 
do gramado da Base Aérea sendo capinada 
para ser emoldurada em estádio. A década 
de 1950 se anunciava. Época em que o nú-
mero de eleitores na cidade não chegava a 
88 mil. Em 1950, por exemplo, bastaram 20,7 
mil votos para eleger o prefeito Paulo Cabral 
de Araújo, da União Democrática Nacional 
(UDN), hoje extinta. Daquele tempo, não res-
taram de pé as arquibancadas. Resta, nova-
mente, o gramado vazio. Descampado. Uso 
exclusivo militar. “Tinha secretaria, lavanderia, 
vestiário. Acabou. É um elefante branco en-
terrado. Ninguém vê mais nada”, mareja. Até 
um campinho anexo utilizado em seguida, 
quase às margens da BR-116, teve de ser de-

volvido. “O pessoal da Base precisou instalar 
um radar ali”.

Em um primeiro contato com Wanbar, o 
dirigente não disfarçou o pessimismo: “Olhe, 
você não vai achar mais ninguém que torça 
pelo Calouros. Serve outro time não?”. De 
fato, eles estão em extinção, assim como o 
próprio time, que terminou como 7º coloca-
do em 2009, pela Terceira Divisão do Cam-
peonato Cearense. Em 2010, resolveu pedir 
licenciamento, o que pode decretar apenas 
uma pausa ou o fim do Tremendão da Ae-
rolândia. Quem pede licenciamento, pode 
voltar a partir do ano seguinte, o que é até co-
mum de acontecer com times pequenos. Mas 
há casos como o Sport Clube Maguary, que 
permaneceu mais de 20 anos afastado das 
competições oficiais e continua disputando a 
Terceira Divisão do Estadual. 

Sem estádio, sem chão, sem canto. 
Onde, então, deixar repousar a taça de 1955 
ou exibi-la a quem quiser conferir a prova da 
única grande conquista do clube? “O jeito 
foi deixá-la aqui em casa”, diz o supervisor-
-torcedor Wanbar Menescal. A residência de 
Wanbar também é das que se confunde com 
a história do clube. Há tempos é no endere-
ço dele que o rapaz dos Correios bate ponto 
para entregar em mãos as correspondências 
pessoais e as do Calouros do Ar. Virou sede 
oficial depois que a Base Aérea de Fortaleza 
deixou de abrigar o time. Como seus poucos 
semelhantes “tremendões”, ainda reside no 
bairro que viu o clube surgir. A taça de 55 e 
demais relíquias empoeiradas de papel con-
tinuam ali, aninhadas com carinho, atraves-

sando o tempo.  
“Aquele ano foi um ano muito bom. O 

campeonato quase todo foi jogado com a 
mesma jovem equipe, garotos de 18 a 24 
anos. Um grande plantel”, vai pescando da 
cachola. Na tradução futebolística que foi se 
acanhando com o avançar do tempo, Wanbar 
refere-se ao próprio conjunto de jogadores, 
também conhecido por escrete. O “plantel” 
é do tempo em que jogo era certame e que 
o Aurélio já tinha referendado goleiro como 
“keeper” em suas páginas. Reflexos da ori-
gem britânica do esporte que atracou em 
Fortaleza pelo mar. Entre os mais jovens que 
ergueram a taça daquele ano “inesquecível”, 
estava o ponta-direita Edilson Araújo, então 
com 18 anos. Braços cruzados na altura do 
peito estufado de orgulho, é ele o primeiro a 
aparecer de pé, no sentido horário, posan-
do para a maioria das fotografias da época. 
Hoje, imagens contatadas nos dedos, salvas 
por abnegados como Wanbar.

Nos registros guardados na Aerolândia, 
ufania: dos 13 integrantes do time campeão 
de 55, apenas dois não eram cearenses. Fo-
ram “importados” dos extremos do Brasil: Jairo 
veio do Rio Grande do Norte e Jesus, do Rio 
Grande do Sul. Naquele ano, o mais glorioso 
da história do time de apenas três anos de 
vida, a campanha se resumiu a 15 jogos, sete 
vitórias, cinco empates, três derrotas, 26 gols 
marcados e 16 sofridos. Está nos autos: livros, 
documentos, matérias de jornal.
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UM ANO ANTES do famoso título cearense 
de 1954, outro feito do Calouros do Ar foi co-
memorado como glória. Para os mais fanáti-
cos, comparado a uma conquista de Copa 
do Mundo. PV lotado no Benfica. Estádio 
fervilhando. Era 12 de junho quando, aos 40 
minutos do segundo tempo, Orlando Ciarlini 
enganou o goleiro Pianoswisky e encerrou o 
placar de 1 a 0 em favor do Tremendão da 
Aerolândia. Seria apenas uma vitória normal 
em um jogo amistoso, já que não valia pontos 
pra ninguém, nem representava competição 
alguma. Não fosse o adversário, a partida não 
teria entrado para a história: era o Calouros 
do Ar, ainda criança de peito, contra o carioca 
Botafogo, cuja gênese data ainda do século 
XIX.

E não era só. O Botafogo perdeu, em pleno 
PV, mesmo com um dos maiores dribladores 
da história do futebol: Mané Garrincha. “Es-
pera-se ver muita técnica no Benfica”, anun-
ciava em título o jornal O Povo, na manhã do 
dia 12 de junho de 1954, data do confronto. A 
página 7 ainda perfilava, em foto, aquele que 
seria o destaque do jogo, o craque Garrincha, 
que já iniciava sua fase áurea na equipe ca-
rioca. Na legenda: “Garrincha: ágil ponteiro 
botafoguense, uma das maiores revelações 
do futebol carioca o ano passado”.

Entre os torcedores do Calouros do Ar, no 
entanto, é propagado o seguinte fato sobre a 
vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo: o goleiro tri-
color cearense, Chico Martins, teria defendi-
do um pênalti batido por Garrincha. Que Chi-
co fez uma “partida memorável” não se nega 
nem nos registros oficiais da época. Ganhou 
destaque e chegou, segundo ele próprio, a 
ser convidado pelo técnico botafoguense, 
Gentil Cardoso, para deixar o Ceará e ir trei-
nar em outras plagas. Sobre o pênalti ainda 
hoje alastrado pelo poder multiplicador da in-
ternet, ele é reticente: “Era dia de casa cheia. 
Me lembro bem daquele de orelha cortada, o 
Carlyle. Era um craque do Botafogo que de-
pois foi pra Itália. Entrou sozinho ameaçando 
na área e eu fui buscar. Aconteceu isso várias 

O DIA EM QUE CHICO 
PAROU GARRINCHA

histórica, um passeio de décadas no sentido 
anti-horário não é capaz de barrar a memó-
ria do senhor Francisco Martins. Ele detalha 
a quase exata escalação do time adversário 
do Tremendão. “Foi um jogo fantástico. Ali era 
a nata do futebol brasileiro”, reconhece. Além 
da vitória, o goleiro teve outras recompensas. 
“No fim do jogo, foi um festão. Ganhei uma 
garrafa de uísque como prêmio e ainda co-
nheci mais o Garrincha, que sempre foi um 
grande craque”, rememora. 

O jovem Chico atuou pouco tempo no 
Calouros. Voltou a ser o Francisco Martins de 
Lima, tempo em que a paixão por navios e 
pelo mar se sobrepôs ao talento com a bola. 
“Minha família era de armadores e eu já tra-
balhava com navio, essas coisas. Eu era estu-
dante e também já trabalhava quando quise-
ram me levar pra treinar no Rio (de Janeiro)”, 
justifica a negativa ao Botafogo. “Não tenha 
dúvida de que a paixão pelo mar falou mais 
alto que a paixão pelo futebol”. No início dos 
anos 50, no entanto, o jovem goleiro Chico 
chegou a ser convocado duas vezes para 
compor a seleção estadual. “Fui convocado 
pelo escrete cearense do Estado. Nessa épo-
ca, ainda se jogava um estado contra outro”. 
Por causa das viagens que fazia de navio a 
trabalho, Chico teve de recuar. “Pedi a des-
convocação. Foi o jeito”. 

Quem visita a sede do Iate Clube de Forta-
leza hoje, na praia do Mucuripe, depara com 
uma edificação que, no ano de 1984, como 
homenagem, tomou emprestado o nome do 
Comodoro Francisco Martins de Lima. Foi por 
aquilo ali, onde até hoje ele passa suas ma-
nhãs, que o craque de 1954 trocou a bola, 
as redes e as (quem sabe?) muitas conquis-
tas que viriam no futebol. A atual sede social 
do Iate Clube foi reformada por Chico, que já 
esteve à frente da entidade, por muitos anos, 
até virar sócio-benemérito. Títulos? Sim. Mas 
foi em outra esfera que ele conquistou o mais 
alto que almejava: o de comodoro – título ho-
norário do mais velho capitão ativo em uma 
companhia de navegação.

Do torcedor do Calouros, também pouco 
restou. “Eu torcia Calouros do Ar, realmente. 
O time tem torcida; só não sei onde”, galhofa. 
“Mas poderia ser criado um clube novo. Se al-
guém der um empurrão, merece. Gostaria de 
vê-lo na ativa”, sugere aquele que teria bar-
rado as pernas tortas do anjo do Botafogo, 
para quem o poeta Drummond um dia escre-
veu, exaltando os “grandes jogadores” que 
se convertem “numa espécie de irmãos da 
gente, que detestamos ou amamos na medi-
da em que nos frustram ou nos proporcionam 
o prazer de um espetáculo de 90 minutos, 
prolongado indefinidamente nas conversas e 
mesmo na solidão da lembrança”. 

vezes naquele jogo”. No início dos anos 50, 
Carlyle atuava normalmente junto a Garrincha 
e Dino, numa parceria que, comumente, fin-
dava em gol.

- E quanto à façanha contra Garrincha, 
seu Chico? “Juro que não me lembro desse 
pênalti. Sei que peguei muita falta. O Garrin-
cha fez um gol com a mão que foi anulado. 
Podem ter confundido, né? Vai que eu defendi 
mesmo...”, sugere, enfeitado por uma risada 
gostosa de 79 anos. Na súmula daquele jogo, 
descrevia-se bem a imponência da equipe ti-
tular do Botafogo: “Pianoswisky; Gerson e Flo-
riano, Arati, Bob e Juvenal; Garrincha, Dino, 
Carlyle, Paulinho e Vinícius”. Ao ser instigado 
a mergulhar um pouco mais naquela partida 
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UM TREM 
CHAMADO FERRIM
SE ESSA RUA fosse deles, eles manda-
riam ladrilhar com vermelho, preto e bran-
co. E a encheriam de trilhos e rebaixariam 
seus muros e a tombariam como patrimô-
nio deles que, há tanto, preenchem ali um 
espaço que já virou enciclopédia viva da 
memória da cidade. A rua Doutor João Mo-
reira, no Centro, tão curta quando histori-
camente rica, é permeada por cinco quar-
teirões e seis esquinas que, entre outras 
tantas, foram testemunhando o nascimento 
e o desenvolvimento acelerado do que se 
conhece hoje por Fortaleza. Ao longo da 
via, a 10ª Região Militar, o Passeio Público, 
a Santa Casa de Misericórdia, a Associa-

ção Comercial do Ceará, o Cetur (antiga 
Emcetur), a Estação Ferroviária João Feli-
pe. E foi se confundindo com esses trilhos 
que se enfileirou uma das mais calorosas e 
estimadas torcidas do Estado. Se essa rua 
fosse deles, talvez fosse rebatizada para 
rua Ferroviário Atlético Clube.

Quem abriga a sede do Ferrão e seu es-
tádio, o Elzir Cabral, é a rua Dona Filó, na 
aconchegante Barra do Ceará. Mas, quan-
do não estão nos estádios, é ali na Doutor 
João Moreira, 540, que seus torcedores ca-
tivos se reúnem, congraçam. À sombra da 
castanholeira gigante e seus companhei-
ros coqueiros, eles se misturam ao cenário 

do Centro de Fortaleza. São os integrantes 
da Associação dos Ferroviários Aposenta-
dos do Ceará (Afac), com seus encontros 
quase diários à base de muito dominó, jo-
gos de cartas, disse-me-disse e simpatia 
a esmo. É naquela pracinha particular que 
eles também tentam folhear as páginas de 
jornal, às vezes sem sucesso, já que elas 
serpenteiam nas mãos ao sabor do vento 
das primeiras horas que acompanham o 
sol. Todas essas atividades, no entanto, 
são permeadas pelo assunto que mais 
gostam de pôr em dia: a quantas anda o 
clube de futebol que se confunde com a 
vida dos antigos ferroviários do estado. 

No detalhe, Antônio 
Nogueira Maia. Ao lado, 
Clodoaldo Carvalho. À 
sombra da castanholeira 
da Afac, torcedores do 
Ferrim resistem na torcida.aa..
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Época em que jogador recebia emprego 
ao invés de salário. 

A vida dos ferroviários se amalgama 
ao do time de futebol fundado em maio 
de 1933 porque seus primeiros jogadores 
eram também funcionários da hoje extin-
ta Rede de Viação Cearense (RVC) – que 
viraria Rede Ferroviária Federal S.A. (Reff-
sa) e, em seguida, Companhia Cearense 
de Transportes Metropolitanos (Metrofor). 
Quando a equipe era dirigida pela RVC, 
ainda no começo dos anos 50, Antônio No-
gueira Maia assistiu à sua primeira partida 
do Ferroviário. Vitória por 3 a 2, não lembra 
contra quem. “Mas de lá pra cá foi como 
o primeiro amor”, sentencia. Seu Antônio, 
hoje com 69 anos, é um dos que adoram 
se postar à sombra da castanholeira da 
Afac para relembrar os tempos em que “os 
jogadores eram contratados, funcionários 
da RVC que jogavam nas horas de folga 
do trabalho”.

O time de seu Antônio começou a dis-
putar a divisão de elite do futebol cearense 
em 1938 e conquistou seu primeiro título 
em 1945. Mas há pelo menos 15 anos não 
sente o sabor de apontar para o céu a taça 
de campeão. Mesmo assim, carrega con-
sigo uma leva fiel de torcedores apaixona-
dos. Boa parte deles é vinculada, direta ou 
indiretamente, à história da rede ferroviária 
do Estado.

Os anos de 1994 e 1995 marcaram, se-
guidamente, as mais recentes glórias. Para 
a otimista torcida, nem de longe as últimas. 
Na casa de Seu Antônio, ele ainda prote-
ge com carinho as camisas dos títulos da-
queles dois anos. “Pra mim, são relíquias”. 
Elas, portanto, não vão ao estádio com o 
torcedor que só troca o rádio antigo ao pé 
do ouvido “quando o Ferrim joga”. “É que 
a torcida do meu Ferrim é a única compor-
tada”, justifica, emendando com as lem-
branças do tempo em que se largava com 
a família de trem para Sobral ou Quixadá, 
só para ver o time. “Hoje em dia ninguém 
pode assistir a jogo em estádio não, por 
causa da insegurança nas torcidas”, afir-
ma o ferroviário aposentado.

Na sede da Associação, o zum-zum-
-zum diário envolve quem se achega. “Aqui 
se comenta sobre os jogos do Ferrão, so-
bre torcida e sobre alegria”, vai detalhan-
do Edson Dantas Raulino, 64, no meio do 
bate-papo despretensioso com os demais 

torcedores. “É como uma doença, sabe? 
É hereditário. No meu caso, veio do meu 
pai. Dos 14 irmãos meus, todos são Ferrão, 
acredita?”, diz seu Edson, com o sorriso no 
mundo. Explicação fundamentada: desde 
pequenos, os rebentos eram levados ao 
estádio para ver o Tricolor da Barra. Bra-
ços dados com o pai. “Gol do Ferrim só se 
compara ao nascer de um filho. Pra mim, 
a alegria é a mesma”, exagera seu Edson, 
com firmeza, a despeito do jejum de títulos. 

“É uma espécie de orgasmo psicológi-
co”, enfia-se na conversa seu Francisco 
Sobreira, com o respaldo de torcedor e 
presidente da Afac. Os ouvidos ainda se 
embrenhavam no bate-papo quando ele 
emendou: “Tô tão feliz porque meu Ferrim 
nunca mais apanhou...”. Risadas gerais em 
meio ao masoquismo gracioso de um gru-
po de aposentados e ferrenhos torcedores. 
Perto dali, o outro lembra: “Pra ser fiel a um 
time, ele não tem que estar só ganhando 
não. Veja o caso da torcida do Corinthians 
(clube centenário paulista), por exemplo! 
Nos anos 70, a torcida cresceu muito. E 
era porque o time chegou a ficar 23 anos 
sem ganhar qualquer título. A torcida do 
Ferrim também é assim”. Estava dito.

Seu Edson só se “intrigou” com seu Fer-
roviário uma vez na vida. Mas o arrependi-
mento veio numa piscada. “Em 84, o meu 
Ferrim perdeu num dia de domingo. Na 
segunda-feira de manhã, eu mandei sustar 
minha contribuição. Tava se passando um 
mês já. Mas, nesse intervalo, ele ganhou e 
eu mandei colocar a contribuição de volta 
no contra-cheque”. Risos. “Fiquei brigado 
com o time. Tava chateado mesmo”, defen-
de-se o torcedor que tem orgulho do “maior 
celeiro de craques que venceram na vida”. 
Quer exemplos? “O Pacoti, na década de 
70, era nosso ‘Pelé Branco’. Jogou até no 
Vasco. O Mirandinha já jogou na seleção 

brasileira. No caso mais recente, tivemos 
o Jardel, que também já vestiu a camisa 
da seleção”, se envaidece, certo de que 
o valor de um time se mede mesmo é na 
medida em que seus jogadores vestem a 
camisa canarinho.

O ferroviário aposentado promete a 
si mesmo que vai ajudar o clube quando 
suas visitas semanais às casas lotéricas 
surtirem o efeito desejado. “Ah, eu ajudaria 
o clube todos os meses, pra ele voltar a 
ser o meu Ferrão”, diz seu Edson, que já 
presenteou a prole com o vermelho-preto-
-e-branco oficial do time. “São cinco filhos 
do primeiro casamento e dois, do segun-
do”, enumera, enquanto saca da carteira 
a foto do paparicado caçula, Erick – me-
nos de dois anos de vida. “Claro que ele 
já tem uniforme do Ferrim”. Seu Edson tem 
pelo menos três opções para mimar seus 
descendentes: camisa branca com duas 
listras (vermelha e preta) na horizontal; ca-
misa listrada em vermelho, preto e branco 
na vertical; e ainda a novidade de 2008 – 
vestimenta na cor preta com duas listras 
(vermelha e branca) na horizontal. Todos 
uniformes oficiais do clube.

Nas bordas da estação João Felipe, em 
um prédio anexo, a Afac e seus freqüenta-
dores mantêm viva a ligação umbilical entre 
bolas e vagões naquele pedaço. Tempo em 
que quaisquer mudanças na companhia 
férrea atingiam o clube criado por ela. “Na 
época da Reffsa, a contribuição para o clu-
be era descontada na folha dos funcioná-
rios. Depois que a Reffsa acabou, acabou 
também a contribuição”, destaca Clodoal-

GOL DO FERRIM 
SÓ SE COMPARA 
AO NASCER DE 
UM FILHO.
A ALEGRIA É A 
MESMA

a.
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do Carvalho Correia. Aos 79 anos e um dos 
mais assíduos frequentadores da pracinha 
da Afac, ele não aceita falar do clube sem 
biografar o rumo da história dos trilhos. 
Conversa de se transportar para livro. “A 
moça não quer saber disso não, homem! 
Quer saber se tu vai ao estádio”, zomba 
um. Propositalmente, seu Clodoaldo ensur-
dece e estende-se: “A primeira coisa que o 
jogador queria era emprego na companhia. 
Foi bom, porque, quando a bolinha mur-
chou, os jogadores profissionais já tinham 
o pé de meia deles. Era o caso do Expedi-
to, do Negão, do Vicente, do Babá...”. 

 Confiante como ninguém, seu Clodo-
aldo assenta o peso dos 79 anos e ajeita-
-se, tentando perseguir a sombra da cas-
tanholeira. “O time parou! – coloque aí 
a exclamação, viu? – Mas atentem para 
2011 porque ele está se preparando para 
as disputas”, afirma categórico, torcendo 
pelo fim do jejum de 15 anos. Longe da 

castanholeira do anexo da Reffsa, mas 
contaminado pela paixão herdada do ve-
lho pai, que jogou como lateral-esquerdo 
no campinho anexo à Oficina do Urubu, 
local onde se consertavam os trens, à rua 
Francisco Sá, Honorato Feitosa, o filho do 
Zé Honorato, sócio-fundador do Ferrim, 
também acredita na redenção, embora es-
teja convicto de que o passado de glória 
do time já o tenha alçado à categoria de 
mito ou clássico. “O Ferrim não está na 
série A nem na série B, portanto ele é um 
time fora de série! Mas também posso di-
zer que o Ferrim é como a moeda suíça: 

estável”, diverte-se, convertendo derrotas 
em vitórias.

Da memória, o torcedor-sem-tempo-
-ruim pinça um ídolo de nome sonoro: 
Dadá Jacaré. “Negão invocado, cabe-
lo black power... nunca esqueci quando, 
numa entrevista, disse que o camisa 10 do 
time só iria ter dois trabalhos: um era colo-
car a bola na frente dele, a outra era correr 
para abraçá-lo, porque era gol”, garga-
lha, escalando sem pestanejar alguns dos 
demais craques, para ele inesquecíveis, 
da década de 80: Lúcio Sabiá, Arimatéa, 
Babá, Jacinto, Wanderley... 
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