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MEMÓRIAS DE UM RETIRANTE
Luís da Câmara Cascudo
Escreve
MEMÓRIAS DE UM RETIRANTE grava a voz recordadora e fiel de um menino sertanejo em sua retirada trágica, subindo para a vida, degrau a degrau, ajudado pela vontade incomparável da Fé.
Toda esta história é resumo verídico da batalha pelo pão e
pelos olhos videntes para as letras do alfabeto. Não me venham
lembrar as façanhas estrangeiras de sábios que venceram ganhando às polegadas a cultura negaceante. Aqui temos RAIMUNDO NONATO, inteiro e vivo, risonho e sereno, contando
as mesmas andanças e de como emigrou e se bateu, engraxate,
cigarreiro, vendedor de pão, até a primeira láurea de professor.
Tudo foi vivido numa cidade do interior nordestino.
Bem animador é o fato de o “retirante” não conservar o título perpétuo de recalque e mágoa e passar o resto da existência
proclamando-se credor da inteira humanidade. No “tartarim de
Tarascon” há um velhote que passou toda sua existência dizendo-se esgotado para qualquer emoção por ter participado, quando criança de colo, do naufrágio da “Medusa”. O fermento comovedor abalava todo potencial criador. O homem cultivava no
seu jardim os cactus hirsutos e as bromélias mais ásperas. RAI2
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MUNDO NONATO narrando seu romance traz as alegrias do
sucesso diário, linha a linha, sobre o futuro.
Os livros de memórias têm naturalmente o aspecto valorizador de quem os viveu. Vez por outra valoriza demasiado mas
a recordação incide deliciosamente sobre pormenores que o tempo enriqueceu e foram aumentados por ele. Nestas MEMÓRIAS
não há esse processo. É um depoimento de como o menino da
serra do Martins chegou a ser, sem pensar, mas trabalhando para
esse fim, um dos maiores professores do Rio Grande do Norte.
Tudo em RAIMUNDO NONATO foi iniciativa pessoal.
Não sei se nasceu de sete, mas posso afirmar, à vista do original
ao qual me reporto, e dou fé, que nada lhe deram gratuitamente.
Sei que o pão nem sempre se ganha como próprio suor,
mas com o alheio que bem pouco custa. Estas MEMÓRIAS
mostram como a semente ganhou a terra boa pela obstinação do
plantio. Repetiam-se quando a seca matava a possibilidade da
safra esperançada.
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MEMÓRIAS DE UM RETIRANTE
Raimundo Nunes
Acabo de ler as páginas impressionantes de uma história
real. “Memórias de um Retirante” é o livro com que o escritor
Raimundo Nonato da Silva retrata sua trajetória sinuosa de menino subnutrido e analfabeto, através das estradas poeirentas da
zona Oeste, em busca de um destino que ele próprio ignorava.
Não fora a aspereza da seca de 1919 e, possivelmente, ainda hoje
estivesse cultuando as terras odoradas da serra do Martins, se
consumindo da labuta, sem horizontes, do plantio da mandioca,
este homem extraordinário que tantos benefícios têm disseminado no Rio Grande do Norte, pela vitória do esforço, a sobriedade
do exemplo e a experiência dos ensinamentos.
Conheci Raimundo Nonato, em 1928, cidade de Luiz
Gomes, na ocasião dos festejos de Santa Ana, padroeira daquela
longínqua comuna-serrana. Organizava-se recepção para uma
embaixada esportiva, que vinha de São Miguel. Pelos preparativos e alvoroço de povo, pude compreender que se tratava de
acontecimento estranho à vida de pacata população, mesmo no
decorrer dos festejos da excelsa padroeira. Tive exaltada minha
compreensão de menino matuto recém-chegado do sítio, para
assistir, também, as festas. Moças fardadas com túnicas e bonés,
possivelmente, da polícia, ficaram postadas à frente de uma casa,
na rua de cima, enquanto a multidão se encaminha para a entrada
da cidade, onde o foguetão anuncia a chegada da caravana. Espe4
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táculo inédito, para minha sensibilidade infantil e desafeita aos
encantos das grandes manifestações coletivas.
Os caravaneiros deixaram a cavalhada e se organizaram,
em desfile imponente, tendo como baliza, um homem envolto na
bandeira nacional, cuja refulgência verde-amarela deixou, em
meu espírito traço indelével de um acontecimento raro. Atrás do
garboso varão, marchava orquestra, com poucas figuras, acompanhando uma canção desportiva. Destaca-se, na mesma um
músico que executa, alternadamente, o cavaquinho e a flauta.
Era outro detalhe desconhecido, para meu traquejo bisonho de
menino de pé de serra. Os visitantes se hospedaram em uma casa
vizinha à nossa, na tarde seguinte, quando os Clubes se alinhavam, para irem ao campo de Futebol, ouve-se vibrante discurso
de Vicente Fernandes Lopes, então estudante ginasiano, em
Mossoró, que oferece uma “corbelha” de flores. Destaca-se, novamente, o homem de flauta e profere eloqüentes palavras de
agradecimento, mesmo equipado, como estava, para início da
partida. A essa altura, meu entusiasmo extravasa os limites da
compreensão e sinto um desejo imenso de saber quem é aquele
sujeito que, alem de tocar flauta e cavaquinho joga Futebol e,
ainda sabe fazer discurso. Por sorte minha, alguém se antecipa,
na pergunta, que tanto me interessa. A resposta foi imediata: - É
o professor Raimundo Nonato – rapaz de Mossoró, que está ensinando em São Miguel.
Decorridos vários anos, sem mais ouvir falar no jovem
professor e desportista, nova oportunidade ocorre e, por coincidência, ainda no cenário do futebol. Foi em 1951e eu já estuda5
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va, em Mossoró, quando o “time” do Açu visita àquela cidade,
num encontro amistoso com o “Santa Luzia”, que representava
nosso Ginásio. Depois da partida, aliás, favorável aos locais, sou
atraído por um ajuntamento, na Diretoria do Ginásio.
Lá estava um homem esguio e amarelo pronunciando um
discurso, do qual somente pude perceber que se tratava de homenagens do “Humaitá”, à equipe açuense. Mas aquela fisionomia, mesmo desfigurada, pela convalescência do paludismo
(como vim saber, posteriormente), não me era estranha, nem
pelos vinculadores traços da anemia palustre, se mascarava a
gesticulação típica do orador desportista, que tanto me impressionara. Era, realmente, outra vez o prof. Raimundo Nonato empolgado, na oratória de futebol.
Puxa!... Será que este moço não tem outra preocupação?
Hoje, saboreando as páginas de “Memórias de um Retirante”, plenas de fidelidade, a um passo de agruras e incertas,
começo a perceber a motivação psicológica que determinara a
afinidade de Raimundo Nonato, pelos atrativos do esporte bretão. A convivência com a meninada de ponta de rua, deixaria
sulcos profundos, na alma do adolescente duramente analfabeto,
aos 13 anos de idade. Sua promoção à caixa de engraxate foi um
sucesso de ordem econômica e, pessoalmente, ele me referiu que
alimentou grande desejo de voltar à serra do Martins, para provocar inveja, nos antigos companheiros, pela vitória conquistada.
Mas, nem esse impulso de nova profissão, nem outros subempregos, como lavador de pratos de hotel de Doze Anos, ou varredor, do escritório de Natanael Luz, parecem ter exercido tama6
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nha fascinação, no seu espírito, com a promiscuidade do jogo de
“pelota”, nas ruas emporcalhadas. É que, no aglomerado heterogêneo de pequenos companheiros, ele se familiarizava com representantes incipientes de todas as condições sociais. Naquela
época, o amadorismo do Futebol em Mossoró atingia o seu apogeu. Os clubes compunham seus quadros de atletas, com jovens
requisitados das famílias mais destacadas na movimentação social. A “pelada” de rua constituía uma escola de futuros craques
e, insensivelmente, trabalho vagaroso e espontâneo, para uma
espécie de socialização, a céu aberto.
Nesse ambiente sem fronteiras e sem exigência de requisitos, para participação dos quadros de uma sociedade, sem diretriz e sem programa, é que Raimundo Nonato teria ensaiado os
primeiros contactos, com os garotos alfabetizados da cidade. E,
no vasto aglomerado que freqüentava a bodega de João Caetano
e outros pontos de reunião vagabunda, ainda era ele, o único
sujeito analfabeto. A turbulência do futebol de rua identificara
sua conduta, com meninos de origens diversas. Daí, a possível
influência, na procura de uma escola. E o esporte, modernamente, detestado pelos pais e educadores, como fator de desajustamento da juventude, consumindo tempo e desviando conduta, foi
o caminho desconhecido que o conduziria, ao mundo das letras.
A criação da Escola Normal Primária de Mossoró despertou entusiasmo novo, no cenário da instrução. Homens responsáveis pelo destino administrativo, econômico e social da grande
cidade interiorana, se entrosam com os educadores, na missão
comum de arrebanhar alunos, robustecendo a matrícula, na insti7
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tuição nascente. Comissão composta das figuras mais representativas percorre ruas e bairros residenciais, fazendo apologia da
Escola e estimulando os pais a prestigiarem o estabelecimento de
ensino, encaminhando os filhos, na jornada educacional que se
inaugura. Não visitaram, naturalmente, a residência de Raimundo Nonato, nem tão pouco, poderiam fazê-lo, porque ela não
existia. Seu mundo, agora, era a bodega de Virgílio Barboza, no
mercado publico, onde ganhava o pão de cada dia, amassado na
persistência de 10 horas de trabalho.
Contudo já representava progresso, ultrapassando mesmo, as
fronteiras de uma ambição, que não chegava a ser ideal. Tudo que
vinha ocorrendo, numa sucessão de fatos, sem conexão e sem diretriz, significa, apenas, amontoado de acontecimentos esparsos, sintetizados no laboratório do acaso. A história correria toda a cidade.
Engraxate aprovado com notas boas, no exame de admissão da Escola Normal. Lá estava Raimundo Nonato, numa convivência, ocasionalmente, selecionada com a juventude favorecida pela tradição de
família e conservantismo de preconceitos.
A Escola concentraria o melhor de suas atenções. Aos
poucos, se identifica com os problemas de estudo e acompanha,
com interesse, ainda não falta à fermentação do entrechoque de
idéias, comprometendo a boa marcha dos trabalhos. Sua posição
não se libertara ainda no estigma do retirante, mesmo aclimatado. Vez outra, o senso de justiça de um professor Claudica, em
seu prejuízo, para se refazer, em beneficio de outros. Dos próprios colegas, nem sempre, o tratamento é condizente com a
norma que se traçara. Senhor de um certo cabedal de conheci8
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mento, a serviço de invulgar talento burilado pelo esboço de
método de estudo adquirido, na tenacidade de persistência, merece o destaque das colegas, para orador da turma concluinte.
Mas um dissabor, para registro das suas peripécias. Alguns
rapazes impugnam sua candidatura, sob pretexto de que Raimundo
Nonato não pode ser orador, uma vez que lhe falecem os componentes exigidos de tradição de família. Levaria para a vida prática resquício do impacto emocional, se não fora o sentido humano, com
que o novo diretor soube superar o incidente, transformando-o em
confortadora lição de prudência, altruísmo e sobranceria.
Em um livro que deve ser lido e guardado, carinhosamente, pelo repositório de episódios que sintetiza em sua magnífica tessitura. Escrito em estilo simples e objetivo, se torna atraente, pelas surpresas que desdobra, nesse manancial de ensinamentos que robustecem a fé, na vitória do espírito encorajado
pela disciplina da inteligência, a serviço da sensibilidade humana. Restaura a seqüência de uma luta heróica, sem o estímulo do
planejamento, em que, cada parcela de edificação funciona, com
o determinismo cego de filete de erosão formação de horas
d’água, que se avolumam pelo mecanismo da gravidade.
GENTE ARRANCADA – Ainda hoje, mais de 60 anos
passados, posso reconstituir os acontecimentos como os presenciei, naquela manhã da chegada a Mossoró, a 6 de julho de 1919.
Cedo, pois aos primeiros alvores da hora matinal sorridente e clara, o casario de Luís Firmino, no Saco, se foi apresentado, emergindo por entre o verde dos carnaubais, da orla margi9

www.colecaomossoroense.org.br
nal do rio, naquele belo quadro que tanto contrastava com a amplidão e aspereza dos requeimados sertões, por onde há tantos
meses não caia uma chuva e onde a seca de 19 vinha dizimando
populações, matando os rebanhos e despovoando da região.
Fustigados pela inclemência, os retirantes avançavam para o litoral, no rumo das pancadas do mar, naquela estranha e
cega aventura da fuga do torrão nativo, a que poucos, certamente, teriam a ventura de voltar um dia.
Foi na migração desses grupos anônimos e desconhecidos que, vi naquela manha de sol, a cidade portentosa, que fora
em outras horas motivo de meus sonhos, na luta tremenda em
que vivia, no trabalho dos baixios nos engenhos de cana de fazer
rapadura, nas pescarias da lagoa, nos roçados de mandioca e nas
casas de farinha, do canto, da Levada e do Jacu.
CONVERSA DO COMBOIEIRO – Àquela época, o Alto da Conceição, primitivo Altos dos Macacos, que o professor
Manuel Antônio mudara o nome com a invocação da Padroeira
que lhe dirigia os destinos espirituais – N.S da Conceição – não
passava de um pequeno arruamento, de um casario rústico, a
maioria de taipa, sem reboco e de beira e bica, que derivava da
frente da capela para o centro urbano, com uma ruía muito comprida, toda esburacada e com alguns raros pés de tamarinhos que
deitavam sombras nas calçadas.
Ao tempo, minha crônica já possuía certo cabedal de ilustração a respeito da pequena Igreja do Alto.

10

www.colecaomossoroense.org.br
Das poucas figuras humanas que conseguiram se fixar
nos dias pobres da minha meninice, passada em grande parte em
casas de sítios que se estendiam pela Estrada da Serrinha, das
Grotas de D. Vigorvina, de Epifânio e de Ezequias, foi a do tropeiro Juvêncio Barruscada, que deixou melhores e mais vivos
traços nesse distante quadro, hoje de apagados memórias.
O tangedor de burros já era lá um cabra envelhecido,
gordo, muito mole e asmático. Morava num recanto isolado, nos
limites das terras de Vicente Cascavel, de Antônio Maturi e de
Joaquim Boa-Água, todos plantadores, dados aos trabalhos de
umas sitiocas com roças de mandioca, cajueiros imensos, pés de
jaqueira e restos de um cafezal, que ninguém sabe quem plantará, muito menos em que tempo. Perto depois do passadiço que se
abria para os engenhos de Epifânio e de Ezequias, por detrás de
um pé de cajazeira e de umas touceiras de bananeiras, e uns rebentos de croatá, ficava escondido o rancho de velha Silvina (*),
que a gente aperriava, todo o santo dia, gritando, quando passava
pelo seu terreiro:
- Silvina
Bole bole,
Perna fina
Buxo mole...
PIVITA! ...
Esta provocação bastava para irritar a velha e fazer com
que a desventurada criatura saísse do interior do seu refúgio e se
11
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largasse, enfurecida pela estrada, com uma saia encarnada, sem
casado e com uma vara na mão, vociferando tudo quanto era de
nome feio, para ver se alcança alguns dos seus perturbadores.
Nas vizinhanças, em outra casa pobre, moravam os Galus, uns homens amarelos, que voltavam no Norte, cheios de
doenças e sem vinténs. Deles. O mais moço, Salustiano brincava
comigo e me contava histórias das cobras e dos rios do Amazonas, e dizia que, em Belém do Pará os fios do telégrafo saíam em
sentido contrário, para os dois lados de uma mesma rua.
E eu pensava: mas que cidade danada de grande...
O Barruscada era gente de confiança do coronel Cristalino Costa.
Passava, por isso, tempos na fazenda do chefe político de
Martins, no pé de Serra, depois das trincheiras, no lugar chamado Jurema. Quando o Coronel Cristalino, que era deputado ao
antigo Congresso Legislativo do Estado, viajava para Natal, Juvêncio Barruscada era o seu arrieiro. A viagem, longa e demorada, era feita em bons cavalos e ia até Lajes, onde alcançavam o
trem que o guarda-costas chamava vapor de terra, e a respeito do
qual contava coisas de causar admiração. Juvêncio constituía
uma grande amizade que me enchia de novidades. Como era
viajado, conhecia muitas coisas e muitas terras estranhas. Contava que vira o cinema, andara dentro do mar, num navio, e como
prova de sua coragem, passara a meia noite, no beco da maçonaria, em Mossoró, justamente da hora em que esperavam agarrar o
bode preto. Suas histórias constituíram para mim um grande roteiro sentimental no caminho dos conhecimentos.
12
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CASTIGO – A propósito da capela do Alto da Conceição, contava que, muitas vezes, tinha visto o povo em procissão,
cantando bendito, carregando pedras na cabeça e careia em latas
para construção dos seus alicerces. De uma feita, relatou-me que,
quando o pequeno templo já estava coberto, alguns gaiatos da
redondeza andaram cometendo certos desregramentos que o professor Manuel Antônio reprovou, ameaçando-as com um castigo
dos céus, ameaça que todos receberam com gracejos.
E se foi dito foi feito. À noite, quando todos estavam
contritos, no pequeno recinto, fazendo suas orações, o velho escribra abriu os braços para o alto e em brados invocou as iras do
Senhor contra aqueles pecadores.
Com espanto geral, todos viram despejar-se da cumieira,
jorros de cinzas, brazas e tições pegando fogo que caíam sobre
suas cabeças.
O fato depois foi explicado: o esperto mestre Manuel Antônio tinha colocado um sujeito, lá por cima, com aqueles apetrechos para despejar das telhas, quando ele pedisse o castigo.
Mesmo assim, muita gente ficou acreditando que a verdade era
outra. Mas não ficou só nisso: na noite seguinte, quando o velho
tirava a novena, um hereje soltou um urubu dentro da igreja, um
pedaço de estopa pegando fogo, pendurado nas pernas da ave
rapinadora e agorenta.
DEPOIS DA CONVERSA- O assunto era sempre a repetição dos mesmos dias, pois as coisas quase não mudavam nada.

13
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Por toda a rechã da Serra do Martins, a vida da gente pobre era dura, um bocado difícil de engolir.
No que tocava a minha parte, nem é bom nela se pensar,
pois todos os dias se sucediam no mesmo corre-corre desadorado, na luta que se estirava por dias do sem fins, por semanas e
meses, nas suarentas tarefas dos engenhos de fazer rapadura, nos
roçados de mandioca e nas cascas de farinha, quando não andejava pelas estradas de Lagoa Nova ou Jacu, com o balaio de pão
na cabeça, batendo de porta em porta.
Tão encaliçado me encontrava nessa faina, que, aquela
trabalheira, em vez de ser cansaço, era pra mim, até uma espécie
de divertimento a que me entregava com alegria e com espírito
despreocupado:
Ali, a bem dizer, não cheguei a ter infância, nem conhecer a mocidade, pois mal abri os olhos para o mundo, fui logo
atirado aos rudes afazeres do campo, do trato da terra, da vida
solta no meio agreste de uma natureza madrasta, onde o sol já
me encontrava nos baixios, cambitando olho de cana, num jerico
sonolento e lerdo, botando lenha do mato para a fornalha, quando não ficava rodando, ao pé dos arrancadores, juntando mandioca, num balaio, para levar a casa de farinha, até completar a
arranca, que tinha medida certa: oito cargas em caçuás, carregados em boi, e doze, quando se tratava de burros, ou cavalos. O
dia de trabalho, assim, principiado, não raro se prolongava pela
noite adentro, para ganhar o salário de seiscentos réis, seis tostões, como se dizia, em moeda do tempo.

14
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O ENGENHO DA MARIZEIRA – Quando o trabalho
era de moagem não havia tempo para brincadeiras. Chegava ao
engenho, madrugada alta, pois me levantava assim que os galos
começavam a amiudar. Logo a chegada, passava no curral, e
trazia puxando por uma ponta de corda, a primeira junta, que
ajoujava na almanjarra, e, ali, tangia os bois, na marcha dolente
em círculo contínuo, tirava o bagaço, que despejava na bagaceira, e, amarrava os montões de feixes que, depois, ao meio dia,
seriam atirados à fornalha, para diminuir o consumo de lenha.
Nessa faina que principiava pela madrugada, e prosseguia dia e dia sem descanso, quando o sol apontava, já estavam
cheias as duas grandes tachas de limpar a garapa e o parol se
encontrava abarrotado pelas beiras.
Daí, não demorava muito e a chaminé estava soltando
grossos rolos de fumaça pelo ar. Era sinal de que a moagem começava naquele dia e o engenho todo se movimentava em franca
atividade.
O almoço no engenho de seu Porcino Costa era sempre
de sobra.
Na marizeira se trabalhava como o diabo, mas também o
cinturão vivia esticado, pois panela, ali, não tinha pena de desgraça. Tudo era com fartura. A hora certa, e a sombra da alpendrada que deitava para o lado do açude, ou debaixo dos laranjais
que se espalham pelos arredores, os trabalhadores se amontoavam, pelo chão, por cima de algumas pedras, assentados em cepos de aroeiras, ou mesmo de cócoras, fazendo roda, em derredor de um imenso alguidar de barro, fumegante, cheio de mun15
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gunzá, de paçoca, ou de pirão de carne de bode, por onde o caldo
focava morejando nas bordas, de mistura com pedaço de jerimum caboclo e folhas de coentro. Cada um agarrava da colher, e
metia mãos à obra, comendo, devorando, engolindo, cavando por
debaixo, para descobrir as toras de carne, ou de toucinho, que
ficavam mergulhadas na farinha ou dentro da massa de milho,
ate que a barreira arreava para o centro; já então, sentados, estavam enfarados de não poder mais. Em remate, pedaços de rapadura, que já vinha cortada dentro de uma urupemba, coberta com
um pano, seguidos de vários canecos d’água fria. O café, já adoçado, ficava numa panela, fervendo nas trempes, para não esfriar. Não havia sesta nem repouso para a digestão. Acabada a tarefa dos pratos, uns tiravam o cachimbo do bolso e outros arranjavam um cigarro de palha, que acendiam com um tição, ou uma
brasa, e a faina recomeçava, chegando, então, a hora de mudar as
juntas de boi na almanjarra – saíam “Piauí” e “Estrela” e entravam “lavarinto” e “Criolo”.
Não era de outro modo o trabalho das farinhadas, especialmente, nas de seu Abel Soares, no Canto, na casa de farinha do
velho Raimundo Inácio. Ali, também fazia as madrugadas com
Nair, filho mais moço de tabelião. Como nas moagens, nas casas
de farinha o jantar se fazia, de comum, quando o sol descambava, coisa de uma para duas horas da tarde.
Nessa altura, quem mandava, então, era a feijoada, prato
obrigatório, naquela refeição do sertaneio, de modo particular,
indispensável, quando se trata de serviço pesado, como o da
desmancha.
16
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XICO CANÇÃO – É mais ou menos desse que um lugar
deixou traços na minha memória. O sítio era muito triste. Lá para as
bandas do caminho do cemitério, pois pelo lugar só passavam, ordinariamente, as redes dos que iam para o repouso dos silenciosos.
Por uma estranha ligação de acontecimento, um dia, um parente de Vicente Lemos mandou que eu fosse buscar um caixão de
defunto no cemitério, e deu-lhe como pagamento uma manga. É
claro que ao chegar em casa, além de jogar a fruta no mato, ainda me
deram umas boas varadas, para deixar de ser besta.
A casa desse ponto ficava parede e meia com o rancho do
velho Manuel Criança. Ali, parava horas inteiras, olhando o mestre no seu oficio. O trabalho do morador, muito rústico, consistia
em fazer canecos e conchas de quengas de cocos, que ia buscar
em Mossoró, onde morava sua irmã dada ao Fabrício de doces
domésticos chamada D. Biluca.
Perto, no outro lado da estrada, a casa de uma velha malvada, Rita Cabipé que dava com uma vara nos meninos que lhe
tiravam as frutas, as suas ricas laranjas. Um dia, a sua filha, Rufina, fugiu com um homem casado. E quando a velha foi dar
queixa ao delegado, a molecada se aproveitou, e fez uma derrota
no sítio, pelando os pés de laranjeiras.
Dali, guardo lembranças vivas de um fuzuê que houve,
uma noite, na casa de Xico Canção. Depois de muita briga e de
muitos nomes feios, o Canção deu umas pauladas da sogra, que
andava alcovitando a filha, a mulher dele, com vaqueiro de seu
Agostinho Candido, do Jacu.
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A estrada ficou, em pouco tempo, cheia de curiosos e
linguarudos, que desfrutavam aquela cachorrada.
Xico Canção foi parar no xilindró.
É a mulher, naquela mesma noite, sem nem ao menos se
preocupar com os filhos, saiu de casa e foi morar com o outro.
NA CIDADE - Há esse tempo a gente já estava morando
na rua. Não me recordo, quase nada, da viagem, pois durante
toda a subida da ladeira, vim dormindo, com frio arrumado no
meio de um jogo de malas, fazendo vez de meio de carga.
Quando abril os olhos, dia claro, já estava no meio de rua.
Passei a mão pelo rosto, observando entre admiração e espanto, aquele espetáculo inteiramente desconhecido. Não poderia atinar com
o sentido novo daquela mudança. Andei, virei e remexi, por toda
parte, por toda feira, pelo barracão, pela sapataria de Lulu, pela botica de “seu” Neco Cocada, meu padrinho de crisma.
O que mais me chamou a atenção foi à visita à igreja. Ali, ficava parado em cada canto, extasiado, de boca aberta, olhando os altares, os santos, as velas que ardiam. Num dos corredores laterais senti uns arrepios, ao presenciar o Arcanjo S.
Miguel, liquidando o dragão com os golpes da sua lança.
Mas, sem saber por que, fiquei lembrado do rosto amigo
daquele santo preto, que não tinha velas e nem flores, escondido,
lá num oratório pobre, por detrás da sacristia.
De volta, a sensação era a mesma.
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E não findaria aquele dia sem outra grande novidade: arranjei ainda uma pequena caixa, que segurava fortemente, debaixo de braço, receoso de que pudesse perdê-la.
Aquela caixinha de papelão, presente do empregado da
loja de Cristalino, abriu-me o postigo de muitas de minhas ilusões de menino pobre, deserdado da fortuna e da felicidade.
Minha nova casa era na Rua das Pedras.
A MOEDA – Outro sítio que me ficou guardado foi o da
entrada da Serrinha.
Aí, travei um conhecimento de importância.
Num daqueles dias de costumes vadiagem, depois de correr pelos arredores, de bater nos cajueiros e de virar e revirar
pelo mandiocal, estava trepado, na cerca, no meio de um intrincado de cipó. Tão preocupado parecia estar que nem dei atenção
ao trotear de animais que passavam perto. E foi com susto que
levantei os olhos e vi, parado, no meio do caminho, um senhor
risonho, de barba branca que, batendo com a chibata da lua da
sela, me dirigiu a palavra:
− Então, rapaz, estás consertando o cercado?
− Ninhor não, respondi, meio desconfiado com aquela intimidade. Estou tirando maracujá para botar na panela de feijão.
− Maracujá, no feijão? Interroga o cavalheiro.
− É ninhor sim, o maracujá serve pra engrossar a comida.
Se não fosse isto, o feijão não dava pra nada, pois os caroços
ficam perdidos dentro d’água.
− Espere, e não comes carne no almoço?
19

www.colecaomossoroense.org.br
− Carne? Ora, é coisa de rico.
− Pois toma lá, capela de uma figa, e atirou-me uma moeda que veio cair aos pés, junto da cerca.
Corri para casa.
Foi uma festa.
Era um níquel de duzentos réis! Uma verdadeira fortuna1.
O PATRIARCA DO SERIDÓ – Aquele cavalheiro alegre, bem vestido, prazeroso, que me dera um dinheiro, nunca
mais de sairia da cabeça.
Mais tarde, teria oportunidade de conhecer toda a história
da sua vida curiosa e movimentada, de grande figura do Seridó.
Era de ver, pois, que meu conhecimento andava em bom
progresso. Apesar de fome que curtia, dos maus dias que o sertão atravessava, já desfrutava uma amizade: recebia um bom dia,
todas as manhãs. Na minha vida, aquilo já era alguma coisa.
1

(*) Com aquela moedinha corri a rua e fui à bodega de Manuel Machado
(um homem que tinha o rosto cheio de manchas brancas) – o que diziam,
porque tinha comido cobra no Amazonas, fazer umas pequenas compras: dois
vinténs de facé torrado, três vinténs de açúcar mascavado (preto): meio oito
de gás; um vintém de fósforo (fosco) e meio litro de farinha. Este registro foi
insistentemente reclamado pelo escritor de Serra Negra. Oswaldo Lamartine,
pois nunca ouvira dizer que se vendesse fósforo em retalho. O vintém eram
dez pauzinhos. Outro pedido do seridoense: no sertão, o matuto conhece
quando o toucinho é de porco ou de porca, pela incrustação dos cabelos no
couro: o do bicho macho tem 3 troncos, o da fêmea tem 4 pontos interseção.
Ficou satisfeito doutor que não conhecia toque de cochalho?
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Depois, minha admiração, pelo grande sertanejo, continuou tão viva na minha memória, que, muitos anos seguidos, ao
me tornar familiar com os livros, sempre que folheava a famosa
“História de Brasil”, de Rocha Pombo, ao chegar à página onde
se encontrava o retrato do velho monarca Pedro II, parava e leitura, olhava para o passado, e sem saber por qual associação de
idéias, pensava no marido de Dona Vigorvina, no Patriarca Seridoense, o Coronel Silvino Bezerra.
E por que não dizer tudo?
Lembrava-me, sorridente, da moedinha mágica, que me
caira às mãos, naquela manha venturosa...
RUA DAS PEDRAS – A Rua das Pedras, em Martins,
era uma espécie de Pátio dos Milagres.
Ali, se aglomerava o resto, a arraia-miúda, o rebutalho da
cidade.
Na sua história, que não era bem história, figurava a uma tradição e barulho, de Valentina dos seus arruaceiros, quase todos com
elevado número de visitas ao “hotel” das grandes de ferro.
Recurvada num recanto que se abria no Largo do Rosário,
e Rua das Pedras era o refúgio de uma gente deserdada, a abertura por onde escorria o iodo de uma convivência de sarjeta, de
degradação e de miséria humana.
Raro era o dia em que não havia briga, cacetadas e luta aberta entre os moradores do caseiro sórdido. E não precisava de
motivo muito forte. Uma discussão qualquer era o bastante para
por em polvorosa a plebe belicosa do cortiço. Nesse rasga-rasga
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dos diabos, as mulheres sempre tomavam parte acesa. Entre elas,
porém, o que levava vantagem era o palavreado imoral, os nomes feios, como: bicha ruim, perua solta, quiba de soldado, sirigaita e outros piores do seu vocabulário depravado. Às vezes, se
agarravam, se grudavam, e lá se iam, enoveladas pelos cabelos,
rolando pelo chão, feito duas cobras danadas.
No início da rua humilde, suja, sempre coberta de capim ou
de lixo, corria uma profunda depressão, onde, nos dias chuvarentos, a água se enxurrava, ou fazia correnteza. Naquele ponto, os
moleques nus, depois do banho de chuva, construíam os açudes,
com pequenas barragens de areia.
A brincadeira inocente, não findava sem uma arrelia. Isto
porque sempre aparecia alguém para arrombar a parede com um
ponta pé. A reação, pronta e violenta, dava naquilo mesmo uma
cabeça lascada ou venta escorrendo sangue.
A Rua das Pedras era, também, um lugar esquecido. Nunca
foi lembrado para um melhoramento, para que se arrancasse uma
pedra, se entupisse um buraco, ou se removesse um bicho morto.
E não era para lamentar-lhe a sorte, pois sua gente não tinha muitas ambições, nem mesmo pensara em morar noutro local melhor, mais alegre, menos sujo.
Nas suas casas imundas, rodeadas pelo monturo que vinha
de outros pontos, se amontoavam os moradores, a ralé da cidade,
as tratadeiras de fato, o coveiro Juventivo Cachaça. Chica Velha
que tinha uma bodega da esquina. Rosa Quixambeta, Atonia de
Severina, Adrelina do preso, Maria das Graças, além de Abília
do ferreiro João Paulo, o povo de Antonio Miranda, Maria Bor22
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rega, a gente de Adão e Dona Angélica, a viúva de Jorge carniceiro, leva e traz que apanhara uma surra, por andar alcovitando
a nora de azarias com o telegrafista Zé de França que mal chegava de Natal.
Assim era o retrato da Rua das Pedras. Por ali, não passavam as procissões, nem os desfiles dos meninos do grupo Escolar. Até mesmo a igreja só se abria nas quatro festas do ano,
quando aparecia uma pessoa, para uma promessa, para varrer o
patamar, ou acender uma vela, no altar de São Benedito, santo
preto que tinha seus devotos fervorosos.
No meio daquela buraqueira, no entanto, muitos tinham
nascido, tinham visto o sol pela primeira e última vez. A maior
parte mesmo, dali, nunca se retirara, nunca sairá, senão para a
grande viagem a cidade dos sete pés, a igualitária e mansa cidade
dos pés juntos, o silencioso repouso dos sete palmos de terra...
Para aquela gentalha perdida, sem esperança, sem ilusões, quase sem alma e sem vida, a Rua das Pedras era o princípio e o fim.
Grandes e heróicos dias da minha meninice, gloriosamente
obscura eu passei perdido na promiscuidade desse mundo de
párias e desajustados de todos os problemas sociais e humanos.
De uma época mais remota, conservo vagas idéias de dois
fatos curiosos que ainda hoje, não se apagaram da memória.
Refere-se um deles, a certa caminhada com pessoas estranha que corria pelo céu, àquela hora.
Passados tantos anos, vim saber que aquela estrela de que
se falava, era, realmente verdadeira, pois se tratava do famoso
cometa de Halley, aparecido em 1910.
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Eu era, então, uma desgraça de gente, tinha apenas 3 anos
de idade.
O outro caso pode ser levado ou crédito de ignorância, ou
de inocência.
Aos meus gritos alegres, correram pessoas do interior da
casa:
No meio do terreiro, eu estava segurando uma cobra coral,
bonita, multicor, viva. Tão alegre, inocente e despreocupado que
a cobra nem ao menos me mordeu.
ZÉ DA PENHA – Desde cedo que a Rua das Pedras andava em alvoroço. Os foguetões de Estanislau do canto disparavam
em estouros pelo céu.
De princípio, vinham aos espaços, demoradamente, mas ao
entardecer, foram aumentados os estrondos, ensurdecendo em
girândolas, cujas explosões reboavam pelas quebradas da serra.
Na Praça de Igreja, havia multidão. A música, como nos
dias da festa da padroeira, chegava cedo e permanecia tocando.
Na cidade toda, pelas calçadas, na porta do Correio, na
frente do quarto de Lulu, havia gente reunida, enquanto pelos
becos cruzavam cavalheiros alegres, galopando os animais.
Da janela da casa, eu ia aventurando, desejando ver de perto, aquilo, metendo a cabeça para fora, curiosamente. Pelo meio
da Levada, em correria, os meninos, meus vizinhos e conhecidos, iam passando, pulando aos berros, dando cambalhotas.
Quando me descobriam encostado na porta, um ou outro me
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dirigia pilherias, chamando-me de molengo, de rabo de saia que
não ia para a rua ver o barulho.
Eu ficava calado, mas, a verdade é que também desejava ir
com eles...
E parece que a sorte ajudava as minhas intenções, pois daí
a pouco, a Joaquina Chapelona, uma preta que vendia, nos dias
de feira, ao passar na calçada, gritou para dentro da casa.
− Você Sinhá-Aninha, muié você não vai para rua ver a
festa?
− Não, pois estou muito ocupada apurando este azeite de
canela que foi encomendado por “seu” Antonio.
− Sim, mas tenha cuidado e veja que estes foguetões de Zé
de Cícero são muito perigosos.
Aí, não esperei mais conversa, saltei a janela e lá me fui alegre, sem perguntar para onde, agarrado na mão da preta velha
que me dava aquela oportunidade de ir para o meio do povo.
Ao escurecer, quando voltava do passeio, entrei em casa,
fazendo um barulho dos diabos. Quando minha irmã correu para
saber o que era, eu gritei, atirando as tabocas dos fogos no meio
da sala:
− Viva o capitão Zé da Penha!
A SECA DE 15 − A seca de 15 já viera encontrar-me menino taludo, de oito anos, para quem o desenvolvimento não acrescentara modificações no jeito, ou nos costume.
Atirado, numa luta árdua, apesar de minha pouca idade, vivia botando água na cabeça, carregando bananeiras para a ração
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das vacas do Cravin desempenhando tarefas superiores as minhas forças físicas, sem esperanças impossíveis, não imaginando
a existência de outros dias melhores.
Naquele ano, até ficara desgarrado de um companheiro de
vadiagem, Luiz do Padeiro, que lá se fora nunca mais voltar à
Serra.
Os vizinhos tinham desaparecido.
O padeiro, cuja mulher não girava bem, tinha se mudado
para as bandas do jacu, e dali, um belo dia, saíra-se para Mossoró, a procura de outros ventos, pois a vida estava danada.
Também, depois disto, minha gente debandou daquelas paragens.
O rigor de estiada, já veio encontrá-la ocupando uma casa
deteriorada, no cruzamento das estradas da Gruta da Zequias e
do engenho de nova Vigorvina.
Naquele ponto, a vida era muito melhor e mais alegre pois,
de ordinário, nos caminhos passavam cavaleirianos, tangedores
de gado, donos de comboios, além de uns homens desconhecidos
que eram comerciantes de Vitória de Barriguda e da Serra do
Luis Gomes.
Outra pessoa que, desde cedo, se tornou de meu particular
conhecimento, foi o “correio” de Pau dos Ferros, o velho Leopoldo do Penedo, que todas as quartas-feiras passava para o sertão. Na ida ou na volta, sempre parava uns minutos na porta da
casa, pediu fogo para acender o cigarro, dava umas notícias que
ouvira do professor João Vicente Correia Lopes e lá se ia, apressado, para vencer dez ou quinze, se ia arrastando as malas, com
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uma espingarda de dois canos e um pesado terçado dependurado
no cinturão.
Foi este estafeta, que, certa vez, soltou ali, ao meio de um
grupo de curiosos, a notícia de uma guerra na Alemanha, onde
estava-se sumindo tanta gente que só gado de morrinha.
Ainda ali, numa boca de noite, toda vizinhança dos casebres entrou em reboliço, notando um movimento na estrada.
Esse se precipitou para o local a ver uma força que vinha
chegando, do Itaú a volante do tenente João Machado, famoso
caçador de cangaceiro, cujo nome era o temor dos malfeitores.
O espetáculo era inteiramente novo para mim, sobretudo o
toque da corneta que ouvia pela primeira vez.
Ali fiquei, encostado a ribanceira, acompanhando com a
vista, a marcha da tropa que ia para a cidade.
No dia seguinte, corri para a rua. Mas perdi meu rico tempo.
A volante partida da madrugada, para acabar comum barulho na Serra do Patu, onde sempre briga para acabar.
O ano ruim teve ainda longos dias dolorosos. Meio a estiagem, já ninguém tinha mais a que recorrer.
A luta pela sobrevivência transformava-se num drama de
brutalidade.
A fome rondava por perto, e raro era o dia em que o fogo
via panela. E aí, então, que vem o recurso precário de comida
braba, quando entra em cena, como alimento brabo, beijo da
semente mucunã, cuja massa devia ser lavada em 9 águas, para
perder o veneno.
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E nem havia esperanças de melhores dias. As estradas continuavam entupidas de retirantes, que eram batidos pelos ventos
de miséria.
O sertão calcinado era, um grande deserto, como se sobre
ele tivesse caído o açoite de uma praga devastadora.
A Seca de 15 foi uma era catastrófica.
Enfim, no meio de tantos dissabores, ainda uma passageira
sombra de alegria.
− A noite de Festa. A Missa do Galo, que arrastava o resto
dos maltrapilhos sertanejos para a rua.
Naquela noite, o estômago continuava vazio, pois o dia
passara sem ver panela no fogo.
Nem sei como, voltando da casa do Xicó Cravim, minha
irmã trazia pendurada numa palha um pedaço de passarinha ainda pingando sangue.
Mas, apesar do cheiro do alho que temperava o cozinhado,
com desânimo foi descoberto que não havia em casa um caroço
de farinha. Como solução salvadora, corria para os pés de cajueiro e arranjei uma cuia com uma porção das frutas perfumadas e
gostosas. Bem pensando, foi uma grande ceia do natal: passarinha com caju. A noite não podia ser mais alegre: aqui e ali, me
davam uma tora de bolo de milho e um caneco de aluá adoçado
com rapadura.
Na verdade, alegria de pobre se satisfaz com muito pouca
coisa. Pois suas ambições são muito curtas.
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O ACENDEDOR DE LAMPIÕES – O tempo cavara um
largo vazio no meu destino anônimo de menino das Trincheiras.
Acontecimentos que a ninguém era dado prever, surpresas,
tudo aquilo a que se poderia chamar de salto da sorte, tinha produzido uma estranha reviravolta na sorte daquele farrapo humano, batido pelos ventos da adversidade.
Mas, na verdade, essa mudança era apenas de aparência,
pois as razões fundamentais permanecem irremovíveis, as dificuldades sempre se acumulando dia a dia, os problemas sem
meio de solução.
A luta toda consistia em sobreviver, quase por um instinto
irracional.
Assim, a mudança do sítio para a rua em nada modificou o
plano da minha vida, que não tinha deixado de ser o que era:
pobre, esquecido, abandonado.
Vida anônima, sem dele ter-se muito o que esperar.
O meu mundo continuava sendo o mundo dos primeiros
dias, da convivência diferente da Serra, da luta, nos roçados, das
moagens, das farinhadas, da cidadezinha de casas brancas e ruas
calmas, por onde correram, sem outra sensação, os instantes de
minha infância escura, sem novidade e sem alegrias.
Dessas lembranças de um passado que sempre me acompanhava, uma era mais viva, a da amizade do Benvenuto, o acendedor dos Lampiões, que todas às tardes, quase a boquinha
da noite, vinha com a escada no ombro, e por ela subia no poste,
queimando a mecha, que logo ficava ardendo, soltando uma luminosa fumacenta amortecida e triste.
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Àquela hora, ou no outro dia, quando ainda cedo, voltava
para limpar as mangas de vidro e reabastecer os depósitos de
querosene, dava dois dedos de conversa comigo, que ficava ali
por junto, entregando um pano, ajudando a ajeitar um pavio, ou
segurando a escada.
Depois, tudo pronto, lá se ia o Benvenuto, invariavelmente,
parando em cada esquina, limpando outros lampiões, enquanto
de longe, eu ficava esperando pela sua volta, no outro dia.
Lá uma vez, correu a notícia, que muitos lamentaram.
O velho acendedor dos lampiões das ruas de Martins morrera de uma queda.
E quando o novo encarregado do serviço apareceu, corri
para ajudá-lo.
O homem novo olhou-me a distância e enxotou-se com
brutalidade:
− Puxa por ali, seu patife, pensa que eu deixo você roubar
alguma coisa?
O DIA DE FEIRA – Outro quadro inapagável das sombras
da memória é do dia da feira de Martins, que se realizava nos
domingos. Mal o dia clareava, já as imediações do barracão iamse enchendo de vendedores, seleiros da Paraíba, ambulantes de
Caieira, mascates do Juazeiro do Padre Cícero, fumeiros do Brejo, cavalarianos do Riacho do Sangue, trocadores de burro do
Seridó, enfim, toda sorte de gente que acudia para aquele encontro de homens de negócios, no Jogo da oferta e da procura.
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Deste modo, as primeiras horas, as lojas estavam formigando. As vendas ficavam cheias, enquanto as bancas de café se
estendiam, ao longo da alpendrada que rodeava as lojas dos comerciantes.
À medida que chegavam, os feireiros colocavam os surrões
de couro, as cargas de rapadura, e os caçuás de farinha, em pontos certos, onde expunham os gêneros a venda.
Do lado de fora do edifício, a meninada corria de um ponto
para outro, arrumando as cangalhas, juntando os arreios e segurando os animais, que levava para o cercado de Zé Paulo, que
por sinal não tinha um pé de capim.
Tanto na ida como na volta, as cansadas alimárias eram
experimentadas, para ver quem chegava primeiro no Açude de
Marizeira. Ali, enquanto as bestas de carga se dessedentavam, a
turma de vadios tomava banho, mergulhava, dava canga-pés,
brincava de galinha gorda.
A maior parte, contudo, preferia nadar, atravessar o porão,
saindo da parede para o lado do capinzal de baixio de Zenon.
A brincadeira, assim, parecia não terminar, e sempre que
os mais afoitos passavam na ponta da parede, onde as mulheres
batiam roupa, faziam algazarras, soltavam ditos e palavras sujas.
De lá, acocoradas no beiço d’água, elas respondiam como podiam, usando também de palavrões horrorosos, soltando pragas e
pedindo a Deus toda sorte de castigo para aqueles sem vergonhas, até mesmo que fossem engolidos pela cobra de veado que
estava no fundo do olho d’água.
Os peraltas mangavam, não faziam caso daquilo.
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Depois pegavam os cavalos e disparavam para a cidade.
Eram os moleques de Rua das Pedras, da Bahia do Fiado, de
Rua baixa, da Levada e da Camboa, Emídio do Ferreiro, Nidias e
Adauto de Justino Cocada, João de Antonio Patrício, Cipriano o
filho de Benvenuto, o negro de Inácio, João de América, Birô, Zé
Miranda, os filhos de Rodolfo, Argemiro de Angelina, Justino, o
negro de seu Antonio marchante e Joaquim de Antonio Miranda,
João de Adão, Luís de Inácia, Xixico de Chicão, Pedro de Sulina,
todos conhecidos na cidade, como o mais terrível súcia cujos nomes me vem a memória como recordação inseparável de uma mocidade cheia de peripécias, de barulhos e de traquinagem.
Na verdade, a cobra grande do açude, tão invocada pelas
pobres mulheres lavandeiras, não metia medo àquelas malta desabusada e por isso mesmo, para não perder o seu prestígio e o
pavor das assombrações que lhe não perder o seu prestígio e o
pavor das assombrações que lhe atribuíam, nunca apareceu, e se
é que existia, preferiu sempre permanecer afogada do fundo das
águas lodosas do velho açude da Marizeira.
O QUARTO DE JUSTINO − A exemplo do que ocorre,
em outras cidades do sertão, onde a botica é, invariavelmente, o
ponto preferido para a reunião dos conversadores, em Martins,
esse lugar temível, era quarto do Tina.
O estabelecimento de Justino Cocada, situando num canto do
mercado público, poderia ser tudo, menos casa de negócio. Era chamado o quarto aliás, designação muito comum, pela qual, no interior,
são chamadas as casas de comércio, as lojas, as bodegas.
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O quarto de Justino, por dentro, era só um oco. Tirando o
balcão velho, desconjuntado, e as prateleiras, onde as baratas se
armazenavam, só restava o espaço. Lá uma ou outra garrafa vazia. Algumas latas, sem qualquer serventia, uma balança das
antigas, de pratos pendurados em correntes, um peso de meio
quilo e a outro de cem gramas, uma faca de cortar e vários tamboretes encostados nas paredes.
Era de ver que Tina não vendia nada. Não tinha nenhum
gênero, pois na verdade, a unida mercadoria aqui ali existia, em
estoque, era o vento.
Esse era franco, chegava para todos e não custava dinheiro.
Nem por isso Justino se atrasava, no expediente, cujo horário
observava religiosamente. Era até dos primeiros que abria as
portas, e não raro, dos últimos a fechá-las.
A sua grande freguesia era a dos conversadores. Em horas
certas, se juntavam os conhecidos que davam na vida de todo o
mundo. Ali, nem santo escapava. Os que ficavam iam cortando os
que se retiravam mais cedo, e estes falavam dos retardatários...
Por fim, lá se foi o progenitor, cansado daquela espera inútil.
E ao dobrar a esquina, virou-se, olhou par trás, e viu:
− O filho, de pé, dando bananas, as suas costas...
Havia, também, uns viciados no gamão. Estes só prestavam
atenção ao movimento dos dados e a casas que o parceiro ia fazendo. Quando o ambiente se esquentava muito, um ou outro
levantava a cabeça, e também metia o bedelho.
Mas, quando não aparecia via alma, quando estava só, Justino pegava do livro, no caso, uma Bíblia de folhas muito gastas,
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de tanto reviradas, e lia os Evangelhos, preferentemente, São
Mateus. Também sabia de cor toda ciência do Lunário Perpétuo,
e não dispensava uma folhinha do ano, da cabeça de Leão.
Em outras ocasiões, jogavam o víspora, Justino abria o jogo, chamando por um alfabeto inteiramente desconhecido. Cobria dos cartões de corrida, mas tinha inveja do cego Jeremias de
Mossoró, que cobria as coleções de 6 e 9 com o cartão emborcado. Com a mão no saco, o bodegueiro, quando arrancava, a pedra gritava: Cesários Oclides oficiais de bengala, era o numero
6; dois martelinhos batendo na porta do inferno, o 77: onze na
lagoa, sai mãe e Leopoldo, era o 147. Daí a pouco, um dos viciados gritava: puxa! E Justino respondia:
Se é roubo, diga! Arma com cinco pedras, pode com seis e
bate com sete!...
Parece que dormiu piado, com um saco de capim debaixo
da rede?...
Justino, apesar daquele ramo de vida tão material, era um
homem de muita visão, um sujeito danado, de uma rapidez de
raciocínio que cansava admiração.
Via tudo pelo faro. E pegava as coisas pela intuição. Era
capaz de dar um nó num pingo d’água.
Oposicionista radical conhecia os homens do Estado, suas
safadezas, seus arranjos...
Dono de uma extrema faculdade de duvidar. Tina era o tipo
acabado do cético, do desiludido, do descrente de tudo.
Sua vida ficara marcada por uma grande paixão, em que
não fora correspondido. Depois de viúvo, Justino arreou a asa
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por uma moça dos Fernandes, com quem namorou mais de 25
anos, sem que ela lhe desse, ao menos, um bom dia ou ar da graça. Assim, enquanto a criatura amada viveu, o Petrarca serrano
acalentou suas esperanças...
Aqui, não esta certa a afirmativa, pois Justino não era propriamente da serra. Ele viera do Seridó, dos troncos dos Barros e
Garcia, gente espelhada naqueles rincões e pelas cabeceiras do
Riacho dos Cavalos. Todas as manhãs, como se aquilo fosse sua
devoção, ele riscava da areia da sua rua, essas palavras simples,
mas significativas do seu bairrismo: “Caicó, a cidade mais bonita
do mundo”.
Suas respostas eram momentâneas, e surgiam em casos
imprevistos.
Certa vez, um viajante chateava Justino, explicando astronomia, a posição dos planetas, volumes, densidade, forma e movimentos da terra.
− Nisto, não acredito eu, retruca o bodegueiro, apanhando
a parada no ar. Não vê que se a terra vivesse rodando, já algum
dia o Rio de Janeiro teria passado por Martins?
De outra feita, um fiscal do consumo entra-lhe no quarto.
Ao abrir o livro de vendas à vista, o exator verifica, admirando,
que toda a quinzena seguinte estava com o lançamento feito,
registrando, casa dia, o apurado de cem reis...
Chamado a explica-se, o bodegueiro esclareceu tudo num
instante:
− Eu faço isto, seu fiscal, de danado, que sou, pois na maior arte dos dias, eu não apuro nem um tostão!...
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Justino, o grande sertanejo, era inegavelmente, a maior figura de Martins.
De uma feita, Justino caiu doente. Sua filha Maroca, menina bonita, correu para chamar o médico. Dr. Raul Alencar, homem calmo, que trajava muito bem e de fina educação, que chegara do Crato, no Ceará.
Depois de um longo exame do doente, disse:
− Seu Justino, eu vou lhe aplicar uma injeção, porém, antes
precisa tomar um banho de água quente.
Tina que até ali se mantivera pacientemente calado, não
agüentou mais e disse:
− Ave Maria! Tomar um banho, doutor?
− Sim, por quê? Pergunta o facultativo.
− Ora por quê? Porque em 1896, quando eu cheguei em
Martins, levei um chuvisco, tocando numa serenata, paguei um
catarro e nunca mais me curei. Ainda hoje estou tossindo.
Justino Cocada – TINA – um grande jogral.
VENDEDOR DE PÃO – Em Martins não havia padaria.
Daí, quando vi e comi o primeiro pedaço de pão, eu já tinha mais
de dez anos de idade.
O pão era coisa rara e só aparecia nas casas das famílias
abastadas, que mandavam comprar na venda do Gavião, no dia
de segunda-feira, quando havia missa e se realizava o encontro
dos feirantes que vinham de outros lugares.
Curioso é que esse povoado também não possuía padaria.
E o pão que se vendia aí, vinha do Patu e era feito por uns padei36
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ros, uns cabras morenos conhecidos pelo apelido de os CABOCLOS.
Lá uma vez, levado da casa de Antonio Rosa, comi sem
muito entusiasmo, um pedaço do pão dos caboclos do Patu. Daí,
com esse conhecimento, quando Xico Solano, que tinha um cortiço de abelhas de jandaíra, dentro do quintal da sua casa, e João
Leite montaram de sociedade, uma padaria nuns armazéns de
Neco Cocada, eu estava pelo meio da fabricação da massa. E
como estivesse sem trabalho, parado, solto na vagabundagem de
pequenina cidade, nas pescarias da lagoa e nos prados dos corredores de certas das vazantes de Zezé e de Isaias, mestres que
eram no mesmo oficio de pedreiro, pegava qualquer coisa que
fosse trabalho e que servisse para matar o tempo.
Vender pão, por exemplo, de balaio na cabeça, percorrendo
os caminhos do jacu e os pontos arruados da estrada de Cruz das
Almas, era uma dessas saídas ocasionais que dava alguns vinténs
por dia.
O cansaço do percurso, a demora, as paradas em cada casa,
em verdade, não preocupavam muito, pois aquilo era até uma
espécie de divertimento.
O diabo era que sempre ocorria na hora de prestação de
contas onde, de ordinário, o dinheiro apurado não dava para cobrir o valor dos pães recebidos. Sempre faltava alguma coisa,
que era muito, pois sendo a unidade de 40 réis, qualquer diferença importava em soma considerável, a sair do diminuto lucro do
vendedor que nunca passava de um cruzado.
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Às vezes, por espírito de esperteza e para evitar esse transtorno, quando contava o pão, na boca do forno, o filho do dono
da padaria. Pedro de Sulina, quando o pai dava as contam, repetia o mesmo número, e como a contagem era feita por quatro,
sempre havia uma certa sobre a favor do balaio. A coisa era,
contudo, descoberta, na volta, pois nem eu nem ele se lembrava
que era preciso apresentar a importância da venda com aquele
desconto. Então, o velho Solano, que não era besta: se tem dinheiro demais, é do dono do negócio, isso não aumenta no balaio
como ovo de galinha. E a coisa ficava por aí mesmo.
Essa padaria de Martins tem uma história curiosa, e vinha
de uma sociedade entre João Leite, Xixo Solano e Rodolfo Carpinteiro. Foi assim um estabelecimento originário na indústria da
panificação pela primeira vez, tinha mais de 10 anos de idade. De
início, os serviços andaram aos trambolhões, pois o padeiro, que
viera de Caraubas, não acertava com o ponto nem com a conservação do fermento, e o pão ou saia queimado, ou cru. Só então, e depois que veio de Mossoró uma boca de ferro para o forno, a padaria
passou a funcionar com regularidade. De seu lado, a fabricação de
outras massas, como a bolacha de leite, também foi um problema
em que se perdeu muita farinha do reino, e muito açúcar. Mais tarde, o novo Coletor Federal. Leôncio Barreto, que vinha de Alexandria, de a receita e o ponto certo.
As primeiras tentativas, todas assim frustradas, antes da orientação do exator fiscal, deram como resultado um pequeno
biscoito duro como pão que foi logo apelidado de língua de fo-
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gaz. E como ninguém queria comprar, era dado de graça a meninada, que fazia festa em torno do balcão.
Como exemplo de trabalho, além de chefe de numerosa
família com nomes projetados na visa pública de País, Leôncio
Barreto gozava, em Martins, de excelente reputação, homem o
Coronel Demétrio Lemos.
Mas, o assunto não para aí. Antes dessa padaria de Xico
Sólon e de João, como indústria incipiente, enfrentando todas as
dificuldades e percalços para chegar ao fim do seu empreendimento, num meio em que faltavam todos os recursos, a tradição
registra fatos curiosos, alguns até com colorido anedótico:
Assim, quando por volta do ano de 1918, o comerciante
José de Oliveira Costa (Costinha Fernandes) com toda a família
e numeroso grupo de parentes foi passar a festa da Padroeira,
levava no seu séquito de fâmulos e de serviçais, um conhecido
padeiro de Mossoró, de nome Releque, para fazer o pão doméstico, desde que, no lugar não havia casa desse gênero.
Por outro lado, com essa viagem, Costinha Fernandes tornou-se uma espécie de precursor no transporte sobre rodas, na
cidade serrana, tendo levado uma bicicleta em que pedalava pelas ruas, com admiração de toda a gente.
De volta, vendeu o veículo a um grupo de rapazes, chefiados por Manuel Galdino, que cotizou a importância para a compra. Sei lá quem se lembra mais disso, em Martins!...
Talvez só Raimundo Galdino.
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RETIRANTE DA SECA – Depois de alguns anos bonançosos que viveram os sertões como compensação da calamidade
que sobre eles caíram, durante o ano seco de 1915, voltam a repetir-se, em 1919, os mesmos horrores, então, em muito maior
extensão, e agravados pela falta d’água em toda a parte, pela
generalizada escassez dos alimentos e pela presença do fantasma
da fome, essa cara se herege, que sempre foi má conselheira.
Sem qualquer esperança de melhores dias, o sertanejo pobre já não tinha meios de sobreviver.
O drama era desolador. A terra esturricada. Os açudes secos. A gadaria morrendo. Os engenhos de rapadura parados. As
casas de farinha com as portas atravancadas.
Nesse meio mundo de pequenas fronteiras, desde que me
entendi como gente os meus dias tinham se passado na vivência
com os baixios, no contato com os roçados de mandioca.
Agora, sem moagem e sem desmancha, não havia como arranjar, pelo trabalho, o sustento da casa.
Diante daquela crise desadorada, sem possibilidade de
permanecer numa situação insustentável, só restava numa decisão, aparentemente absurda, porém, heróica: de fuga. A do abandono da terra em procura de outro mundo, de outra vida.
Deste modo, caí no meio das multidões maltrapilhas dos
retirantes que povoavam as estradas, esmulambadas e famintas,
nas andanças para uma terra do sem fim, numa aventura esquisita, que os conhecidos e os amigos chamavam simplesmente de
loucura.
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Anda assim, e diante disso, o que tinha de ser tina muita
força. E deu-se o inevitável.
A PARTIDA – Por uma dessas friorentas madrugadas do
mês de junho, quando a Serra está ainda toda chuviscada de garoa, parecendo uma velha fumando cachimbo e começa a ser
alegrada pelo cantar dos galos sertanejos, numa extraordinária
sinfonia de vozes desafinadas, que se repetem em todos os diapasões, cruzamos, em silêncio, as ruas desertas da cidade, iluminadas, àquela hora, por um luar embaciado por nuvens movediças, que corriam tangidas pelo vento, sem destino certo.
No percurso dos solitários viandantes não foi viva alma.
Tudo era deserto e triste. Abandonado e ermo.
Ninguém quis dar notícias da partida dos infelizes retirantes. Depois, vinha a Praça da Igreja, que só tinha uma torre, a
maior e mais bonita Praça de Martins, da Igreja da Padroeira N.S
da Conceição. Ao dobrar de uma esquina de uma rua sem nome,
descobria-se o conjunto do velho mercado baixo, com suas faces
laterais que se alcançavam subindo uns batentes de pedra e cal,
com suas portas pintadas de vermelho e seus largos portões que
abriam a comunicação com seu interior. Ali, era que se realizavam as grandes feiras dos dias de domingo, atraindo mercadores
e feirantes de toda redondeza.
E por último, ao atravessar o derradeiro quarteirão da Rua
baixa, deixando todo quanto tinha de mais querido na vida, a
cidade tinha desaparecido.
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Na marcha batida, sem parada, quando o dia clareou, já da
cabeça da serra começava a ladeira das Trincheiras, que levava
no recanto anônimo do pé da cordilheira, vizinho da Casa de
Pedra, de que tantas vezes a imensa planície dos sertões secos,
desolados, queimados pela canícula, onde as casa das fazendas
se espalhavam parecendo pequenas figuras de artesanato de um
presépio de Natal.
A ESTRADA E OS POUSOS – Depois do despenhadeiro da
ladeira das trincheiras, passando por aqueles pontos tradicionalmente conhecidos com “descida para Olho d’água do sapateiro”,
“Apertar da Hora” e “Esplanada”, como o povo pitorescamente os
denominara, encontrava-se no sopé da Serra, a forma monolítica,
gigantesca e sombria da “Casa de Pedra”, onde pouco além, num
rancho, debaixo dos galhos de uma velha quixabeira, eu tivera a
dirá de ver a luz do dia, no alvorecer de uma quarta-feira.
Além, na planície que se abria pela rechã daqueles sertões
secos, ficava o casebre da Preta Maria de Marco, que me cortara o
umbigo, abrindo o caminho para a vida, como fizera com tantos
outros meninos daquela redondeza, onde era ela a única curiosa.
No frenchal do rancho, para o lado de fora, estava pendurada por um arame, uma garrafa vazia, sinal de que havia cachaça para vender. Quem dava bem notícia disso era o fazendeiro Zé Regalado, que acompanhado do irmão, ainda menino,
Gorgônio, sempre que passavam por ali, tomavam uma talada
reforçada para subir a serra com o espírito aberto e com as idéias
rejuvenescidas pelo calor daquela água que passarinho não bebe.
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A negra alegre, hospitaleira, insistiu para que a gente demorasse mais pois talvez nunca mais se visse... E até ia matar
um pinto para fazer um escaldado.
NO RUMO DO GAVIÃO – Mas, a decisão foi minha. A
viagem era longa. Era preciso aproveitar o tempo, enquanto o
cansaço não chegava.
E daí, depois da xícara de café torrado com rapadura, botamos o pé no caminho, sentindo o vento que vinha do Gavião.
Pela estrada, iam sendo divisadas, ao longe, as formas das casas
das fazendas, dos açudes e dos currais da Água Branca e da Jurema, as propriedades do Coronel Cristalino Costa, que ali ia
invernar, descendo da serra para o campo. Para alcançar o gavião, o estirão era só de duas léguas bem puxadas, pisando as terras onde mandava a família do Coronel Porcino Costa – um
grande patriarca sertanejo – e do comerciante escolástico Bezerra da Cunha, este um seridoense vigoroso, vindo de Conceição
dos Azevedos – Jardim do Seridó – ambos, homens de uma geração desparecida, de velhas aroeiras que caíram provocando
estrondos nos sertões.
Paramos, sol a pino, numa casa da beira da estrada, de um
conhecido de Martins, morador do Canto, João Balbino. Em certo tempo, seu nome andou girando pelas ruas da cidade, quando
um filho seu, Janjão matou um vaqueiro de D. Vigorvina, num
baile do bairro da Levada. Depois do crime, o chão abriu-se sobre seus pés, e em Martins nunca mais houve notícias dele.
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E ali, entre velhos vizinhos de sítio, enquanto o sol esfriava
um pouco, ficamos à sombra acolhedora, sentados debaixo do
alpendre, respirando, comendo uns pedaços de batata com café.
A conversa girava em torno da viagem e todos se mostravam
admirados daquela aventura, que para uns – repetindo os de Martins – parecia uma coisa de louco. Até que abrandando o calor, depois de beber uns canecos d’água do pote que estava trepado numa
forquilha, reiniciamos a caminhada, com bons votos de todos e
olhares de piedade que não podiam esconder. Ao atravessara o arruado, demoramos numa bodega e fizemos numa compra de bolacha de canela, de umas que vinham de Mossoró, onde eram fabricadas por Aristides Rebouças e Antonio Costa.
PERDIDOS ATÉ O ARÇÃO – Daí pra frente, a estrada
larga, de barro vermelho, estendia-se com uma imensa cobra a
perder de vista, e ia cortando lugares e fazendas como os Campos e os Carneiros, terras das propriedades de “seu” Zenon, advogado e homeopata de renome, chefe de grande família, figura
de grande prestígio nos meios de Martins e pessoa de maior reputação. Depois, só a planície imensa Território do sem fim.
Sem se avistar uma casa. Sem um sinal de vida. Sem uma
sombra humana.
Anoitecia rapidamente, quando as coisas começaram a
preocupar aos desavisados viandantes.
Aquele trecho do caminho que iam percorrendo não apresentava nenhuma semelhança com a estrada larga dos comboeiros, marcada em todo o seu percurso pelos flocos de lã que fica44
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vam pendurados nos galhos das árvores e nos ramos que se estendiam pelos lados, arrancados dos fardos de algodão que roçavam neles durante a marcha dos burros.
E o pior é que, pelo chão, desde muito não se viam mais as
listas das rodas do automóvel do Coronel Pedro Regalado, quando viajava de Mossoró para Jurema.
A essa altura, compreenderam desalatentados que estavam
perdidos dentro da escuridão da noite, de grande noite que se
estendia sobre a terá, como uma sombra assustadora.
O medo é um companheiro desgraçado. Que desalenta.
Que apavora.
E assim. A perambular sem destino, foi como se despertassem de um duro pesadelo que divisaram, ao longe, o tremeluzir
de uma luz oscilante, que se tornada mais forte, ao passo que
chegavam mais para perto do local, onde descobriam uma casa
de taipa, rodeada de uns pequenos currais.
De pé, no meio da porta, olhando para o céu, uma mulher
de meia idade estava tirando largas baforadas no seu cachimbo.
Aproximando-me, arrisquei perguntar, tremulamente:
− Dona, este caminho é o que dá para Caraúbas?
− Por aqui também dá. Porém, o outro mais perto já ficou
muito pra trás, bem uma légua de beiço, respondeu secamente.
− Pois, parece que a gente se perdeu? Que lugar é este?
− Isto aqui é o Arção. Mais perto pro Xique-Xique. E como a noite vai entrando, e as casas são poucas no caminho, podem botar as trouxas abaixo e descansar enquanto meu marido
chega, que foi fazer umas compras em compadre Lulu.
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− Deus lhe pague, sinhá Dona, pois nos tirou de um grande
tormento. E não tardou nada, chegou o dono da casa, carregando
com uns sacos que trazia nos ombros.
Ao saber de caso, disse com boas palavras:
− Agora tudo está em paz. O rancho é pequeno, mas cabe
todos.
E continuou falando:
− Eu moro aqui neste trato de terra que é meu. Vivo e trabalho nele.
− Apesar de ter nome de eleitor e votar com o compadre
Luís do Xique-Xique, sem perguntar por que, todo o mundo só
me conhece por Luiz Macaco. Vivo do meu trabalho. E sirvo aos
meus amigos. Mesmo num ano escasso como este, aqui em casa
o fogo nunca se apagou nas trempes.
− E agora, enquanto a mulher arranja lá por dentro o batequeixo, fiquem a vontade, estirem os ossos, que eu vou dar um
giro ali para enchiqueirar as cabras.
A CASA DE LULU DO XIQUE-XIQUE – Cedo, ainda
com os primeiros ventos da madrugada e longe do sol pintar no
horizonte, depois de um café quente, reanimador das energias.
Luiz Macaco estirava as apragatada na estrada e ia engolindo as
distâncias com um passo curto e rápido, fumando um cigarro de
palha, cujas faíscas pareciam com as da boca da fornalha na hora
em que começava a queimar o bagaço de cana, já ressequido
pelo sol, no Engenho da Marizeira.
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Naquele pisar macio, depois de andar um bom pedaço, parou de repente, numa elevação do terreno de onde se podia ver o
leito seco do rio onde as pedras rebrilhavam, e junto à estrada
corria em paralelo.
− Daqui pra frente, disse o morador, o caminho é um só e
não tem errado. Vai findar na porta da casa do compadre Lulu do
Xique-Xique, com o mesmo nome do pai, que fora figura saliente e ele continuava com a linha da mesma tradição, embora mais
modesto, porém sincero e amigo dos seus amigos.
− Felicidades, gente! Té logo. E voltou o dono do Arção no
rumo do seu rancho, sem dizer mais nada.
A casa de Lulu do Xique-Xique era muito mais do que uma
casa. Aquilo era uma verdadeira babel humana. Um mercado em
concorrência coletiva. Uma feira, um ajuntamento indiscriminado de comboeiro, de cavalerianos, vaqueiros e ciganos, gente de
toda espécie que se cruzava num verdadeiro burburinho, num
arranzel que ninguém entendia.
Em derredor, toda a extensão do terreiro se encontrava apetrechada de sacarias, de cargas, de arreios e de cangalhas que os
tropeiros amontoavam umas sobre as outras. Os animais tomavam todos os recantos livres da área, ou eram tangidos por um
homem suarento parta o lado do açude.
(1) A bodega, se assim se poderia chamar aquele depósito
sem ordem onde se amontoavam de mercadorias mais diversas,
era o ponto em que se centralizada toda a movimentação daqueles grupos fumando e bebendo, numa conversa do sem fim.
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O balcão que se estendia de ponta a ponta do quarto, nunca
tinha lugar vazio e por onde a mesclada freguesia estavam sempre a se empurrar, reclamando, resingando.
(2) De outra parte, as salas da casa. Todas muito amplas,
regurgitavam de pessoas, de homens que falavam alto, de mulheres que conversavam sentadas em cadeiras e de meninos que
corriam de um canto para o outro num burburinho infernal.
A bem dizer, o que afirmava Luís Macaco, parecia muito
pouco, comparado com o que ele realmente era, porque mais do
que um fazendeiro um comerciante de situação equilibrada, o
sertanejo Lulu desempenhava, no seu meio, uma espécie de sistema somatória dos interesses e das necessidades daquela gente
simples que confiava na sua ação de homem modesto, mas de
bom caráter.
Admirados daquele poder de comando e de dirigir, ali estivemos sentados, por certo tempo, a sombra do velho juazeiro,
até que, levantando-me, sai dizendo:
− Vou ali por perto da bodega, pra ver como andam as coisas de mastigar, pois o tempo passa, e agente ainda hoje não viu
nada de comer.
Mal passava o batente da porta, já estava descobrindo um
monte de pequenos queijos de coalho, espalhados por cima de
uns caixotes, e logo fui perguntando ao empregado:
− Meu senhor, quanto custa um queijo daqueles?
− O menor é só um cruzado, respondeu o vendedor, enquanto esgratava as unhas com a ponta da faca de cortar carne.
− Pois eu quero aquele amarelo, que foi a mais cozinhada.
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− Espere lá, e você sabe como se faz queijo? Indaga “Seu”
Lulu?
− Ora, eu já vi fazer muito queijo de coalho e de manteiga,
na fazenda do Coronel Zé Leite de Castelo, lá pelas Trincheiras.
− E você viu muito homem armado por lá? Pergunta o fazendeiro.
− Se vi? Quando o coronel manda tocar o búzio, espirra
cabra safado de toda toca de pedra, já com o bacamarte na mão.
− Mas, pra terminar a conversa, que diabo você vai fazer
em Mossoró, tão pequeno assim?
− Bem, eu não tenho medo de trabalho. Talvez que Deus
me ajude a cavar a vida. Depois, vou ver a água do mar, que
dizem, fica por ali por perto.
Daí, terminado este interrogatório, corri com a pequena
compra para o tronco do juazeiro, onde uma metade do queijo
foi aferventada com temperos para fazer o pirão, que foi grande
almoço daquele pedaço de dia passado na casa de Lulu do Xique-Xique, num descanso naquela extenuante caminhada de
Martins para Mossoró, feira a pé de sol a sol.
NAS ÁGUAS DA LAGOA DO APANHA-PEIXE – A o
pender do sol, andando no coice de uma tropa de burros carregados de sacas de farinha, de Pedro Maia, do Itaú, recomeçamos a
marcha, agora muito mais divertida com a conversação dos
comboieiros, contando casos, estórias, mentiras repetidas de tal
modo que, logo se fizeram bons companheiros de viagem. Até
que um deles, muito viajado, conhecia a cidade de Martins, por
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onde passara algumas vezes, no grupo do comerciante de Passagem Funda, José do Patrocínio Barra, que andava comprando
milho pela serra, grande celeiro agrícola, nos anos de bons invernos. E era verdade que conhecia mesmo o lugar, pois dava
nomes de pessoas, como Cícero Barreto, Manuel Galdino, Cosme Lemos, Nonato da Rua Baixa, o advogado Rolinha de “seu”
Antonino, Capitão Dato, Sevísio dos Santos e Genaro Soares,
com os quais tomara umas águas fortes e fizera serenatas em
noites de luar.
Meio a essa conversa fiada tão agradável, desse chove-nãomolha do tropeiro loquaz, com os animais estimulados pelo estalo das linhas, o animador da prosa parou seu burro de montaria,
firmou o pé num estribo e disse:
− Neste ponto, os caminhos se apartam. O da gente é esta
velha estrada à esquerda, que eu conheço com os olhos fechados
e que bota pras bandas do Apodi. O outro, o da direita, por onde
você vai, leva e Pedra de Abelha, ao Brejo do Gurgéis, o engenho de “Seu Tilon”, um homem desadorado que dá a vida por
um rabo de saia. Seria melhor que atravessassem logo este chão
seco da alagoa, porque do outro lado tem maior número de casas
do que deste, mais do deserto.
E virando o animal na direção do comboio, que já ia longe,
despediu-se, alegremente:
− Adeus! Amigos dos Martins! A vida é assim mesmo!
Quem sabe se um dia, a gente na se encontrara ainda pelas mesmas estradas desde velho mundo de meu Deus!...
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Ali, enquanto era possível ver a poeira que marcha dos animais ia levantando, tomando o conselho do tropeiro amigo,
pisando firme no chão esburacado do massapé ressequido, alcançamos a outra margem do que fora o alagado na quadra das
chuvas criadoras. Esbaforidos pelo esforço da caminhada, paramos, quase sombreada por uns pés de cajaranas tão carregados
que os galhos quase se encostavam no chão com o peso da carga.
No meio da sala, com uma saia de chita encarnada, e sem
casaco, estava em plena atividade, uma sertaneja com uma faca
na mão, esfolando uma criação pendurada pelos pés, num gancho que pendia de uma das linhas do travejamento.
Exprimindo sua surpresa, ao ver a gente, ali parada, em silêncio, ele abriu-se de lá, num convite que só parecia cair do céu
por descuido, dizendo:
− O gente! Arreia essa trouxa aí no chão, muié, vem me ajudar a esfolar esta cria e botar na panela para o jantar.
− Meu homem, Zé Pequeno, foi ao Brejo comprar farinha,
uma garrafa de pinga, um pouco de café, gás e rapadura. Mas,
volta na risca. E enquanto ia tratando do bodete – a mulher gasguita – falava, estridulava que só uma maracanã no meio de um
pimental.
EXPLICANDO O ROTEIRO – A elaboração deste capítulo, matéria inteiramente nova, incluída no itinerário destas MEMÓRIAS DE UM RETIRANTE, agora sem segunda edição,
implicou forçosamente num retorno à forte ocupando lugar no
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curso da viagem realizada entre Martins e Mossoró, nos dias
secos do ano de 1919.
De certo modo, essas ocorrências diziam mais de perto
com lugares e pessoas do Município de Caraúbas, da área de
influência do Sítio de Lulu do Xique-Xique o do chão ressequido
da Lagoa do Apanha Peixe, onde se levantaram as dúvidas do
caminho.
Consultando o veadeiro regional, no caso o pesquisador
Raimundo Brito, este veio de lá, no outro dia, com sua informação e um roteiro topográfico de meridiana clareza, botando os
pontos nos is, abrindo até uma perspectiva nova para o estudo
da passagem de lampião por aquelas estradas, coisa que ninguém
fizera, por enquanto.
As informações de Raimundo Brito passam a constituir
matéria deste livro, como fonte de enriquecimento do seu conteúdo memorialístico.
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ROTEIRO DE LAMPIÃO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Nonato: Como vê, com ligeiras variações, o itinerário
percorrido por vocês, foi o mesmo que mais
tarde seria também percorrido pelo bando
de Lampião:
(1) – Barro Vermelho – Ainda no município do Apodi. Descansaram um pouco, deram de beber aos animais e prosseguiram viagem.
(2) – Marrecas – Propriedade de José Tibúrcio. Invadiram a
casa, quebraram móveis, saquearam. Em conseqüência,
uma filha do dono da propriedade ficou traumatizada por
muito tempo.
(3) – Juventude – Propriedade de Olinto Gurgel onde residia
Chico Rozendo; o grupo dividiu-se, ficando uma parte aí
e outra em casa de fausto Gurgel que ficava bem próximo. Chibatearam Chico Rozando e violentaram a esposa
de Fausto.
(4) – São Vicente – Propriedade de Pedro Francisco do nascimento, vulgo Pedro Canapum. Invadiram a casa e repetiram os meus atos libidinosos na esposa de Pedro Canapum, deixando-a em estado de coma.
(5) – Xique-Xique – Invadiram a casa, remexeram em tudo e
beberam bastante na bodega; respeitaram, entretanto, as
três mocinhas que ali se encontravam, e conduziram um
burro de Olinto Gurgel do Amaral, seguindo dali em di53

www.colecaomossoroense.org.br
reção ao Apanha-Peixe, em cujas proximidades encontram fausto Gurgel que vinha conduzindo uma carga de
bananas. Fausto foi aprisionado para dar conta do irmão
Toinho Gurgel. (ver. 1 – fato curioso).
Ainda no Apanha-Peixe, em casa de João Nogueira, vulgo João Lenha, invadiram a casa a procura de dinheiro e
jóias. O dono conseguiu escafeder-se milagrosamente.
Daí, seguiram para a casa de José Paulino Bezerra, vulgo
“Pequeno”, onde maltrataram no bastante. Apesar dos açoites e das torturas, o grupo não conseguiu levar as economias de “Pequenos”, escondidas num buraco de andaime.
(6) – Santana – Após o ataque a casa de “Pequeno”, rumaram
em direção e de Manoel Valentim, onde aprisionou o
Cel. Antonio Gurgel, cuja história, “cangaceiro de peste”,
você sabe melhor do que mesmo quem foi testemunha
ocular.
OBSERVAÇÕES: – É claro que as distâncias das propriedades deste croquis não estão rigorosamente obedecendo as normas cartográficas, podendo existir pequenas
diferenças, pois os meus conhecimentos da matéria não
são lá grande coisa.
Por exemplo: depois que risquei, foi que me lembrei que
o xique-xique fica exatamente localizado na linha divisória do município de Apodi com Caraúbas. Parece-me que
foi feira até uma quadra da casa para que esta ficasse no
município de Caraúbas.
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Pelo exposto, tudo não passa de um simples riscado para
ajudar a se ter uma idéia do que se deseja mostrar.
E por falar em “croquis”, me lembro agora de um fato
contado por Zé Bessa:
Dizia, ele, que certa vez Joça Guerra, desejando conseguir um auxílio de Georgino Avelino para a construção
de um jardim numa das praças de Caraúbas, teria Georgino solicitando de Joça, um croqui da obra.
Ao cabo de alguns dias, chega ao Prefeito Joça a Natal,
com uma gaiola pendurada no dedo e diz para o interventor, seu amigo:
“– Toma “Zeorzino”, o teu passarinho: quase que não
consigo o diabo deste ‘concriz”...
Ainda bem que eu não o...
P.S. – Agorinha, recebendo sua última, solicitando a “orelha do
mestre Cascudo” colocada no MEMÓRIAS DE UM RETIRANTE. Vou providenciar. E aproveitando, mai alguns esclarecimentos, as suas indagações:
a) Existe realmente ao nascente do xique-xique, uma pequena
lagoa com esse nome. Não tem nenhuma relação com a do Apanha-Peixe. São duas “pessoas” distintas.
b) A casa ainda existe, e de lá para o Apanha-Peixe é mais ou
menos uma légua bem puxada.
(1) – Quando vim a conhecer “Seu” Lulu do Xique-Xique, era
ele um simples proprietário, criador e agricultor e com a pequena
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bodega no mesmo local. Por essa época (1930 a 50), por ali já
não passavam mais os comboios que haviam sido substituídos
pelos trilhos da Estrada de Saboinha.
Em 1927, quando da indesejável passagem de Lampião, o
grupo fez um verdadeiro bacanal; os cangaceiros beberam bastantes e se abasteceram para o resto da viagem; Seu Luiz do Alferes – como também o tratavam, parece-me que não se encontrava em casa, no momento. Um fato curioso: suas duas filhas
mocinhas e uma sobrinha também bem jovem que uma delas
ainda chegou a dizer-lhe desaforos.
Na saída conduziram um burro de propriedade de Olinto
Gurgel de Amaral que ali se encontrava.
Seu Lulu sempre foi um homem simples, pacato, humilde e
bom.
(2) – A casa realmente era, o continua a ser grande e de salas
amplas como está pintada pela visão geográfica do menino retirante.
O regorgitamento de pessoas verificado naquela ocasião
devia ter sido motivado pela passagem de algum comboio que
possivelmente ali tenha se arranchado.
Quanto à situação financeira definida, e influência de liderança e o título de coronel, me parece que deve ser modificado,
pois, como afirmei no item I. Seu Lulu sempre foi muito humilde e nunca teve uma posição de liderança na comunidade. O pai
– O Alferes LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA, (o “FIO” do
meu trabalho) – conhecido pelo Alferes Lulu do Xique-Xique
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(1839-1911), este realmente foi abastado, era senhor de escravos, mas já havia falecido no ano de 1911. Era casado com D.
Maria Amâncio Carneiro (D. Mulata) que por sinal (DEUS tapelhe as oiças) – deixou fama de perversidade para com os seus
escravos. Dizem que costumava castigar as escravinhas, prendendo o bico dos peitos numa mala que era trancada a cadeado.
Para melhor compreensão, trata-se de duas pessoas distintas com igual nome:
LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA (Alferes Lulu dos
Xique-Xique) Nasceu no ano de 1839. Era filho do 1º matrimônio do Ten. Coronel Antonio Francisco de Oliveira – D. Mafalda
Gomes de Freitas. Foi casado com D. MARIA AMANCIO
CARNEIR – (D. MULATA). Faleceu no ano de 1911. Pais de:
F1 – LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO – (O seu
hospedeiro). Era também conhecido por Lulu do XiqueXique ou Luiz do Alferes, Nasceu em 1872. Era casado
com D. RAIMUNDA PRAXEDES que ali vivia quando
vocês passaram por lá. Nasceu em 1874 e faleceu em 1962.
Pais de:
N1 – Raimunda – (Iaiá, * 14.08.1906)
N2 – Ezilda *24.10.1907
N3 – Moisés * 15.01.1914. Naturalmente, todos já estavam
e talvez tenham participado do pirão de queijo.
Seu Luiz Aferes faleceu no ano de 1952.
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NO BREJO DOS GURGÉIS – No outro dia, com o amiudar dos galos Zé Pequeno já estava indo e vindo pelo terreiro da
casa, fumando seu pacato, olhando o tempo feio e o céu sem
uma nuvem, claro como o manto de Maria e esperando o café
cheiroso que a mulher coava numa rústica panelinha de barro. A
dona, a companheira do cuidador de gado, acocorado junto às
trempes, parece que nem tinha dormido, pois ainda repetia a
mesma história da hora do jantar, quando o marido contou que,
na bodega do João Fagundes, corria a boca solta, que a mulher
do vendedor de porcos Azarias tinha fugido para Mossoró, Zé
Gavião, o chofer de Pedro leite. Havia dúvida de que aquilo podia dar em barulho. Mas, outros diziam que na ia dar em nada,
pois a dita cuja, era mulher da rede rasgado, e já uma vez fora
pegada trancada no depósito de caroço de algodão com Júlio
Porto um cabra que tinha pouco amor a vida e que era protegido
de “seu” Décio Holanda.
– Daí, concluía a mulher do Zé Pequeno, espremendo o saco do café: de mulher sem vergonha este mundo está cheio. Um
bando de peruas sem rabo.
O morador tinha lá sua razão de madrugar, pois ia racionar
uma retirada de gado magro do fazendeiro Jacó Pires, que vinha
tangendo a boiada lá das bandas do Junco, onde durante o ano
que corria, não caíra um pingo d’água, e o bichos vinham todos
trambecando.
Mas, como o caminho era cheio de desvios a veredas abertas em todas direções, ele prometera vir deixar a gente na Pedra
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da Abelha, que era a porta das comunicações do Brejo com o
resto do mundo.
Ali, do oitão daquela pequena capela, que tinha a forma
simbólica de uma estrela, parou o varzeano dizendo: esta é a
grande estrada que leva a Mossoró, sem perigo de errada. Só tem
que passar o rio 14 vezes, ora com água, ora seco.
E enquanto dava esta indicação, entrou na bodega, pediu e
virou um copo de cachaça, cuspiu no chão, com a categoria de
um grande bebedor, fez um aceno com a mão se fosse uma despedida lá se foi, reencontrar com a simplicidade dos dias do seu
mundo, dias ásperos, sofridos e obscuros, mas vividos com a
consciência tranqüila, porque não tinha outras ambições nem
inveja da vida de ninguém.
O brejo era o aspecto iluminado de uma geográfica pictórica. Um pequeno paraíso em verde – nasce. O feitiço de um oásis,
de uma paragem verdejante, sitiada pela agressividade das terras
secas que fechavam seu perímetro.
Diferente de tudo quanto tinha visto ate ali, a estrada do
Brejo corria por entre um corredor de cercas que defendiam os
canaviais, as plantações de arroz, o trigal e os pés de milho pendoando e com as espigas já soltando os flocos dos cabelos dourados que denunciavam a maturidade da semente das carreiras
dos caroços, menos a 13.º que foi a que N.S. comeu, segundo a
tradição.
E o marulhar da água que corria pelos canais da irrigação
despertava a curiosidade dos viandantes que admiravam o potencial criador daquelas terras ubertosas privilegiadas pela natureza.
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Acompanhando a linha paralela da estrada, eram tantas as
casas que se estendiam a sua margem, que davam idéia de um
arruando alegre e movimentado.
O CAMINHO ERA UM SÓ: O DE SÃO SEBASTIÃO –
Depois da Passagem Funda, onde foi atravessado ainda com bastante água, o campo verde foi desaparecendo, sucedido por terrenos de tabuleiros e carrascais, predominando o marmeleiro, a
catingueira e a jurema, tudo seco, sem uma folha verde. Lá em
algum ponto perdido, o pé de juazeiro frondoso, que resistia ao
verão mais prolongado com folhagem verdoenga.
Só algumas léguas rio abaixo, confrontando com S. Sebastião, o plantio das vazantes vai dando uma coloração esverdeada
às terras marginais do Rio Mossoró.
Ainda com bastante sol a clarear o dia, paramos a caminhada, de certo modo sufocados pela canseira e pela mortificação dos pés. E arranchamos numa casa grande, toda alpendrada
de frente e pelos lados, com vários distantes do povoado, podia
se avistar o casario do arruado, assentado numa planície, sobressaindo do seu meio, a forma mais elevada da capela do padroeiro
do lugar, toda pintada de branco, tendo na frente fincado um
cruzeiro de grandes proporções, que se destacava do conjunto de
todas as edificações.
Do mirante improvisado, podia observar o intenso movimento das ruas, com a circulação de numerosos animais que
formavam os comboios, os tropeiros que conduziam essas peças
pelas estradas, algumas em grande número, que transitavam pela
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frente daquela moradia, pois por ali se estendia a estrada tronco
que ligava Mossoró a muitos lugares do alto sertão nordestino.
E enquanto dava conta dessas coisas, sentado num banco
de aroeira, sentia que do interior vinha um ativo cheiro de peixe
que estava sendo cozinhado.
Depois, dando um giro pelo corredor, fui rápido até a cozinha, onde a dona da casa ajudada por minha mãe, por uma menina, tratava de um cesto de bagres brancos, muito gordos, que o
marido pescara naquela tarde, numa loca do rio, segundo afirmava, “furnas muito perigosas, pois sempre estava cheia de piranhas pretas, conhecendo aqueles pontos como as palmas das
suas mãos”.
– Além! O trem começou o homem, enquanto eu adormecia empanturrado com o pirão dos bagres e com cabeça a estourar, ouvindo o apito da máquina fumaçante, passava correndo
desenfreada, parecendo a beste fera...
Ao meio da conversa das mulheres sobre os peixes, o dono
da casa que voltava da rua trazia novidades do que soubera por
lá. Em toda parte, dizia ele, só se falava na chegada dos engenheiros que vinham levantar o plano da construção do trecho da
estrada de ferro ligando S. Sebastião a Mossoró. A coisa era importante, pois com eles vieram o coronel Saboinha e seu Rosado,
estando todos na casa de João de Freitas.
– Quer dizer que, a gente vai ter o trem para viajar de S
Sebastião para Mossoró em menos de duas horas? Pergunta a
mulher dele.
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– Dito e feito, D. Rosa. Certo como lavas contadas, responde o seu marido. E o serviço deverá começar logo para colocar os flagelados da seca, que estão enchendo as ruas da cidade e
precisam de trabalho e de comer.
– Esta construção, prossegue ele, de que tanto se tem falado, teria de ser feita, mais tarde ou mais cedo, e agora bem que
se vê que chegou a sua hora, pois seu Rosado quando se mete
com uma coisa, não dorme mais e não para, enquanto não ver
que tudo alcançou o seu fim.
– Não se lembram, por ventura, do caso do gesso? Das pedras e Manuel Joaquim? Todo o mundo só fazia dizer que quem
se metia com pedra findava doido. E seu Rosado se meteu com
elas e está aí, hoje, uma indústria que muito poderá contribuir
para o progresso desta terra esquecida do governo, dos homens,
parece que até de Deus!
– Não diga uma coisa, home, intervém a mulher, não vê
que dia a dia as coisas vão melhorando?
– Vão mesmo, concorda ele, e agora com o trem vão desaparecer os comboios e os comboieiros, e agente só vai viver ouvindo o apito, da máquina correndo pela várzea, atravessando os
carnaubais.
– Mas, o que é o trem? Atrevi-me a perguntar, demonstrando a minha ignorância.
A CIGANA – UM TERRITÓRIO LIVRE – Como se a
tranqüilidade da obra da criação estivesse toda presente naquele
despretensioso recanto, onde se abriga uma parcela da humani62
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dade, assim foi visto São Sebastião naquela madrugada escura,
friorenta dos primeiros dias do mês de julho de 1919.
O povoado modesto, mergulhado no mais completo silêncio, não passava de uma rua larga, extensa que se estendia no
prolongamento da velha estrada tronco-dos-sertões-dostropeiros. Suas casas rústicas da taipa ou de tijolos eram construídas, umas paredes-e-meias, outras isoladas por largos claros de
terreno cercados de faxina, que faziam às vezes de muradas, separando os quintais.
Em pontos afastados das casas, eram vistas as sombras dos
currais de gado. Por perto deles, estavam uns homens ocupados
no trabalho de tirar o leite das vacas, despejado em potes, encostados nos varais das cercas. De longe, sentido o cheiro do leite,
eu ia pensando na gadaria da fazenda dos Picos, de Coronel Emídio Fernandes. Mas, o caminho ia mudar de aspecto, pois daí
a pouco, a situação era inteiramente diferente.
É que, já dia claro, paramos na Cigana, na casa de um velho morador, que dava rancho aos comboieiros de todos os lugares, que por ali passavam.
Mestre Joaquim era seu nome de guerra, conhecido e lembrado
com simpatia por quantas pessoas tiveram a dita a conhecê-lo.
Naquela manhã, era tal o movimento no terreiro da sua casa, que só a muito custo, consegue furar aquela multidão, e chegando perto dele dá um recado:
– Mestre Joaquim, seu Justino da Boa Esperança mandou
lembrança para o senhor.
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– Menino!... e você viu Justino? E gritou para o interior:
Maria manda café pra essa gente que ele traz notícia boa! Do
meu velho amigo Justino da Boa Esperança!
O resto da vigem, pela várzea, dava idéia mais de um passeio. A estrada em seu percurso era tomada pelos comboios. As
casas se sucediam, umas após outras, como se aquilo fosse uma
grande avenida.
De gente que se ia encontrando era impossível dar conta.
Em cada canto aparecia um lugar novo, de nome o mais esquisito, uma capela, um ponto de negócio. A estrada mais parecida
uma rua da cidade. Até que o rio, ainda com água, foi atravessado pela última vez. E curiosamente, o local era chamado de:
A PASSAGEM DO RIO – O último pouso, depois da partida da cidade de Martins, em viagem que se prolongara durante
sete dias de caminhada a pé, fora ali, na passagem do rio, em
pequena casa de taipa erguida a margem esquerda, e de onde as
cercas do quintal se deitavam pela ribanceira, caindo para dentro
da correnteza vizinha.
Nunca mais foi possível esquecer a fisionomia daquele lugar modesto e acolhedor, muito menos os modos da dona da
casa, de quem não mais tive notícias, sabendo apenas sua história que nos contou, enquanto servia a mim e a minha mãe, um
jantar em pratos de água, que corriam pela esteira, cheios de
farofa de leite e de carne assada e batata.
Soube, então, que pertencia à família do alfaiate Manuel
Belém, e que tinha uma parenta casada em Martins, com o co64
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nhecido pistonista Diocleciano Costa, que em outros tempos
fizera parte da FÊNIX, famosa banda de música do mestre Alpiniano de Albuquerque, de Mossoró, que era rival da CHARANGA de mestre Canuto Bezerra.
Dali, a partida se fizera em madrugada alta. Também daquele lugar até o encontro das primeiras ruas, numa distância
aproximada de três léguas, a estrada toda era alegrada pelo desusado movimento dos comboieiros, pela conversa, vozear e gritos
daquela gente, que vinha de todas as partes, demandando de todos os sertões a procura da cidade que era ainda o vasto celeiro
comercial, centro abastecedor de interior de vários Estados Nordestinos através do volume de suas operações mercantis.
O ENCONTRO – A cidade começava ali mesmo. Todo o
interior sertanejo ouvia contar pelos velhos tropeiros a história
daquela pequenina capela, cujo local, era como uma porta aberta
por onde penetravam os que chegavam para grande e desconhecida aventura de novos dias e de outras esperanças, de possibilidades de trabalho e riquezas com que a cidade, que se abria, lhes
acenava para a luta, para a vitória ou para a derrota.
De longe, ouvia-se o repicar de uns sons alegres que vinham dos altos campanários de Santa Luzia. Aqueles toques
matinais da chamada da missa fizeram, por instantes, volta-me à
lembrança a magia daqueles outros sinos que tocavam na Igreja
do Rosário, lá na minha terra ido ao Amazonas e voltara, um dia,
rico, cheio de moedas de ouro, de relógios, malas com pregos
dourados, histórias fantásticas, ia todas as tardes, despejar nos
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ares a litania daqueles bronzes que percutiam nos espaços, ao
badalar das Ave-Marias.
Assim, com a memória cheia destas histórias de comboieiro martinensel fiz o meu encontro com as ruas de Mossoró.
Aquela época, contornando o Córrego do Barbosa, pelo lado do poente, e por detrás do cercado de arame do velho João
Inácio, se estendiam, na direção do rio, os trilhos da estrada de
ferro. Era um pequeno desvio que levava da Estação à caixa
d’água, passando junto dos armazéns de sal, e na frente da casa
da Naninha Cocorote, uma das raras pessoas que se fez adepta
do credo protestante de que ouvi falar na cidade. Tempo depois.
IDEIA ERRADA – Meu primeiro contacto com a civilização foi uma desgraça.
Ao cruzar aqueles trilhos, coisa para mim inteiramente nova, não pude esconder minha curiosidade, logo satisfeita quando
vi que, por entre eles, caminhava um homem arrastando pela
ponta da corda, uma daquelas pesadas roladeiras de carregar
água pelas linhas.
A minha primeira idéia, como não podia deixar de ser, era
retrato da mais desoladora ignorância sobre a função do progresso e seus agentes. Assim, aquelas linhas escuras estiradas pelo
chão, só me pareceram que fosse num itinerário por onde teriam
de passar todas as roladeiras daquele lugar. A idéia era realmente
tola, mas sempre era uma idéia, e era sincera. Antes deste encontro com as paralelas de aço, já tinha com a cabeça em torvelhinho, pois logo na estrada tinha descoberto uma grande torre de
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ferro, encimada por uma grande roda, em leque. No chão, fincava-se em fortes pilares, com parapeitos de onde se projetaram torneiras de um metal amarelado, polido. Só mais tarde vira a saber
que se tratava de um moinho de ventos, puxando água de um poço
artesiano, dos muitos eu abasteciam a cidade. Os principais moinhos ficavam no Alto da Conceição, na Praça do Grupo Escolar 30
de Setembro e um por detrás da Igreja do Coração de Jesus.
Ao limiar da cidade, penetrava, enfim, à sua primeira rua
em estilo. Já não resta mais desse casario baixo, de calçadas irregulares, menor referência.
AS BODEGAS – Ali, contudo, apresentavam-se os primeiros estabelecimentos comerciais, pequenas e movimentadas bodegas, cujo local se perde, hoje, no plano onde corre a parte baixa da rua Lopes Trovão. Os armazéns de sal davam o grande
aspecto da sua vida. Por dentro deles, em confusão, os comboieiros enchiam os surrões que costuravam e depois colocavam a
sombra dos alpendres, levantados em grossas estacas de carnaúba. Do outro lado, passava o Córrego do Barbosa, lamacento e
sujo. Parece que foi nesse local que fixei o primeiro tipo humano
inconfundível na vida de Mossoró.
– Um homem idoso, vestido de branco, trepado num barranco, dava ordens a outros homens que se misturava no charco,
trabalhando de enxadas e de pá.
Tratava-se, assim, vim, a saber, mais tarde, de Antonio
Pompilho de Albuquerque, antigo comerciante local, contratante,
de limpeza pública do Município.
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Esse velho provinciano era um elemento animado pelo entusiasmo das iniciativas, chegando até a inaugurar um serviço de
transporte coletivo entre a cidade e à povoação do Porto de Santo Antônio, ponto em que se concentravam as barcaças que navegavam o rio, daquele local para Areia Branca.
Este transporte coletivo mantido por seu Pompilho chamava-se de a “Diligência”, era puxado por burros dirigidos por um
pardavasco, que era o cocheiro chamado Marcelo. Ali, por perto
do local, nas vizinhanças do Córrego do Barbosa, havia muitos
outros pontos de negócio e uns armazéns mais importantes, com
depósitos bem sortidos, como eram os quartos de Germano Caenga. Luís Firmino. Antônio Silvério, Manuel Florêncio, Chico
Neves e Francisco Tavares.
O NEGÓCIO DA CABAÇA – Nessa altura do relato, ocorre um acontecimento que adquire força centralizadora de toda
a narrativa.
Por aqueles dias ensolarados de 1919, quem viajava o sertão, levava de ordinário, a necessária provisão de água, para se
dessedentar nas travessas das picadas, algumas bastante longas,
como a que dava à casa do carreiro, Prego e Maço. Os comboieiros conduziam grandes borrachas de couro com água fria e os
que andavam a pé, levavam pequenas cabaças penduradas por
laços de cordas ou correias.
Ali, agora, ao término da extenuante caminhada, estava parado, em pleno burburinho das ruas e das praças de uma grande
cidade, e cujas portas de abriam aos meus olhos encantados, co68
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mo um verdadeiro mundo novo, desconhecido, atordoante. Aquilo parecia um sonho.
Ainda assim, estonteado com as primeiras impressões, ouvi
alguém que perguntava, próximo:
− Menino, quer vender essa cabaça de colo?
Vendo, sim, respondi animado pela proposta.
− Pois dou seiscentos réis por ela.
Pode levar. Eu fui logo entregando o traste, pensando naquela
fortuna, e antes que ele se arrependesse, pois aquilo em Martins não
valia dois vinténs. Também não tive mais dúvida no destino daquela terra. Estava aberto o caminho da aventura. O negócio ali topava
na gente, e era só estender a mão e ganhar o dinheiro.
Não vê? Uma cabaça por seiscentos réis?
O local do encontro onde se realizou esse negócio, na verdade, merece uma referência, e ele foi, justamente, o ponto onde
mais tarde se construiu o armazém que foi casa de negócio do
comerciante Tibúrcio Soares. A esse tempo, tudo era um descampado, pois não existiam ainda nem os armazéns de Chico
Marques, tomando a Praça dos Fernandes, nem a casa de residência dele próprio, nem a de Amâncio leite.
A bem dizer, as trilhas que dali, partiam da cidade para fora, nem bem eram ruas, apenas simples caminhos.
Este aguaceiro generoso que me comprou a cabaça, ainda
ensinou o caminho para chegar a Rua da Frente, do outro lado da
cidade, já nos domínios da cadeia.
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A RUA DA CADEIA – Depois, o itinerário ainda conservo
de cor. Saindo da praça dos armazéns dos Fernandes, onde fardos de algodão se amontoavam em desordem, o rumo foi a Travessa de Zeferino, o Beco do Sobrinho Encantado, por sinal,
ainda com a mesma fachada, que não mete medo a ninguém,
apesar das histórias e assombrações que contam a seu respeito.
Em seguida, o Largo da Beleza de Estevão Teodósio, hoje
Praça bento Praxedes, a ponta de rua Chico Isódio, para desembocar na Coronel Gurgel, onde se arrumavam uns pequenos armazéns, pontos de cafés de terceira classe, posteriormente melhorados de construção, para o mesmo rumo de negócio e mais
uma jogatina barata, quarteirão duvidoso, conhecido na cidade
pela denominação pitoresca de os “Quartos e Dona Na”. Muitos
anos depois, eu vim saber que D. Ná fora viúva de um industrial
muito rico, cuja família deu nome à rua da Cidade. Rua dos OLIVEIRAS. Só os utensílios de D. Ná dariam peças valiosas para
um museu da cidade. Infelizmente, desaparecidos. E aí, outra
revelação decepcionante. Ao penetrar a praça imediata, onde se
erguia um grande edifício, frente a um casarão assobradado, e
cheio de largos janelões, ouvindo a repicar dos sinos, confundi a
localização de onde procediam, e indaguei se aquilo era a igreja,
tirando o chapéu de palha da cabeça. O homem achou graça da
situação e informou, de modo atencioso, que aquilo não era a
igreja e sim o mercado da cidade.
Atravessando depois, aquela multidão, da outra parte, ficava o Beco de Chico Bernardo, o negócio de malas do Português
Artur Céa, a Rua da casa de Jeremias Cego, a bodega de “seu”
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Cali, a Maçonaria enfim, a Praça da Cadeia, toda pintada de encarnado, a baixa do Caetaninho despejando para os Paredões, o
Salgado, e do lado de cá, a Rua da frente.
Mal chegava, pelas imediações, uma casa estremecia, num
barulho ensurdecedor.
Feito uma louca, uma mulher passou gritando pela rua: Socorro! Socorro!
− Bispo matou Nazaré, com ciúme do Dr. Figueirinha.
Era o cartão de visita.
Mas, que lugar danado, diferente...
Das figuras deste drama, diga-se que Bispo – o matadorera um mulato do grupo das “Raqueis” (Rodrigo e Nunes), aboletadas no Alto da Canta Galo, onde mandava o clã do velho Zé
Diabo, o fundador de Rua do Jaburu.
O criminoso foi preso e condenado a 30 anos de prisão.
Apodreceu na cadeia de Mossoró, aquele “paraíso dos tuberculosos”. Mas reagiu. Ficou bom. Cumpriu parte da pena e foi pra
rua. Empregou-se na estrada de ferro onde trabalhou por quantos
anos Deus ainda lhe deu, na sua tormentosa vida.
Coisa irmã da fatalidade: o punhal com que Bispo assassinou a miserável prostituta recebera dela de presente.
O outro, Filgueirinha, era membro de importante família de
Mossoró. Acadêmico de Direito com o curso interrompido na
Escola do Rio de Janeiro, onde era colega de Maurício de Lacerda, pai de Carlos de Lacerda, político, jornalista planfetário, Deputado Federal, Governador do Estado da Guanabara.
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Silvério Filgueira, Filgueirinha, era dotado de vocação artística, musicista. Fizera parte da Orquestra Sinfônica do Rio
Grande do Norte, que ainda está presente nas festas do centenário da Independência do Brasil, no ano de 1922. Nela figurava
um outro mossoroense, João Galvão, o fotógrafo. Há um retrato
expressivo dessa orquestra publicado na Revista do Instituto
Histórico e Geográfico do Estado.
Na sua cidade de Mossoró, Filgueirinha pertencia a vários
grupos artísticos e associações de classes culturais. Trajava com
rigorosa elegância e fazia figura na vida social do meio.
Fazia parte da orquestra do Cinema Almeida castro, de
propriedade de Xico Ricarte de Freitas, um incentivador da arte
teatral em Mossoró, trazendo importantes companhias para se
apresentarem na sua casa de diversões. Figueirinha tocava flauta
na orquestra constituída de Vicente Canuto e Dona Apolônia de
Albuquerque, sua irmã, violinos, Dulce Escóssia, piano, e Pisistrato Amorim, também flautista, este chegado do Açu, funcionário do Serviço do Algodão.
Mais tarde, Silvério Filgueira concluiu o curso de Direito
na faculdade Livre do Ceará. Andou tentando um giro pela advocacia em Mossoró, de pouca duração e sem resultados práticos. Fora do tempo. Cidadão simples e extremamente bondoso.
De uma exagerada dose de bairrismo mossoroense, natural a
quem com ele pertencia aos velhos troncos dos fundadores do
lugar, dos povoadores nascentes.
Depois, mudou residência para o interior do Estado de Pernambuco, onde fixou-se em Limoeiro do Norte, o território do
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coronel Xico Heráclito, ai se casando. E onde veio a falecer,
certamente, lamentando que, aquele chão que o acolhia generosamente, para sempre, não fosse o de Mossoró, a sua terra, onde
vivera os belos dias da sua mocidade.
SEM RUMO CERTO – Os primeiros planos esboçando era
Mossoró, para arranjar um meio de vida, não surtiram, realmente,
resultados que animassem novas tentativas mais esperançosas.
A cidade, àquela época, ainda no seu franco florescimento
mercantil, vivia de um intenso comércio, não abrindo, destarte,
caminhos de vitórias a quem não dispusesse de certa soma de
condições, reclamadas pelas numerosas ocupações da sua atividade e das suas casas de negócio.
Já assim, familiarizado com essa ocupação, quando cheguei a Mossoró, tentei com os Apolinários, com Aristides Rebouças e Antônio Costa, arranjar-me naquele serviço, esforço de
todo inútil, pois não havia vaga, nem eles confiavam na possibilidade do meu rendimento.
EXPECTATIVA – Nos primeiros dias, não atinei bem com
as disposições daquela nova vida. As coisas eram diferentes. P
povo desconhecido. Outros, os costumes numa terra estranha,
que só conhecia de nome. E através das vagas descrições dos que
vinham de Martins e voltaram dois ou três depois, cheios de histórias, novidades, certamente, até de mentiras.
O ajustamento não era assim, tão fácil, como parecera na
ocasião daquele primeiro negócio, à entrada da rua.
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Também eu vinha de uma vida muito diversa. Passara a
meninice, desde os dez anos, no cabo da enxada, no eito, no trabalho pesado, onde as horas do dia eram contadas de sol a sol,
quando não começava a tarefa antes do quebrar das barras, e não
raro, entrava com ela, pela noite adentro.
Não podia, pois, senão estranhar o ritmo daquela vida que
começava sem fazer nada, apático, preguiçoso e inútil.
Os outros, alguns novos companheiros, os moleques da vizinhança, os filhos de Samuel e os meninos do cabo Benedito,
ficaram admirados quando lhes contei que sabia trabalhar e que
vivia no serviço alugado fazendo, muitas vezes, aquilo que era
encargo de um homem.
Iam, pois, assim, aparecendo os primeiros claros naquele
meio, onde as esperanças bem podiam ter a duração dos pés de
cebola braba.
AUTOMÓVEIS – Lembro-me, ainda, que a primeira e
grande sensação, a novidade esquisita, que me chamaram para
ver, as carreiras, foi o automóvel se “seu” Delfino Freire, um
carro grande, baixo, cinzento, que passava rápido pelos areais da
Baixa da Cadela e que ia ao rumo do Tibau: a praia do povo rico.
A minha impressão foi nula, pois não adiantei nada, fiquei
como estava, calado, sem mostrar admiração.
Demais, minha literatura automobilista era muito precária
de noções. Em Martins, nunca se vira um automóvel, e a bem
dizer a verdade, o primeiro veículo de todas que conheci foi uma

74

www.colecaomossoroense.org.br
bicicleta de Costinha Fernandes, que fora passar uma festa da
padroeira na cidade.
E certo que, durante a viagem, na hora da saída do Gavião,
hoje Umarizal, um vaqueiro ensinando a estrada dizia como bom
conhecedor daquela velha rota:
− O caminho não tem errada, é só seguir no rumo da venta
e olhar esses rastros do automóvel do Coronel Pedro Regalado,
que vão até Mossoró. Ainda ontem ele veio de lá, gastou menos
de um dia de viagem.
Daí, pois, ver aquele caro de “seu Delfino”, poderia ser
uma grande coisa, pois repetidas vezes ouvidas João Xavier,
contar histórias da sua casa comercial, dos seus armazéns de
tecidos, dos empregados, da sua vida, da sua riqueza.
Muito mais tarde, tomaria outros conhecimentos do assunto, sabendo que aquele transporte podia conduzir sete pessoas,
que o seu chofer viera do Rio e se chamava Fraga, e o seu automóvel trazia uma marca de fabricação onde se lia numa placa o
nome BERLIER.
Em Mossoró, quem possuía outro carro importante era o
Capitão Zeta, da firma Cavalcante Alves, tão importante ao tempo que, chegou mesmo a instalar uma filial em Martins, gerenciada por um seu parente que por lá se casou, gostou da terra e
ficou para o resto da vida. O automóvel do Capitão Zeta era um
ITALA, grande, azul, impressionante pelo luxo que apresentava.
A esse tempo, o carro Ford ainda não fizera sua penetração de
coqueluche, invadindo o interior. Só mais tarde, principiaria a
chegar magotes altos, feios, de rodas finas, barulheiros, apare75
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cendo uns cavalos do cão, com a caixa de bobina colocada perto
da direção, onde a velocidade era acionada por meio de duas
pequenas alavancas que todos chamavam os bigodes do Ford.
“Emendar os bigodes” era puxar as manetas para baixo e,
disparar... Então, correr 60 quilômetros, por hora, era coisa de
meter medo. Parece que foi Pedro Chofer que dirigia carros da
casa Mota, quem fez a viagem mais rápida, nesse tempo em que
não havia estradas para veículos. E foi uma proeza comentada
em todas as rodas.
− Saiu de Sousa, na Paraíba, de madrugada, e antes da
meia-noite alcançou um baile que se realizava no Tibau.
Aqui merece uma citação, garagem de Antonio Paturi, instalada numa velha casa em ponto fronteiriço à bodega de João
Caetano: foi realmente um mecânico precursor nos serviços de
reparos de automóvel de Mossoró.
O MERCADO – O mercado de Mossoró é que me fez cair o
queixo. Não podia nunca imaginar uma coisa daquela, acostumado
como estava, com o prédio acanhado de Martins, que a gente só
chamava de barracão. Ia-se ali, comprar carne, rapadura, café, bolacha de canela ou um pedaço de pano. De comum se dizia:
– Menino, vá ao quarto do compadre Neco Cocada, no barracão, e traga um novelo de linha 50. Aqui, porém, a coisa era
outra. Tudo era mercado. Barracão era conversa de retirante, de
bicho do mato.
O movimento era intenso, e a gritaria dos marchantes, ensurdecedora.
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Na entrada do portão, que dava para o lado de Chico Bernardo, ficavam as bancas de carne de Ladgero Costa e Elísio
Felipe, frente a frente. Adiante, eram as de Joca Mendonça e
Miguel Soares, e para o fim estavam João Salviano, Antonio
Felipe, Chico Ludgero, o Compadre, Chico Alves e Bandinha. A
essa época, a disposição das bancas, que eram umas grandes
pedras de mármore, era outra, pois havia um grande espaço central coincidindo com os quatro portões. Essa forma permaneceu
até Revolução de 30, quando o prefeito revolucionário Amâncio
Leite, numa reforma interna, suprimiu aquele trânsito, ficando as
duas passagens laterais.
As vendas eram muitas, sendo de notar os pontos de Deco
Damião, que vivia de aperriar os velhos, Joaquinha, Pedro Leite,
que era homem de idade e muito respeitável, José Rebouças,
Joça de Cravo, Euclides Néu. Do lado de fora, estendidos na
calçada os taboleiros de doce, de pé-de-moleque, de grude e puxa-puxa, de Maria Cabo de Côco. Lidia e Dona Biluca, constituíam sempre uma tentação para os meninos gulosos e esfomeados.
Aí, no começo da vida, quando o serviço custava cem réis,
engraxei o primeiro par de sapatos, fiado, de um vendedor ambulante de bugingangas.
O mercado do Mossoró foi alguma coisa que ficou pregada
na minha vida pela sua gente boa, simples e prestativa.
CAIXA DE ENGRAXE – Frente a esses contratempos,
impossibilidades, desenganos, e sem que outra perspectiva apon77
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tasse melhores esperanças, é que surgiu aberta, quase por obra
do acaso, a possibilidade de caixa de engraxate, ocupação das
mais humildes, por onde tive de abrir caminhos, perdido na luta
absorvente do gigantesco empório comercial daqueles dias, que
era a cidade de Mossoró.
Corria, a meio, ano seco de 1919, quando se deu a festa da
inauguração da Capela de São Vicente de Paulo.
A época aquele recanto escolhido para construção do novo
tempo, mal começava a aparecer na topografia da cidade, afastados, como eram ainda os primeiros planos das suas ruas, que se
rasgavam, sem linhas definidas, para as áreas suburbanas e na
direção da Estação da Estrada de Ferro.
O que seria, ali, grande artéria central, mais tarde a Avenida Alberto Maranhão, não passava de um simples lance de casas
residenciais com poucos metros de percurso, e que vinha, justamente, da Rua Campo Santo, para findar no cruzamento da Travessa Zeferino, limitada pelos Armazéns e Prensa de Algodão da
Casa dos Fernandes.
A nova igreja, erguida assim no meio daquele chão, por
onde se estendiam, perto, densos pereirais, cortada de caminhos
que levavam a Rua 12 Anos, ao Matadouro e ao Alto Macacos,
eram um marco da penetração da cidade, que avançada, naquele
rumo, num sistema de modernas construção, pela descampada
planície, lugar como, aonde, até então, ninguém tinha se aventurado a ir morar, pois aquilo era, praticamente, o mato.
De modo certo, a festa do templo vicentino não fora assunto que me viesse preocupar.
78

www.colecaomossoroense.org.br
Talvez nem soubesse mesmo daquilo.
Mas, as primeiras horas do dia, ouvindo o badalar dos sinos novos, de sons tão diferentes dos velhos bronzes da Igreja de
Santa Luzia, e que percutiam, no espaço, no repicar alegre das
chamadas da missa, ao sair de casa, fui advertido por um chamado, que partia de Beco de Chico Bernardo:
– Menino, quer levar essa cadeira na Igreja de São Vicente?
E propunha, logo um acordo:
– Vá, que eu lhe pago a viagem.
Ainda que não conhecesse o ponto referido, o convite era
uma promessa tentadora.
E sem mais aquela, depois das indicações, de vá em frente,
quebre do lado esquerdo e passe pela calçada de um sobrado,
amarelo, lá me fui, mas sem nenhuma dúvida de que, daquele
jeito, não chegaria nunca a Igreja de São Vicente de Paulo.
Mesmo assim, aos tombos e tropeços, ia andando, perguntando a uns, acompanhando outro, procurando misturar-me no
meio do povo, com a ânsia de ver a cruz daquele dinheiro, que,
por sinal, a mulher da cadeira, a velha Naninha, parteira que pegou quase todos os meninos de Mossoró, não chegou nunca a me
pagar. Muitos anos depois vim a saber quanto a sociedade de
Mossoró e suas famílias deviam a essa mulher extraordinária,
única parteira dos que pegou 10.761, em 57 anos – meninos,
ajudando tanta gente a viver. Por justiça merecia uma estatua.
Ela podia, até, pensar que eu fosse um daqueles seus inúmeros afilhados anônimos, a quem abrira, um dia, às portas do
mundo, em horas cruciais.
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O encontro não foi de todo perdido, pois enquanto estive
pelo patamar, tive tempo de observar aquele trabalho mecanizado dos meninos, dando polimento aos sapatos dos homens, que
assistiam à missa do lado de fora da Igreja, conversando, contando histórias, achando graça e cochichando, quando as mulheres passavam por perto.
Bem pensado, sai dali com uma deliberação tomada. Poderá ser um começo de vida.
Que não fosse uma iniciativa importante, estou certo, era,
contudo, um propósito honesto.
E dois dias depois, com uma velha caixa de engraxate, que
fora de Benjamim de João Inácio, penetrei nesse mundo encardido das escovas e das latas de graxa, começando com os sapatos
de um vendedor de bugigangas, que além de não pagar o serviço,
findou dizendo que aquilo era uma porcaria, uma sujeira, que
não valia nada. Este gringo era conhecido nas ruas e nos subúrbios, onde todo o mundo chamava de Miguel Árabe. Foi desonesto comigo porém não era de Mossoró.
Ainda assim, não desanimei com o aranzel do turco desgraçado e ao fim da tarde, descobrir, satisfeito, no bolso da calça, um punhado de níqueis: ao todo, setecentos réis...
A coisa não ia tão ruim, como parecera, a princípio.
Até se podia chamar aquilo de um bom apurado.
Basta dizer que, ao tempo, para engraxar um par de sapatos, ninguém pagava mais de um tostão, (cem réis na moeda antiga, que se escrevia assim $100).
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O DESTINO DO CHAPÉU – A impressão de que começando cedo, trabalhava mais, fazia com que corresse para a rua,
aos primeiros claros da manhã.
Daí, a história daqueles encontros matinais com a confusa
humanidade que girava dentro do mercado e com a presença dos
negociantes, que ficavam parados, esperando que se abrissem as
portas dos estabelecimentos, na ponta da calçada de Raimundo
Leão, junto da loja de Vicente da Mota, ou na esquina da casa
dos Cavalcantis, onde as conversas giraram, sobretudo, a respeito das mercadorias, navios, roubos no Porto de Areia Branca,
baixa dos tecidos e alta no preço do algodão.
Nos primeiros dias, os engraxadores velhos, os que eram os
donos do oficio, ficaram a me olhar de modo duvidoso, parecendo que a intromissão de um novo concorrente, embora fraco, não
convinha aos seus interesses de profissionais da escova e que,
então, contavam com a experiência e freguesia própria, em diferentes cantos da cidade.
Como era de ver, não me dei por achado, e fui tentando,
não sem dificuldades, abrir algumas brechas nos caminhos daquela precária ocupação, já de si, de tão escassas possibilidades e
rendimentos magros.
Aí, porém, comecei a descobrir que o tratamento bom é
como uma espécie de manteiga em venta de cachorro, e que
sempre desperta manifestações de simpatia, quando não de estima. E por esse meio, mais cedo do que era esperar, consegui
entrosamento som o grupo infiltrando-me na massa das suas
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ambições, passando a conviver com eles, integrado nas lamúrias
da classe e gozando da confiança de todos.
Desta data, travei mais direto entendimento com os componentes do multiforme ajuntamento que, além de numeroso era,
por vezes, turbulento e agressivo. De ordinário, os primeiros que
chegavam iam ficando encostados, em pontos determinados: a
Barbearia se seu Idalino a Sapataria de Manuel de Arruda, que
era pegada ao barbeiro Manuel David, ou pela calçada de Antonio do café.
Lá estavam, pelos seus tipos mais credenciados, os engraxates, de Mossoró, pelos seus nomes ou apelidos: Manuel Aflagelado, Pedro de Ferreira. O Mudo da Velha Maria Antonia, Zé
Roque, Antonio de Taninha, Coronel Feijão, Antonio Cambão,
Oscar de Belchior, Irmão Porquinho, o Negro Inácio, Zé de Taninha, Nilo Peçanha, Raimundo de Zé Cego, Zé de Samuel,
Hermínio Sabino, Zé de Enedina, Meu Louro, Bunda Amorosa,
Coió, Baiano, Raimundo Cabo de Côco, Manuel de Simão, Gago, Penteado, Fumacinha, Xandoca e Zequinha de Higino.
Nem sempre havia gente para tantos engraxadores, por isso
que uns tinham seus fregueses apalavrados, que limpavam os
sapatos nos dias de semana, pois só aos domingos, durante a
missa, é que a calçada da igreja, do lado da sombra, ficava cheia
de pessoas lustrando os calçados.
A isso, contudo, fazia larga diferença, o modo de viver de Raimundo, Raimundo Nonato de Sousa, que mandava dar polimentos
nos sapatos de baile, na sua própria casa, sempre que se anunciava
alguma festa no Democrata, o clube elegante do tempo, onde Louri82
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val Brasil fazia e desfazia, e a orquestra só começava a tocar quando
ele entrava na sala, acompanhado da família.
Aquele serviço de ralas esperanças não conseguiu desviar
minhas intenções de aprender a ler. Tanto assim que, à noite,
canso daquela luta, largava de casa para a Escola Noturna “Paulo
de Albuquerque”, e só voltava depois de duas horas de aula, onde realizava pequenos exercícios de leitura, escrita e conta.
Antes, passara um mês soletrando a carta do ABC, na casa
de D. Umbelina, na Rua da frente, viúva doa dvogado Macolino
Briba. D. Umbelina tinha filhos que estudavam no Colégio dos
Padres. Alfredo (mais tarde famoso jogador de futebol) e Antonio, e uma menina, Maria de Lurdes, que freqüentava a aula da
D. Perpetinha Noronha, funcionando no prédio da Loja Maçônica “24 de Junho”.
D. Umbelinha foi, de fato, minha primeira professora. Desse tempo, não me esqueço de um caso curioso: de uma feita,
olhando uma placa nova, com letras azuis em fundo branco, que
tinham botado por cima das prateleiras de fazenda da Casa do
Delfino, perguntei, sem maldade, a um companheiro o que estava ali escrito:
− O outro leu, sem dificuldade:
“Vendas a dinheiro”, com um a craseado, que depois vim
descobrir com o professor Manuel João, não ser a forma certa.
Mas, a minha pergunta infeliz motivou de Joça, filho do
dono do estabelecimento, uma explosão furiosa, desnecessária,
incontida:
− Então, você não sabe ler?
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− Pois vá para a escola, seu vadio, que isso não é vida de
ninguém...
A situação era assim cheia de tropeços, de imprevistos, de
desleal modo de tratamento contra minha forma de farrapo humano, faturado de gente e atirado ao mundo.
O resultado econômico do trabalho é que era irrisório, pois
nunca cheguei a fazer dois mil réis por dia... Esse escasso dinheiro dava, contudo, para muita coisa, inclusive para uma espécie
de depósito forçado que fazia, às escondidas, metendo, todos os
dias, certa quantia, numa lata que conservava enterrada, debaixo
de um tijolo, no fundo do quintal, desvio esse que não raro fazia
falta, na hora de comprar o litro de farinha, ou o café, na bodega
de seu Beta, ou do velho Cassimiro.
No fim do ano, é que a coisa veio à tona. Lá estavam sete
mil e duzentos réis, importância cobiçada, com que comprei o
primeiro chapéu de massa que botei na cabeça, na Casa Tião
Gurgel, depois de rezinzar muito e de arranjar um abatimento
considerável no preço. O empregado que me vendeu este chapéu
na Casa S. Gurgel & Cia., chama-se Adagísio Rocha, de um tradicional local, com troncos oriundos da Paraíba.
Esse chapéu, adquirido assim com tanto esforço, para botar
na Noite de Festa, teve um destino lamentável.
Quando vieram as cheias do rio e este se deitou pelas ribanceiras, fui, uma manhã olhar a queda d’água na Barragem.
Ali, indiferente, ia sendo vítima de um gracejo que, por nada, se
não me custou à vida, ainda assim, levou-me o rico chapéu.
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O Negro Inácio, o que varria o mercado com Zezinho da Velha
Aninha Cocorete, encostado-se, sem que eu percebesse, deu-me um
empurrão. O choque quase me atirou baixo, e no desequilíbrio, lá se
foi o chapéu, arrastado pela correnteza violenta.
Os que viram aquilo mandaram-me que fosse dar queixa ao
delegado, o Tenente José Rosa.
Naquele puxa encolhe, Inácio foi chamado à polícia. Prometeu
pagar o chapéu, mas ficou ali mesmo, em conversa de ora e veja...
O CAFÉ DE ANTONIO HENRIQUE – Por outro lado,
havia até certas demonstrações de vida farta, ocorrendo mesmo
que, no dia de férias mais gorda, o almoço era feito na rua, no
café de Antonio Henrique, um freguês sem classificação, ali nos
quartos do sobrado velho de Delmiro Rocha.
O dono da casa era amigo da turma e por isso desfrutava da
preferência daquela mesclada à sórdida freguesia.
Dentro, havia só uma mesa atravessada, separando a porta
do fogão, onde a panela estava sempre fervendo e o bule de café,
repousava, nas brasas, requentando a beberagem.
Um banco largo, sem encosto, deitava para o lado da rua.
Os fregueses sentavam-se, ali, em número de três ou quarto, e
uma em cada cabeceira da mesa, em posição mais saliente, pois
os assentos, aí, eram tamboretes cobertos de couro.
Por cima da mesa, onde se estendia uma toalha de quadriculado, suja, cheia de largas manchas de café e de gordura, paravam arrumadas as xícaras e dois velhos pratos de ágata, um com
pão e outro com cocada. De frente, um pote grande, escuro, de
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boca larga, sem tampa, sempre fervendo, cheio, um pote grande,
escuro, de boca larga, sem tampa, sempre fervendo, cheio de
água do rio que matava a sede dos que chegavam.
Seu Antonio, o dono, era baixo gordo, de uma gordura mole amarela, careca, sempre risonho, parecendo que não sabia o
que era ter raiva.
Também não havia muita exigência ou reclamação, ou menos, dos que iam à modesta casa de pasto.
Ali, a conversa de todos é que corria animada, sem qualquer sombra de preocupação, que viesse turvar o ambiente alegre
durante a hora da refeição.
O almoço do Antonio Henrique, que sempre estava pronto,
não passava daquilo mesmo, farofa, arroz e carne de criação, tudo
misturado em prato bem cheio, que vinha acompanhado de uma
bata-doce, ou de um pedaço de jerimum caboclo, enxuto, de entalar, e mais o caldo e o molho que ele derramava por cima, com a
concha, para dar gosto e despertar o paladar. Numa ponta da mesa
ficava uma garrafa branca com molho de pimenta malagueta.
A colher de latão amarelo vinha enterrada no meio daquela
pasta gordurosa, que todos devoravam, avidamente, lambendo os
beiços, chupando os ossos, e que apenas custava um cruzado.
Quando era dia santo, ou de domingo, os que contavam com
mais dinheiro, tornavam-se importantes, pedindo coisa melhor, como
ovos, um pedaço de lombo e, até, uma tora de doce de lata, situação
em que o freguês passava a ser tratado de modo diferente, pois tinha
direito a faca e garfo e a um copo d’água na mesa.
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O comum, porém, é que cada qual, à proporção que ia acabando de limpar o prato dirigir-se ao pote, enchia a lata que ficava emborcada, ao lado, perto da parede, e bebia até matar a sede,
até estourar o bucho.
Àquele ponto do café de Antônio Henrique centralizada
um grupo que tinha maior afinidade entre se é que era constituído dos que moravam para o lado da Baixinha, dos Paredões, ou
do Bom Jardim.
A outra turma, a que vinha da Rua do Sobradinho Encantado, das bandas da matança, do Córrego do Barbosa, ou do Alto
da Conceição, essa era diferente e se juntava noutro local, no
café de Sadi, um sujeito alto, magro, falador, mentindo tanto que
um paraibano se afirma que certo fato tivera lugar durante o dia,
todos ficavam logo pensando que o mesmo se passara, exatamente, à meia noite.
Ainda ali pelas imediações da Rua do Gurgel, ficava o café
da Sianinha de Damião, espelunca horrorosa, que ganhara fama
pelo sujo dos pires e falta de limpeza. O modo como à velha
preparava a comida é que era de dar voltas no estômago, pois
que passava pela calçada podia observar que ela estava sentada
no chão, com um pedaço de carne, furado na ponta e metido no
dedo grande do pé. Rapidamente, segurando, na outra extremidade, ia cortando com uma quicé que amolava na pedra do batente da porta. O gato mourisco da casa rosnava, ao derredor, e
vez por outra, cauteloso, estirava a pata e puxava um pedaço de
sebo do fundo da bacia.
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Quando alguém, mais curioso, lhe perguntava a razão daquele
esquisito modo de preparar o guisado, a velha, parando o ofício, tirando o cachimbo da boca e cuspindo ao longe, respondia:
− Não seja besta, menino! Não vê que assim a comida fica
mais gostosa?...
Os engraxadores não freqüentavam o ponto de Zé Cruz, que
era, um café da roda dos caixeiros, de gente de melhor posição.
Era voz corrente que o dono aumentava as contas que só o
diabo: vendia dois mil e quinhentos, nos primeiros dias e no fim
do mês, quando o devedor vinha liquidar a caderneta, apontava
uma contava aberta de dez ou doze mil réis!...
Na cidade toda, gozava de fama um pega pinto de Enéias
Martins, vendido lá pela Travessa Monte Primo, no centro mais
movimentado do comércio.
A casa, nos primeiros dias, gozou da preferência de grande
número de freqüentadores, virando copos por cima de copos, da
gostosa bebida gelada, que, além de refrescante, diziam todos,
era um grande diurético. Mas, o negócio de Enéas não foi para
frente, pois uma campanha de descrédito afastou, de um para
outro, a sua freguesia.
Diziam, pela rua, que ele estava comprando batata de pegapinto ao peto Ciriaco, o coveiro do cemitério.
Por fim, ainda uma menção ao depósito humano de Luís
peito de Aço. Mas, esse não era brincadeira, não, pois igual a
ele, ao o do velho Domingos Lopes, do Mercado, de onde contavam que um sujeito tomou uma xícara de café, e correu doido,
antes de passar o Beco da Usina.
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CAVANDO EM SECO – A passagem pela caixa de engraxate foi uma espécie de ponto zero, de onde esperava ocasião
para dar um pulo noutro meio de vida.
Assim, é que, dali, saí, um dia, para emaçar cigarros na Tabacaria leite Irmãos. Esse produto, aliás, um famoso cigarro picado,
de fumo muito forte, corria os sertões, numa franca concorrência à
marca Vigilante, da fábrica de Filadelfio Lira, de Natal.
O trabalho era insuportável e o cheiro do fumo irritante
produzia mal-estar e dava náuseas.
Não demorei, pois, senão uma semana na convivência de
José Joaquim de Sousa, Chico Maciel, que fechava até três mil
cigarros por dia, Neco Charuteiro e Chico Higino, o “seu” Chiquinho, que era uma espécie de fiscal do serviço, mas que outra
coisa não fazia, senão atrasar a produção dos operários, com suas
repetidas brincadeiras, gaiatices, travessuras e fuxicos. Quando
era no fim, ainda dizia: “olhe’, canalha sem vergonha, se isso
aqui não andar direitinho, eu vou fazer um enredo dos infernos
ao meu padrinho Hemetério”.
Passava, aí, um dia inteiro, para emaçar e selar três ou quatro mil cigarros, recebendo de paga, a ninharia de 500 reis.
Depois, indo e vindo, e batendo por vários pontos, cavando
em seco, sem me fixar em nada, fui por fim, levar pratos no Restaurante Popular de Antonio Doze Anos, num armazém que ficava vizinho a agência do Correio, no quarteirão de Chico Chagas. A ocupação não era grande coisa, mas, em compensação,
passava como um príncipe, comendo do bom e do melhor.
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Naquele andar, parece mesmo que eu e o cozinheiro Odilon de Xica de Canuto, dentro em pouco, se continuássemos, ali,
teríamos dado cabo da economia do pardieiro, pois, na verdade,
o Doze Anos vivia pensando era no jogo, na roleta, onde muita
gente boa fulecava, e cuidava mais de arranjar novas vítimas e
mandar presentes ao delegado, para continuar, em paz, com aquele seu negócio cheio de trapaçarias.
Mais tarde, nas alternativas daquele céu empoeirado de dificuldades, Pedro Soares, o escrivão que tinha cartório lá pelo
antigo beco da farmácia do Monteiro, chamou-me para varrer
salão, pagando dois mil réis por semana. Como dos outros pontos, dali debandei cedo. O homem agoniado demais pereceu à
fala. Ficou mudo por vários dias.
E se bem me lembro, naquele tempo, já se dizia que ele tinha um parafuso frouxo.
A certa altura desse relato, por volta do ano de 1920 e 21,
andei muito por dentro do cinema, pois Zé carvalho, o encarregado da projeção me dava pequenos afazeres, coisa de pouca
valia, é certo, e que se resumia mesmo em carregar as tabuletas e
colocar no poste, em frente do edifício; com o reclame do dia
que era mais ou menos, assim redigido: “Hoje! Hoje! – Grande
sessão – Minha Vida pela Tua – 11 partes”. Era, então, julgamento pacífico que a fita longa indicava sempre boa produção.
Ao tempo, as sessões começavam, invariavelmente, nos domingos, às 7 horas, salvo quando o motor não pegava e aí não havia
mesmo hora certa.
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Durante a semana, só funcionava quando havia fitas, em
série, que eram anunciadas por numerosos foguetões. Essa história dos foguetes eu conheço de perto. Resultava de uma espécie
de exploração comercial. A empresa, em Fortaleza, alugava os
filmes ao cinema de Aracati, e essa, por sua vez sublocava-os a
Mossoró. Houve uma denúncia, e por isso, para não ficarem registrados, em programas, as fitas eram avisadas por aquele original pipoquear de fogos do ar.
O porteiro do cinema era Matias Luz, um grande sujeito,
muito amigo da meninada. Quando o dono se afastava, ele empurrava um ou outro pela porta, dizendo: “Entra, bicho besta”!
Matias faleceu, durante uma Semana Santa, e apesar de tão
simples, tão bom, não teve nem sequer o toque do sinal dos pobres.
Parte do serviço consistia também em soltar os programas
pelas casas. Lá uma vez, se apareciam alguns artistas falidos que
se intitulavam de companhia, então a divulgação era mais berrante, pois com dois ou três companheiros, davam umas volta
pelas ruas principais, batendo numa caixa de guerra, e parando
de porta em porta, para que as mulheres, que botavam a cabeça
pela janela, pudessem ler o anúncio das novidades que iam ser
vistas no palco do Almeida castro. Isso sucedeu quando passou
por Mossoró o Dr. Levi, um homem levado do diabo, que ia ser
enterrado vivo, na presença de todo mundo.
E como a coisa era mesmo de produzir sensação, para maior alarme o mágico correu as ruas, num carro de capota arreada,
sentado no caixão em que seria metido debaixo da terra.
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Na frente, junto do chofer, numa posição que eu explorava
pela importância, atirava as pessoas os prospectos com a história
daquele funambulesco espetáculo.
A exibição foi por diversas vezes adiada por motivo das chuvas. Lá uma noite, o céu clareou e o homem meteu-se pelo buraco
adentro, mas com tal infelicidade que, mal acabou de ser coberto de
terra o aguaceiro desabou como um verdadeiro dilúvio.
A situação era terrível. E foi aí que o jornalista Martins de
Vasconcelos improvisou a salvação, fazendo estender uma tolda
de esteiras e fritando para todos:
− Mãos a obra minha gente!
Quando, afinal, o Dr. Levi foi retirado do meio do lamaçal,
entre a vida e a morte, o jornalista repetia, aos circunstantes:
“Virem: Quis bancar o morto e quase vira defunto mesmo... Tá pensando que essa terra é brincadeira?”
ATÉ, FOGUETEIRO – Viam as coisas, por aí, quando entendi de ser fogueteiro. E passei a fabricar traques, bombas, peidos de velha e espanta moleque. Não passei mais de um S. João,
nessa arriscada empresa, pois por sorte minha, uma brasa providencial, quando eu me encontro ausente do ofício, levou a tendo
pelos ares, o que, realmente, não foi fora de tempo.
OS GRUPOS – De manhã, já me encontrava na rua do
comércio, atualmente, Vicente Sabóia, sentado numa pequena
caixa de engraxate, observando o movimento, olhando o pessoal,
assistindo, de longe, as primeiras conversas dos homens de ne92
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gócio. O comércio, então, abria muito cedo, pois às 6 horas, já
havia gente fazendo compras pelas lojas.
As maiores vendas a retalho eram feitas nos balcões de Delfino
Freire, Vicente da Mota, Casa Cavalcante e Sebastião Gurgel.
Algumas dessas firmas possuíram 20, 30 empregados (caixeiros, como eram chamados), só para atendimento da freguesia,
despachando em várias secções, abrindo peças, passando de um
ponto para outro, cortando fazendo e entregando pacotes.
As calçadas ficavam totalmente ocupadas pelos fardos e
volumes e no meio das ruas sempre havia confusão, movimento
de animais e grito de tropeiros que transportavam as mercadorias
para os destinos mais diversos.
Muitas dessas velhas firmas exportavam milhares de volumes em curto prazo, pois só Tião Gurgel mandava costurar e
marcar, durante os 7 dias, às vezes, mais de 400 fardos de tecidos, que saiam de seus armazéns para as praças do interior.
Naquela postura displicente, podia observar a passagem
dos homens importantes de Mossoró, seus grandes comerciantes,
as autoridades e as pessoas de destaque no seu mundo econômico. Àquela hora matinal, pelas esquinas iam-se formando grupos
que discutiam sobre negócios. Quem primeiro chegava era Raimundo Leão, achando graça mesmo quando estava sozinho. Depois, era seu Delfino, sempre num HJ impecável, de colete e de
correntão; Coronel Mota, todo de preto, baixo, olhando por cima
dos óculos, fazendo caretas para o sol; José Alves, com uma
moderação de tipo inglês; Capitão Zeta, Antonio Firmo, Raimundo Jovino, dono da fábrica de cigarro Itaú, sempre apressa93
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do; Sebastião Gurgel, com seu tom característico de fidalguia;
Antonio Florêncio, João Capistrano, João Ferreira da Silva, antigo deputado do Município de Patu; Luís Colombo, chefe da colônia apodiense; Francisco Xavier, cidadão respeitável; Mizael
Osório, Targino Soares, João Nogueira, Natanael Luz, Antonio
Tavares, João Leite, Antonio Epaminondas, Chico Marcelino, Lauro Monte, Camilo Figueiredo, Amaro Duarte, Tenente José Costa,
Avelino Cunha, Sebastião Pascoal, Francisco Borges, Osmido Juvino, José Rodrigues, Afonso Freire, Petronilo Galvão, José Carvalho, Hemetério Leite, Francisco Freire, Eduardo dos Santos e tantos
e tantos nomes que emprestaram iniciativa e esforço ao desenvolvimento econômico e a atividade comercial da cidade.
Como estes outros grupos não menos importantes, formavam outras rodas onde se encontravam Dr. Almeida Castro, de
suíças brancas, elegantemente vestido, que passeava a cidade
num cabriolet, puxado por um cavalo branco; Manuel Cirito dos
Santos, homem muito sério; Dr. Eufrásio Mario de Oliveira,
farmacêutico Jerônimo Rosado, de roupa cáqui e de colete; Coronel Bento Praxedes, de fraque e bácora, entrando em todas as
casas de negócio, e cumprimentando amigos e adversários políticos; Coronel Manuel Benício, padrão representativo dos homens do passado; Major Romão Filgueira, o abolicionista de
1883; Dr. Soares Junior, Jornalista Martins de Vasconcelos, Alfredo Castro, Silvério Filgueiras, acadêmico Nono Rosado, ainda
muito moço; Pedro Soares, o outro tabelião; professor Eliseu
Viana, Coronel Vicente Martins, Cunha da Mota, Dr. Antonio
Brasil, os quais reuniam ora na redação de “O Nordeste”, ora no
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“Mossoroense”, quando não em outros pontos e discutiam política, negócio, ou problemas da cidade.
Não faltavam, também, nesses encontros, outros tipos tradicionais da cidade, como Idalino Barbeiro, Antônio Dose Anos,
João Leite do Correio, Lula Nogueira, senhorzinho dos Santos,
professor Manuel João, Chico Negócio, Chagas de Albuquerque,
Raimundo Calistrato – Rodoca – o alfaiate Manuel Belém, seu
Bidas do Cartório, Camilo Lemos, Bodoca, Estevão Cruz, Bidora, Antonio Silvério, Sebastião Magi, Cícero A. de Oliveira,
Hermógenes Lucas, grupo mais recente a que fiquei ligado pela
convivência mais aproximada e observação profissional.
De todos, o maior, sem dúvida o mais importante, era o
que se formava na esquina do armazém de Delfino Freire. Antes
do encontro, para evitar a poeira, pois não havia calçamento,
aparecia José gavião com uma grande mangueira de borracha,
fazendo ligação nos canos que vinham de instalação do interior
do prédio e aguava toda a extensão em redor. Aquela operação
se repetia todas as manhãs, invariavelmente.
ANTONIO DO CAFÉ – Depois, lá se iam todos para o
Antônio do café, que foi proprietário, por muitos anos, do mais
freqüentado café que existiu em Mossoró, no tempo áureo do seu
empório comercial.
Esse café, em matéria de instalação, era nada mais nada
menos que um salão do velho armazém, de onde a cor da cal,
desde muito, desaparecera, tornando-se em parte, amarelecida,
noutros da sala, e único móvel era uma grande mesa retangular,
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também enegrecida do uso continuado a que se prestava. Cobriase de uma a outra ponta, uma enorme e grossa toalha e que já
fora branca, mais que de ordinário vivia como um grande tapete,
toda bordada de manchas de café, calabreada de melaços e de
gordura por onde as moscas demoravam avolumadas em grupos.
Pelos lados, entre a mesa e as cadeiras laterais, adormeciam dois grandes bancos de aroeira, altos, pesados, juzidios, com
pés largos, em cruzamento, desprovidos de encosto, ou outro
qualquer ponto de apoio.
Mas de perto ficavam duas pequenas mesinhas, sujas, sem
toalha, onde se amontoavam as xícaras e os pires. Ao fundo, uma
grade separava a cozinha. Aí, tudo era fumaça e pretume.
E não tinha outra instalação, esta única e freqüentada casa
de pasto da cidade.
Antonio do Café, o dono, era uma figura largamente popular e estimada entre os comerciantes da antiga Mossoró, nos dias
distantes do seu fastígio, quando burros e tropeiros enchiam as
ruas, numa estranha confusão dessa grandiosa babel sertaneja de
que nos restam tantas recordações gratas.
Por todo longínquo sertão do nordeste, não havia lugar por
pequenino que fosse, nem comboieiro de legítima fama que não
conhecesse o nome de Antônio do Café e não lhe citasse a casa
como lugar agradável e de boa convivência.
Fisicamente, Antônio do café era baixote, gorducho e avermelhado, careca de bom estilo e bem conservado, cara arredondada, lisa e gordurosa, com um sorriso alvar, quase sem mo-
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vimento facial; ria para todos, não discutia e cachimbava, permanentemente, olhando a fumaça que subia.
Num recanto da sala, estirava, descansava a espreguiçadeira do
proprietário, com o pano todo engordurado, de onde já desapareciam
os listados, e as pernas reforçadamente, amarradas de arame.
Era de baixo preço o custo de preciosa beberagem naquele
tempo. Café grosso, requentado, torrado com açúcar, requentado
custava apenas três vinténs a xícara. O negócio era, porém,
grande e quase todo fiado. De noite, o Antônio do Café aproveitava a demora de um dos comerciantes mais retardatários, e, com
ele, ia anotando, num grosso borrador de papel de embrulho, os
nomes dos devedores e as importâncias do fiado, pois não recebera quase nada. De ordinário, as compras passavam de um tostão, os dois vintes eram transformados num pão.
Andou por muitos lugares em Mossoró, este Café, nos pequenos quartos por detrás dos antigos armazéns da farmácia Rosado; depois, funcionou num casarão ali pelas alturas do sobrado
onde este IAPC e permaneceu por longa temporada noutra casa
grande, nas vizinhanças do antigo escritório de M. F. do Monte,
tendo, antes, demorado no quarteirão lateral dos Cavalcantes.
Naquelas eras distantes, o Antônio do Café, com seu afamado
cafedório, era ponto certo, concorrido e obrigatório, onde os grandes
comerciantes da praça davam suas horas de bate-papos.
Quando a noite vinha e as lojas cerravam as portas, já muito tarde, (os armazéns fechavam depois das sete), pelo Antônio
do Café demoravam muitos dos proprietários, na última palestra
dos negócios do dia.
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Do serviço de casa, nada sobressaía. O ingrediente da venda era de paladar puramente sertanejo, empaturrado e forte.
As primeiras horas ou as últimas, o café era invariavelmente servido em xícaras desproporcionais, enormes, verdadeiras
tigelas, acompanhadas, às vezes, de bolachões ou de biscoitos,
ao tempo coisa fina e barata. E note-se que era o comestível acompanhado de legítima manteiga de reino, a conhecida e afamado manteiga Le Peletier.
De tudo, porém, afamado era apara de Antonio de Café.
Era a especialidade e o orgulho mais justo do dono da casa.
Um tostão custava o pires, e que pires!
Em momentos vagos, às pressas, em mangas de camisa, pé
no chinelo sem gravata, os empregados do comércio, azafamados, se refestelavam, ali, engolindo e devorando pires sobre pires, com a ganância pouco recomendadora do almoço feito na
mesa do patrão. Mas, era sempre, assim, quer fosse dia, quer
fosse noite, depois da estafa do enfardamento e do martelo e do
repregamento dos caixotes.
E, às horas tardias da noite, via-se a pouca luz de um farol
todo esfumaçado, de manga remendada de papel de seda, que
balançava de um lado para outro, tristemente, soltando uma claridade esmaecida e pobre.
Era o fim de mais um dia de cansativo trabalho...
Antônio do café fechava as portas para dormir e poder reabrir cedo para atender a uma freguesia madrugadora.
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O CIRCO – Ainda por aqueles dias assolados pelas desgraças da seca e da fome do ano de 1919, Mossoró foi sacudida por
uma extraordinária notícia, com a chegada do grande Circo de
Stringuini. O trem de Areia Branca vinha totalmente tomado
com as armações, mastros, rodas de arame, bichos e artistas. O
proprietário, ao que se dizia, devia ser homem importante, pois
era amigo de seu Rosado, que arranjou as casas para a Companhia. Contavam que Stringuini era “irmão do bode”. Desembarcou rápido, marcou o terreno, esticou os arames na praça do
mercado, subiu os mastros, estendeu as lonas, e dentro de três
dias anunciou a primeira função.
Os números a apresentar eram sensacionais, como o tiro do
canhão, o salto do trapézio cego, o homem que parava o automóvel, os barristas, belgas, o vôo da morte, os cavalos, os bichos, a moça do arame, enfim, uma coisa de fazer perder o juízo.
Para o primeiro espetáculo gritei o palhaço pelas ruas e entrei de
graça, depois de ter a manga de camisa marcada a tinta, com o
numero 17. No dia seguinte, mudei de idéia e passei para o lado
da maioria da turma, que ia pular o arame, apesar dos riscos de
ser agarrado pela polícia, ou pelo grupo de fiscalização, dirigido
por Joaquim barriqueiro. A iniciativa deu os resultados desejados, pois já no quarto espetáculo estava dono da situação. Só
numa noite, pulei o arame treze vezes, tendo sido agarrado e
jogado para a rua nada menos de sete ocasiões.
As outras, saía de qualquer jeito, virando a camisa pelo avesso, mudando de chapéu, e do lado de fora, vendia o bilhete
por pouco mais ou nada, e voltava para repetir a façanha.
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Na verdade, esse circo admirável foi à primeira diversão
coletiva que conheci, pois só alguns meses depois, que começava a entrar no cinema, para ver os grandes seriados, como o AZ
DE OURO, o primeiro que passou em Mossoró, Rolleaux o
HOMEM DA MEIA NOITE, O HOMEM LEÃO, A MOEDA
QUEBRADA, por cujo ingresso só se pegava quinhentos réis.
No meio da proteção havia um pequeno intervalo, quando os
espectadores saiam para uma estreita área descoberta e tomavam
café, comprando bolas e suspiros a Chiquinha Canuto. Às vezes,
quando escasseavam os cobres, entrava cedo e ficava escondido
no quarto do motor, até a hora de principiar a sessão quando saia
burlando a vigilância de Barraca ou de “seu Né” de Maria de
Victor. Dirigindo os trabalhos do hotel, Chico Ricarte, o dono do
cinema, que era uma fera, dava gritos nos empregados de fazer
estremecer as paredes.
OS ESCOTEIROS – Certo dia, larguei em disparada, chamado com insistência pelos meninos de Luís Torquato. Era uma
festa das escolas, e pela rua passavam os escoteiros do professor
Eliseu Viana, tocando corneta e batendo tambor.
Não podia ter menor idéia do que pudessem representar
aqueles meninos fardados, marchando pelas ruas. Daquela forma, embora com a roupa sempre coberta de poeira, só conhecia
mesmo os praças da volante do Tenente João Machado, quando
chegava a Martins, arrastada pelo estridular da corneta do soldado Macaxeira, e ali passava alguns dias, lotando o sobrado velho
que dava a frente para a casa do professor João Onofre. Essa era,
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aliás, uma residência importante de Martins. O professor tinha
nove filhas moças todas chamadas Maria, que andavam de branco e nunca se casaram.
Foi nessa casa que, ao passar pela calçada, ouvi, pela primeira vez, um gramofone gritando: Casa Edson, Rio de Janeiro,
continuando com uma música alegre.
Mas, voltando aos escoteiros, de tanto perguntar, findaram
por dizer-me que aquilo era a festa de 7 de setembro, o que me
deixou na mesma, pois apesar dos meus taludos treze anos, continuava heroicamente analfabeto. Ainda na tarde desse dia, do
sobrado da Intendência, na Rua do Comércio, vi aquele mesmo
homem magro, de pescoço fino, esticando que já conhecia como
professor Eliseu Viana, sair à varanda e fazer discurso para os
escoteiros e outras pessoas que passavam, sem parar, o grupo
dos meninos era constantemente deslocado pelo trânsito dos
comboieiros e das alimárias carregandas que passavam pelo
meio da sua formatura.
Apesar de tudo, faço idéia que esse foi a minha primeira lição de civismo.
A BODEGA DE JOÃO CAETANO – Ali por perto, pela
antiga Rua do Rosário, onde outrora, focavam as casas dos pretos que vinham da libertação de 83, se encontravam, agora, três
bodegas onde fiz os primeiros conhecimentos.
Essa localização da cidade compreende hoje, toda a extensão da atual Rua João Pessoa e parte da Rua Riachuelo. Na sua
ponta, onde alargava na direção dos subúrbios, ficavam as casas
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da velha Esmerinda o salineiro Zé Caneca, do “dispensado” Manuel Isídio, o mesmo que por engano, numa noite de sábado de
Aleluia, no bairro das Barrocas, dera um surra num capim; de
Israel do Martins, guarda-costas do moço Romão Filgueira, durante a campanha Abolicionista no ano turbulento de 1883, do
velho Ló e Zé Saraiva.
A bem dizer, tais casas não passavam de taperas, com as
paredes escoradas por fora e a coberta desabando com o vento.
O quarto de negócio mais próximo era o do velho Cassimiro, que vendia café torrado, açúcar preto, gás e pão-doce e conservava nas prateleiras uma porção de garrafas vazias, algumas
que serviam de depósito as baratas.
Já o negócio de “seu” Beta era outra coisa. Possuía sacas de
gêneros, arroz, farinha, caixas de sabão, bebidas e miudezas. O dono
tinha a mania de criar canários, motivo por que se preocupava muito
mais com os passarinhos do que mesmo com a venda.
De uma feita, levei um canário cinzento pegado nas Cajazeiras,
para botar com o “Príncipe”, o melhor representante dos seus tipos.
A meninada foi olhar a briga e, com surpresa, no primeiro encontro, quando os bichos se fisgaram, “seu” Beta mandou abrir à
gaiola, desconfiado, pois o “Príncipe” levava séria desvantagem.
Passados dias, quando o fato estava esquecido, pintei o
meu canário todo com anilina azul, dando-lhe aquelas características exteriores do bugre. Avisados os companheiros, todos ficaram sabendo do truque, e lá me fui para a venda. Ele, de princípio, não quis passar o “Príncipe” com um passarinho vagabundo
daquele. Dada, porém, a insistência e o valor das apostas que já
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subiam a dois cruzados, resolveu aceitar, desceu a gaiola do torno, e preparou a luta, abertas as portas, quando o meu canário
pintado fisgou, em grande forma, o do bodegueiro, a gaiola ficou
cheia de penas. Espantado com aquilo, Beta gritou, furioso:
− Tira, tira, que não tenho canário para brigar com pavão.
E enquanto animava, com assobios, o “Príncipe”, rugia, entre os
dentes:
− Retirante safado. Seu eu não tomar sentido, ele finda trazendo um carcará!
Mas, a grande casa, dali, era a bodega de João Caetano, em
prédio amplo, de esquina, com muitas portas, onde a mercadoria
faltava pouco bater na telha.
Maior do que ela, e mais sortida, só a de Joaquim Apolinário, que ficava para as bandas do mercado.
João Caetano era homem de muitas amizades. Seu estabelecimento tinha grande movimento e ficava de portas abertas até
às nove horas. Coisas que pode parecer esquisita: João Caetano
só saía de casa duas vezes no ano: uma para assistir a Missa do
Galo, na Noite do Natal; outra para visitar seu compadre Xico
Freire, no alto da Conceição.
Vendia fiado a todo o mundo e tomava nota da conta num
volumoso caderno de papel de embrulho, um papel grosso chamado de Papel Homero.
No começo do ano, abria um novo, e o velho borrador encostado com as contas perdidas.
A sua bodega era ponto de concentração de todos os moleques da redondeza.
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Seus filhos, Mundoca (Bico Doce) e Quincas (Burro Cego)
dirigiam os grupos, onde se encontravam, desde cedo, além dos
dois, Antônio de Beta, Zé de Cassimiro, “meu” Louro, Penteado,
João do Preso, Osvaldo Belém, Alfredo de Umbelina, Cabuí,
Sólon Torquato, Luís Nunes, Titico, José Mota, Senhorzinho de
Biluco, Rufino de Anália, Misturado, Dolecé, Reizinho, Bode
Velho, Hermínio, Nelson Patu, Joaquim Diabo, Chico Cabeludo
e Manuel Quebra Ovo. Esse grupo vadio, depois que iniciaram
as partidas de Humaitá e do Ipiranga, no campo da beira do rio,
foi quem inventou jogo de bola de meia, na cidade.
Desse modo, o futebol de moleques, de meio de rua, nasceu, em Mossoró, na bodega de João Caetano.
O agrupamento fazia misérias. Corria pelas ruas, abria os
portões das casas, soltava gado dos currais, atirava pedra nos
cachorros dos quintais, ia ao circo, pulava o arem, roubava caju
do sítio de Cadó, e na grande época, comparecia, junto, à festa
da Padroeira, nos tempos em que os tabuleiros ficavam espalhados na frente da igreja, iluminados por candeeiros e querosene,
ou modernas lâmpadas a álcool.
Gozava de fama, nesta festa, a jinjibirra de Arsênio Cabo
de Côco, que vinha numa grande barrica, e era vendida a tostão o
copo. Em outras noites, sentados na calçada, ou em redor do
poste da garagem do Paturi, cada um contava sua história. De
uma vez, relatei, horrorizado, que não pudera dormir na noite
anterior, só porque vira na igreja, um defunto, todo vestido com
uma farda encarnada, cheia de botões dourados com dragonas
brilhantes, de quépi e de espada ao lado. Era o Capitão Sebastião
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Alves Bezerra, que voltara de Mato Grosso, depois de muitos
anos, onde fizera carreira nas armas, e que tinha falecido na casa
dos parentes, na Lagoa dos Paus. A impressão não durava muito,
porque logo vinha uma história diferente, inclusive os planos
preparados para arranca a nota de dez mil réis, que Chico Filgueira ia botar na ponta de um pau de sebo, enfincado na frente
do bar Elite na praça da Igreja.
De modo geral, não havia brigas entre os companheiros,
pois todos eram solidários. Mas se aparecia um estranho, como
seu deu com um batalhão de meninos que vinha ao lado do Jaburu, comandado por Zé Coió, então, o pau de amolecer o lombo.
Está aí, ao finalizar destas notas, a lembranças com que registro nelas o nome da bodega de João Caetano, ponto amigo e
inesquecível, de onde a gente só se retirava depois que o relógio
da matriz batia às noves horas da noite. Logo seguidas do toque
da corneta, que vinha da cadeia, e do relinchar do jumento de
Irmão Coleta, no cercado da Cadó, nos paredões.
E, mais do que isso, recordando, agora, a figura do seu dono, cuja bondade de espírito e confiava no próximo, certo, muito
concorreram para o estado de pobreza em que sobrevive, heroicamente, faço-o com a lealdade de um depoimento, lançando, no
campo de literatura, o nome obscuro daquele lugar aglutinador
da solidariedade de uma geração anônima, desvairada, só que
todas as tendências humanas procuravam, obstinadamente, dispersar, mas que nem por isso foi de todo inútil, ou esquecida, na
memória do tempo.
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NO CAMINHO DAS LETRAS – Em Mossoró quase todos os
meus novos companheiros, especialmente, os do grupo da bodega de
João Caetano, já tinham passado por alguma escola. Parece, assim,
que entre elas, era eu mesmo o único, totalmente, analfabeto. De
ordinário, no campo da aprendizagem, cada um deles era portador de
certos conhecimentos, já contava sua história, repetia casos de uma
ou outra escola, que frequentara, ou fatos relacionados com a vida e
atividade de muitos professores antigos.
Alguns, até, como Mundoca Caetano, os meninos de Umbelina, Sólon Torquato e Dolecé eram alunos do Colégio dos
Padres, estudando muitas matérias, inclusive a língua francesa.
De outra parte, os filhos de Beta, Osvaldo Belém e Reizinho,
eram meninos adiantados, pois tinham estudado em boas escolas
particulares, umas até com mestres bem carrascos, de todos, porém, José Cassimiro era o mais ilustre, pois sabia história, tinha
estudado geografia e gramática e tirava qualquer conta, num
abrir e fechar de olhos. Em 1942, em pleno período da Segunda
Guerra Mundial, numa viagem à Manaus, encontrei José de Cassimiro, escrivão de uma delegacia de polícia, localizada da Rua
Marechal Deodoro.
Todos eles falavam nos velhos mestres, pois sabiam de casos como o do professor Marcolino Briba, de outras gerações,
sujos bolos adquiriram celebridade entre os estudantes do seu
tempo. Agora, já não havia palmatória na escola, nem argumento
no dia de sábado. Mesmo assim Antonio Italiano, que ensinava
nos Paredões, numa casa com uma placa onde se via escrito Escola Potiguar, ainda era conhecido pela quantidade de bolos que
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despejava nas mãos dos seus alunos. Um aluno famoso dessa
Escola do Professor Antonio Italiano, foi Raimundo Nunes Rodrigues – Raimundo da Capela – por mais de meio século cristão
da Matriz de santa Luzia, recentemente falecido.
Na Maçonaria funcionava um curso para o sexo feminino,
lecionado pela Professora Perpetinha Noronha. Era uma escola
de gente boa não podiam ir por meninas de família da classe
média, que não queriam ir para o Grupo Escolar “30 Setembro”,
ou os pais não podiam botar no Colégio das Freiras. Essa escola
tinha renome pelo rigor da disciplina que a professora impunha
as alunas e também pelo regime de ensino, pois diziam que ali se
aprendia muito. O estudo era pago e só podia ser procurado por
pessoas mais ou menos remediadas.
Por aquele tempo, nas horas de conversa, quando a turma
se metia a discutir assunto sério, todos reclamavam porque eu
era o único que não sabia de nada, entre eles, pois nem ao menos
assinava o nome. Se continuasse, assim, repetiam, não passaria
daquela miserável caixa de engraxate. Alguns mais experientes
já tinham planos traçados para o futuro, como o Antonio de Beta: vocês vão ver, no ano vindouro, eu deixo esta malandrice,
vou trabalhar, ganhar dinheiro e viver como gente. Já no mês
que entra, estarei na oficina de Artur Céa, aprendendo a fazer
malas, e dali a frente é só um salto, e deixo esta vida de vadio.
Como se vê, a turma não era de todo perdida, possuía alguém com as suas idéias a mantinha certo espírito de estímulo
no que dizia as futuras atividades dos seus desajustados componentes.
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Foi, pois, com ares de alegria, que, certa vez, o Bico Doce
me atendeu na bodega, quando foi comprar papel almaço, lápis e
uma tabuada, dizendo, de modo encorajador:
− “Isso companheiro, até que, enfim, você acerta com o
caminho. Meta os peitos na escola, que você vai pra frente”.
Dias depois, quando de retorno a casa, o velho Zé Diabo
me encontrava na rua, com o livro e cadernos debaixo do braço,
dizia com certo tom de mofa:
− Aprendendo a ler, hein?
Daqui a pouco, vai ser um caixeiro nas lojas...
O COLÉGIO DOS PADRES – Assim, nesse mundo de
dúvida, sem nem possuir o estímulo dos mais próximos, com o
entusiasmo de uns e o desencorajamento de tantos, lá me botei,
uma noite, para a aula noturna do Colégio dos Padres, de pés
descalços e com um chapéu de palha de abas grandes, arreadas
por cima das orelhas.
Ali chegado, fiquei no meio de outros, sentado num banco,
separando o professor, que por sinal não veio, nessa noite. Era
num período de Semana Santa, e o estabelecimento, de ordem
religiosa, não estava dando aulas regularmente.
Mesmo assim, continuei voltando noutras noites, quase
com o mesmo resultado. Por uma dessas ocasiões, quando já
mantinha certo conhecimento com alguns companheiros que ali
compareciam, como eu, um rapaz que deveria ser empregado do
colégio, chamou-me para o ponto onde se encontrava com outros, para ensaiar-me a lição, ao que eu teria respondido:
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− “Não carece, pois não tenho livro!”.
Essa palavra solta assim, deu bem com eles que ficaram
gracejando comigo e dizendo “não carece”. Fiquei preocupado,
julgando que a palavra pudesse ter um significado feio. Muito
depois, vim saber que o verbo carecer, é um termo de salão.
Naquela posição de espera, ficava horas a fio, aguardando
o professor que não chegava nunca, até que o porteiro, um velho
corcunda, andando de mansinho, com as mãos cruzadas para
trás, chegava e dizia para todos, mas de modo tão baixo, como se
falasse para cada um:
− Vão pra casa, meninos. O professor não vem hoje.
Naquele alpendre grande do Colégio, a gente ficava como
umas sombras, pois a luz era muito deficiente, e, vez por outra,
as lâmpadas iam diminuindo de intensidade, ficando quase apagadas, depois aumentavam a luminosidade e, logo, voltavam a
diminuir.
Uma noite, olhando a lâmpada que oscilava do teto, pendente de um fio negro, um homem de óculos comentou:
− “A vida do Padre Pinto também está assim, vai e não vai”.
Na tarde daquele dia, dera-se a procissão do Encontro, ficando os andores parados na frente do sobrado da residência do
comerciante Delfino Freire. Quem fez o sermão foi um sacerdote
velhinho, de cabeça branca, todo recurvado ao peso dos anos.
O homem de óculos acertou no vaticínio:
− Padre Pinto faleceu antes do amanhecer do dia seguinte.
Com esta ausência dos professores ao Colégio, não cheguei
propriamente a ter nem uma aula naquela escola.
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Só me lembro bem que, numa noite, fui ao salão de classe
como os demais. Lá se encontravam diversas pessoas que eu já
tinha visto pela rua e entre as quais fixei, Luís Miranda, Pedro
Soares e Quincas Moura. Ri, recebi do último, que mais tarde
seria pessoa tão ligada a minha amizade, pois cheguei a ser professor de suas próprias filhas, um livro, de graça, que outro não
era senão aquele famoso Primeiro Livro de Leitura de Felisberto
de Carvalho, endereço aberto a aventura e ao destino das minhas
atividades no mundo das letras.
ESCOLA NOTURNA PAULO DE ALBUQUERQUE –
Dali, arribei sem dar satisfação com quase toda a turma, depois
de ganhar o livro, para a Escola noturna “Paulo de Albuquerque”, na Rua Dr. Almeida Castro, e que ficava numa casa grande
pegada a fábrica de cigarros Leite & Irmãos. Em frente, era o
Tipografia Leão, onde aqueles industriais imprimiam rotulagem
dos cigarros.
Entrei nessa Escola, analfabeto, pois mal conhecia a forma
maiúscula do ABC, aprendido de qualquer modo, com os meninos de Dona Umbelina, numa casa da Rua da Frente.
Na Escola “Paulo de Albuquerque” fiz, contudo, um grande progresso, pois ao término do ano letivo, tinha lido o “Livro
da Pá” até aquele ponto onde diz: Chiquinho tinha um cachorro;
e o Segundo de Hilário Ribeiro, onde a primeira leitura começa
por estas palavras: Mimi era um gatinho. Ainda comecei o Terceiro Livro do mesmo autor, cujo inicial era assim: Henrique
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tinha um soldadinho de chumbo, sem que fosse muito além que
as aulas se encerram logo.
Ali, a convivência com os soldados do destacamento policial, com padeiros, carregadores de rua, empregados, engraxates,
músicos, fechadores de cigarro, pedreiros e alfaiates, teria uma
influência duradoura marcada nos dias do meu futuro.
Os professores Raimundo Reginaldo, Silvério Noronha, Sebastião Magi e Cícero A. de Oliveira, este tipógrafo e músico, eram pagos pelos cofres da intendência, a razão de trinta mil réis por mês.
O ensino que era o mais rudimentar, só mesmo para desarmar, constava de leitura, escrita e conta. Ainda predominada o regime do rascunho, para os que se iniciavam. Não havia quadronegro. Todo o serviço era feito nos cadernos de papel almaço, e os
cálculos em outros mais grosseiros de papel de embrulho.
O mobiliário não passava de algumas mesas altas, colocadas em linha paralela as paredes, e outras que se espalhavam
pelo centro da sala. Os bancos de aroeira não tinham encostos ou
ponto de apoio para os pés, que ficavam balançando, no espaço,
pois os dos menores não encontravam o chão.
A Escola não possuía bebedouro, nem ao menos um pote.
Quem estivesse com sede, era só pedir ao professor que ele deixava
ir beber água em Antonio do Café, ponto afamado que ficava ali
perto, na Travessa Cavalcante, junto do Buraco de Hemetério.
A matrícula era muito grande, constituída por uma humanidade por demais promíscua, que já se encontrava depois dos
labores do dia para aquele outro exaustivo trabalho das lições.
Em resumo, uma gente batida de preocupações, sem nome, é
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certo, mas que por uma estranha força de vontade, ali se ajuntava, todas as noites, para a grande e nobre tentativa de aprender a
ler e escrever.
Por isso, a Escola “Paulo de Albuquerque” Ganhou nome
na cidade pelos resultados do seu ensino. O farmacêutico Jerônimo Rosado foi um dos seus grandes animadores, até aparecendo alguma noite sua atitude de homem confiante e sincero.
XICO HIGINO – O ensino não passava mesmo daqueles
rudimentos de leitura, escrita e conta, o que constituía um programa importante, PIS a maior parte chegava ali, sem conhecer
nada. Entrei na escola da rua Almeida Castro com o pé direito.
Todas as noites, antes de começar a aula, enquanto uns corriam
na calçada, outros saiam para as praças, e uns mais danados iam
até o rio dar uns mergulhos na barragem, donde voltavam esbaforidos, com o cabelo molhado, pingando da fábrica e ele me
orientava nos cadernos, pacientemente, dando-me alguns cocorotes com a mão canhota, pois a direita tinha dedos cortados pela
máquina de fazer cigarros. “Seu” Xiquinho, com pinga, mas não
deixava de me ensinar à lição, chamando-me de burro e de vadio, trabalho valioso que tanto rendimento me deu, naquela escola,
onde eu me iniciara pelo ano de 1920.
Muitos dias seguidos jogamos futebol, no mesmo time,
Humaitá Futebol Clube, o Alvi-Celeste, de tão gloriosas tradições esportivas na fase em que as partidas ainda eram apitadas
no famoso campo do Cajueiro, andamos pelas lapinhas, dança-
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mos com as mesmas caboclas, nos bailes de Loló, Guarabira e
Raimundo Loiceira.
Depois, tantos anos passados, numa das minhas andanças
suburbanas o vi, encontrei Xico Higino, arrasado, na pindaíba,
fazendo eleitores no agitado de uma campanha. Lá pelo Bairro
dos Paredões. Sempre alegre e bom, falei-lhe da escola, do banco, das lições que me ensinara. Umedeceu os olhos, bateu no
meu ombro e não teve palavras. Grande Xico Higino, você foi
uma amizade útil! Hoje, vive pelo mercado, envelhecido, vendendo cabeças de alho e de cebola para arranjar o pão amargo de
cada dia. Vida dura!...
O XEXÉU EM CENA – Lá numa noite daquela, a escola entrou em reboliço. Desde cedo, começaram a surgir pelas portas,
algumas pessoas que eram estranhas por ali. Num canto, era Raimundo Calistrato, que falava e fazia sinais. Noutro, num grupo
mais afastado, estavam dois soldados, armados de fuzil. Diante
daquela encenação, a meninada se entreolhava, com ar de espanto,
não faltando quem dissesse que daí a pouco ia haver barulho.
Os professores, esses nem sequer olhavam para a classe, e
iam e vinham, da porta para o interior, demonstrando, também,
que havia motivos para preocupação.
Passando mais perto daquele ajuntamento, um menino ouviu um deles afirmando que naquela noite iam botar paus de
carnaúba por cima da barragem para que ninguém pudesse sair
da cidade.
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Aí, então, o caso tomou outro rumo. Isso foi o bastante para que um dos mais entendidos, nas coisas do mundo e da política, insinuasse que aquela história era para prender os meninos
dos retirantes e mandá-los para a marinha.
Aquilo foi logo na pólvora. Ninguém teve mais dúvida do
perigo iminente. Cada um com os livros e cadernos metidos debaixo da camisa, ou por dentro das calças, com a conversa de
que ia beber água, tratou de escafeder-se, enquanto era tempo. E
ao sentir o vento da rua, foi só, “pernas para que te quero”, desabalando todos numa carreira de doidos, para todos os lados. Juntos, eu e Hermínio Sabino só tivemos tempo de respirar, na Bodega de João Caetano, lugar onde Pedro Cego, do Açu, com outros, cantava modas e tocava violão.
No dia seguinte, tudo estava desfeito. Não havia razão para
tanto medo. A cidade comentava a ocorrência, que se resumia nisto:
− Xexéu, aquele sujeito magro, e feito que fumava cigarros
numa piteira de palmo e meio, por motivo de uma aventura amorosa,
andava as voltas com o delegado Zé Barbosa, que não era brincadeira, e agia com muito rigor, toda vez que encontrava um processo em
que se via envolvida a honra de alguma moça pobre.
De certo, todos concordavam com a atitude de delegado, mas
não faltava quem advertisse, cautelosamente: isso ainda pode trazer
um mundo de complicações, pois Xexéu tem amigos importantes e
até um irmão que é alta patente nas forças armadas.
Sem dar ouvidos a esses comentários, o tenente Zé Barbosa
continuava seguro da sua responsabilidade. Esse velho militar
deixou, aliás, em Mossoró, uma história curiosa. Como fosse
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muito moderado, não raro tentavam abusar da segurança das suas
decisões. De uma feita, verificou-se uma reunião da Intendência
para tratar de certo assunto, de parte ligada aos interesses da cidade.
Presentes o Juiz, Promotor, o Padre e mais numerosas outras autoridades, cada um, a seu modo, manifestou sua opinião. Chamando,
enfim, o delegado à fala, e tenente Zé Barbosa não tardou em revelar sua atitude, afirmando, sem mais arrodeios:
− Ignoro por via da confusa.
Estava encerrada a sessão...
A AULA DA CADEIA – No começo do ano de 1921, a
escola mudou-se para o alto da Cadeia Pública, incompreensível
medida de restrição econômica determinada pela Intendência
Municipal, que não podia mais pagar o aluguel do prédio antigo.
A escolha infeliz de novo local apresentava todos os inconvenientes imagináveis, inclusive ser uma dependência de presídio
indicada por nela se meter uma escola, cheia de menores entre
eles desajustados e outros das mais duvidosas procedências.
Além disso, a determinação encontrava outros sérios embaraços, levando-se em conta que nem aí menos iluminação elétrica
havia no local. Ao tempo, o último poste de luz para aquele lado
ficava perdido no meio de praça, um pouco adiante da Loja Maçônica “24 de Junho”, onde colocaram dois suportes para lâmpadas,
dos quais somente um, ordinariamente, possuía instalação. O plano
de iluminação da cidade não lograva, assim, sair do centro. Para o
leste terminavam os fios, ali, naquele ponto, e, na direção oposta,
não passavam do largo dos Armazéns dos Fernandes.
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Do outro lado havia um poste final na Praça do Grupo Escolar, enquanto para a banda do rio, ficava outro na frente da
Igreja do Coração de Jesus, deitando escassa claridade para a
Rua da Prensa de M. F. do Monte. Local mal assombrado, pois
todo o mundo contava, na cidade, que o cão vinha e ficava ali,
virando os motores, acionando os maquinários e metendo o dedo
no apito, cujo eco rompia, estridulante, pelo silêncio da noite.
Quanto à escola “Paulo de Albuquerque”, para resolver o
estado de iluminação, mandou a Intendência comprar seis faróis
a querosene, com pavio e manga de vidro. Como era um processo por demais precário para atender a um serviço coletivo, foi
necessário uma pessoa que se encarregasse do abastecimento e
da limpeza daqueles apetrechos.
Fui escolhido para esse encargo com o régio pagamento de
dez mil réis por mês, ainda com a obrigação de remendar, com
papel de seda, os vidros das mangas que vez por outra apresentavam grandes rachaduras.
Durante essa no de 1921, já melhorando no nível dos conhecimentos, abandonei a aula noturna e passei a freqüentar um
curso muito mais adiantado, pagando dois mil réis por mês. Nesse novo plano, comecei a estudar gramática, através de umas
regrinhas decoradas. Comprei um volume de segunda mão a
Sólon, um filho de Luis Torquato, aquele maleiro alto, pálido,
que conversava com os espíritos do outro mundo e tinha mania
de procurar ouro num buraco que fizera nas imediações de sua
casa. O livro era edição elementar da famosa gramática de João
Ribeiro, onde aprendi uma coisa que me tem atormentado pela
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vida, segundo a qual a gramática ensina a falar e a escrever corretamente uma língua.
No dia em que peguei no compendio, meti logo esse conceito infeliz na cabeça, certo de que, com essa pequena noção,
enveredava por novos caminhos do conhecimento. Também outro, o livro de leitura, agora indicado que era série de Felisberto
de Carvalho. Aí, por igual, fiz conhecimentos com Cassimiro de
Abreu, como a leitura de “Meus Oito Anos”, poesia que todos
recitavam, entusiasmados, com a beleza e naturalidade dos versos. Veio, logo depois, outro livro importante: O CORAÇÃO, de
Edmundo de Amicis, com suas belas lições, e os contos mensais
como “O Naufrágio” e “Dos Apeninos aos Andes”.
Por último, ainda li, por inteiro, e reli, várias vezes, a “História do Brasil”, de Rocha Pombo.
Meu contato com esse livro foi tão amiudado, que fiquei
sabendo de cor os nomes de todas as suas gravuras, retratos, mapas, navios e quadros de viagem, os quais conhecia sem olhar
para as legendas. O compêndio ficou-me de tal forma grudado
na memória que, no ano seguinte, quando comparei ao exame de
admissão à Escola Normal, que abria suas portas, aos primeiros
candidatos, um dos examinadores, o Dr. José Gurjão, que por
sinal era o pavor da turma, ao enfrentar-me, quase ao escurecer,
soltou no ar, essa pergunta que era como o gume de um cutelo
no pescoço de um condenado.
− Menino, durante a guerra holandesa, o que foi que aconteceu no Rio Grande do Norte, no ano de 1633?
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Parece que estava vendo o livro aberto diante de mim, e foi
respondendo sem tomar fôlego:
− Foi a tomada do Forte dos Reis Magos, por tropas que
para ali, seguiram por ordem de van Schkoppe quando van Ceulen desembarcou em Ponta Negra... depois da deserção de Calabar e da queda do Arraial do Bom Jesus, em Pernambuco, quando Matias de Albuquerque...
− Basta, gritou o Dr. Gurjão, levantando-se da mesa, bruscamente, e perguntando: em alta voz.
− Mas, onde você aprendeu essa Historia do Brasil: Em
que livro leu isso, meu rapaz. Olhe, você nem vai mais ser chamado em geografia. Que pena que muita gente não assistisse a
esse seu exame!
Aquelas aulas durante o dia vieram também melhorar o
meu nível social, pois ali travei novos conhecimentos, entre outros com Lídio Freire, Chico Caetano – do Bom Jardim, Natalício Rebouças, Quincas Duarte e Vicente Lopes, que chegara, há
poucos dias, de uma fazenda de sertão de Luiz Gomes, com a
cabeça cheia de planos e grandes idéias dobre o estudo.
LARANJEIRAS, O PROTESTANTE – Ainda nessa época, dois acontecimentos se fixaram, curiosamente, nos destinos
da minha meninice.
Até então, religião para mim, não constituía problema.
Mesmo sem saber rezar, era, contudo, secretário da conferência
de S. Tarcisio.
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Lá, um dia, a aula foi suspensa, e o professor passou a atender a dois homens estranhos, ali chegados: um magro e alto,
de olhos vivos, movimentos rápidos e liguagem arrevezada: o
outro, um negro, cheio, alegre, de rosto luzidio, todo de branco,
com uma velha pasta de couro a tiracolo e um barítono do braço.
A conversa foi longa e apesar de estar de ouvido atento, quase
nada entendi do comentário. Eram protestantes, e estavam sempre a repetir as palavras da bíblia, evangelho, salmos e uma porção de termos novos que não me penetravam a cabeça.
Mas, se bem entendi, o professor desapontou os presentes,
dizendo-lhes que não se interessava pela propaganda, pois era
materialista...
Durante a aula do dia seguinte, os visitantes retornaram, já
então bem vestidos e com fisionomias mudadas. Ao findar a
conversa mandaram-se que levasse seis faróis abastecidos para a
praça e os dependurasse nas grades do muro da Maçonaria, assim que anoitecesse.
Àquela hora, e como a claridade no local fosse coisa nova,
muitas pessoas foram chegando, se acercando de calçada, trocando palavras, não tardando que começassem a discutir.
Do meio delas, uma gesticulava mais alto, afirmando:
− Isso vai acabar em briga. Essas capas verdes são enviadas do anticristo.
Besteira, gente, respondeu o outro, em toda a parte cada
um pensa como quer. Demais, a Constituição do país assegura a
todo brasileiro liberdade de culto.
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Deste modo, quando o Laranjeiras, assim se chamava o
pregador protestante, chegou ao ponto, acompanhado de outros,
já havia ali formada uma certa aglomeração.
A música, a sonoridade do barítono, a voz forte do pregador e as suas palavras que invocavam o nome de Deus, motivaram uma atitude silenciosa dos presentes.
Mas, vai daí, que da outra banda da rua, aparecem grupos
furiosos conduzidos por Hemetério Leite, Chico Chagas, João
Leite do Correio e Chico Marcelino, que ao ouvirem o pregador
dizer: “eu sou aquele que trago a palavra do Nazareno”, prorromperam em grito, soltando impropérios, atirando pedras no
meio do povo, e carregando, por fim, os velhos faróis da escola.
Depois do que se retiraram proferindo desaforos debaixo dos
berros dos moleques que tomaram o partido do crente.
De longe, acompanhei a turba até a calçada do Colégio dos
Padres, onde consegui segurar três lampiões amassados, jogados
no meio da rua.
Ali, deveria terminar a missão do protestante Laranjeiras,
em Mossoró, se não fosse sua disposição de enfrentar outras
vezes aqueles a quem chamava de novos fariseus.
Com tal propósito, e como se não fizesse caso do que sucedera na Maçonaria, já na noite seguinte se encontrava trepado
num caixão, na Rua do Gurgel, bem em frente à bodega de Zacarias Praxedes, cantando e repetindo versículos e palavras dos
evangelistas. Tal qual se dera na véspera, surgiram os primeiros
distúrbios isolados, que logo se transformaram em tumulo coletivo, havendo pauladas, gritos, enquanto cacete entrava em ação
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junto da barbearia de Luís Capuxu. E para se prevenir contra
coisa pior, diante daquela confusão desnecessária, o pregador
mete-se pelo estabelecimento adentro, fechando-se a porta as
suas costas, como medida acauteladora, de preventiva segurança.
A essa altura, a rua toda tinha-se transformado em um
campo de guerra.
A rixa tomara conta da praça.
Foi aí que, no meio da calçada do café de Antônio Henrique, Bodoca tomou posição e com tal ímpeto despejou um cachação em Chico Cantídio que ele foi cair do outro lado, sem
sentido, botando sangue pelas ventas.
Logo, porém, foi percebido que alguma coisa de novo estava
ocorrendo para o lado da casa de Colombo. É que daquele ponto
vinha um homem andando, passando no meio do povo, abrindo
caminho sem dificuldade, na direção da bodega onde se escondera
o pregador. Ao atingir o local, bateu na porta e falou. O dono veio
abri-la, com outros, de rifle e, punho, em atitude de resistência.
A conversa foi rápida.
Laranjeiras saiu de braço com o seu novo companheiro, que o
salvara da situação, e caminhava, entre mesma gente, que momento
antes, queria rasgá-lo, e que, agora, sem saber por que, olhava-o até
com complacência, sem ódio, sem espírito de violência.
No outro dia, o velho Beta, sabedor do acontecido, dando
vaza a sua filosofia simplista e sem maiores horizontes, enquanto
cuidava dos canários, ia conversando com a freguesia:
− Eita!... Capa verde de uma figa, se não fosse seu Rosado, nem o diabo lhe salvara o couro!...
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A GREVE – O outro fato, verificado, nessa época, é retrato
de um acontecimento, até então, absolutamente novo, no campo
das atividades sócio-políticas da vida da cidade.
O que nele há, realmente, de original, é o seu sentido de
pioneirismo, sem dúvida, primeiro movimento grevista ocorrido
no interior do Estado. Essa idéia ineficaz, a bem dizer inexplicável, dos trabalhadores de Mossoró, em 1921, era, como se pode
perceber, natural conseqüência da greve deflagrada pelos operários da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, no ano
anterior, em Igapó. O levante que pode servir ao estudo de um
curioso capítulo das lutas de classes, no Estado, não teve maiores
conseqüências, ou qualquer repercussão na ordem pública. Como ponto de convergência dos seus promotores, a Escola “Paulo
de Albuquerque”, embora colocada nos altos da cadeia, serviu de
centro de fermentação às intenções da parede. Ali se encontravam para discutir o assunto e assentar os planos, numerosos profissionais, pedreiros, carpinteiros e mestres de obras, sendo figuras mais conhecidas Chico Teófilo, Joãozinho de Zuza, João
Calixto, João Dias e Américo Julião. O professor, verdadeiro
artífice intelectual da idéia, redigiu um manifesto, em estilo alambicado, fartamente divulgado, na cidade, onde se encontravam condensadas as reivindicações. Nele, os artistas mossoroenses pleiteavam e justificavam o direito a uma coisa muito seria,
para a época, pois pediam o dia de dez horas de trabalho. Cabe
esclarecer que, então, o período normal era de doze horas, isto é,
diz de sol a sol.
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Certo a greve não levada a sério por ninguém, pois pouca
gente sabia o que aquilo queria dizer.
Ainda assim, como o movimento vinha organizado, muitos
dos serviços de construção foram paralisados.
Só houve um caso da resistência:
Mestre João Dias, pedreiro construtor, furou a greve e sua
turma continuou trabalhando. Ao tempo fazia um prédio de Delfino Freire, ali pelas imediações da Praça da cadeia. Era uma das
construções da cidade, em estilo moderno, que estava sendo administrada pelo comerciante Francisco Marcelino.
Essa casa, aliás, deu muito que falar aos amigos da vida alheia, pois tinha uma destinação especial, não condizendo com o
meio familiar, onde fora localizada.
O que não é motivo de controvérsia é que essa greve, promovida há tantos anos, fornece, hoje, ao estudioso, movimentos
sociais mossoroense, a que estão ligados acontecimentos como
os “viva dados da República”, e, 1824; o “ato de rebeldia das
mulheres”, rasgando os editais, para conscrição da Guerra do
Paraguai; a “República de João Cordeiro”, proclamada, ali, ao
tempo da casa do Barão de Ibiapaba; os “capas verdes”, iniciando a pregação dos evangelhos e a “Campanha da Abolição”, em
1883, material inédito, que não poderá ser esquecido pelos futuros historiadores da cidade.
Em remate, durante o período em que a Paulo de Albuquerque funcionou nos altos da cadeia, fiz entendimento com a literatura de ficção, através da leitura das histórias de Refles, o famoso
ladrão dos palácios londrinos, e também andei lendo alguns capítu123
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los, sem gravar uma idéia, ou acertar com o nome de um livro de
que não entendi nada: “A Ressurreição”, de Tolstoi.
JUNTO AO DEPÓSITO DE AGUARDENTE – Depois,
providencialmente, as aulas saíram da cadeia e foram para a Rua
dos Oliveiras, bem em frente de outra escola, a da professora
Tita Alves.
Nesse ponto, a “Paulo de Albuquerque” passou a ocupar
um armazém pegado a um depósito de aguardente de Antonio
Florêncio, onde, vez por outra, um dos mais sabidos penetrava e
pedia um gole.
Fiz, então, novas e boas amizades, com Quidoca e Andro
Leite, Astolfo e Eliezer Costa, Manuel e Vicente Firmino, os
meninos de Zé Carvalho, do mercado, além de Quincas Duarte,
que ali continuava, e de Raimundo de Juviano, que era o que lia
melhor na classe.
Foi nessa nova sede da escola que se iniciaram as atividades de organização da sociedade Liga Operária, movimento que
congregava, em conversas diárias, Oscar Amaral, Joaquim Carvalho, Raimundo Reginaldo, Lindolfo Arruda, Sebastião Magi e
Cícero A. de Oliveira. A fundação verificou-se em 10 de abril, a
instalação a 1.º de maio.
Naquele local da Rua dos Oliveiras, em horário especial,
eram ministradas a um grupo de meninos que despertavam a
curiosidade dos alunos da escola de Titã. Esses novos estudantes, que por sinal não sabiam quase nada, eram Dix-Sept, Dix-
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Huit, e Dix-Neuf Rosado. A demora deles foi passageira na
“Paulo de Albuquerque”.
A essa altura, começava o estudo de geografia e penetrava
no campo de matemática, queimando as pestanas numa cada do
Canta galo, para decorar os problemas e as soluções de pequena
Aritmética, de Antonio Trajano. A forma como que consegui
esse compêndio é que merece registro. Por esses dias havia em
Mossoró, um cigarro afamado, de marca Itaú. Os seus fabricantes, os Irmãos Oliveiras, homens que sempre tiveram certas iniciativas industriais, ofereciam brinde a quem juntasse um número determinado de carteiras vazias. Os prêmios variavam com o
número invólucros apresentados, e eram gravatas, bengalas,
guarda-chuvas, bolsas para notas. Depois de selecionar, por vários meses, as carteiras que encontrava, pela rua, fui à fábrica, e,
em vez dos objetos, consegui receber carteiras cheias, num valor
correspondente. Dali, fui à bodega de Chico da Luz, esquina o
velho Lucas Lavrado, na Rua, de frente aos “Quartos de Dona
Ná” e vendi os 20 maços de Itaú. Com o apurado, corri à Livraria de Sebastião Cruz, e comprei a Aritmética de Antonio Trajano por quatro mil réis!
Estava estafado, mas, realmente, compensando com a posse daquele livro ambicionado, que vivia olhando, por detrás dos
vidros da casa de bom livreiro da Rua do Comércio.
O ano de 1921 rolava pelos últimos degraus.
A cidade só discutia um assunto.
A Escola Normal era o prato do dia.
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UM EMPREGO A TROCO DE UM ALMOÇO – Daí, tantos dias se passaram que quando dei acordo de mim, estava mudando de vida. E de estado social.
Já há esse tempo, a caixa de engraxate tinha sido aposentada, definitivamente.
E mais ou menos desse período, que um velho amigo com
quem sempre privava o Coronel Vicente Prexedes da Silveira
Martins, antigo Coleto Estadual, entendeu de arranjar-me uma
colocação no comércio, pois à época, não se conhecia ainda a
safra dos empregos públicos. E correu comigo a bodega de Francisco da Luz, à fábrica de Pedro Ramalho e à casa de Oscar Epaminondas, encontrando todas as portas fechadas à modesta
pretensão. Daí, lembrou-se de um parentesco afastado que vinha
de Martins, com Natanael Luz. Da firma, era sócio um parente
de Miguel Faustino, Raimundo Nelson, chegado há pouco em
Mossoró, vindo de Massapé, no Ceará. Fiquei encostado para
espanar o escritório e levar a correspondência, a troco do almoço
e do jantar. Os empregados da firma eram bons camaradas.
OS JOGADORES DE FUTEBOL – Os dois mais importantes, Nenen de Valdevino e Navegantino Pedreiras, jogavam
futebol, no Centro Esportivo, o clube do patrão. O último, o
guarda-livros da casa, do Estado do Pará, filho de um capitão de
navio, era um rapaz de fino trato.
Questões surgidas de uma festa motivaram que o gerente
do Banco do Brasil, e Mossoró, agredisse o paraense, em plena
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rua do comércio, com um pacote de revistas, mas que, na verdade, tinha no meio um grosso cano de ferro.
O bancário, além da posição, era casado em família importante da cidade, e por isso ninguém quis aceitar a causa do guarjarino, vindo, então, um advogado de Fortaleza.
Deixei o escritório Natanael Monte & Cia., e perdi a bóia,
por uma coisa mais ou menos insignificante:
− De uma feita, o seu sócio, aquele que era parente de “tio
Miguel”, como chamava Raimundo Nelson, mandou que eu fosse levar a sua casa, um caixão com um cento de bananas.
Ora, nesse tempo, eu tinha justamente o diabo de uma namorada, na Praça da Matriz.
E o caminho das bananas era por ali mesmo.
Daí... Perdi o almoço...
NA ESTACA ZERO – E de novo estava de mãos abanando e de olhos pregados no céu.
O pior, nessa altura, é que me encontrava na cidade, inteiramente só. O resto do meu povo tinha arribado, inexplicavelmente no rumo do sertão, na procura, inútil de algumas coisas
esquecida, que, na verdade, não deixara por lá.
NO CAFÉ DE “SEU” HERMÍNIO – A situação era assim
de verdadeiro beco sem saída.
A realidade nua e crua estava ali, presente, absurdamente visível, materializada na angústia daquela situação que não apontava
possibilidade ou esperança de melhores dias. Tudo vazio, oco, entre
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o desespero e a derrota, a indicar que, depois de tanta luta, de um
esforço danado para não descer a poeira, ia voltar ao princípio, recomeçar, comendo o ao que o diabo amassou.
Nessas condições, o regime alimentar era mais uma prova
de jejum, para não dizer um atestado de fome, pois o almoço
magro que fazia às vezes de jantar, não passava de um prato de
sopa (na verdade, uma água escura, grossa onde os caroços de
feijão mergulhavam e os gorgulhos viviam à superfície) tomado
no café do velho Hermínio. E isso ainda constituía um certo privilégio, dado que aquela refeição, sob medida, era feira na lista
do fiado, para pagar no fim do mês. Não é preciso dizer que, em
poucos dias, a conta cresceu assustadoramente. O velho, o dono,
ia agüentando tombo, só Deus sabe como, cansado, com risinho
frouxo, se lamuriando, coçando a cabeça e sungando o cós das
calças, que viviam escorregando da barriga para baixo.
Lá, um dia, não agüentou mais, e contou sua história, um
triste relatório, uma coisa perdida:
− Olhe, doutor, (já naqueles dias se usava desse modismo
oleaginoso para amolecer a cobrança de certos fregueses) se o
senhor não me arranjar algum dinheiro, daqui para sábado, eu
acabo o negócio e tranco as portas.
Olhando para o homenzinho, em pé, na minha frente, parei
a colher no alto, entalado, com a possibilidade daquela sugestão.
O meu ordenado todo, no ensino da Liga, não chega a vinte
mil réis, por mês, e eu já estava devendo mais de quarenta, naquele “rico” hotel de seu Hermínio!
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NA ESCOLA DA LIGA OPERÁRIA – Claramente, nessa
altura, era de ver a diferença de haveres com que contava para
que, reajustando o crédito, não ficasse sem o recurso daquela
comida, que tinha um gosto acre de necessidade e de fome.
O trabalho, na Liga Operária, não podia dar maior rendimento.
A escola era mista, funcionando em duas classes, separadamente, a dos meninos e a das meninas. A verba de cinqüenta
mil réis, destinada à sua manutenção, era, equitativamente, dividida com a remuneração do Diretor, a minha parte e da professora Isabel Dina de Sousa.
A aula da Liga Operária ajuntava, ao tempo, um grupo de
bons rapazes e de meninos danados, cujos nomes de tantos ainda
estão pregados na memória: Vicente Firmino, do Sítio Saco,
Baxico de Amâncio, do Porto de Santo Antonio, Pedro de Viriato, Raimundo Pitomba, José Carvalho, Joca Bruno, Joaquim Diabo, Manuel Rebouças, José Bruno na Mota, Manuel e Senhor
do carroceiro, Pedro Raimundo, José Romualdo, que recitava,
cantando, o Ninho do Tico-Tico, e Alício Feitosa, famoso jogador de futebol, apesar de ter as pernas tortas como uma torquês...
Dessa temporada, conto largas horas de convivência, na
biblioteca da sociedade, onde se encontravam excelentes livros.
Foi, aí, que vi, pela primeira vez, o livro do Euclides da Cunha,
OS SERTÕES; e, seguidamente, O RIO GRANDE DO NORTE,
de Tavares de Lira; HISTÓRIA DO BRASIL, de João Ribeiro;
os romances de José de Alencar, a coleção de Coelho Neto;
TERRA DE SOL, de Gustavo Barroso; livros de Antônio Tor-
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res, de Eça de Queiros, de Alexandre Herculano, de Rui Barbosa
e outras celebridades, no mundo das letras.
Há esse tempo, também li e reli, com a emoção da idade,
um livro que me sacudiu os sentimentos: Amor de Perdição, de
Camilo Castelo Branco.
Nessa aparente tranqüilidade, entre as estantes da biblioteca da Liga Operária e as aperturas criadas com o problema do
café de seu Hermínio, os dias iam-se passando...
O JOGO DO BICHO – O resto, nesse meio tempo, espécie de
ponto nulo no meridiano das minhas atividades, ficava pela Escola
“Paulo de Albuquerque”, conversando com os professores, especialmente com um que emigrara recentemente do Aracati, muito surdo, e a quem os meninos tinham apelidado de João Cabeçudo.
Além do ensino da Prefeitura, dava aulas particulares e alguns filhos de famílias abastadas.
Não era homem curto de idéias o professor cearense. Tanto que até escrevia umas notas para o jornal da terra, sobre datas
e fatos históricos.
Mestre João girou por Mossoró como uma sombra esquecida, sem deixar memórias, sem deixar lembranças.
A essa época, a escola passara a funcionar num casarão da
Rua Coronel Gurgel, do lado da sombra, com muitas portas e janelas de frente, e que ficava só a dois passos do sobrado do velho
Lucas Lavrado, de quem se contavam, em Mossoró, novelas de
arrepiar os cabelos. O dono do negócio, que ninguém entendia pela
desordem da arrumação das mercadorias, era um tipo esquisito, de
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fisionomia amedrontadora, arredio de conversas, muito alvo, com o
rosto e as mãos cobertas de grandes manchas sanguíneas, escuras,
que lhe deram origem ao apelido de Lavrado.
Diziam uns que era doença de São Lázaro outros, morféia
branca, e não faltava quem assegurasse que aquelas marcas provinham de uma cobra que o velho comera.
De qualquer modo, para curar-se do mal terrível, o bodegueiro precisava beber sangue de menino pegado vivo, e de
quem comia ainda, o fígado cru.
Nos diversos pontos da cidade, o velho Lucas era acusado
dessas práticas, e por isso ninguém queria brincadeira com ele.
Às vezes até, quando algum vadio passava perto da casa do asqueroso papa-figo, olhava para dentro, de longe, assustadiço e
corria daquele local, que despertava tanto pavor.
Naquele sítio da Rua do Gurgel, ia, enfim, a tradicional escola
mossoroense fechar o ciclo dos seus dias tão movimentados, tão proveitosos, para o ensino, para certo grau de formação da juventude.
O presidente de Intendência tinha planos novos, entre os quais
sobressaia o do fechamento de escolas, onde estava, justamente, aquele cujo nome relembrava ilustre figura, com toda vida dedicada
no estudo. – Dr. Paulo Leilão Loureiro de Albuquerque – promotor
público da Comarca, homem de coragem e atitude cívica, que pronunciaria brilhante discurso na sessão magna de 30 de setembro de
1883, poeta e educador de raros dotes.
Acompanhei, de perto, por que não dizer com tristeza, o
fim daquela instituição benemérita, onde abria os olhos ao cami-
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nho da alfabetização e a quem devo, posso dizer, a base da minha iniciação, no mundo das letras.
E lá um dia, do mesmo modo como desaparecem todas as
coisas, mesmo as mais necessárias, a Escola “Paulo de Albuquerque” bateu as suas portas, definitivamente, deixando, porém,
marcada na crônica e na vida do ensino de Mossoró, um capítulo
certo, verdadeiramente inconfundível.
E em seu lugar, até como uma espécie de atentado público ao
costume provinciano do lugar, o que apareceu, como uma coqueluche danada, como uma praga contagiante, foi o jogo do bicho.
Seu banqueiro era Terto Diabo, rei da batota, figura de
prestígio, nas altas rodas sociais, nos grupos e arraias do pano
verde, dos naipes, dados e empresários das cartas.
O jogo tomou conta da cidade. Com aquela possibilidade de
acertar, embora vaga, de apontar, de arriscar um tostão e receber
dois mil réis, o palpite atraía, indistintamente, ricos e pobres, poucos tendo tempo de reagir ao chamariz de suas tentações.
Como não podia deixar de ser, e à semelhança dos outros,
não tive tempo de fugir ao sonho, à ganância de arrancar o dinheiro do bicheiro, e, um dia, atirei naquele mar de esperanças
mortas, minha rica moeda de duzentos réis.
Aquele dinheiro, puxado, das goelas e jogados com as
mãos frias, ao acaso da sorte, cheirava a sangue e a fome, pois
representava alguma coisa no plano do meu orçamento, cheio de
buracos, de zeros amontoados, desequilibrado por força de suas
origens e por necessidade da sua aplicação.

132

www.colecaomossoroense.org.br
O dia inteiro passei preocupado, e foi com surpresa que, de
tarde, descobri, correndo, para o lado de cá, para a minha banda, com
a mão estendida, como se fosse o portador da carta do descobrimento
do caminho das índias, o homem modesto e sujo que vendia bicho.
Grande, extraordinária notícia a de que era portador o padeiro Releque.
Chegara o telegrama do Recife.
O bicho fora a cabra.
Eu tinha tirado quatro mil réis!
VENDENDO CACHAÇA – Naquela vida seca, onde tudo
era vazio e sem graça, não surgiam alternativas que pudessem
criar problemas novos.
De tal modo andavam as coisas desajudadas de confiança, no
campo de suas realidades, que, dias e noites, decorriam da mesma
forma, obscuramente, sem motivo forte, sem nada de original, fatos
ou acontecimentos, cuja persuasão fosse modificar o ritmo das suas
horas, invariavelmente, marcadas de vago e impreciso colorido da
impossibilidade de vence: de resistir aos obstáculos.
Mas, vai daí que, nesse mundo velho, cheio de desalentos,
sucedem coisas que nem o diabo entende.
Pois não é que um dia, sem que ninguém me apontasse, foi
por obra do acaso descoberto para uma ocupação, chamado a
trabalhar numa casa de negócio?
A sensação despertada pelo convite, foi, de tal modo, atordoante que passei as mãos pelos olhos para ver se estava mesmo
acordado.
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E, no outro dia, ao clarear da manhã já estava metido por
detrás do balcão da bodega de Virgilio Barbosa, de mangas arregaçadas, andando rápido de um ponto para outro, despachando,
atendendo aos compradores, medindo litros de farinha, enrolando barras de sabão, pesando e embrulhando mercadorias.
O ponto comercial era, então, localizado no largo que mais tarde passou a ser chamado Praça Bento Praxedes. Até então, aquela
vasta quadra não recebera nome, batismo oficial ou placas pelas ruas.
Assim, quando se queria referir qualquer prédio ali situado, dizia-se:
fica bem no fundo da cada de Mestre Chico Paulino, junto do portão
do Coronel Vicente Martins pegado ao muro de João de Almeida, ou
na frente da garagem de Antonio Firmo.
A freguesia da bodega, cujo nome do dono, acerto no alto da
parede, em letras grandes, encarnadas, barradas de preto – Virgílio –
só, sem sobrenome, como fora assim chamado o maior dos latinos,
era mesclada, numerosa, mas não muito exigente. Em sua maior
parte era constituída de gente do mato, donos de propriedades, criadores, que vinham do Riachinho, das terras de Luís Bolão, da Fazenda de Manuel Baiêta, dos Ausentes, do Serrote, de Alagoinha e da
Carrapateira. Desses grupos que eram os Catolés, Mandriocas, Tatus
e Bolões, o maior, o mais importante, era o da família Bedéu. Os
Bedeus eram conhecidos pela prontidão com que atendiam seus tratos, e bastava que um deles aparecesse para ser logo chamado daquele jeito, por aquele coletivo com que atendiam na linha do parentesco
dos troncos de sua ancestralidade.
Aos domingos, e a casa ficava aberta o dia inteiro, ali se agrupavam, durante horas seguidas, os impenitentes amigos da pinga.
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A bebida habitual era cachaça do Cumbe e conhaque marca
“Arame”.
Durante horas, na alegre tempestade de copos e garrafas, quando o grupo era mais numeroso, os litros iam-se esvaziando, sucessivamente, uns sobre os outros, na sofreguidão dos bebedores, que se
legitimavam no título de bons e vigorosos discípulos de Noé.
Isso de tal modo era freqüente que, por um entardecer daqueles quando iam mais acaloradas as discussões, e teimavam
pelos bancos os pedreiros Chico Teófilo e Joãozinho de Zuza
contra Chico do Canto e o Capitão Dato, deu-se um caso de imprevistas consequências.
Habitualmente, dados ao copo, e que, por isso mesmo, não
se embebedavam nunca, naquele dia, ao que parece, não estavam
lá bem aprumados.
Sem me preocupar com a situação, pois a presença de turma veterana não tomava tempo, depois de despachar uma mulher, joguei em cima do balcão um litro cheio de gás, passando
atender outras pessoas.
Os borrachudos não deram nada e trocaram as garrafas dos
lugares.
E vai daí a grande confusão: em vez da aguardente que bebiam, entornaram querosene nos copos com outro tanto de “Fernet Branco”, bebida italiana cara, que chegara de novo e que
estava na ordem do dia, entre os amigos de Baco.
Quando me voltei para eles, a bodega estava em polvorosa:
o primeiro que engoliu aquela mistura vulcânica, explodiu, cuspiu fogo, virou bicho.
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Foi preciso juntar gente para segurá-lo.
E só saiu amarrado.
Estava feito um doido.
CONTAS PERDIDAS – Ainda que vivesse preso aos encargos profissionais daquela atividade de comércio, por demais
elementar, por isso mesmo prática, material e imediatista, era,
contudo, o negociante Virgílio Barbosa um homem de mentalidade diferente, de atitude compreensiva, e para quem o empregado era muito mais um cooperador do que um simples escravo,
como usualmente, muitos entendiam. De tal modo agia com espírito de liberalidade que, quando lhe falei certa vez, que ia faltar
um dia ao serviço, por motivo de um passeio que a Escola Normal estava projetando, no dia 30 de setembro, à povoação de
Grossos, nem fez cara feia.
Já de outro modo tão diverso era o seu proposto e sócio na
loja do mercado.
E daí, não foi sem relutância que aceitei a proposta para ir
trabalhar naquele novo ideal, onde deveria atender de modo especial, a uma numerosa e difícil freguesia constituída em sua
maior parte, de salineiros, embarcadiços homens do mar.
Não foi preciso esperar muito tempo para que começassem
a surgir pequenos embaraços, pois o empregado antigo, por sinal, parente do patrão, um sujeito mole, displicente, não via com
bons olhos aquela atividade. Muitos anos depois, andava Luis
Saraiva enrolado no campo do ideologismo da esquerda.
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Os demais auxiliares trabalhavam em pontos diversos: “seu
Paulo” vivia feito um bicho, metido dentro das quatro paredes
escuras do depósito de aguardente. Ninguém sabia, ao certo, da
sua procedência, dizendo alguns que ele era casado. Mesmo assim, tinha um namoro arrochado com Rosa, uma mocinha do
outro lado do rio, com quem vivia pelos sambas. O outro, Chico
Pilomias, alegre, da cor de azeitona preta, de cabelo luzidio e
sempre empastado de brilhantina, ficava furioso quando era
chamado de Susana. Pilomias era um esforço marcado pelo dedo
da vitória. Saído de um mundo desconhecido, de uma luta imensa, desigual, viera de Caraúbas, batendo no pé de um comboio de
burros, e sabendo os sinais do alfabeto “Morse”, pois na sua cidadezinha, fazia às vezes do telegrafista, substituindo, no horário, o funcionário Joca de Góis, sempre que este ficava cochilando, em alguma banca de jogo de azar.
Daquele negócio apertado, Pilomias embiocou pelos estudos,
sem se saber como, e fez carreira brilhante: hoje é alto Funcionário
da Fazenda Federal, Medico e Oficial do Exército Nacional.
O que ninguém podia nunca imaginar é que daquele grupo
inexpressivo de caras sujas, que engoliam precipitadamente os
pratos de feijão, naquele almoço afogueado, saísse alguém capaz
de fazer da vontade uma bandeira de sobrevivência.
De qualquer modo, fiquei pelo estabelecimento do mercado público, trabalhando com João Mariano. Ali, fui transformado numa espécie de máquina de despachar.
Além do mais, por esse tempo, o gerente descobriu que eu
possuía uma habilidade peculiar para receber contas perdidas. E
137

www.colecaomossoroense.org.br
assim, logo que afrouxava o movimento dos compradores, eu
ganhava a rua, à rua, a procura dos velhacos. Vale dizer que o
serviço nem sempre dava o rendimento desejado, pois, não raro,
retornava como saíra, sem trazer nada. Mas, com surpresa de
todos, lá um dia recebia um atrasado por que ninguém dava vinténs de mel coado.
Nessa brincadeira topei paradas arriscadas, como a que se
deu, um dia, com Estevão, irmão do Cazuzinha Fogueteiro, que
tentou me dar uns bofetes, porque eu bati, com força, na ponta
de Maria Relâmpago, sua amásia, para receber o dinheiro de um
vestido de seda que ele comprara fiado. De outra feita, Carrapeta, uma mulher danada, da Ria da cadeia, botou-me o cavalo,
armada com um pau de vassoura, porque estive em sua residência, três ou quatro vezes, atrás de liquidar outra conta perdida.
Andaram as coisas nesse pé, quando veio o balanço de firma, no fim do ano, antecedido de certas escaramuças entre Virgílio Barbosa e o seu sócio. Em vista disso, este dizia, sem reservas, que ia abrir um negócio igual, num ponto em frente, que
já comprara a Abel Duarte.
Ao tomar conhecimento do fato, o dono da loja declarou a amigos que me passaria o negócio com procuração e carta branca.
Com essa notícia, João Mariano recuou, desistiu da intenção da instalar-se, por conta própria, e desmantelou-se numa
guerra surda contra mim, do que resultou uma coisa inevitável:
fui posto no olho da rua.
A situação tornava-se difícil, pois o emprego dava-me uma
vida de príncipe, com mesada certa e quarenta mil réis por mês.
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A essa altura, já estava em meio do último ano da Escola
Normal e como as despesas fossem grandes, resolvi continuar
naquelas atividades de bodegueiro.
Consegui, já então, com o conhecimento dos comerciantes,
um crédito de duzentos mil réis, em mercadorias, e instalei uma
venda na Baixinha, junto da cada de João Delmiro, que era maquinista da Estrada de Ferro.
O sortimento é que era de fazer pena: alguns quilos de açúcar e outros tantos de café, meia saca de farinha, duas cuias de
feijão, rapadura, sabão e gás. Os cigarros ficavam metidos numa
caixa velha de cortiço de uma jandaíra que ainda estava pendurada na parede.
A cachaça, que não devia faltar, pois chamava a freguesia,
ficava escondida numa garrafa, dentro de um pote meio d’água,
bem à vista do fiscal, num canto da sala.
E bem de ver que desse modo, não havia fiscalização que
me pudesse pegar, e eu continuava, livremente, mercadejando,
sem pagar imposto.
Esse estranho e escasso negócio prosperou, contudo em
pouco tempo.
Quando liquidei a bodega, pagando a todos, integralmente,
tinha saldo em dinheiro, e apesar da minha relativa experiência
de lidar com traficantes, recebendo contas perdidas, o fiado do
negócio ia pra mais de cem mil réis.
Aí findava o ciclo da minha atividade comercial, em Mossoró.
A bodega da Baixinha fechava também uma época na minha vida.
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LITERATURA DE CORDEL – Depois de cinco ou seis
meses de aulas na Escola Noturna “Paulo de Albuquerque”, onde
me iniciei, analfabeto, com treze anos de idade, estava terminado
o meu curso primário, que não contara com outro qualquer elemento de aprendizagem, além daquelas noções de leitura, da
escrita e das contas.
Esse contacto com as primeiras letras foi assim uma verdadeira aventura de desbravamento. Em Martins, durante os primeiros tempos, tinha idéia da escola da professora Ana Leite, lá
na Rua das Pedras, perto da cada de Chuça Velha, e vizinha à
fábrica de Cícero Fogueteiro, que fazia rodas, balões e busca pés
para as festas da padroeira.
À escola de Ana Leite iam os meninos que podiam pegara,
como os filhos de João Xavier, os meninos de Porcino Costa e os
netos do Coronel Cristalino.
Do grupo escolar, que ficava na Rua Fria, e que, só muito
mais tarde, vim saber que se chamava de “Almino Afonso”, também minhas memórias são mais escassas, pois só o via de longe,
passando pela calçada e esticando o pescoço para dentro das salas,
onde os alunos liam alto, cantavam, ou faziam exercício.
Tenho desse período, ano entanto, uma recordação inapagável que é a da chegada, à cidade, de um casal muito jovem,
que era o professor Abel Furtado e sua esposa D. Celita Viana.
Moravam numa casa nova, pegada à de Abel Austero Soares.
Sua passagem pelo grupo ficou marcada pelas festas e pelos desfiles escolares, que promoveu em Martins.
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Parece que esse professor possuía uma formação especial,
sendo particularmente dado à experiência dos passeios escolares.
De uma feita, quando com outros moleques tomava banho no
açude da Marizeira, ele chegou, com os meninos, e explicou-lhes
muitas coisas junto à parede, onde a água vinha morrer. Também
mais tarde quando me embrenhei por outros estudos, vim a perceber que aquilo era uma aula prática, sobre acidentes geográficos, algumas coisas ligadas às denominações dadas às águas e às
terras. Curioso professor, esse Abel Furtado!
A figura do ensino, porém, de quem mais ouvi falar, foi a
do professor Dubes, que chegara recentemente à cidade. Para
estudar com ele, vieram do sítio os filhos de João Felix. Todos
os dias, deixavam os livros guardados na casa de calçada alta da
estrada da Serrinha. De noite, cautelosamente, eu e minha irmã
Antonia, folheávamos os compêndios, um a um, virando as páginas, olhando as figuras, sem poder imaginar que aquelas letras
indicavam nomes e idéias.
Mas, aquilo durava pouco, pois tinha de dormir cedo, e acordar de madrugada, para correr aos engenhos de cana, ou aos
roçados, e juntar mandioca para as casas de farinha.
Tempo danado de bom. Despreocupado. Simples, e por
que, não dizer, feliz?
A Escola “Paulo de Albuquerque”, com as suas lições, abriu-me as portas para um mundo desconhecido.
Talvez para uma vida nova, também.
De posse desse cabedal de conhecimentos, na verdade bem escasso, entrei em contacto com os livros, rasgando caminhos para
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uma nova vida. E, então, a minha grande impressão dessa iniciação
literária seria a de descobrir uma casa de que, ainda hoje, conservo as
mais doces memórias: A LIVRARIA CRUZ & IRMÃOS, de Sebastião Cruz, de “seu Tião”, como a gente o chamava, situada em Mossoró, na antiga Rua do Comércio, bem em frente da farmácia Rosado, pegava ao antigo sobrado da intendência.
Em seu interior, no meio das enormes prateleiras, das estantes
envidraçadas, dos balcões e dos depósitos de impressos, vi decorrerem, sem pressa, os melhores dias daquele passado distante e disperso.
Na verdade, nessa primeira fase não me preocupavam os livros, de que não possuía a menor idéia, nem as bonitas coleções,
ricamente encadernadas, com nomes dourados nas costaneiras. O
que me prendia, sobretudo, na livraria de Tião Cruz, eram os pequenos impressos, as brochuras sem menor valia, os folhetos de cantadores, custando duzentos ou trezentos réis o exemplar, mas todos repletos de encantadoras aventuras e belas descrições.
Desses livrinhos esquecidos, o nome de muitos não me sairia mais da cabeça. O primeiro que li foi Canção de Fogo, o mais
célebre entre todos. Depois era uma série interminável: Pedro
Cem, Furundango, Pedro Malasartes, Antonio Silvino, Roberto
do Diabo, os romances de Zezinho e Mariquinha e de Alonso e
Marina, a peleja de Inácio da Catingueira com Romano, a luta de
Serra Azul com azulão, o desafio de Preto Limão Nogueira, além
de tantos outros, como: A Imperatriz Porcina, a Princesa Magalona, a Donzela Teodora. Foi no correr das folhas desses livrescos baratos que realmente aprendi a ler.
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Noutro período mais distante, eu teria oportunidade de analisar o trabalho do homem de iniciativa que era Sebastião Cruz, o
livreiro da minha província literária. Ele me emprestava os livros
para a leitura noturna, à luz fumarenta de uma lamparina, no
bairro pobre da Baixinha, depois de um dia de lutas, numa bodega do mercado público.
OS CLÁSSICOS – E que grandes livros possuía, então a
livraria do Cruz!
O proprietário não se preocupava muito na escolha dos pedidos. Metia ordem no correio e dizia para o gerente da Livraria
Alves, no Rio, que lhe mandasse um conto de réis de literatura
boa! E daí, a uns 40 ou 60 dias, começavam a chegar os caixotes,
entufados de preciosidades: Os Sermões, de Vieira; A Nova Floresta, de Bernardes, Os Lusíadas; A Velhice, do Padre eterno; O
Lunário Perpétuo; As Coleções de Alexandre Dumas; Herculano, com Eurico; Romeu e Julieta; Quo Vadis; A Ressureição, de
Tolstoi; As Mentiras Convencionais de Nordau; Cervantes, com
D. Quixote, em edição de luxo; O Amor de Perdição, de Camilo;
os romances de Vitor Hugo; Eça, com as Cidades e as Serras;
Livros de Zola; Balzac, com Tio Goriot e Eugênia Grandet; tudo,
enfim, o que era traduzido; entre os nossos, Macedo, Machado
de Assis, Alencar, o mais lido, talvez, Raul Pompéia e o Ateneu,
Aluísio de Azevedo com o Cortiço e o Mulato, Castro Alves,
Gonçalves Dias, Bilac, em belos livros que saiam da Garnier, da
Briguiet e da Quaresma, a livraria onde Rui Barbosa ia alterar o
preço dos livros estrangeiros.
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Essa, a livraria de Mossoró.
Esse, o grande Sebastião Cruz, o visionário, o pródigo, o
idealista, um perdulário da cultura no sertão.
A DERROTA DO LIVREIRO – Depois o negócio decresceu, arruinou, e desmoronou-se. O livreiro tentou salvar-se, e
recorreu a tudo. Misturou as mercadorias, e de par com os livros
passou a vender bugigangas de toda espécie: quadros, terços,
fechaduras, martelos, pião e parece que até chocalho.
Um dia, tudo aquilo que fora o seu grande sonho, caiu de
água abaixo, aniquilou-se, e lá se foi o Cruz, abanado as mãos,
sempre sorrindo, milionário de esperança e pobre de vinténs.
Hoje, esse homem admirável, esse extraordinário Sebastião
Cruz deve andar mofando, aí, pelos fundos de alguma seção dos
Correios, contando cartas, amarrando jornais, tentando decifrar a
letra miserável dos endereços, suando, fazendo força, amassando
o diabo do pão do desencanto e da derrota.
Ufa, seu Tião...
Para os homens de espírito, como você, essa vida é um buraco.
IMAGEM DO TEMPO – Hoje, revendo o tempo passado,
não tenho idéia de outra influência mais envolvente e duradoura
do que a que sobre minha existência, até então sem denominador
comum, exerceu aquela casa de livros, perdida numa distante
cidade do sertão.
Em seu meio, no contacto da sua rotina ou das suas atividades, ficava horas, absorto, preso ao poder do seu estranho do144
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mínio, olhando as brochuras, admirando as costaneiras com seus
nomes lustrosos, manuseando um dicionário, passando de uma
para outra estante, enlevado, no mundo desconhecido daquelas
preciosidades, em que os compêndios faziam limites as fronteiras, por onde começava a divisar o claro de outra vida diferente,
nova e rica de atrações, de encantos, de promessas, até de esperanças e de sonhos...
Ali, na convivência daqueles amigos silenciosos, vagava
tempo sem conta, indiferente aos passos e ao sussurro dos que
entravam e saiam, e aos próprios olhares do dono do estabelecimento, que não se preocupava com a minha presença inútil de
freguês habitual e barato, que folheava, consultava, lia, e, no fim,
não comprava um almanaque, uma carta de ABC, uma caderneta
sequer. Mesmo assim, ficava esquecido dentro da loja, alheado
do movimento da cidade, que arfava pelas válvulas do seu comércio importante, sem fazer caso daquela gente que pensava
noutras coisas, que se agitava, que passava pelas calçadas se
acotovelando e que se ia rápida, célere, avançando, empurrada a
tom de caixa, pelo instinto da necessidade de chegar primeiro, de
não perder o negócio, a oportunidade, o lance vantajoso...
Em observação indiferente, e à imagem dessa ordem de
preocupações, dois grupos, no entanto, teimavam em ridicularizar minha assiduidade na livraria. O dos moleques da minha
espécie, os antigos parceiros das bancas do mercado, da bodega
de “seu Beta” e do víspora do velho Cassimiro, ajuntamento com
que enfrentava as sentinelas e pulava o arame do circo de Strin-
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guini, e que, agora, em vida incerta, derivava para outros rumos
mais perigosos.
E outro, muito pior, o dos “novos ricos”, gente igual que
escapava dos mesmos buracos da miséria, os egressos dos subúrbios, dos clubes de segunda classe, do bilhar de Nezinho Dozeano do Caratê de Zé Mendonça, e que, promovidos de posição,
empregados no comércio ou auxiliando em algum armazém,
iam-se juntando às boas rodas, penetrando, a muque, na sociedade, integrando as mesas e as cervejadas dos que tinham dinheiro
e nome, mas não davam para nada.
Os primeiros, mais sinceros, mais humanos, falavam, francamente, confessando que aquela história de pensar em escola era um
tempo perdido, uma grande besteira. Estudo, dizia sempre um dos
mais expeditos, era coisa pra gente rica, de posição, de família, como
os filhos de seu Delfino ou os meninos do capitão Zéta.
Os segundos, porém, muito mais pretensiosos, cheios de
fumaça da vaidade e do prestígio que lhes vinha dos bailes do
Ipiranga e do Humaitá, nem davam palavra, olhavam desdenhosos e passavam ao longe, importantes, metidos nas boas roupas
de casimira, que recebiam de presente, depois de um jogo disputado onde um gol de última hora, valia sempre uma fortuna.
Longe do mundo, Tião Cruz, de calças pretas e de suspensórios, com uma repá de cabelo liso que lhe caía pela testa, ia e
vinha, no interior, do estabelecimento despachava, entregava os
pacotes, recebia o dinheiro – era inalterável, clamo, mudo como
o silêncio de uma sombra.
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NOMES E APELIDOS – O mercado de Mossoró, na sua
movimentada crônica, sempre foi uma fábrica viva de apelidos.
Poucas foram mesmo às pessoas que por ali passaram e
que não saíram marcadas com um desses doestes estravagantes,
arranjados ao acaso ou por qualquer motivo que tivesse semelhança com a troça.
De todos os comerciantes do local. Deco Damião transformava aquilo num inferno, pois era mestre na arte de aperrear
velhos de fazer doidos e de chamá-los por nomes que provocavam respostas e desaforos de tremer os céus.
No caso da pesquisa esses registros são ricos de peculiaridades, e entre tantas que eu vi e ouvi, no meio da barafunda daqueles dias, quando fui empregado na bodega de Virgílio Barbosa, alguns ocupam lugar importantes nestas memórias secas.
Aí, vão os registrados para que não fujam a grande lei do
esquecimento.
Era assim, aquela gente.
Benício GAGO, de uma família de valentões, Velho Gago,
um dos seus troncos, passava por ter desencantado um lobisomem, no portão do cemitério. Benício bebe até chumbo derretido. Mané CACHIMBINHO é o mais popular dos malucos de
Mossoró, João MEIA NOITE, preto como carvão. Contam que
esse negro, que dirigia automóvel, pegou uma carreira com o
diabo, na Várzea do Açu. E só não ganhou por que faltou gasolina no tanque. Manuel QUEBRA OVO, borracha. Morreu em
conseqüência de ter ingerido um litro de álcool, de uma vez,
Maria CABEÇA TORTA: Devia ser pescoço torto, que era o seu
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defeito físico. Pedro VACA MORTA. Por certo matou alguma
vaca do vizinho. FARINHA COM SAL, meliante perigoso. Antônio CARBONATO. Só podia ser parente embora remoto, de
bicarbonato de sódio. João PÉ DE CHUMBO, pé de lombada de
sete arrobas. Ana FOGO, criatura amalucada PAIÊTA, limpador
de carro. Zé GUELA, era de uma raça de cabras danados. Pó
nada, metiam o pau na polícia, e na hora de onça beber água,
voavam nas pernas. Sempre que conseguiam alcançar o cercado
do patrão e botar a mão numa estava da cerca do sítio do Coronel Filgueira na beira-do-rio nunca mais eram presos. Zé ALINHADO, poeta lunático. Zé BROCA era do Apodi e tirava couro de sapo. FUMACINHA, meu companheiro de caixa de engraxate, Vice em Natal, vendendo bilhetes de loteria, pequeno e
leve como o vento, PANQUECA, muito velho e bom, não se
zangava com os aperreios da meninada, ou dos grandes. PÉ
OCO, verdadeiro alambique, aberto para o bucho. Honesto. BACORIM consertava chapéu de sol, ou melhor, desmantelava.
PAU OU OLHO DE CEBOLA. Varredor de rua. Pegava no vento. Morreu doido. TORÉ, monarquista. Carregava sempre um
respeitável porrete de jucá. Pedia esmolas com um S. Sebastião
metido em uma caixa de papelão. CANCELA. Parecido com
porteira, CANIVETE virava bicho. PAVIOLA, nunca perdeu
palpite na borboleta. Estevão CASCA GROSSA vinha dos escravos de 1883. Era filho da preta MERÊNCIA. Antônio CAMBÃO, engraxate do meu tempo. Pau d’água. Tocador de violão.
A cachaça acabou-o. Antonio SOCÓ era maneta. Nadador corajoso. Morreu bêbado, quando atravessava a barragem, em rio
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cheio. RELEQUE. Sem identidade. PIANO, não era músico,
nem instrumento, senão de recados. ENGENHEIRO DA MORTE, empregado de uma companhia de capitalização. CHICO
PINDURA, flandeiro remendão. Amigo da pinga. CABO DE
COCO, mestiço turbulento, de uma raça que deixou nome pelas
estrepolias que cometeu. Muitos repetem, na cidade, que deu um
deles, o avó ou bisavô, certa noite, dormiu no cemitério, fazendo
quarto a uma velha, para ganhar dois mil réis. PÃO DE ONTEM, retirante de 19. Só comprava pão do dia anterior, porque
era mais barato. FURÃO ERA O APELIDO DE JOAQUINZINHO. Uma tarde fez barulho, pois trepou-se no cocuruto de torre
da igreja. QUARENTA PÃES, um flagelado das secas que devorou 40 pães de uma assentada. PORTA LARGA, comerciante
que tinha bodega numa garagem. FÉ EM DEUS era pintor. Matou
um homem com um pau de enrolar fumo. João de CACULA não
era o benjamim. Caçula era o nome de mão dele. Luís PEITO DE
AÇO, ainda assim, morreu tuberculoso. MARRECO, descuidista.
PÉ DE LANCHA, pata quilométricos. ESPINGADINHA, profissional de dar água aos animais dos comboieiros. BODETE, também SINHÁ MARIA O BOI BEBEU? Velha terrível. Soltava nomes de fechar as portas. MANÉ CAFÉ, recadista. BOI VEIO, barbeiro dorminhoco, ALICATE nunca serviu para arrancar prego. E
VENENO e um sujeito que não mata ninguém.
Em Mossoró, muita gente só e conhecida pelo lugar de onde veio, como: ZÉ CEARENSE, Manuel do Açu, Chico Canindé, Jacó do Apodi, José Paraibano, Maria Aracati, André do
Corgo, Porfírio do Brejo, Nilton Paraú, João Seridó, Chico Pa149
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nema, Luzia Ceará, Artur Paraguai (esse é de casa e tem medo
de chuva) Zé Campina, Chica Patu e Guarabira.
Outros nomes são mesmo de família: Mandioca, catolé,
canção, 12 anos, Preá, Diabo, Dunga, Bolão, Maniçoba, Milivez,
Caneco, Prego e Capuxu.
O futebol foi, no entanto, a grande fábrica de apelidos:
Misturado, Cossado, Saruê, Jacaré, Mansidão, Bitu, Rolou, Crocodilho, Peroba, Mala Velha, Maduro, Bico Doce, Burro Cego,
Carrapeta, Fuim, Gavião, Gordura, Moba, Tenente, Mourão,
Parafuso, Candoteira e Chá de Burro.
Conta-se, por fim, com uma extensa relação, cuja identidade e difícil de estabelecer: Bidora, Mané Mucreva, Boca-Torta,
Sebastião Cangalha, Tenente Jabá, Irmão Coleta, velha Cocota,
Bodoca, Lessa, Zequinha de Cadó, Bananeira, Zé Faxina, Luis
Pensinha, Mané Derreis, Açúcar Preto, Dourado, Joaquim Relaxado, João Cabeludo, Joaquim Bonitinho, Pouposo, Capote, Maria Ursa, Seu Rola, Cabo Facada, Quero Água, Antonio Dobinha, Maria Marreta, Chaga Camisola, Luzia Garrucha, Fome,
Chico Caenga, Da Ema, Chupeta, Negus, Bispo, Cardeal, Balseiro, Fóbica, Chico Carocha, Maria Prá quê veio, Manuel Gergelim, Cabo Zé, Laurinha Eu Caio, Chumbinho, João Palangana,
Zé Venta Branca e Regina do Caroço, entre tantos cada qual o
mais curioso e extravagante.
Todos esses tipos viveram pela cidade e tiveram sua história e seus pedaços de miséria.

150

www.colecaomossoroense.org.br
OS CAFEÍSTAS DE MOSSORÓ – As Associações de
Mossoró concorreram de modo inequívoco, para a criação de um
espírito de classe e apara o desenvolvimento de um plano de
valorização humana dos seus agremiados.
Historicamente, a primeira dessas entidades, a mais importante, sem dúvida, a União Caixeiral, surgiu no ano de 1911,
congregando os auxiliares do comércio local.
Seu principal animador foi o guarda-livros Francisco Isódio
de Sousa, homem de cor, de origem, mas portador de talento e de
extraordinária força de vontade chegando, na vida pública, a exercer o cargo de Presidente da Intendência Municipal de Mossoró.
Com seu exemplo e trabalho deu à sociedade uma orientação sadia, idealista, abrindo, sob seus auspícios, a primeira escola de ensino comercial, que muito concorreu para melhorar o
nível de conhecimentos dos auxiliares das antigas e importantes
casas de negócio da praça.
Depois, fundou-se a União de Artistas, seguida, em pouco
pela Liga Operária.
Deste modo, pela natureza das minhas relações de amizade
com os seus dirigentes, fui encarregado de organizar a biblioteca
dessa última sociedade, sendo eleito para o cargo, na Diretoria.
Alguns anos mais tarde, nasceu uma profunda dissidência
na União de Artistas, resultando o afastamento de mestre João
Dias, que se desligou do antigo sodalício e foi fundar o Centro
dos Artistas, de que fui secretário desde os primeiros dias.
A nova entidade funcionava num armazém, lá pelas imediações a casa de Basílio Quaresma Torreão. O trabalho das duas
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sociedades tomava-se tempo, especialmente, nos dias de domingo, em que ficava privado das valsas de Maria Gorda e, no Alto,
na casa das Mirandas.
A Biblioteca da Liga Operária era, contudo, a menina de
meus olhos.
Dando início assim a uma grande campanha de aquisição
de livros, distribuía circulares para os quatro cantos da terra.
Os resultados não se fizeram esperar, pois muitos atenderam,
pressurosamente, mandando publicações importantes, como Tavares
de Lira, Rafael Fernandes, Joaquim Inácio, Sebastião Fernandes,
Josué Augusto, Filipe Guerra, Hemetério Fernandes, Ezequiel Vanderlei e Antonio de Sousa. Outros, no entanto, como Café Filho fizeram ouvido de mercador, não dando resposta à carta.
E, veio, daí, uma coisa curiosa, que me despertou a atenção. O professor R. Reginaldo, que gostava do espírito combativo do sujeito, embora nunca o tivesse visto, para afastar a censura motivada por aquela desatenção, mandou comprar vários livros em Cruz Irmãos, e fingindo uma assinatura qualquer, ofereceu-os em nome do futuro líder político do Estado.
Há, porém coisas mais curiosas, no que diz respeito às suas
atividades políticas, na importante comunidade que era aquela da
Zona Oeste.
Destas, por exemplo, a visita de Café Filho à Mossoró,
muito deu o que fazer aos seus escassos amigos.
A coisa foi em 1925.
O grupinho inexpressivo teve de suar, de se desdobrar, de
correr por seca e Meca, nos arranjos e preparativos da recepção
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que não poderia ser estrondosa. E como nem tudo foi acertado
com a necessária antecedência, as notícias da viagem andaram,
de tal modo desencontradas que o itinerante entrou na cidade,
sem que ninguém disso se apercebesse e muito antes na hora
marcada para o encontro.
Ante o imprevisto desconcertante, os seus adeptos tiveram
de providenciar, acordamente, o seu retorno, para o outro lado
do rio, devendo ali permanecer com alguns, à sombra dos pés de
oiticicas, e esperar o momento em que o comércio fechasse as
portas para juntar mais facilmente, o povo que ia pela rua.
E foi o que fez.
Daí a pouco, na frente da Igreja, a banda de música e os
fogos do ar iam convocando as caras para aquele ajuntamento de
emergência.
Muitos do que passavam iam parando, e ficava só por curiosidade pois nem sabiam mesmo do que se tratava.
A chegada foi uma coisa insossa, vulgar, sem entusiasmo,
sem vibração pois o esforço do grupo local não bastara para
convencer ninguém meio aquela indiferença de gelo, que cercava o acontecimento, de parte das pessoas importante, dos homens de comércio e dos políticos de Mossoró.
Houve, contudo, discursseira braba, farta, de dar no meio
da canela.
Ao agradecer, usando, agora, dar suas próprias palavras, “aquela vibrante manifestação, que o povo livre da heróica cidade de Baraúnas lhe prestava”, ia referindo-se à necessidade da organização
das classes proletárias, quando uma voz apertou, de longe:
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“Como na Rússia bolchevista!”
“Isso mesmo, como na Rússia bolchevista”, concordou o
Café Filho, agarrando-se, imprudentemente, à ponta daquele nó
de corda escorregadio.
Depois, dali, e no correr da noite, vieram as confabulações
políticas, já aquele tempo (vejam só que balela) realizadas a portas fechadas.
Seguiu se o banquete, lá para as bandas da Rua Doze Anos,
numa casa de mestre Caboclo Dias.
É tempo de esclarecer, aqui, que à época, o grupo cafeísta
de Mossoró era, por demais, obscuro, se não anônimo, pois não
contava ainda com a solidariedade de José Otávio, Raimundo
Juvino, Antonio Leite, Germano Caenga, Pedro Leite, dos Bedéus, Terto Aires, José Luz, Hermógenes Lucas, Lula Nogueira,
Zé de Vasconcelos e Tiers Rocha, que só para os dias da Revolução de 30, vieram engrossar as hastes revolucionarias.
O automóvel que fez o percurso com o futuro Presidente da
República, sem que ao menos o motorista pudesse sonhar que
lavava, ali, ao seu lado, um homem de tantas possibilidades, no
futuro, esse merece uma palavra, uma referência, pois era um
fobica atrevido, que engoliu a estrada e sobrou duzentos mil réis,
pelo transporte.
Mossoró sangrou, teve de virar, cascavilhou os mealheiros,
fez-se a cota inevitável – aliás, quem deu mais dinheiro foi Luís
Prego e arranjou-se, enfim, os sobres da viagem.
Bem se vê que o capítulo deveria ter uma título assim:
“− Como se cozinha um político no Rio Grande do Norte”.
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O tempo viria, contudo, trazer uma grande lição.
Quando o jornalista Café Filho tornou-se homem importante, relegou sem pena os seus velhos e dedicados amigos ao mais
completo esquecimento. Teria sido velhos e dedicados amigos
ao mais completo esquecimento. Teria sido justo esse procedimento de um homem cuja vida fora marcada por tantas lutas?
AS MENINAS DA ENGOMADEIRA – Coisa de gente
sem importância, ninguém fazia caso daqueles repetidos encontros, e tudo ia passando sem que surgisse suspeita de nada.
As visitas, à noite, à casa da velha Joaquina de Timóteo, ali
no Ato do Canta Galo, bem poderiam ser tomadas pelo lado da
minha amizade com Neco Charuteiro, com quem todas as tardes
ia treinar no campo do Palmeiras, o clube de futebol dos salineiros do Bairro dos Paredões.
Mas, não tardou muito, e os comentários da vizinhança tomaram rumo diferente, dizendo muitos que aqueles passeios
tinham segundas intenções, e não faltando mesmo quem chegasse a jurar, com os dedos em cruz, que Rosinha de Zé Diabo andava botando uns olhos de gata manhosa para o meu lado.
A insinuação não foi disperdiçada ao vento. E vai daí que,
girando a conversa de boca em boca, e sempre aumentada, durante o baile da Noite de reis, quando foi queimada a lapinha da
casa de Guarabira, estourou a grande encrenca daquele namoro.
− Até ali, no decorrer daqueles dois meses, o romance progredira muito. E certo que no começo, as opiniões andaram criando certas divergências.
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As duas primas levaram muito a mal a moleza da tia, consentindo que Rosinha saísse a toda hora, para conversar na esquina da rua, ou vivesse tocaiando o rapaz, correndo de um ponto para outro, como cobra quando perde o veneno.
Depois, porém com o correr de tempo, as coisas foram-se
modificando, melhorando, adquirindo confiança.
E que, em parte, a história das outras começava a figurar
no rol das palestras da casa da engomadeira de Grande Hotel.
Enedina e Laura tinham, também, arranjados uns namorados e,
agora, preocupadas com os seus, pouco vista davam dos encontros de Rosinha, que de seu lado não se importava com o fuxico
das duas.
Assim, à hora certa, eles se dirigiam para os pontos ora à
esquina da tenda do funileiro Canuto Sucupira, ora no oitão da
bodega do Artur Céa ou como se dava com Rosinha, que ficava
na casa da velha Joaquina de Timóteo, até a corneta da cadeia
tocar nove horas.
O PIAUIENSE – O namoro da Enedina era, porém, o mais
adiantado. Quase por acaso ela descobrira o vendedor de missanga, numa levada de santo da casa de Balbino do alfaiate era o
oratório da mulher de João Venâncio, um sujeito que dava remédio, e preparava uma garrafada que curavam todas as moléstias.
Manuel Simeão, como atendia, chegara poucos meses antes, em
Mossoró. Era piauiense, de Oeiras, onde vira o solo e se batizara.
A dar-se crédito ao que afirmava, pertencia a boa gente e se vira
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obrigado a sair da sua terra, por causa de uma moça que lhe queriam empurrar como esposa.
O missangueiro era conversador e não perdia ocasião de relatar suas façanhas, as valentias, as posses da família. Ele mesmo, que fora da polícia, tomara parte num tiroteio ocorrido em
Buriti dos Lopes, durante uma eleição. Também figurava na sua
crônica, um barulho que se passara no meio da rua de Oeiras, em
que ficaram mortos um sargento e seis soldados, e dez ou doze
jagunços, varados de balas, estirados na calçada do mercado.
De outra feita, se a roda era maior, Simeão largava uma
bravata das suas:
− Meninas, eu sou daquele jeito, tenho o corpo fechado para desgraça. Nasci de sete meses, numa quarta-feira de trevas, já
trazendo dentes de fora. Com nove meses aprendi a falar e com
dois anos montava num burro. Uma vez peguei uma lacraia, e
outra engoli um tostão. Como remédio, mamãe me deu um cruzado para desengasgar.
No pé em que iam as coisas, o caso de Enedina estaria liquidado, em pouco tempo, pois o vendedor de jóias não escondia
suas intenções casamenteiras. Quando ele falava no assunto, a
moça suspira forte. Do seu canto, dona Sofia não deixava passar
sem uma insinuação cavilosa:
− É, se o bando da igreja, não tardar muito, em setembro o
menino esta berrando.
Simeão não mudava de tom, continuava assobiando, marcando compasso com o pé, batendo tambor no couro do assento
do tamborete.
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FURA MUNDO – Ao contrário, o pretendente de Laura, o
Antonio de Enoque, um rapagão da Serra de Martins, Antônio
era o de maior prestígio na casa. De sua vida ninguém sabia.
Dizia-se que conhecia os quatro cantos do mundo, pois mais de
uma vez, estivera no Rio da Prata. Além disso, morava no Rio há
muitos anos, onde deixara fama, nas favelas, pela sua força de
arruaceiro, que não perdia encrencas na Rua da Harmonia, ou no
Morro de S. Carlos, sempre brigando. Cantava o samba e desmanchava um violão nos acompanhantes e nas falsas. Fora ele
quem trouxera a cuíca para Mossoró.
O copo era, porém, a sua desgraça.
Também ninguém lhe conhecia o trabalho, mas nunca lhe
faltava dinheiro no bolso.
Dona Sofia tinha uma queda particular pelo namorando de
Laura, que sempre lhe trazia um presente da rua: às vezes, um
sabonete, outros, um maço de cigarros de ponta de cortiça, e, até,
lhe dera, na Noite de Festas, uma garrafa de vinho, da marca
“Rocha Leão”.
Dando conta da vida de Deus e o mundo. Maria Faxina
descobria que Antônio era casado, e que tinha mulher viva e
quatro filhos pequenos.
O BECO DA USINA – Os três namorados nunca se encontravam na casa da engomadeira. Eram diferentes e não se estendiam, lá muito bem.
Entre as primas também os tratos se igualavam: por dá cá
aquela palha, estourava a coivara, e os desaforos iam e vinham,
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os achincalhes estrilavam e os nomes feios eram de tapar os ouvidos.
No meio disto, aquela encrenca do namoro de Rosinha foi
uma dos diabos.
E a coisa era muito séria.
No outro dia, a casa da engomadeira estava em polvorosa.
No meio de um violento alarido, voltando contra a moça, às três
enfurecidas criaturas despejavam-lhe, na cara, uma chuva de
desaforos, de obscenidades e palavras de baixo calão.
Essa tempestade num copo d’água que fazia correr às portas e mulherio de toda a vizinhança, para gozar o escândalo, resultara da conversa inconveniente de um dos pretendentes das
duas outras primas.
E a história não passava disso.
Na véspera, Simeão, o piauiense, chegando ao baile, no
meio de todo o povo que enchia a sala, contou, de moda cínico,
essa coisa horrorosa:
− Ao passar no beco da Usina, dizia ele, em tom de galhofa, vira escondido na sombra do muro, o namorado de Rosinha,
agarrado com a filha do padeiro Manuel do Assu, o cozinheiro
do Colégio dos Padres.
Daí, aquele escarcéu dos infernos...
Aquela briga de cascavéis que tinham perdido o veneno.
VOO INCRÍVEL – Com aquela vida solta, que Deus me
dava, podia ver, esmiunçar e dar conta de muita coisa que se
passava na cidade.
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O contacto da rua sempre constituiu, para mim, uma espécie de necessidade orgânica.
Acho que, de todas as comparações inverossímeis, é essa a
que de mim dá mais profunda semelhança com uma grande figura de ficção, justamente aquela que corre pelas memórias sinuosas de Jean Valjaen:
Quando já não tinha mais nada que fazer, Grovoche repetia, alegremente:
− “Pois, recolhamo-nos à rua”.
E daí por que, os giros continuados pelas praças e becos, as
voltas pelo comércio e paradas nos armazéns, abriam-me um
vasto campo de observação, onde ia fixando os tipos, os encontros dos grupos, as conversas das pessoas, presenciando suas
atitudes, procedimentos e modos de tratar.
A cidade, no seu ambiente mais calmo, ia nos pontos onde não
havia movimento de comércio, não dava muito o que registrar, pois
só de raro em raro, se modificava nas suas usanças, nos seus costumes, e isso mesmo, quando uma ocorrência nova, um caso diferente
surgia, nos seus quadros, para quebrar a rotina daqueles dias iguais e
parecidos, de tarde belas e claras, envolvidas para ventania do Nordeste, que soprava forte e agitado, transformando o tempo, modificando o próprio gráfico da temperatura.
Esse vento regional, forte e quente, constitui fenômeno
climático dos mais curiosos, de importância iniludível na atividade dos agrupamentos humanos do vale do Rio Apodi, sujeito,
em parte, às alternativas e à continência dessa ação eólica.
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O Nordeste, de modo particular, no que refere à cidade de
Mossoró, é um vento estranho, vivificador, miraculoso, que reanima, desperta entusiasmo e dá disposições para o trabalho e
para a luta.
Depois que ele sopra, vindo do lado de Areia Branca, de
doze para quatorze horas, enchendo o céu de grossas lufadas de
poeira, como por encanto, tudo se transmuda e se renova, enquanto o calor que abrasa, estafante, aos poucos vai cedendo,
diminuindo, se tornando tolerável, ao perpassar de uma ventilação amena, ao soprar da brisa, que se acentua, as primeiras horas
do entardecer.
Sem a ação passageira desse vento do mar, a cidade de
Mossoró não contaria, certamente, com as condições peculiares
de adaptação humana que favorecem o seu desenvolvimento, nos
domínios da geografia econômica.
As referências a esse vento nordestino, de primeiro sem
importância e sem noção de tempo, vão penetrando lenta, porém,
firmemente, nos domínios da literatura, criando raízes, adquirindo autenticidade na linguagem, na crônica e na tradição oral.
A esse respeito, numa daquelas arrancadas temperamentais
tão comuns do seu feitio, referiu o jornalista Martins Filgueira, e
o que se resumia, nada mais nada menos, que nisto:
“Uma tarde, o vento vinha tão forte, e com tal violência
soprava que, ao atravessar a Baixa do Caetaninho, nas imediações dos Paredões, arrastou um miserável jerico pelos ares, como se fosse uma folha de carnaúba”.
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O fato, porém, foi bastante para que o cronista o relatasse,
noutro dia afirmando que passara por Mossoró, viu um jumento
voando.
Que historinha danada, hein?
AS BRINCADEIRAS – O grupo dos moleques do meu
tempo, gente danada que deixou fama na cidade pelas tropelias
cometidas, tinha ponto certo para encontro.
Aquela famosa bodega de João Caetano dava ares de um consulado, onde se juntava a turma, à tarde ou logo a boquinha da noite. Daí se dispersava o magote de danados, entrando em ação pelos
pontos mais diversos, fazendo o diabo por onde passava, e findo o
que, voltava aquele primitivo reduto, ara planejar outras investidas,
novas travessuras, algum coisa de diferente que produzisse agitação
que desse motivo e escarcéu, a grito e correrias.
Na verdade, apesar de uma procedência tão estranha e
constituída de tipos tão opostos, aquela meninada sem disciplina,
entregue à justiça do mundo e a lição da vida, não praticava atos
de desonestidade, não metia a mão no alheiro nem pegava naquilo que fosse de outro. Nesse particular, durante tantos anos de
convivência, nunca surgiu uma reclamação que pudesse alterar a
amizade e as ralações do grupo, suas atividade, seu modo de
viver inútil, mas sem maldade.
As brincadeiras, essas diga-se lá, que davam o que fazer à
vizinhança, em particular a alguns velhos mais rabugentos que
não passavam sem reclamar por tudo, ora porque se arrancava
uma estaca da faxina, se fazia em cacos ruma de panelas de bar162

www.colecaomossoroense.org.br
ro, ora por se quebrar um pote d’água, ou tirar algumas bandas
de tijolos nos gatos que corriam para cima dos telhados.
Fora disso tudo o mais era coisa sem importância, brinquedo do menino, jogo de grupo, disputa coletiva, como a manja, a
barra, a academia, o touro ou a pela queimada. Era preciso, até,
que surgisse um estranho, uma cara no meio, para que o divertimento mudasse de forma.
E foi o que seu deu, uma noite, quando um filho de Beta
pegou um urubu, amarrou uma estopa molhada de querosene na
sua cauda e tocou fogo na mecha. O bicho saiu voando, doido,
arrastando aquela tocha luminosa pelo espaço escuro, indo cair,
finalmente, no meio de uns casebres de palha, junto do cercado
de Cadó.
Nessa noite, é claro, a brincadeira não terminou em paz.
Em certo período, o que esteve em voga foi à organização
de batalhões que faziam encontros, em verdadeiras lutas, armados de facão de talo de carnaúba. Isso, porém, foi coisa de poucos dias, pois o brinquedo findava em briga, como seu deu, numa violenta justa, entre um batalhão da rua da Cadeia e outro
que demandava do Alto do Canta Galo.
Das diversões importantes da cidade, fala-se dos circos que
ficavam armados na frente do armazém de Xico Bernardo, na
quadra do sobrado de Delmiro Rocha, ou na Praça 6 de Janeiro.
Neste último ponto, esteve acampada uma importante companhia. Alguns fatos ficaram ligados à passagem desse circo, por
Mossoró, como a luta romana que se verificou entre Júlio Hermosa e seu diretor, e Enéias Almeida, o gigante dos serviços da
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Inspetora de Obras Contra as Secas, que foi derrotado pelo atleta
circense.
Ainda por esse tempo, e durante o espetáculo, verificou-se
um tremendo sururu. O Delegado de Polícia, Capitão Lustosa,
entendeu de proibir que Xicó de Amaro, o homem das grandes
serenatas da cidade, cantasse, do picadeiro, uma valsa que toda a
platéia reclamava.
A valsa chama-se Júlia, e por coincidência, Júlia era, também, o nome da mulher do Delegado. Daí, o canta não canta, que
quase acaba com a função.
Em período mais recente, um outro conjunto de pelotiqueiros fez sucesso na cidade. Este foi o circo de Sampaio, que além
de artistas e trabalhos difíceis, tinham uma equipe de saltimbancos, famosos pelas histórias e pelas piadas imorais, com que faziam rir os espectadores.
Logo no dia da estréia, o ambiente andou queimando, só
por causa das bandas de Música da cidade, no caso, o conjunto
de Artur Paraguai e o do mestre Joaquim Carvalho, a famosa
catarral.
A hora aprazada, as duas charangas bateram ao portão, forçando a entrada, ao som vibrante dos instrumentos. O Sampaio,
artista hábil, experiente, conhecendo bem aquelas coisas, para
não desgostar ninguém, contratou os dois grupos, é claro, um
para cada noite, num revezamento de bom entendimento.
Mas, o diabo é que eles ficaram disputando a preferência
da estréia, e o resultado foi àquela bagunça: entraram às duas
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bandas, e cada uma tocava de seu lado, a seu modo, sem que
ninguém pudesse entender a confusão.
Os elementos de classe da companhia desfrutavam porém
de prestígio nos meios sociais, onde viviam promovendo festas
pelas casas, cantando sambas e tirando cocos. De um desses encontros, sucedeu que Gregório, o palhaço do circo, acabou furtando Maria Paturi e botando na casa do comerciante João Capistrano.
A família da moça relutou contra o casamento, criando
embaraços de toda ordem, à sua realização.
O caso, de certo modo, me interessava, de perto, pois eu
fazia parte também da coleção dos namorados da menina de Paturi. Mas, logo depois, e sem que isso fosse motivo de barulho
entre aquela gente de circo, ela acabou o romance, largou o marido, e se foi para outra aventura...
O cinema, em Mossoró, tem uma história, de certo modo
reduzida à influência da classe média e dos ricos da cidade.
Outros divertimentos populares e davam-se nos subúrbios,
onde havia prados e corridas de cavalo, com brigas e apostas,
para o lado das Barrocas.
E lá para o Alto da Conceição, em certa época do ano, no
pátio da casa de Neo Guimarães, se realizavam animadas vaquejadas onde faziam demonstração os vaqueiros mais adestrados
das fazendas de municípios próximos, que vinham, especialmente, puxar o gado, naquelas tardes quentes, alegres, empoeiradas.
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A BOLA DE MEIA – O futebol de ceroulas, como era
chamado aquele disputado com bola de meia, em qualquer canto,
foi para mim, motivo centralizador de emoções, de horas de alegrias, de vivas explosões de entusiamo.
Os grandes clubes da cidade, de começo, o Humaitá e o Ipiranga, seguidamente, o Centro Esportivo, o Palmeiras e o Santa Cruz, marcaram dias inesquecíveis, naquele passado, ao tempo que a prática do esporte era condição do amador, pois o profissionalismo não chegara ainda para mercenarizar as melhores
energias da raça.
Assim é que, com aquelas quadras importantes, com os campos dos ricos, surgiram, paralelamente, em franca atividade, os pequenos clubes, suburbanos, os conjuntos dos meninos, o futebol do
meio de rua, a pelada, esse vasto centro de experimentação dos
futuros craques, que seriam mais tarde, atirados à grande aventura,
ao voo cego das grandes cidades, alguns chegando, até, de modo
vitorioso, aos próprios gramados metropolitanos.
Não chegou nunca a ser a figura de expressão no futebol de
campo, que tinha sido no jogo da linha de sapo, no bate bola, no
arranca toco, no vai ou racha daqueles encontros do terceiro da
casa do anspeçada Manuel Isidio, da Praça da Maçonaria, ou do
campo das carnaubeiras, que ficava do Salgado, ao lado do quartel de polícia.
As partidas iniciais, disputei-as na defesa do Palmeiras.
Mas, dentro em pouco, virei à casaca para o Humaitá, levantando invicto, o campeonato do segundo time.
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Parece fora de dúvida que ia terminar a curva da minha
carteira esportiva.
Também um jogo, naquele tempo, fazia suar, pois para conseguir o material, tinha que dar voltas no corpo. Assim para o primeiro encontro, vesti uma camisa de segunda mão, que fora de
Bitu, um dos grandes jogadores do time de camisa azul e branca.
As chuteiras eram de couro cru, batido a malho, com travejamento de três solas, feiras sob medida, pelo sapateiro Manuel
Arruda. Custaram doze mil réis, pagos em prestação de dois mil
réis, por semana.
Praticamente, essas chuteiras podem figurar como primeiro
par de calçado que meti nos pés. É verdade que, num dia de domingo, sai com uns sapatos novos, manqueijando, pois iam tão
apertados que os dedos pareciam pegar fogo.
De lá da casa do tio, que ficava num alto, perto de Camilo
Lemos, o alfaiate que pretendera fabricar um aeroplano em Mossoró – as meninas do velho Zé Diabo, que eram até bonitas, fizeram uma grande mangação e deram-se uma vaia de não botar
defeito.
Não respondi nada, porém em sinal de protesto, no outro
dia, vendi os sapatos.
Mas, afinal o futebol.
Ah! Esse que outro venha contar a sua história...
A FESTA DA PADROEIRA – Não sei de lembrança mais
alegre, nem de festas mais bonita do que a do novenário de santa
Luzia, a Padroeira de Mossoró, no tempo da minha meninice.
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Hoje, já a festa não tem mais nada do colorido daqueles dias, e seu retrato tradicional também não apresenta mais a forma
de que então de revestia.
De tal modo o novenário de dezembro despertava os fiéis e
animava o povo que, por aqueles dias, ainda em tarde cedo, e
quando os claros do sol rondavam pelo céu, iam-se aglomerando, no patamar da igreja, os grupos, músicos de farda branca
com botões dourados, membros das irmandades, zeladores. Zé
Gregório, o Sacristão, a beata Laurinda eu Caio, gente das Raqueis, velhas rezadeiras como as Antoninas e as Bilaus, o alfaiate Chico Negócio, Hemetério Leite, Joãozinho de Romão, Chico
Filgueira, as moças já maduras que vinha da rua, dos bairros e
dos sítios, para assistir aquela hora, o levantamento da bandeira.
Daí, e pelas noites seguintes, nas imediações do templo, na
praça, pelas ruas laterais, e junto da calçada do mercado, ficavam estendidas, em longas filas, iluminadas por fumacentos
candeeiros ou bicos de carboreto, as mesas as bancas, as barracas
cheias de taboleiros, doce de toda a espécie, grudes, bolos e café,
além dos potes cheios de gengibirra, um refrigerante afamado,
feito da polpa da tamarinda, por um antigo valentão da terra, o
preto Arsênio Cabo de Coco.
Do mesmo modo, e quase umas por cima das outras, se espalhava numa farta concorrência, a vista indiferente do delegado
e dos soldados, a jogatina barata, que arrecadava o dinheiro, na
tentação das paradas, onde rodavam jaburus, batiam caipiras,
giravam dados e pirilampejavam as grandes roletas luminosas.
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Os festejos eram divididos por noiteiros que representavam
grupos sociais ou econômicos na vida do município.
Do seu programa constava sempre que os dois novenários
finais seriam patrocinados pelos rapazes e pelas moças. Os grupos, assim separados, tomavam caráter de competição e não calculavam esforços, nem mediam trabalho, para dar maior brilhantismo à sua noite.
Durante um daqueles novenários, para suplantar a outra
parte, em o maior entusiasmo, entenderam os rapazes de dar uma
nota nova, mandando convidar o Padre Afonso Lopes, vigário de
Areia branca, para fazer a pregação durante aquele ato religioso.
E quando o sacerdote subiu ao púlpito, no meio de geral expectativa, pois todos o sabiam grande orador sacro, persignou-se e levantou os braços. Imprevistamente, a igreja ficou às escuras. Sem
fazer caso do que acontecia e aproveitando da oportunidade daquele
incidente, apenas se ouvia, no meio das trevas, o ribombar da voz do
padre, enchendo o espaço, em brados, em exclamações:
− Misericórdia, meu Deus, Misericórdia, Senhor!
Lá por fora, pelos arredores, no fim de tudo, os foguetões espoucavam. Os balões de papel de sede ensaiavam voos indecisos,
subiam uns rápidos, belos policrômicos, enquanto outros se queimavam logo, meio a gritaria e vibração da meninada. E a seguir, os fogos de vista, as rodas, os morteiros, os busca-pés e as sombras, completavam a alegria profana daqueles festejos tradicionais.
Na última noite da festa, realizava-se o leilão de prendas
onde objetos e animais eram arrematados em lances elevados.
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Causou espécie, uma vez, o fato de ter um copo de cerveja, apregoado pelo leiloeiro, alcançado preço além de cem mil réis.
Depois, era o Natal, a missa do galo, a mais alegre noite do
ano, cheia dos encantadores motivos das mais belas tradições
espirituais.
A noite de Festas revivia, ainda, àquele tempo, um conjunto de folguedos populares, em que se realizam os bailes matutos,
as quadrilhas, os autos dos reisados, congos, boi calembra e as
lapinhas, com as suas pastoras e com os seus cordões, sempre
em guerra, onde sobressaiam grupos acirrados que defendiam o
azul e que brigavam pelo encarnado.
A exemplo dos outros, dos meus camaradas de brincadeiras, os meninos da minha ponta de rua, fiz, também, a roupa nova de brim Jofre riscado, para botar naquela noite de festa do ano
de 1919, a primeira que passei em Mossoró.
Ainda com ares de dia, lá me fui para a rua, ver o povo, rodar no mercado, já àquela hora de portões escancarados, festivamente iluminado, com as alas de circulação literalmente apinhadas, a as lojas e casas de negócio cheia de caras de fora, de
moradores dos sítios, gente que, bem se via, não era da cidade, e
que chegado o fim do dia, procurava, em confusão, as últimas
coisas, objetos de adorno, perfumes e adereços outros, que vinham na lista de encomendas.
Os mais retardatários compravam camisas e meias e outro
insistia em calçar uns sapatos, onde os pés não cabiam, e que
eram ainda para ir à missa.
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Dali, sem destino certo, a andar e a passar de um canto para outro, fui esbarrar no grupo dos conhecidos, os companheiros
de vadiagem, curiosamente, todos bem vestidos, envergando
fatiotas novas, engomadas, uns de botinas e outros até engravatados. Por cima, havia uma bamburrice de dinheiro, que era mostrado com uma espécie de gabolice, para causar inveja.
Daquele bloco, os mais atrevidos, entre eles, Mundoca Caetano, Antonio de Beta. Meu Louro e Misturado estavam paleando com as namoradas, que eram as netas de Pedro Riachão, as
morenas da Rua do Mulambo e as filhas de Ritinha de Zé Branco, todas alegres, pintadas e de vestidos enfeitados, parecendo
umas bonecas.
Não foi preciso demorar muito para ver que eu não tinha
ficha para acompanhar a turma, naquela noite. E por isso, sem
dar a entender, fui escorregando e procurando desaparecer, no
meio da malta, que girava ali por perto. Mas, o grupo não apresentava diferença, era sempre muito igual, em qualquer situação.
Não tive assim, tempo de fugir, e lá me fui, engrossando a
maré, de boa ou má vontade, junto com eles, no meio delas arrastando uns e empurrando outros, no esfregar safado do povaréu
sem ordem, andando, abrindo passagem, à força de intenções e
atos mais enxeridos.
Na frente, Bode Velho e Penteado davam beliscões nos
quartos das beradeiras que vinham do mato.
De espaço a espaço, sucediam-se as badaladas do sino da
matriz, anunciando a meia noite, que se avizinhava.
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A missa do galo reunia, ali, na Praça, de Santa Luzia, àquela hora, como uns tantos recantos do mundo, a multidão contrita,
confraternizada, espiritualmente, naquela cerimônia tão sugestiva e tão poderosamente evocativa dos tempos primitivos de cristandade, quando a doutrina, ainda modesta, era ensinada aos
humildes pescadores, que cercavam o jovem Mestre, fitando as
águas no azul do lago de Genezaré, em Cafarnaum.
Depois, todos voltavam...
Os mais velhos, as famílias, os que tinham vindo e cumprido a missão, retornavam, agora, aos penates, felizes, despreocupados, confiantes e, alguma coisa de novo, de que aquele encontro lhe dera fartas esperanças.
Os outros, os moços, os que não pensavam no dia de amanhã, porque a vida para eles era ainda uma ilusão sem sombras,
esses ficavam no meio da rua, continuavam nas esquinas, voltando pela praça, nomeio dos grupos, no fundunço das cabrochas, em cuja companhia passeava até o dia amanhecer.
Aquela altura, aquilo também já não era mais a festa, se
não um resto da pandegam levava ao fim, sonolentamente, entre
as xícaras de café e alguns trapos de melandinha, tomando para
despertar, para manter os olhos abertos.
As moças, essas iam bebendo os copos de aluá, numa sequiosidade de árvore do deserto, o que de uma observação de
Chico Papagaio:
− Só quero ver se a barriga dela não estourar, onde é que
vão guardar a danada dessa água...
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Dia claro, no rumo das casas, ia o grupo se esfarelando,
preguiçosamente, de andar bambo, cheio de poeira, de bolsos
vazios, fedendo a suor, transpirando cachaça.
SAMBAS E VALSAS – Como não fosse gente para entrar
nas salas de danças, eu ficava por fora, no terreiro olhando, aperuando, fazendo o sereno. Só muito mais tarde, é que fui abrindo
caminho pelos sambas, fazendo-me de gente de casa.
Dessa época, devo dar notícias e memórias das reuniões
sociais, das festas, e dos grandes bailes de Mossoró, embora vistos, assim de longe. De todos, os mais importantes eram realizados no Democrata, sociedade dos ricos, que ficava num casarão
amarelo, de porta larga, com muitas janelas na frente e pelos
lados, na Praça da Estátua, o mesmo que fora o armazém do suíço João Ulrich Graff, mais tarde, do alemão Conrado Mayer.
O democrata era freqüentado pelo que de melhor havia na
cidade, pois gentinha barata, do meu tipo, sem nome, sem dinheiro e posição, não arrastava nem os pés na calçada.
Mesmo assim, com essa rigorosa seleção de tipos e pessoas,
vez por outra, corria na cidade, a história de um escândalo, que estouravam nos salões de baile do Clube mais elegante de Mossoró.
Distante desse mundo a que não pertencia, eu não passava
dos bailes da casa da Caçula, ali, na Rua 13, puxados a realejo
por Manuel da salgadeira, ou Chico do Guarda, e acompanhados
por Zé da Rebeca, que vinha, todos os sábados, da praia do Tibau, para formar naquela caricatura de orquestra, cuja relação de
duas ou três peças, era repetira, durante a noite inteira, numa
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execução desafinada e frouxa. De até assustar defunto de três
dias.
O comparecimento àqueles bailes não dependida de convites, porém, para entrar na sala, casa cavalheiro pegava a cota de
dois mil réis. Já então eram conhecidos os penetras, os que
mesmo sem dinheiro findavam dançando de graça, apesar dos
protestos e reclamações do encarregado da cobrança, dos tocadores, da própria dona de casa.
Lá para outro lado da cidade depois dos trilhos da estrada
de Ferro e perto da bodega de Velentim, era a casa de Maria Preta situada depois da Rua dos Paus, sítio que, em outros tempos,
gozava de renome, pelas arruaças e barulhos de que fora teatro,
tantas vezes.
Os bailes dos Paus deixaram uma crônica movimentada,
riscada de incidentes policiais, de facadas e de tiros que partiam,
inexplicavelmente, depois da meia noite.
Na residência de Maria Preta havia uma particularidade:
todos os sábados, à hora certa, um candeeiro ficava pendurado
no alto da janela central, indicando que a dança ia começar. Aí,
comparecia um conjunto de músicos ambulantes, que batia, só
quatro cantos da cidade. Petoso, no trombone de vara, Denaire,
no clarinete e mestre Caboclo de Lídia, no contra-baixo, davam
uma tonalidade de importância ao divertimento, sob às ordens e
olhares do pardo Manuel Borges, que dirigia a função com férrea
disciplina, não raro distribuindo pontapés e socos e alguns dos
freqüentadores mais insolentes, que teimavam em quebrar a
norma e o regulamento.
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Outra vez, não faltava um engraçado para jogar, no meio
da sala, um punhado de pimentas malaguetas.
O resultado era de ver: espirros, tosse forte e lacrimejar dos
olhos, abriam portas, para a luta, quem em poucos instantes, ganhava terreno com estranha demonstração de ferocidade.
De todos esses sambas de subúrbios, o de Loló era o mais
afamado. A casa, apesar de coberta de palha, era cimentada, como uma verdadeira pista escorregadia por onde os pares deslizavam, no enlheio daqueles contactos suarentos.
A festa de Loló não aparentava, porém, tranqüilidade e
confiança, pois rara era à noite em que não havia bagunça, rugeruge, sarapatel de facão.
Para isso bastava verificar-se a presença de Rosendo de
Veneranda, João de Camilo, ou Manuel Leonal. Quando os três
se juntavam e a cachaça começava a descer do meio da garrafa,
podia o diabo se aprontar, que a coisa ia feder a chifre queimado.
De uma feita, a luta tornou-se encarniçada, em plena escuridão, pois logo nas primeiras arrancadas os faróis da iluminação
foram jogados fora, arrebentados. Para escapar com o pelo, só
me restou uma saída: meti-me dentro de um barril onde estava
um peba, em boa hora da usina de M.F. do Monte, e por quem
andava, desde muito, arrastando a asa.
Mas, não era só aí que se davam esses divertimentos. Nos
Paredões, dançava-se na casa de João de Preso, e no bairro de
Bom jardim, sempre havia arrasta-pé no alpendre da casa do
velho Guarabira. Aos sábados, na Rua do Mulambo, nunca faltava o bate-coxa de uma dança na sala das Corocas. Também pelo
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bairro de Doze Anos, eram comuns, em Chico Eufrásio e nos
Bedéus; e quem passava no Alto da Conceição ouvia sempre a
harmonia roncando em Neo Guimarães, nas valsas das Mirandas.
Até no outro lado do rio, em Ada Leite e nos Pereiros, em Martinho de Chico Bernardo, havia pares grudados, felizes, vendendo ilusões, renovando promessas.
E vai, daí, por esses dias de faz de conta, que um caso diferente, inexplicavelmente, transbordou-me o caminho, dando reviravoltas nos ponteiros do destino.
O fato, em si, que pode ser lavado à conta de um baile e de
um encontro lá pelo Grupo Escolar do Alto da Conceição, não
passaria, como outros, de um capítulo a mais nos desencantos e
no inacabado, sempre novo romance da mocidade, ali, interrompido a meio de tantas esperanças, pela cobra da madrasta da minha ingênua e cordial colega de estudos, cuja presença era um
claro alegre aberto na monotonia dos salões de aula da Escola
Normal do meu tempo.
No dia seguinte, nos mesmos pontos, realizavam-se as valsas, danças que se prolongavam das duas as cinco, às vezes, às
seis horas da tarde.
Essa peculiaridade de se estenderem os bailes pelo outro
dia, parece que é regionalismo mossoroense, pois não tenho referência de valsas, em outros pontos com o mesmo sentido.
Há, ainda, a registrar, sobre esse ciclo, um fato dos mais
curiosos.
Em Mossoró, se conserva, realmente, a crônica de um baile
histórico – o famoso Baile dos Negros – que vem sendo promo176
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vido pelo Clube dos Espártacos, há mais de 70 anos, e cujas origens remotam aos acontecimentos do ano de 1883.
Figura curiosa, tradicionalmente conhecida, na cidade, Zé
Boi, padeiro, homem de cor e pessoa das mais modestas, era seu
encarregado e principal animador.
De princípio, as danças se realizavam no pavimento superior da Cadeia Pública. Dali, por muitos inconvenientes apontados, foram transferidas para outros pontos, onde se renovam,
todos os anos, com rigorosa seleção de cor, sendo se notar-se,
apenas, que, contrariamente, à incompreensão do racismo norteamericano, em Mossoró, no baile de negros, em 30 de setembro,
branco é que não é besta para se meter em festa de preto...
AS LAPINHAS – Lá para o fim do ano, na quadra ensolarada de dezembro, as lapinhas dos subúrbios das ruas distantes e
dos bairros esquecidos eram as grandes festas da cidade.
Por aqueles dias, em qualquer encontro, palestras ou grupos de café, o assunto não era outro, senão aquele divertimento,
as passatoras, os seus enfeites, a iluminação das latadas e terreiros, enfim, as histórias que iam aparecendo, conversas da riqueza
do encarnado, e dos bonitos vestidos das moças do cordão azul.
Entre outras, a lapinha da casa de Raimunda Loiceira, vivia
na ordem do dia, desfrutando de maior prestígio, ao que diziam
as más línguas, como a de Maria faxina, pela presença de homens casado, comerciantes e coronéis, bichos cheios das notas,
que mandavam presentes, perfumes e relógios para aquelas que
se tornavam alvo da sua predileção ou preferência.
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Corria, ainda, à boca miúda, que mocinha inexperientes eram ali alcovitadas, e desencaminhadas pelos garanhões endinheirados, que ficavam, depois, palitando os dentes, mangando
da justiça, zombando dos seus processos.
No jogo desse negócio sórdido que cheirava à carne e à miséria humana, a bruxa tirava seu partido, recebendo, em troca de
arranjos e facilidades, propinas e recompensas que lhe deixavam
viver à tripa forra.
E tão embebida andava com os chafurdos desse baixo mercadejar que nem olhava para os fundos da casa, onde os buracos,
todo o mundo via. Daí, se deduz daquela conversa de Mundoca
Caetano, durante um treino no campo do Palmeiras:
− Olha lá, dizia-me o esportista, esse negócio de estudos,
sem trabalho, não bota ninguém para frente, pois quem já viu
livre só enche barriga?
Para mim você devia retornar à oficina, e meter-se de novo, no regime.
Aquilo é ruim, toda gente sabe, porém dá rendimento, e você
precisa fazer seu pé de meia, pois um indivíduo com dinheiro, mesmo sendo um patife, ainda é chamando home de bem.
Depois, arranje uma pequena, como a que eu peguei agora,
que eu de fazer medo...
E sem esperar que eu respondesse, o Caetano ia desembuchando...
− O negócio começou, assim, sem bem eu saber por que.
Quando dei fé, estava fisgado pela morena Amélia, a filha daquela quenga velha dos Paredões. É certo que ali, há um vulcão.
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Durante o baile de sábado, só dancei com ela, colado como percevejo. A cabrocha também parece o cão, dura como um cepo de
aroeira. Já chegou a confessar que está perdida por mim, e que se
eu quiser, ela foge qualquer dia.
Como se vê, se as coisas continuam assim, penso que vai
haver um bafafá dos diabos, lá pelas vizinhanças da casa de Xico
Melado. Se a velha do meu padrinho, em Campo Grande. Aquilo
é uma fortaleza, e se chego atravessar o rio e pisar em terra enxuta, nem o diabo, nem a força da Paraíba me arrancarão de lá.
A conversa do Mundoca Caetano deixou-me, verdadeiramente, aturdido.
Mas, tudo isso virou pelo avesso.
A lapinha dos Paredões, cedo pegou fogo, pois uma noite, durante as jornadas, os filhos de seu Colombo apagaram as luzes da
casa e as atiraram pelos corredores, almofadas e sacos de algodão.
Quando a situação voltou à calma, verificou-se que faltava
alguém na brincadeira.
Tinha desaparecido a cigana do cordão encarnado.
Mundoca Caetano, o Romeu abandonado, ficara, ali, sentado num tamborete, enfiando, sem dizer palavras.
No dia seguinte, tudo estava esclarecido.
Amélia, a filha mais nova de Raimundo Loiceira, aquela
cabrocha arrufada, tinha arribado no automóvel verde, daquele
sujeito do Juazeiro, que jogava com os homens ricos na roda do
Hotel de Xico Ricarte. Por perto da casa, de manhãzinha, os vizinhos comentavam a ocorrência, a seu modo:
− Moça desmiolada...
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Pois fugir logo com um tipo daquele, que além de ladrão e
jogador, por cima , ainda é casado!?
Depois, não havia tempo a perder, e o rumo certo, era aquele mesmo, as travessas da Baixinha, ou as ruas desertas do
Bom Jardim.
Tantas vezes, andei nesses bairros abandonados e tantas
noites percorri, em serenatas, as suas projetadas avenidas, que
seus caminhos não tinham segredos para mim, nem curvas, desvios ou buracos eu não os tivesse identificado.
A lapinha de Loló, essa, então, arrastava para aquelas bandas, turmas de caixeiros, viajantes e empregados de armazéns,
além de muita gente importante que para ali se deslocava, do
centro da cidade, logo ao escurecer.
Essa preferência dos que vinham alegrar suas jornadas
provocava demonstrações de inveja dos outros grupos, que por
isso mesmo levantavam toda sorte de suspeita contra as pobres
moças que dançavam no divertimento do pardo arrivista tão conhecido pelas suas traficâncias.
O TERREIRO DE GUARABIRA – Certas afinidades sentimentais sempre me grudaram muito mais às festas do Bom
Jardim do que às das ouras ruas da cidade, e, por isso, chegava
entre os primeiros companheiros, para sair com os últimos, no
fim de tudo, batendo a poeira, vendo a apagar das luzes, no terreiro de Guarabira.
Cedo ainda, as pastoras começavam a cantar.
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Primeiro entrava a mestra, que era uma moça alta, morena,
de rosto e olhos vivos. Um pedaço de mulher, de voz forte, dominadora, que pisava no chão com importância, com ar de desafio, como se a terra fosse dela. Era a namorada do Júlio Freire,
um comerciante rico, que morava apartado da família.
As outras vinham entrando, seguidamente, a curto espaço, enfeitadas, cheias de flores, de laços de fitas, cada uma cantando a sua
parte, uma cantiga suave, de notas alegres e ritmo enternecedor.
A contramestre, ao contrário, denotava pouca idade. Tinha
uma cor rança encerada, que a pintura não conseguia esconder.
Por isso, destoava muito das outras... Nem era bonita, nem aparentava alegria. Muita gente falava dos seus noivos, mas, ela
continuava sem aliança.
Do lado de fora, defendendo as suas cores, os exaltados
partidários de cordão encarnado, logo ganhavam em entusiasmo.
Os do azul, embora numerosos, eram mais moderados.
O espírito daquela aparente solidariedade de intenções não
podia ter duração, pois, daí a pouco, por uma questão de nada, os
campos estavam separados.
Assim aconteceu, quando Rosinha, a sobrinha da engomadeira de Canta Galo, saiu à sala, toda de vermelho, se desmanchando em sorrisos, para os homens, e cantando:
- Sou cigana do Egito,
Do Egito de Belém,
Meu senhor me dê uma esmola
Nem que seja de um vintém...
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E foi quando Pedro Capum, o salineiro de Grossos, desgarrando-se de seu bando, onde já ia com seis ou sete chamadas,
sem se conter, gritou para a turma:
− Eita diabo! Vá ser bonita assim, no inferno que a carregue...
E quem quiser que apareça, pois à noite, aqui, é ó do encarnado!
Aquilo era o começo.
O desafio não ficaria sem resposta.
Daí, dessa separação, a guerra declarada, as brigas e as pilhérias com que se detratavam as morenas do beco de Loló e as
pastoras da lapinha do Bom Jardim.
A FÁBRICA – Mas, no outro dia, as coisas voltavam à estaca
zero, ao mesmo ponto inútil da existência daquela gente pobre de
ambições, que vegetava num deserto de tão curtos horizontes.
E do mesmo jeito, como se nada houvesse acontecido, elas
voltavam alegres aos armazéns e às fábricas, para bater algodão
e cuidar dos fios.
Lá pelo Canta Galo parece que as coisas não andavam muito certas.
Dona Sofia, já não engomava tanto. Apenas ia ao Hotel de
Xico Ricarte, uma ou duas vezes na semana, e assim mesmo,
trazia pouca roupa, pois não podia dar conta de mais, também
trabalhava quase só. Rosinha, com quem ficava o dia, não faz
muita coisa. Mal passava o ferro nuns lenços ou estirava um par
de meias.
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Enedina já abandonara o ferro. Dizia que não se dava com
aquilo. Depois de um dia de luta, à noite, estava mais morta do
que viva, arfando, com a cabeça pegando fogo e com os olhos
ardendo como brasa. E como não poderia ficar em casa, abanando as mãos, resolvera ir, como tantas outras, para a Fábrica de
Redes dos Oliveiras. Antes, andara pela prensa de Miguel Faustino, batendo pluma para ganhar uma besteira, por dia. Mas, depois preferiu o tear, pois todos diziam que batedeira de prensa de
algodão era gente perdida. Demais, não passava uma moça pelo
armazém, para não sair desonrada pelos empregados. Aquilo
assegurava Mimosa Raquel, era uma verdadeira “sedoma”. Foi
lá, assegurava, que desencabeçaram a Ricardinha de Assunção,
que nem contava ainda treze anos. Outro caminho não encontrou
a neta de Josefa Samuel, apanhada do depósito de caroço, um
sobrinho do gerente, que chegara de Sobral. E Almira, a filha de
Pedro Caienga, não tivera melhor sorte, vindo cheia de doenças,
para aboletar-se no Jaburu, ou no Canhão de Xico Amâncio,
comida de bichos, de moléstias, enquanto os sedutores ficavam
aí, feito um magote de jumentos danados, soltos, procurando
novas presas.
Daí, bem pensado, a Fábrica de Redes ainda era a melhorzinha, se bem que não fossem poucos os rumores a respeito das
suas operárias.
De qualquer maneira. Enedina achava que tinha de ajudar
em casa. Rosinha, não. Era muito moça. Não poderia nem devia
se meter naquele meio. E mesmo o seu casamento bem poderia
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vir. O namorado estava empregado numa loja de fazendas até
com um bom ordenado.
O dela, o Simão, é que andava por longe. Há mais de três
meses que voltara ao Piauí, para receber uma herança deixada
pelo pai, que fora assassinado numa feira de gado, nas imediações da comarca de Picos. Ele prometera voltar, em cima dos
pés, assim que desembaraçasse os papéis do inventário e metesse
os bagarotes no bolso.
Mas, os tempos corriam, e nada do Simão aparecer. Sua
noiva estava desiludida, certa de que o missangueira nunca mais
pisaria em Mossoró.
E por isso, entrou para a fábrica.
De manhã cedo, quando passava, com as companheiras,
por junto da Estação da Estrada de Ferro, os trabalhadores que
enchiam as pranchas de fardo, ou de pedras de gesso, dirigiamlhes pilherias, prosas e gracejos de intenções duvidosas.
− Vem cá, belezinha. Me dá um cheiro de cintura de pilão.
− Você é besta cabra atrevido, respondia a moça, enfurecida. Vá pedir cheiro à sua mãe, aquela descarada.
− Upa! Mas oie, como ela é braba, ajuntava outro. Deixa
estar, bichinha de uma figa, que se eu te pego um dia...
E, enquanto as outras, já habituadas com os enxerimentos
dos cabeceiros, achavam graça, e não faziam caso dos seus ditos,
a sobrinha da engomadeira, de cara trancada, rugia, desaforada:
− Cachorro! Bicho nojento.
− Vá tomar banho, seu porco...
Mas, Simão, enfim, tinha voltado do Piauí.
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E como viesse rico, deixava logo aquele negócio de andar
com uma caixa, de porta em porta, a vender brincos e anéis.
Também o ramo não poderia durar muito, pois suas jóias,
passadas por ouro, eram de plaquê, de um metal ordinário, que
depois de usadas, começavam a marcar.
Com sua chegada, Enedina abandonou a fábrica. E já não era
sem tempo. Não podia mais aturar aquela convivência, a falta de
respeito daquele ambiente horrível, depravado, cheiro de bodes.
Durante os meses que ali passara, não tivera oportunidade
de ver outra coisa, senão gestos indecorosos, insinuações indecentes e esfregões libidinosos.
Os homens pareciam uns bestas. Quando passavam por lá,
roçando-lhe nos corpos, davam beliscões, alisavam os ombros,
os quartos e cochichavam-lhes nomes feios aos ouvidos.
Depois, uma vez, quando voltava para o seu rear, vindo do
lado dos potes, presenciou que o rapaz da folha de pagamento
estava apalpando Zilá, a filha do Cabo Benedito, por detrás de
uns sacos de piolho de algodão, e ela, sem repulsa, se entregava,
indiferente, àquela safadeza.
De outra feita, viu o rapaz gordo, que virava a prensa, agarrado
com Alexandrina Bem-te-vi, nos recantos mais escuros do corredor.
Diziam as outras que a Bem-te-vi não era boa bisca, pois já
tivera um menino do padeiro de Aristides Rebouças.
E até ela, a sobrinha da engomadeira, que passava por gente direita, numa tarde, enquanto ajeitava o cabelo para sair, viuse, bruscamente, agarrada pelo chofer do caminhão. Sem poder
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livrar-se, gritou para as companheiras, que encontraram o cabra
tentando arrastá-la para o lado do paiol de resíduos.
Ao safar-se daquele assalto, a sobrinha da engomadeira
cuspiu-lhe na cara, dizendo-lhe nome da mãe da rua, enquanto
ajeitava a blusa que ficara toda amassada dos esfregões.
O bicho saiu rindo. Olhando para trás, passando a manga
da camisa belos beiços.
E o pior é que tudo isso vinha para a rua, na hora das brigas
das pastoras.
O CANTA GALO – Por outro lado, na casa da engomadeira, ainda havia o problema de Laura, a que ia se casar com Antônio de Enoque.
Os meses tinham virado na folhinha...
E enquanto o tempo corria, assim, a gente do Canta Galo, embora passando por altos e baixos, continuava na sua vida, sem grandes lances, sem perspectivas mais amimadas, com suas histórias,
com os seus mexericos, com as conversinhas de ponta de rua.
Os moradores não mudaram, eram os mesmo, iguais, velhos conhecidos, ali enfincados desde o começo, cada um sabendo a vida do outro, o seu passado, os casos, os seus podres.
Acidentalmente, lá uma ou outra cara esquisita, que aparecida curiosa, esticando a cabeça pela janela, denunciava o visinho novo, algum estranho chegado por último, e que, aos poucos, se dava à convivência daquela comunidade desajustada,
partilhando dos seus hábitos, da miséria comum e do desregramento dos costumes e dos seus vícios.
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Durante aquele espaço, aqui e ali algumas reviravoltas, no
entanto, tinham mudado a fisionomia do quarteirão. Na casa da
engomadeira, por exemplo, já a vida não era a mesma. Além de
outras alterações, a viúva passara por contrariedade que lhe ia
deixando o cabelo branco. Aquele aparente tranqüilidade, de
outros dias, desaparecera, e as moças não iam mais aos bailes,
nem havia ocasião de serenar um divertimento. Todas davam
ares de tristeza, de constrangimento, não raro de zanga, quando
alguém lhes vinha tocar no assunto.
E ninguém se admirava daquilo, pois o fato dera o que falar. O bairro, a vizinhança toda fora apanhada de surpresa. Nem
Maria Faxina, nem a madrasta do sacristão tinham conseguido
furar o pano. Dona Sofia, a única que tivera conhecimento do
arranjo, achou por bem não dizer nada. Não soltou um pio, não
disse uma palavra às duas sobrinhas, que também só deram por
tudo, depois do caso passado. Só então, elas perceberam os intentos
dos preparativos de Laura, que enchia uma mala de tudo quanto era
de roupa, de costuras novas, dizendo que era para a festa da padroeira, que estava à porta. E tão habituadas já viviam com os seus passeios que, naquele sábado, de manha, nem lhe prestaram atenção, quando saiu, toda pronta, afirmando que voltava, já que ia pagara uma
promessa na igreja do Coração de Jesus.
O namorado dela andara viajando. Visitara os parentes. Já
pelo sertão, e de volta, por duas vezes, fora a Areia Branca, donde regressara na véspera.
Dona Sofia parecia apreensiva.
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Na hora do almoço, o caso piorou, pois as outras duas notaram que a tia estava com os olhos vermelhos, como se tivesse
chorando. Perguntaram-lhe se estava sentindo coisa. Ela disse
que não. Fora só um aperto no coração.
As sobrinhas se entreolharam, cada uma sondando a outra.
Daí a pouco, a viúva levantou-se, queixando de um entalo. Foi
ao pote, bebeu água, e não quis mais comer.
Por isso, foi como se estourasse uma bomba em casa,
quando, horas depois, Laura voltou da rua, casada com Antonio
de Enoque.
E no outro dia pegava um navio que estava carregando sal
em Areia Branca e danava-se para o Porto de Santos.
A MADRASTA DO SACRISTÃO – Naquela tarde, quando veio abrir a porta de baixo, dona Sofia, olhando para mim
com um gesto significativo, parece que entendia que a sua vizinha era portadora de alguma novidade.
A engomadeira já conhecia muito Maria de Raquel, a “Pé de
Ouro” que arranjava os altares na festa da Capela de S. Vicente.
Assim, quando ela botava o pé no batente, levantando os
babados da saia de urucubaca azul marinho, com vivos pretos, a
tia das meninas do Canta Galo parava o serviço, encostava o
ferro e esperava que a outra começasse.
− Tempo do sol, e bom para o engomado, não é? Ia dizendo, para abrir a conversa. E sem que a outra tivesse tempo para
responder, ela prosseguia:
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− É, mulher, você leva uma vida pesada, com essa casa
cheia de moças, e tem muita razão de viver preocupada. Demais,
depois que se foi o seu defunto marido, um homem tão bom, que
só ofendia mesmo o comer que comia, a luta deve ter redobrado.
− E olhe lá, prosseguia a madrasta do sacristão, hoje por
mais que se vigia uma moça, que se viva com os olhos nas suas
passadas, ainda é pouco, porque o demônio sempre encontra
jeito para enganar as criaturas.
Muitas, dizem, até, que conversar com homem não tira taco,
mas há umas por aí que nem é bom falar, pois tenho até cerimônia
em pensar no que sabe da história de uma mulher casada, de gente
alta, que foi pega no quarto de um viajante da Bahia?
− Ainda ontem, dava curso à sua história, até o Xico Bernardo, com aquela perna inchada trepada num caixão, dava boas
gargalhadas, quando lhe disseram que a cuja saltou por cima da
janela, em camisão, segurando os sapatos nos dados. E quer saber de outra? Estão falando muito da Lindalva, a mulher do empregado marido vai encher as garrafas de vinagre, ela mete o pé
na chinela e se bota para o comércio. Quando volta, os braços
vêm por acolá, de embrulhos. Os filhos da Candinha comentam
que é a custa do dinheiro de Benjamim do Banco, aquele besouro que não bota água e pinto.
E como o silêncio permanecesse na sala, a beata é quem
prossegue:
− Pois é, nessa história toda, quase sempre os parentes são
os últimos que abem das coisas. No seu caso, mulher, você não
acha que esta dando muita corda as meninas? Elas só vivem nas
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esquinas, com os namorados, conversando, pegando na mão,
fazendo gracinhas. Veja que estes homens de hoje, não tem o
que dar. Quando encontram uma entrada, em pensar no outro
dia, botam qualquer criatura na desgraça.
E a propósito, deixe que lhe diga, dona Sofia, que em Mossoró todo mundo já sabe que Antonio de Enoque tem mulher e
filhos na Serra de Martins.
Não acha, mesmo, que o casamento dele, com a Laura, não
passa de uma amigação?
E me diga mais, mulher, você também acredita nas boas intenções desse camarada do Piauí?
A engomadeira continuava muda, olhando a vizinha, que
voltava com viera, levantando as saias para não amarrotar os
babados.
O curioso, no entanto, é que, como uma sombra de suspeitas que ficasse pairando no ar, as palavras da madrasta do sacristão parece que eram dirigidas com endereços certos, sabendo
bem o ponto que deveriam alcançar.
Mas enfim, que diabo queria mesmo insinuar a Maria Pé de
Ouro?
E como lá diz a sabedoria do povo que um aperreio não
anda sem outro atrás, não foi preciso esperar muito para compreender as suas intenções.
Ali por perto daqueles dias, no baile da noite de São Pedro,
desabou a tempestade.
Rosinha, a minha namorada, e a moça mais bonita do Canta Galo, cansado de esperar por um casamento que não chegava,
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bateu as asas e lá se foi, também, pelas estradas do Jaguaribe,
seduzida pelo dinheiro da herança que Pedro Simião, o noivo de
Enedina, sua primeira, trouxera daquela viagem ao Piauí...
O JABURU – Escorado naquela volta da estrada, o Jaburu
era um pedaço de rua desfigurada pelo escândalo, pelo desregramento dos grupos de mulheres, de soldados e beberrões.
Demais, o jaburu era, nas suas cores, um retrato da depravação, um sórdido lupanar no seu aspecto mais hediondo.
Ali, dia e noite, numa promiscuidade de charco, se configuravam e se confundiam, no mesmo logo e na mesma superfície anônima, todas as misérias e as baixas formas da degradação humana.
Desordeiros, arruaceiros e meliantes encontravam sempre,
ali, porta aberta à exploração de seus instintos submersíveis e da
maldade que os vinculava para a prática de ações criminosas,
naquele recanto da cidade, de vida dissoluta e sem lei.
Todas as noites, a horas altas, o retorno da lapinha de Guarabira dava-se invariavelmente, pelas imediações daquela zona
perigosa, de comum agitada pelo vozear, pelo calão de um mulherio desbocado, pelo álcool e pelas danças, às vezes, até, pelo
detonar de armas de fogo, de que raro resultavam mortes.
De longe, postado na esquina, observava o movimento que
ia pelas casas, quando fui despertado pelo sussurar de uma voz
conhecida:
− Então, está pensando, meu bem?
Sem ter necessidade de virar-me, eu podia entender de
quem vinham àquelas palavras.
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E sabia quem era aquela criatura, jogada num mundo de
gente desajustada e perdida.
E sem precisar olhá-la, eu estava a ver a sua fisionomia de criança, ainda, tão cedo transformada pela devassidão e pelo vício.
Numa visão do passado, eu vi, muitas vezes, em Martins aquela menina alegre depois moça, que fizera um casamento errado, para
ser abandonada, atirada à vida, e ir assim, escorregando, inapelavelmente, por aquele plano inclinado da prostituição.
Em silêncio, parado à sua frente, eu pensava em tudo isso,
no destino dessas mulheres da rua, belas como as zelações dos
céus que passavam pela vida desejada por todos, para, depois,
desaparecerem, sem que ninguém mais venha lembra-lhes os
nomes, ou delas ter memórias.
Mas, Branca era uma vez coisa diferente.
Não nascera, certamente, para afundar-se no lodaçal daquela vida desgraçada.
Seu mundo deveria ter sido, forçosamente, outro mais claro e
mais feliz, e não aquela podridão, onde fora atirada, cega e violentamente, por um desses incompreensíveis caprichos do destino.
Mesmo assim, aquela figurinha de menina bonita, irrequieta e cheia de alegria, era também uma sombra do meu passado.
Naqueles dias da infância, quando ela passava pela rua das Pedras, à tarde, de volta do catecismo, de vestido cor de rosa e com
uma fita presa nos cabelos, nunca tivera tempo de deitar um olhar ao
ajuntamento dos meninos, que corriam no meio da lavada, empinando papagaios, ou se pendurando pelas janelas do velho nicho, espantando os morcegos e atirando pedradas nas corujas.
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Dessa quadra memorável, uma coisa, contudo, ficou na
lembrança: uma tarde, quando ela voltava, como sempre indiferente, e por ali cruzava, por descuido, talvez, escapuliu-lhe das
mãos, um livrinho de orações, que arrastado pelo vento, fui parar
aos pés do grupo dos moleques.
Branca ficou a olhá-los, sem dizer palavras. Do grupo também ninguém se mexeu. Todos sabiam que ela era uma menina
rica, orgulhosa, de outra casta e que não era igual a eles. Nada
tinham, pois, a ver com aquilo.
Ali, estava espelhando o ódio latente das duas classes, que
se defrontavam, e no íntimo se repeliam, na incompreensão da
luta que borbotoava dentro deles.
Que se abaixasse e apanhasse o seu livro, ou se não quisesse, que fosse para o inferno com ele.
Mas, contra a expectativa de todos certamente da própria
jovem, eu me buli, estirei a mão, peguei o manual e entreguei à
sua dona.
Branca, sem sinal de surpresa, sem mostrar admiração, olhou-me com bondade, a princípio séria, depois com um largo
sorriso que lhe abria duas covinhas na face.
E lá se foi correndo...
Agora, estava ali, tendo aquela coisa ruim, gente perdida,
mulher do mundo, atolada na vida infame daquele cortiço, onde
a devassidão rolava pela rua como grito coletivo do desespero e
da miséria humana.
Longe de me aperceber da situação que se criava com a sua
presença, e abstraído da distância daqueles pensamentos, nem
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dava atenção à moça que continuava falando, encostando-se ao
meu corpo, esfregando-se, mansamente, branca como uma gata
cavilosa.
E, só depois, votando à realidade, é que me vi de novo, no
antro imundo, no meio daquele compartimento sujo, com uma
lamparina em cima de um caixão, uma bacia encostada na parede, enquanto ela caía para a rede, numa posição relaxada, sorridente, acanalhada, mostrando as coxas muito alvas, por onde
corriam umas veias grossas, azuladas.
Dominado por uma estranha sensação de repulsa, saí do
quarto, bruscamente, sem despedida, sem conversa.
No outro dia, quando abri os olhos, o sol descambava.
Não consegui a atinar de pronto como tinha vindo esbarrar, em casa, depois da bebedeira da noite anterior.
O corpo doía-me, como se tivesse malhado de pancadas. A
cabeça, pegando fogo, estava a ponto de estourar.
Daquele estado de ressaca, só a custo, levantei-me, e fui
para a rua, num andar trôpego, sem dar notícia do que via, ou
dos pontos que atravessava.
Depois de tantas voltas, sem fim, ao passar pela Praça do
Mercado, fui acordado por um ajuntamento que se formava à
sombra do tamarindeiro do Major Rufino Caldas, e de onde alguém me falou:
− Então, vai também ao enterro?
Enterro? Perguntei assustado.
Enterro de quem?
− Ora essa, retruca o outro, pois ainda não sabes?
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− Ontem, depois da tua saída com Mundoca Caetano, houve um barulho dos diabos, na Rua do Jaburu. João de Camilo e o
Tenente Luis Candido andaram trocando tiros e uma bala doida
foi atingir Branca no coração.
− A coitada não deu um gemido...
A ESCOLA NORMAL – O assunto centralizava mesmo as
atenções da cidade.
Dentro de mais alguns dias entrariam em funcionamento as
aulas da Escola Normal.
Para dizer a verdade, de início, não tive a menor idéia da
natureza do ensino que se ia ministrar em Mossoró, naquele estabelecimento que passaria a ocupar o antiquado prédio do Grupo Escolar da Praça do Moinho.
Como fosse, porém, as instalações antigas as mais precárias, de alguns meses para cá, se processavam, no velho casarão
do Alto do Pão Doce, apressadas remodelações, procurando adaptá-lo, por força das necessidades, às exigências da nova instituição, que passaria nele a se abrigar, a título de empréstimo, e
que por lá permaneceria, dias sem fim, e, talvez, sem maiores
esperanças de localização mais condizente com sua alta finalidade educativa.
Todas as tardes, quando retornava do centro alegre da cidade para o recanto esquecido do Bom Jardim, mais por curiosidade do que, propriamente, por interesse, deitava uns olhares de
esguelha àquelas paredes que tentavam, com o aspecto rústico da
primitiva construção. De todo esse trabalho, levantando a calça195
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da, alargando as estradas e tapando buracos, inevitavelmente,
chegaria o serviço ao seu limite, e já um dia a quem transitasse
pela praça, era dado observar, emergindo alto, bem da parte central do edifício, em caracteres berrantes, de impressionar pelo
tamanho e desproporção que guardava dos espaços, a modesta
inscrição – ESCOLA NORMAL – que representava o novo batismo da casa. Com este nome, de agora por diante, se enriqueceriam a nomenclatura da cidade e os destinos da tentativa cultural
que nascia debaixo daquele signo.
Parece que o encontro com aquelas duas palavras mágicas,
descobertas de improviso, viria influir, decisivamente, na minha
deliberação de não abandonar os estudos.
A realidade, porém, era outra. Não foi necessário dar muitas voltas ao raciocínio para verificar o mundo de dificuldades
que teria de enfrentar. Tanto assim que, ao tocar no assunto no
grupo dos mais chegados ao meu entendimento, justamente, os
que vivam na escola “Paulo de Albuquerque”, cuidando da organização da Liga Operária, quase por uma voz, eles levantavam
visíveis dúvidas sobre as possibilidades do meu êxito, naquele
lance, para eles arrojado demais.
Cedo, realmente, percebi, que estava no mato sem cachorro, lutando sozinho, e se não fosse, nessa altura, as palavras de
incentivo do professor Raimundo Reginaldo, teria logo fugido
do campo antes da refrega.
Então, com um esforço desordenado, forçoso é confessar,
até improdutivo, em certas ocasiões, procurando vencer os obstáculos a golpe de martelo, atirei-me à luta ingrata, sem dinheiro
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e sem padrinhos, para arranjar os documentos que eram pedidos
à inscrição ao exame de admissão, que estava à porta.
A verdade é que, em Mossoró, eu conhecia todo o mundo,
mas quase ninguém me conhecia, se não na minha posição definitiva de engraxate, gente sem nome, coisa da rua.
Nessa condição, mudar daquele estado, de um dia para outro, não era aventura a que muita gente pudesse dar crédito.
Por cima, o diabo é que nem ao menos era registrado para
o caso, o recurso de uma justificação judicial foi o remédio mais
rápido, parece o mais eficaz, apontado naquela emergência. Seu
Bidas, com o cartório na antiga Travessa Monte Primo, emprestou-me um formulário, com a página dobrada, para copiar o modelo da petição. Daí, marchas e contramarchas para adquirir os
selos e meio dia parado, no alpendre da casa do Dr. Antonio de
Oliveira, Juiz de Direito da Comarca, para ver se conseguia a
dispensa da multa.
Depois, e o que foi pior, dominado pelo receio do meu anonimato, e todos os azares na vida social, lá me fui, uma manhã
de muito sol, apresentar-me à Diretoria da Escola, para fazer a
inscrição. Era justo mesmo que ninguém me viesse perceber ali,
senão uma palavra amiga de Odilon bandeira, com que batia
bola, no campo do Humaitá. Os outros, rapazes de boas roupas e
moças elegantes, não podiam me ver. Eu era um zero inútil no
meio de tudo aquilo.
E quando chegou, enfim, a minha vez, e fui assinar o livro,
com uma letra infame, debaixo de olhares de admiração ou de
espanto, o homem de venta grande e vermelha, Dr. Eliseu Viana,
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olhou, também, para mim com um ar de dúvida, não sei se de
desconfiança e perguntou, secamente:
− Menino, você tem 15 anos?
De retorno, compreendi a inutilidade do esforço, pois vinha
sabendo que, dias antes, o próprio diretor, acompanhado do Dr.
Eufrásio de Oliveira, visitara as casas das famílias importantes
onde havia jovens em idade escolar, e tinham pedido que os
mesmos concorressem ao exame.
Resultado: para uma matrícula de 40 vagas, já se encontravam inscrições muito mais de 50 candidatos.
Bem pensado, não havia razão para compreender por que
não fosse eu um dos apontados ao sacrifício do corte, no meio
daquela brilhante turma que se apresentava com posição e conhecimento bastantes, para justificar uma grande vantagem naquela corrida desigual.
O EXAME – E veio, afinal o dia falta do exame.
Esperei por ele, a noite toda, de olhos abertos, com a ansiedade, melhor direito, com a angústia do condenado que aguarda
o instante derradeiro.
Vezes sem conta, nessa tormenta, ouvi a voz soturna do sino do relógio da igreja, quebrando o imenso silêncio do espaço,
na cadencia monótona daquelas escalas, onde o tempo era um
denominador comum, distribuído aos pedaços, marcando a marcha dos minutos na faixa das idades e no ciclo vicioso da vida.
Cedo, ainda, aqueles claros matinais que principiavam aparecer, ao longe, entre os carnaubais do Canto, puderam acordar
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no meio da confusão em que estava mergulhado, a idéia serena
da confiança, única tábua de salvação com que podia contar par
a realidade do naufrágio que vinha próximo.
A hora em que transpus o largo portão do educandário, as áreas
do recreio já regurgitaram de estudantes que apresentavam, nas fisionomias, o colorido despreocupado da mocidade, – tão diversa, e aparentemente tão igual – que ali se confundiam, alegres e expansivos
no entusiasmo daquele primeiro encontro com a escola.
Demais, a representação dos candidatos, atestava, também, a
eficiência do trabalho do diretor, ao sair pela residência, em companhia do Dr. Eufrásio de Oliveira convidando os elementos que julgavam mais credenciados para integrarem o primeiro ano da escola. A
campanha dera seus resultados positivos. As famílias tinham compreendido o bom sentido do apelo, tanto que o que via, ali, era já uma
espécie de seleção antecipada de valores onde se configuravam nomes, posição e estado econômico. O quadro serviu para confirmar o
meu desânimo, e descobrir que aquele exame era mais uma aventura
com endereço errado, a que o acaso meu remetia.
A chamada, feita em ordem alfabética. Atendi ao número
47. A classe já se encontrava quase literalmente ocupada. Era de
ver tudo trabalhava contra mim, pois entrei com o pé esquerdo e
logo ao sentar-me à carteira, desastradamente, virei um tinteiro.
A prova escrita de português foi à primeira. Assunto: uma
carta de convite. Sabia decorada em duas ou três formas. Mas, a
letra ruim, disforme, indecifrável, não dava maiores esperanças.
As orais, forçosamente, seriam a reafirmação do meu atestado de
incapacidade, pois de início, em matemática, tive de entregar os
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pontos, sem atinar o meio de escrever, em número, 23 bilhões.
Botei e tirei zero, mas o resultado foi o mesmo. Parece que o Dr.
Soares desfrutou um bocado o meu embaraço
Ainda hoje, não sei por que em vez de ser arguido em português, como vinha sendo com os outros, fui logo chamado em
História do Brasil.
Esse salto de matéria, passando do professor mais moderado para o mais feroz, foi, aliás, a minha salvação. Aquela conversa de saber Rocha Pompo, de cor e salteado, foi, realmente,
uma prova de fogo. Tanto que, agarrando no ar a pergunta catastrófica do Dr. José Gurjão, respondi com facilidade, ao que parece com segurança, pois ante a admiração do examinador, fui até
dispensado da outras chamadas na outras disciplinas.
No outro dia, quando o jornalista José de Vasconcelos contava na barbearia de Idalino Pereira que um engraxate da cidade
tinha feito um bonito exame, na escola Teodomiro Fernandes
retrucou como dedo no ar:
– Isto é besteira. Quem manda no mundo é dinheiro. Vão
ver que ele não passa da caixa de engraxate.
O PRIMEIRO ENCONTRO – Da solenidade de instalação oficial da Escola Normal, guardo nomes e presenças inesquecíveis:
Francisco Xavier, Jerônimo Rosado, Camilo de Figueiredo,
Prof. Eliseu Viana, Dr. Antônio de Oliveira, Cunha da Mota,
Bento Praxedes, Dr. Jose Gurjão, Manuel Assis, Dr. Soares Junior, Irineu dos Santos e Manuel Chaves. O salão, que ficava
depois da diretoria, apresentava cor festiva. Além de autorida200
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des, representantes da imprensa e do comércio, professores e
alunos, a sociedade de Mossoró mandara, ali, os seus elementos
de maior projeção.
Confesso que esta foi, realmente, a primeira e grande reunião da vida social a que comparei. Durante os discursos, que,
por sinal, foram muitos, um dos oradores afirmou: Esta escola
vai mudar o destino de Mossoró.
O enunciado pode não ter refletido uma verdade absoluta,
mas de qualquer modo, a instituição veio contribuir para mudar
o destino e a vida de muitas criaturas.
AS AULAS – A primeira foi de Aritmética, com o Dr. Soares carrancudo, riscando e apagando o exercício, pigarreando,
indo e vindo da janela para o quadro-negro. A outra, de Francês,
com Tércio Rosado, um homem de espírito compreensivo, sobretudo humano. O professor José Gurjão ficou sendo meu amigo desde o encontro no dia do exame. Sempre que precisava de
uma data, gritava de lá: seu Nonato, em que ano foi?
A bem dizer, a Escola começou em paz. De princípio, a
grande novidade foi à farda branca das normalistas. Os rapazes
continuavam como estavam, vindo vestido era o bastante.
Não tardou muito, e no começo de maio, foi fundada a Associação de Normalistas, modelo da que já existia no estabelecimento congênero de Natal. A sociedade teria tempo de agitar a
vida estudantina da cidade. Criou-se uma revista, ABC, que vivei por largos anos.

201

www.colecaomossoroense.org.br
A parte social não era descuidada, sempre promovendo
muitas festas, das quais a mais importante, a de 19 de abril, no
aniversário do Diretor.
Eram, também, constantes as solenidades cívicas, nos dias
feriados, onde as moças faziam discursos importantes, que não
eram delas como um sobre Tiradentes, cuja cópia Padre Gadelha
perdeu, ao sair da igreja e andou depois, de mão em mão.
NUVENS – Nem tudo, porém, foi mar de rosas, naquele
começo. Lá um dia, surgiram os primeiros sérios atritos, que
vieram, exatamente, dos campos de futebol. O diretor era presidente do Centro Esportivo, o clube dos ricos, de que era sustentáculo, Raimundo Nonato, o famoso Raimundo, da Casa de Delfino Freire, que dirigia a União Caixeiral, mantendo, à sua custa,
banda de música, organizando biblioteca e criando escolas para
os rapazes do comércio.
Imprevistamente, ocorreu a desavença entre o professor Eliseu e Lauro Escóssia, que eram de agremiações diferentes.
No calor da discussão, teria afirmado o primeiro:
– Você pensa que isto aqui é anarquia de clube de futebol?
Ao que o outro retrucou-lhe, rispidamente:
– Anarquia só existe no seu time, que pertence a um clube
de canalhas ricos.
OS PROFESSORES – Mas, providencialmente, àquela hora, ao tocar a sineta, saíam das classes os professores.
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Nesta crônica, de uma época desaparecida, faço reviver os
seus nomes e os seus exemplos, para manifestar a minha gratidão pelos conhecimentos que adquiri no convívio das suas aulas
e lições, através das quais descortinei horizontes e possibilidades
novas, de um mundo até então desconhecido.
De todos eles, dos velhos primeiros mestres, com suas virtudes, com suas falhas, guardo memória inapagável, daqueles
dias inesquecíveis do ano de 1922, quando a Escola Normal entrou em atividades.
A relação do primeiro corpo docente, em que figuravam
nomes de relevo, nas letras da província, era assim constituída:
Dr. Eliseu Viana, Português: Dr. Tércio Rosado, Frances; Dr.
José Gurjão, Geografia e História do Brasil; Dr. Antônio Soares,
Aritmética e Geometria; Professor Irineu dos santos, Música e
Professora Celina Guimarães, Desenho.
Eram funcionários auxiliares da administração: Francisco Medeiros (Seu Chico, porteiro: Vicente Higino (Major), contínuo; Manuel Chaves, Ilna de Melo Rosado e João Firmo da Costa, inspetores
de aluno, e Manuel Assis (Mestrão), secretário crônico.
O DIRETOR – Eliseu Viana era o Diretor. Fora encarregado pelo Governo do Estado de organizar a nova instituição de
ensino. Dali, começariam a sair, de agora por diante, professores
para as escolas rudimentares e isoladas. Os Grupos Escolares
continuariam a ter provimento com professores diplomados pela
Escola de Natal, pois que a de Mossoró, com um currículo apenas de três anos, era um estabelecimento com atribuições mais
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restritas, preso, como se encontra, pela própria lei, àquela subdenominação esdrúxula de Escola Normal Primário de Mossoró.
Nas suas disposições funcionais, em Eliseu Viana se amalgamavam qualidades essenciais de liderança.
Homem de estatura mediana, ombros fechados e busto recurvado, magro, vermelhão, nariz grande, ostensivo, olhos claros, derramando uma espécie de suavidade de Judeu sem pátria e
sem Deus.
Em consciência, posso afirmar que mestre Eliseu Viana era
um grande e dedicado preceptor, com excelente vocação para o
ensino de uma honestidade à prova de qualquer argumento.
Na minha condição de aluno pobre, tipo desajustado, gente
obscuro que não comparecia as grandes manifestações do seu
aniversário natalício, em 19 de abril, posso atestar que ele, em
questão de notas, nunca se prevaleceu dessa circunstância, para
criar, na Escola, superfícies diferentes entre os estudantes.
Certa vez, até com aquele seu sentido de percepção a que a
Pedagogia dava tantos roteiros para investigação, no campo das
tendências temperamentais, ramo a que a Psicologia moderna
empresta tantas luzes, a meio da lição, veio a debate o caso das
capacidades, fato que de oportunidade, a que ele chamasse a
atenção da classe para curioso aspecto da análise dos valores,
mostrando que, ali mesmo, se encontravam o que tinham a vaidade de alcançar a melhor classificação que ia, às vezes, para
outros, que não animavam aquele sentimento.
Por curiosidade, muitos daqueles que estimavam só a posição social e queriam de qualquer modo anular dos outros o tra204
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balho do esforço e do talento, eram justamente seus maiores amigos, os que lhe promoviam manifestações e com ele conviviam mais de perto.
A lição continha certa dose de sabedoria, em potencial,
mas não eram bastante para mudar aquelas atitudes humanas.
Quando se instalou a escola Normal, ele já se encontrava,
em Mossoró, há alguns anos. Chegara à cidade, por volta de
1914, vindo de Acari, onde Lecionava do Grupo Escolar “Tomaz
de Araújo”, juntamente com sua esposa, professora Celina Guimarães, desde o ano imediato ao da sua diplomação, pela escola
Normal de Natal.
Dotado de talento pouco vulgar e de extraordinária força de
vontade, não deixou que a quadra passasse, inutilmente, e dentro
de Direito do Ceará.
De modo especial, no setor do ensino, à orientação de Eliseu Viana deve, inegavelmente, a escola Normal o grande plano
de atividades que tanto viria influir na formação e na mentalidade dos novos professores.
Deve-lhe, também Mossoró, inúmeras outras iniciativas,
como organização da Associação de Escoteiros, criação de entidades culturais, trabalhos de publicidade, cooperação na vida da
imprensa, incentivo aos clubes esportivos, que nasciam praticamente o futebol – a coqueluche das multidões – e acima de tudo,
o grande estímulo que de à arte gramática, em particular, à de
natureza educativa, trazendo, com isso, uma excelente movimentação para a vida social, a exemplo do que fez, com a encenação
da peça, de aspecto regional “ENTRE SOL DE POEIRA”, de
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que ainda hoje se fala na cidade, pelo sucesso que alcançou naqueles dias.
Anos seguidos, Eliseu Viana passou a lecionar Pedagogia,
cadeira nova, que aparecia no segundo ano, tendo sobre a matéria publicado, na Revista ABC, uma série de pontos e apostilhas
que muitos serviam aos alunos. Os seus adversários, que não
eram poucos, afiançavam que aquilo não passava de cópia servil
do livro de um educador sergipano.
Homem inteligente e vivo, integrado no entusiasmo da
função do magistério, dava ao programa de Pedagogia uma elasticidade nova, que transformava as lições em campo de palestras,
com interesse, idéia e motivação.
Tércio Rosado – Agora a vez de Tércio Rosado. Seu Tércio, como vivia para todos, era uma excelente criatura, grande
retrato de uma humanidade diferente, todo a irradiar a confiança
de um grande espírito marcado de extrema modéstia.
O professor Tércio Rosado Maia lecionava francês, ao primeiro ano. Suas lições eram ministradas num ambiente de tranquilidade e suas aulas decorriam na mansuetude silenciosa das suas
palavras era comunicativo, mas seu sorriso não denunciava alegria.
A classe que dirigia eram como que iluminada pela sua presença, e
durante aulas seguidas, nunca usou de um termo que não pudesse
ser aproveitado como estímulo aos outros, ao menos como encorajamento aos mais fracos, no enveredamento da matéria.
Toda vez que dele me recordo fico a pensar como pode uma
pessoa integrar um conjunto de qualidades em tão alto grau de
compreensão e de apreço humano. De uma simplicidade que não
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era afetada, na sua função, o professor de francês levava uma considerável vantagem sobre tantos outros que exercem o magistério,
pois em vez do feitio de certos expositores de conhecimentos vagos, como muitos se apresentam, aí, à guisa de professores, que
realmente longe estão de ser, ele fazia da sua classe um convívio de
amizade, de estima comum, de grandes de belas lições.
Numa daquelas primeiras aulas, a turma envolveu-me numa brincadeira geral por motivo de um erro de que não me podia
aperceber.
Na leitura de um pequeno exercício, em francês, pronunciei o verbo “a-v-o-i-r”, com todas as letras, em bom português
como estava escrito.
Ele emendou a situação indicando a regra e a forma certa,
com aquela paciência que era nele numa virtude pouco comum
de observar entre outros.
Ramo de uma família ilustre, que vinha na abastança. Tércio Rosado nunca usou desse privilégio, e preferiam viver a seu
modo, do seu esforço próprio, das suas iniciativas, ora instalando
pequenas indústrias que não resistiam às alternativas do comércio, criando instituições e abrindo escolas, animando iniciativas
de que todos sorriam com descrença, algumas de maior alcance
com a fundação da primeira unidade de um sistema de cooperativa de crédito rural do Estado, ora organizando sociedades operárias, movimentando grandes idéias, a que procurava servir com
elevado espírito de solidariedade e dedicação inexcedível.
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Ainda no terceiro ano de Escola, já em outra cadeira, encontrava, no grupo de alunos, alguns remanescentes que vinham
repetindo e a quem chamava de “ a velha guarda”.
Há esse tempo lecionava Física e Química e História Natural.
Foi por uma das aulas dessa disciplina que andei metendo
os pés pelas mãos, quando escrevi numa prova daquela última
que “Histologistas de nomeada admitiam, nos domínios da anatomia, a existência de sete tecidos”. O professor Tércio ficou
repetindo a eloqüência do meu nariz de cera e marcando o sentido espumoso da frase, aqui e ali, renovava a pergunta: Seu Nonato, como vão os histologistas de nomeada?
Era, assim, o professor Tércio, um grande espírito, um amigo de sempre, dedicado, cheio de alta, compreensão humana.
DR. JOSÉ GURJÃO – História do Brasil e Geografia eram
disciplinas do segundo ano, ensinadas em uma cadeira única,
pelo Dr. José Gurjão. Este médico, aliás, foi um dos portadores
do entusiasmo na vida inicial da escola Normal. Espírito alegre,
irrequieto, dono de uma inteligência brilhante e vivaz. Rápido no
raciocínio e na argumentação, todos gostavam das suas aulas.
Amigo da classe conseguira criar, na turma, uma situação de
confiança, sem linhas de divergências, sem desigualdades. Por
isso mesmo, sua ação na cátedra, em época tão distante, e em
que tantas eram as deficiências nos planejamentos do ensino,
permite que seu nome possa ser lembrado como uma espécie de
pioneiro, no melhor sentido em que se conceitua, hoje, o professor moderno. Nesse aspecto, era Zé Gurjão senhor absoluto da
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matéria, passando mais ao campo do orientador do que, propriamente, um repetidor de compêndios, de datas e nomenclaturas,
ordinariamente, o melhor processo mestres dos heróicas e nobres
ciências de Heródoto e Humboldt.
Médico rico, sem se preocupar muito com o dinheiro que a
clínica lhe rendia, fazia do consultório uma escada para a política, chegou ainda a ser eleito deputado ao antigo Congresso Legislativo Estadual.
Seu gabinete de consultas era instalado na farmácia Almeida, amigo chegado que era do seu proprietário Dr. Vicente de
Almeida, logo depois, também, professor da Escola Normal,
onde deixou uma bela folha de serviço ao magistério, chegando
a desempenhar as funções de Diretor do estabelecimento, por
duas vezes, de onde se afastou voluntariamente.
Nas atividades profissionais do Dr. José Gurjão ocorriam
cenas curiosas, como esta:
Certa vez o número dos que iam tomar injeção era considerável. No meio devia haver de tudo: cliente que pagavam e a
grande maioria dos que recebiam de graça, até o remédio. Vale
acentuar que, naquele tempo, tomar injeção era luxo de gente
rica. Só mesmo os endinheirados podiam enfrentar despesas dessa ordem. Algumas drogas, como a 914, legítima celebridade ,
custavam caro, e esta, em particular, podia ser fatal.
Na manhã daquele dia, o Dr. Gurjão não estava pelos autos
e vendo tanta gente, disse ao farmacêutico:
− Olhe lá, Vicente, vá mandando entrar primeiro os que
pagam, e os outros depois, lá para o fim.
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E se assim foi dito, melhor o fez o boticário.
E quando surge, do meio do grupo, a voz de um cliente inconformado. Antônio Araújo, que, sem mais delongas, reclama,
agressivamente:
− Então, isto é lá modo de tratar os amigos, e de fazer política?
− Não vê que chego, aqui, ao amanhecer do dia, para ser
atendido na hora do deus dará?
Enfim, depois de muito rezingar, chega a sua voz. Entra no
pequeno recinto onde se encontra o facultativo. Senta-se, sem
dizer palavras, arregaça a manga da camisa e estende o braço
sobre a pequena mesa branca. O outro, de cara fechada, prepara
a injeção e passa-lhe o garrote pedindo ao farmacêutico que o
ajude. Com surpresa deste quando o médico pega a veia, movimenta agulha e observa o sangue, em vez de injetar o liquido da
terrível fórmula alemã, deposita a seringa no braço do paciente, e
esbraveja-lhe na casa, com extrema violência:
− Cabra sem vergonha, f. da p. vem tomar injeção de graça,
e ainda quer gritar para mim, seu cachorro?
− Mas, doutor, intervém, cauteloso o boticário, não vê que esta
situação pode se tornar perigosa? Não teme pela vida deste homem?
− Que homem, que nada, seu Vicente, já viu cabra ruim ser
gente?
E sem fazer caso da advertência do amigo, mandou o dedo
no êmbolo e aplicou a 914, de um jato!
Antônio Araújo esperou por fim de tudo, sem alarme, e ao sair,
já da porta, voltando à cabeça perguntou, por cima do ombro:
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− Dr. Quando é o dia da outra doze?
Quarta-feira, mas venha cedo, ouviu? Respondeu o médico, do interior da farmácia.
No segundo ano, José Gurjão passou a lecionar Português,
enquanto Eliseu Viana transitava para a cadeira de Pedagogia.
Nessa disciplina, não alcançou a movimentação e suficiência da
anterior. Comentava-se que ele não sabia muito o comoniano,
dizendo-se até meter-lhe a lenha pelo jornal. A nota fora mesmo
preparada, composta, mas por sugestão de amigos comuns, o Zé
da Imprensa deixou de divulgar. Para não perder porém, a edição
do seminário, publicou por cima da página, em grande reclame,
aquele famoso clichê do homem da Emulsão de Scoott, com o
bacalhau às costas.
Já no terceiro ano, lecionava o Dr. José Gurjão a cadeira de
Higiene Escolar.
Há esse tempo, se encontrava na direção da escola Normal,
um grande educação, Dr. Aprígio Câmara, que viera de Natal,
com a missão especial de restabelecer o crédito e a harmonia do
educandário, há tempo desviado dos seus verdadeiros rumos e da
sua vida disciplinar.
O PROFESSOR DE ARITMÉTICA – O Dr. Soares Júnior
lecionava aritmética, emprestava à nova escola o prestígio do seu
nome, com a rigidez de uma disciplina que tornava o ensino da
ciência dos cálculos uma aprendizagem verdadeiramente complicada. Talvez por isso mesmo, por esse espírito de excessivo
rigor que se imprimia ao estudo desse importante exercício, da
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Escola Normal, poucos foram os que saíram com cabedal de
conhecimento, suficientes para as aplicações da vida prática.
Pelo contrário, até, o ensino não chegara a despertar o entusiasmo dos estudantes ou manifestação de interesse por esse
ramo especializado do conhecimento.
O que se via, de ordinário, era uma classe muda, com ar
sombrio, prendendo os movimentos da respiração, contando a
marcha dos ponteiros do relógio que marcavam aqueles momentos de expectativa, e de espera do fim...
Também aquelas aulas de matemáticas não era brincadeira.
Desde que o mestre entrava na sala, e durante os trabalhos, mais
ou menos penosos dos exercícios, até sua saída, ninguém podia
se mexer na classe.
Não era, contudo, um professor que não se interessasse pelo conceito da Escola. Seus processos metodológicos é que eram
personalíssimos e por isso, dava aulas a seu modo, sem se preocupar com o rendimento do ensino que se aprendesse ou não a
solução apontada, contanto que ele desse o programa.
No fim do ano, era daquele jeito: baixava a caneta e metia
o zero sem contemplação. Estudo danado, o de aritmética, essa
disciplina tremenda que abria as comportas aos exames de segunda época. E aí, as coisas não mudavam de feição.
Dr. Soares Júnior tinha cara fechada e não queria saber de
intimidades com estudantes.
Na cidade inteira, desfrutava, porém, do maior prestígio.
Era, a bem dizer, o único médico em Mossoró, pois o Dr. Almeida Castro, já envelhecendo e eleito Deputado Federal, se
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removera para a metrópole do País, de onde não tardaria a voltar
para o grande e definitivo repouso em terra mossoroense.
Político militante, pertencia o Dr. Soares à orientação do
antigo partido que o Governador Ferreira Chaves eleito e empossado, desprestigiara, abertamente, de modo particular aos membros da oligarquia Maranhão e Lira, famílias que enfeixavam
todos os poderes do Estado.
A facção de Mossoró, chefiada por Bento Praxedes, que
sucedera ao Coronel Gurgel, resistiu, ainda, por muito tempo,
embora fazendo frente a um adversário de considerável quartel
eleitoral, como era o seu opositor. Nome profundamente radicado na terra esse velho médico cearense. Dr. Francisco Pinheiro
de Almeida Castro deixou algumas fórmulas importantes, entre
outras um remédio infalível contra as mordiduras de cobras, a
Viperina. Essa droga ganhou fama pelos sertões e era dada, indistintamente, às pessoas e aos bichos, que se curravam como
por milagre.
Com referência às suas qualidades profissionais, sempre
ouvi dizer em Mossoró:
− Médico é como Dr. Castro, febre com ele não se agüenta...
Apesar de adversário político, o Dr. Soares tinha o seu consultório instalado, na farmácia de Jerônimo Rosado, sendo a sala de
espera dos clientes comum às dependências dos dois serviços.
Voltando à Escola Normal, no primeiro dia de aula, verificando-se logo um tremendo engano. É que o livro indicado, a
Aritmética Elementar de FTD chegara trocado à Livraria de Sebastião Cruz, que recebera o curso superior, da mesma série.
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Para contornar a situação, foi pedido, às pressas, um outro compêndio. Então a emenda saiu pior do que o soneto. O novo livro
era nada mais nada menos do que a famosa Aritmética do professor da Escola Naval, João Luís Viana.
Guardo dessas aulas de aritméticas duas grandes decepções. A primeira deu-se por via de um auxílio que eu prestava ao
meu vizinho de carteira, Duodécimo Rosado, durante um exercício escrito sobre as terríveis tábuas de Pitágoras. Ali mesmo, o
professor pagou da minha folha de papel e escreveu no alto, a
lápis encarnado, com uma letra muito ruim:
− “Não olhe a prova do seu colega”. A custo sufoquei a
explosão. Mas, daí, comecei a desprezar certas situações e a descrever de algumas verdades convencionais.
Em conclusão, à minha custa, o vizinho Duó tirou a bonita
nota 7, e eu fiquei me arrastando com um 3 desclassificado..
A outra foi coisa um tanto diversa, e veio servir de estimulo às minhas madrugadas, passadas em frente do livro, à luz
mortiça de uma lamparina de subúrbio.
Àquela hora, esperava que o dia clareasse para sair apressado, rumo ao mercado público, e abrir a bodega de Virgílio
Barbosa. Lá estavam à espera, sentados no batente do portão,
duas curiosas figuras que eram verdadeiro contraste nas situações e na posição social que representava.
Cândido Gomes, antigo e violento delegado de polícia, e o
preto Benedito, de Martins, que tantas surras de rabo de arraia
levara daquela autoridade turbulenta, para descobrir o roubo da
casa de Chico Bernardo. Agora, os dois eram bons amigos e as
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primeiras rações da cachaça matinal iam sedimentando aquela
confiança, que irmanava no vício dos destinos tão diferentes.
Depois, foi o caso de uma prova escrita. O ponto sorteado
compreendia caracteres de divisibilidade.
Os axiomas, as regras e os colorários grudados à memória
por fora daquela decoração mecânica que se processava as horas
friorentas da madrugada.
Assim, respondi o questionário, em pouco tempo, dando a
entender, até, que tinha segurança no domínio da matéria. Pelo
mesmo caminho, não tardou seguir-me os passos o colega Odilon Bandeira, conhecido de todos pela dimensão 44 do pé, e pelo
cavaco que dava , quando e cantava perto dele, aquele verso do
Hino da Abolição: “esse negro borrão que nos mancha”...
Na aula seguinte, quando o professor entrou na classe, fez
a chamada do modo habitual, mandando, porém, que fossem os
alunos saindo, à proporção que respondiam presente. Com surpresa, sentados na classe, olhando um para o outro, só eu e Odilon Bandeira. Do lado de fora, os colegas espiavam por cima da
janela, fazendo gestos, assustando, também preocupados com a
situação que se criava. Veio, então, o Diretor e disse que as provas do dia anterior estavam muito boas, mas que o professor
suspeitava que elas tivessem sido coladas. Agora, como novo
papel, o exercício ia ser renovado.
“Se não fizéssemos a mesma coisa, o resultado já estava
previsto, e seria nora zero”.
A maratona ia ser dura. Odilon Bandeira saiu primeiro. Ele
segurou a nota 7, e eu suei calado, arrancando um 9 daquela ter215
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rível experiência. Vale dizer que a lição liquidou, totalmente, o
meu entusiasmo pelo estudo, daquela disciplina, em que nem era
o pior dos alunos.
Mas, se a sabedoria popular repete o antigo ditado, dizendo
que uma desgraça não vem sem outra, no meu caso ocorreu o
inverso. É que, no fim do curso, conservo das aulas do professor
de aritmética uma profunda compensação, que é, por sua vez,
eloqüente atestado da sua confiança no meu esforço.
A situação pode ser assim repetida. Durante o ruído do
“caso Manuel Onofre”, que tanto reboliço provocou na Escola
Normal, a cidade e a política tomaram conta do acontecimento.
PRESENÇA DO DR. NESTOR LIMA – Para estudar a situação e desarmar os espíritos, o Dr. Nestor Lima, então Diretor
Geral do Departamento de Educação, dirigiu-se a Mossoró, antecipando-se de alguns dias, a própria viagem do Governador do
Estado, Dr, José Augusto Bezerra de Medeiros, que numa espécie de marcha triunfal, percorria o sertão, numa oficial a cidade,
com fins evidentemente políticos.
O Dr. Nestor Lima andou, demoradamente, pela Escola,
conversando, sondando as fisionomias, tomando a temperatura
dos acontecimentos. Entrou pelas classes e assistiu algumas aulas, uma delas a de matemática. O professor, ante o inopinado da
visita, abrindo a caderneta, chamou um aluno ao quadro-negro.
Ditou em seguida, um problema de regra de três compostas, e mandou resolver.
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Não chegou a orientar a operação, pois o resultado foi logo
apresentado pelos dois processos vulgares de Antonio Trajano e
Tito Cardoso.
Aí ficaram fechadas as nossas diferenças.
O PROFESSOR DE MÚSICA – Irineu dos Santos, seu Sinhorzinho, era o professor de música. Vinha do tempo das velhas
bandas que encheram a cidade com as suas harmonias e com as
brigas dos adeptos da Charanga e da Fênix.
A música sempre fora a sua cachaça, e, depois dela, o futebol proporcionava-lhe as horas de mais intensa vibração.
Seu entusiasmo, porém, era maior, no dia em que a Humaitá entrava em campo, envergando a camisa azul e branco.
Aquele clube dos meninos era a tentação do professor Sinhorzinho e de toda a sua família.
E fazia gosto vê-lo, no campo, durante os momentos decisivos da peleja, pequenino, quase se enterrando pelo chão, desaparecendo pelos formigueiros que circulavam a quadra vermelha, de braços levantados para o ar, suado, esbaforido, dando
berros, gritando numa fúria de deus olímpico, dizendo desaforos,
chamando o juiz de ladrão.
Quando ele estava assim torcendo pelo seu time, era uma
coisa perigosa. Às vezes havia barulho. De uma feita, sua esposa, que sempre estava ao seu lado, empolgada do mesmo entusiasmo, largou a mão na cara de um sujeito, deixando o campo em
polvoroso.
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Seu Sinhorzinho era figura indispensável em todos os conjuntos musicais de Mossoró. Tocava piston, arrancando agudíssimo sons que pouco faltavam parta estourar os ouvidos dos
companheiros.
Fisicamente era um tipo curioso. Baixo, forte, agoniado,
com o pescoço enterrado nos ombros. Empregado da Estrada de
Ferro comparecia ao expediente, invariavelmente, de roupa cáqui e de óculos pretos. Dizia-se que era um dos raros funcionários da empresa que não recebia grito ou careta, pois na estação
todos tremiam, quando superintendente surgia, ao longo, arrastando a perna. Corria à boca pequena, que mestre Gandra, um
português apontador no serviço do prolongamento, tinha tanto
respeito ao chefe que, quando falava com ele, pelo telefone, de
Porto Franco e de São Sebastião, mesmo separado por distância
de 30 ou 40 quilômetros, ainda assim, ficava perfilado, apagava
o cigarro tirando o boné da cabeça e colocando de baixo do braço. Lá, uma vez, como estivesse com a blusa de mescla aberta ao
peito, encostou o fone, abotoou-se, e voltou à ligação.
Durante as horas de aula de músicas, os gritos dos solfejos
interrompiam, totalmente, o trabalho das classes vizinhas. Cada
um atendia ali por uma nomenclatura típica, conforme os sons e
a voz. Odilon Bandeira, besouro de Piauí: Saturnino Paraguai, a
vaca espaço; Bitu, ronco do boeiro da usina, e uma mocinha pálida, muito fanhosa, só era conhecida como a Requinta de Estevão Teodósio.
Mestre Irineu não dava conta daqueles moxinifadas. Gritava,
batia na mesa e enchia o quadro-negro de umas garatujas que nin218

www.colecaomossoroense.org.br
guém sabia para que diabo servia. Depois, chamava um ou outro
para saber o valor das notas e os nomes das linhas, dos espaços.
− Seu Bitu, quais são as notas musicais?
A que o outro respondia, com um vozeirão de arrancar as
caliças das paredes: semibreve, colcheia, semicolcheia, fusa e –
semiconfusas.
Aí, seu Sinhorzinho pegava fogo. Toda a classe percebia
pelos seus gestos e pela violência com que arrancava os óculos
da cara e esfregava com o lenço que ele tinha vontade de chamar
o sujeito de burro, de matá-lo, de arrancar-lhe os bofes.
Mas, não fazia nada. Mesmo porque João Bitu era do
Humaitá...
Terminada a aula, com o retorno aos alpendres, tudo de novo
voltava às boas; e bastava um puxar a conversa, para ele tomar conta
com aquele seu jeito bom e cordial de menino grande.
− Sabe, seu Sinhorzinho, Raimundo da casa de Delfino Freire
mandou buscar, em Natal, o goleiro Zé da Cega, para o Centro Esportivo e que é um negro do tamanho da torre da igreja. Com ele não
passa nem vento. O Humaitá vai ficar pregado no campo.
− Conversa, meninos. Vocês vão ver. Ele vai é ficar mode
de engolir bola. E realmente foi assim. No jogo de apresentação,
logo no primeiro minuto, a linha do clube de seu Irineu furou a
barra do famoso guardião natalense. E excusado dizer que houve
dia santo na casa do professor de música.
Quando apareceu na sala Sinhorzinho dos Santos, todo risonho, repetia:
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− Eu não disse! Eu não disse! Para agüentar aquela linha
do Humaitá, só mesmo se vier do céu. E olhe, olhe, que é preciso
Santa Luiza ficar do lado dele.
O futebol da Beira do Rio criou uma época em Mossoró.
Depois vieram as grandes partidas do campo de Praça da Cadeia.
Não se pagava nada para assistir o jogo, que se realizava no
meio da rua. Para evitar que o povo invadisse a quadra, toda a
área era, antes, cercada de arame farpado, ainda por cima, pintado de piche. Quem se encostasse por li, desgraçava o branco.
Em outro período, o campo foi mudado para a cidade nova,
em frente à casa de Bento Praxedes. Nesses dias, para aquelas
bandas, tudo era ó um matagal fechado, pois as ruas não passavam de caminhos, que levavam às poucas casas residenciais, por
li construídas. Essa quadra se esporte, aliás, bem melhor do que
as anteriores era circundada por um gradil de madeira. Mas, o
jogo ainda era de graça.
Antes desse campo, existiu outro, o do Palmeiras, num
descampado que ficava pelo lado da bodega de João Caetano.
Nesse local também se disputavam partidas importantes, tendo
falecido, durante um treino, o jogador Vicente de Paulo. O caso
contribuiu, de certo modo, para arrefecer as práticas da pelota
naquele ponto.
O primeiro campo de Mossoró, em que se começou a pagar
entrada para o futebol, foi o do Cajueiro, lá pelas imediações do
desvio da Estrada de Ferro.
Passadas os instantes do entusiasmo, às coisas voltaram à
rotina.
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Mas, naquela tarde, seu Sinhorzinho não escondeu seu contentamento.
Saiu, antes da sineta tocar, batendo com a caderneta nos
dedos, num jeito, seu cadenciado, achando graça do tempo.
Depois, retornando do recreio, avisou, metendo a cabeça
pela porta:
AS AULAS DE DESENHO – Dona Celina, a esposa do
Diretor, era professor de desenho. Exercia na escola uma espécie
de vigilância secreta, sombra de “Javert de saia”, espalhando por
todos os recantos, por dentro e por fora da classe. Mantinha, deste modo, e com rara habilidade, o controlo social e político dos
alunos da Escola Normal. Em tudo ela aparecia e dava sinal da
sua vontade. A idéia das festas, o planejamento das atividades,
orientação, e sugestões tudo ela indicava com um risinho maneiroso, disciplinador, imperativo.
Daquele jeito, pois com aquela sua conversa inocente, fazia
e desfazia, pois a professora de desenho era quem mandava, realmente, naquele setor da vida da escolar. Dotada de uma qualidade excepcional de observação, ela sondava, via e tomava conhecimento, com antecipação, que quanto ia acontecer.
Durante as aulas de desenho, passeava por entre as carteiras, girando um lápis-contê na ponta dos dedos, dando riscos
indiferentes no caderno de um e de outro, conversando, soltando
perguntas cujas respostas iam repisando, na teia de aranha, nas
sutilezas de seu pensamento.

221

www.colecaomossoroense.org.br
Dona Celina exercia, de fato e de direito, a supervisão da
Escola.
Aquele famoso caso “Manoel Onofre”, que por tantos meses
agitaria a vida do educandário e a própria política do estado, foi, em
grande parte, alimentação nessas insinuações tão significativas:
− Então, soltava ela a pergunta, vocês agora estão sendo
chamados pelo número, hein?
− Bonita coisa essa que, agora, foi introduzida na Normal.
Não é que estão pretendendo mudar a escola de meu marido,
num quartel ou numa penitenciária?
− Já pensaram, dizia de outra feita, como vocês vão ficar
engraçadinhos, vestidos de roupa riscada, como as zebras do
zoológico?
− Ah! No meu tempo, na Escola de Natal, a coisa era diferente... E lá se ia, com essa conversa afora, com essas insinuações, polvilhando veneno no espírito desprevenido da classe, até
que um dia podia se transformar em explosivo, como se deu na
aula do professor de português.
Mas estas notas estão presas ao ano de 1922, e não devo
antecipar os fatos, senão para afirmar que apesar do meu extenuante esforço, para adaptar-me ao desenvolvimento do programa,
sem fazer grande coisa, é claro, dado que eu entrara da Escola
com um heróico atestado de analfabetismo, no fim do ano letivo
deu-se o inevitável: Fui ao pau.
Mas, o curioso é que não se verificou falta de média nas
disciplinas de cultura geral.
O danado é que a reprovação foi, exatamente, em desenho...
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OUTRA GENTE – Aos velhos servidores da Escola Normal, aos seus primeiros funcionários, a alguns ao menos, abro
uma clareira, neste registro, onde seus nomes merecem realmente uma sincera e justa referencia.
A época, o porteiro era seu Chico Medeiros. Todas as manhãs, vinha ele, em andar vagaroso, de roupa amarela, cor de
banana madura, do lado do Canto uma sitioca perdida à margem
esquerda do Rio Mossoró, há pouco mais de dois quilômetros da
cidade. Por lá, criava umas vacas magras, e cuidava de um bananeira, de onde sua mulher, felismina, arrancava folhas para encher os colchões que vendia na cidade.
Nas terras do sítio de seu Chico ficava, também, uma cacimba famosa, uma verdadeira mina, onde muitos compravam
água, em carroções puxados a boi, ou em cargas de anacoretas
carregadas em jumentos. Dali, abastecia a Escola e o Grupo,
com o precioso líquido, uma água grossa, a meninada bebia de
boca cheia, depois de mastigar as cocadas, que a preta sinhá Ana
vendia, num taboleiro coberto com um pano muito alvo, com
outros doces e bolos, feitos na casa da velha Biluca.
O fornecimento d’água para a Escola, dizia o porteiro, não
era negócio vantajoso, pois sendo fiado, o Tesouro de Estado
sempre vivia em atraso.
Naquela marcha de quem andava pisando em cima de algodão, para alcançar o estabelecimento, tinha primeiro de atravessar o Salgado, num cruzamento da rua de Todó. Assim, àquela hora quando o porteiro aparecia, vinha com parte de roupa
enlameada, trazendo as botinas penduradas nos dedos e as calças
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arregaçadas, até o joelho. A marca do lamaçal por onde passara,
deixava uma lista nas suas pernas alvas, dando idéia que ele vinha de polainas de soldado.
O grande vício do porteiro era o fumo. Todo tempo que
permanecia na Escola, estava mastigando entre os dentes uma
pontinha de cigarro ordinário que só se percebia pelo tênue canudo de fumaça que soltava.
Seu Chico Medeiros sofria de uma espécie de preguiça das
palavras. Sua atitude era mesmo a da própria agressividade do
silêncio.
O INSPETOR – Outro funcionário diferente era Manuel
Juvêncio Chaves, seu Manuelzinho, o inspetor de alunos no primeiro ano. Logo nos primeiros dias, o antigo fiscal da Intendência Municipal, donde saíra para não trabalhar com um presidente
eleito, Francisco Isódio de Sousa, que não pertencia ao partido
do Dr. Almeida Castro, revelou-se um funcionário exemplar,
assíduo e exato no exercício do seu cargo. Raramente, achava
graça, e quando isso se dava, baixo entre dentes, sem preocupação de fazer alarde do seu entusiasmo.
Quando a classe estava em funcionamento, ele entrava e ficava passeando com as mãos cruzadas para trás, olhando para o
alto, alisando o seu ômega de ouro, preso ao bolso da calça por
um grosso correntão, e conferindo a marcha dos ponteiros com o
relógio da classe, que ficava na parede fronteira aquela em que
estava pregando o retrato do Barão do Rio Branco.
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Nas horas vagas e quando faltava algum professor contava
histórias das duas peripécias, durante a sua viagem ao Amazonas.
De uma feita, revelou que, saindo à noite, por numa estrada deserta, parou de súbito, quase ao precipitar-se à beira da correnteza do
rio que tinha mudado de curso, naquele ponto por um daqueles fenômenos ocasionais da terra caída. Foi aí atraído pelo detonar que
estava nas imediações de um barracão duvidoso. Na frente, estendido
no chão, e cercado e um grupo de pessoas, estava uma cearense, com
a cabeça varada de balas. Só então, compreendeu tudo. Aquele tiro
era para ele. Outro recebera, sem dever nada.
Além do relógio Omega, que constituía seu orgulho, possuía, também, o inspetor, um canivete de mola, que comprava na
Casa Inglesa, em Manaus, numa viagem de volta. Do Rio Punus.
Seu divertimento especial era o jogo do firo. Tanto que, sempre
que passava pela Rua Campo Santo, ele me pegava para matar o
tempo. Mas, se perdia uma partida, ficava martelando:
− Olhe, menino, firo é um jogo de inteligência e só para quem
sabe matemática. Dei aquela pixotada porque quis, pois eu estando
nos meus azeites, gangorra para mim é besteira, domínio as pedras e
se demoro mais, é só de danado, para matar o sujeito devagar...
O RECREIO DAS NORMALISTAS – Logo no início dos
trabalhos escolares, os dois bandos ficaram assim separados. As
moças, depois das aulas, durante os dez minutos regulamentares
de intervalo, ficavam no recreio do poente, do lado que confinava com o muro da casa de Viriato Silva, enquanto os rapazes, em
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número bem menor, permaneceriam às vistas da administração,
na área livre, que dava para a Diretoria da Escola.
A disciplina, de modo geral, era modelar. Não surgiam casos nem havia razão para motivar a mudança das notas de comportamento nas cadernetas dos inspetores, que continuavam a ser
apontadas invariavelmente, dez, do primeiro ao último dia do
mês. Também a freqüência era integral. As aulas começavam às
16 horas, e terminavam as dezenove, de modo a que viessem
atender a alguns alunos preferenciais, como Adauto Miranda,
que trabalhava no comércio, na Casa Monte Primo, e não podia
sair mais cedo.
Como era de calcular, esse horário misto, sempre criava sérios embaraços, tendo-se, sobretudo, em consideração que, ao
tempo, o serviço de iluminação elétrica da cidade era o mais
deficiente, pois o velho motor sempre vivia enrascando, dando
constantes motivos de suspensão das aulas, e até de provas parciais. Essa situação era tão acentuada, que ao se realizarem festas
importantes, eram tomadas medidas acauteladoras, como ocorreu, certa vez, com grande baile de carnaval, na casa do Dr. Freire. Um médico novo chegado a Mossoró, cujos salões foram
iluminados com os faróis de diversos automóveis colocados às
portas da residência do facultativo, na Praça da Matriz. Vez por
outra, também, a Escola Normal passava por um desses transtornos como seu deu no aniversário do Dr. Eliseu Viana, quando a
Escola ficou inteiramente cheia de convidados, todos aguardando que a luz chegasse, para o início das danças. O curioso é que
nessa noite, o serviço foi mais difícil, e só depois das onze horas,
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conseguiu o mecânico Samu encontrar o defeito da máquina, e
virar o motor. Já não era fora de tempo, pois além de muitos que
se retiraram, cansados de esperar, entre os que permaneciam, até
por uma questão de delicadeza, começava a se manifestar um
estado de impaciência, mesmo de mal estar.
Foi esse baile que começou tão tarde, que provocou a mudança dos recreios. Dizem os mais chegados, que o Diretor ficara amolado com uns comentários inconvenientes que surgiram
entre as normalistas, especialmente, pelo modo desaforado por
que duas discutiram, acusando-se, mutuamente, sob alegação de
que o noivo de uma dissera que a outra fedia a raposa molhada.
Mas, tudo foi passageiro. Mudadas de lugar, esqueceramse os ressentimentos.
A INSPETORIA DA ESCOLA NORMAL – Dona Inhá de
Melo, a inspetora de alunas, fez tão pouco caso daquele pequeno
escarcéu que, ouvida pelo Diretor, desculpou-as todas, achando
que aquilo não passava de meninice.
O caso é que a inspetora era a bondade em pessoa, com raras e extraordinárias qualidades para dirigir e orientar as jovens
voluntariosas, umas até que nunca deixavam de acentuar, com
certo tom de vaidade, o nome e a posição que as suas famílias
desfrutavam no meio social.
A inspetora também não dava ouvidos a essas leviandades,
pois sempre se encontrava alegre, de excelente humor, de uma
simplicidade que era traço característico, predominante da sua
personalidade. Dona Inhá sempre ajudava a classe, na hora difí227
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cil de algum exercício escrito, com uns rápidos sopros salvadores, que conduziam tantas soluções e respostas providenciais.
Nas aulas de música, então, isso ocorria normalmente. A
inspetora, de qualquer ponto, ia indicando respostas às inquirições do mestre, sempre de costa para a classe, voltado para o
quadro-negro, ou então, do lado de uma porta que dava para a
classe vizinha, gesticulava com a mímica dos dedos, transformados em sinais, figuras e escalas, que correspondiam a nomes,
notas e valores musicais. E se era aula de ditado musical, enquanto seu Irineu batia as notas no teclado do pinto desafinado,
ela indicava os nomes certos. Parece que seu Sinhozinho não se
fazia de besta e às vezes desconfiava daquele pote de saber que
alguns alunos estavam apresentando. Chamava, então, um bicho
qualquer a pedra, e o resultado era aquela desgraceira: quando
ele tocava o “lá”, o sujeito respondia a nota “si”...
Na sua posição de orientadora da disciplina das normalistas, Dona Inhá Melo criou uma espécie de clima de respeito e de
admiração, pois seu nome ficou ligado à classe como uma sombra de bondade e de afeto, de sentimento humano.
O MESTRÃO – O secretário era Manuel Assis, a melhor
das criaturas. Vinha das terras de Santana do Mato, mas, como
nascera em Sacramento, ali, a margem do rio que se tornara famoso pelas lutas da Confederação dos índios e pelos combates
que Domingos Jorge Velho lhes dera, todos diziam que Manuel
Assis era do Açu.
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O secretário não fazia caso dessas arengas, pois sempre,
durante o ralo expediente, conversava muito mais do que escrevia, nos mapas. Bastava que um aluno levantasse uma dúvida,
para o escrevente arriar a caneta por cima da folha do livro em
branco, e tomar conta da palavra. Aí, ninguém mais segurava
Manuel Assis, que conversava, dissertava, contava histórias,
repetia fatos numa seqüência de quem lera todos os livros do
mundo. O Mestrão não escolhia tema, pois qualquer assunto
servia para a sua prosa. Estando contra ou a favor do opositor,
Manuel Assis era sempre brilhante, fluente, dono da palestra.
Apesar de não ter religião, se dizia espírita, mas parece que o
espiritismo dele não era lá coisa muito segura. Ainda assisti, em
sua casa, a uma ou duas sessões, onde os irmãos foram chamados, vieram e conversavam ou escreveram, o que dava na mesma
coisa. Não saí, porém, muito convencido da eficiência da prova,
e continuei discutindo com ele a validade do argumento material.
O secretário era, contudo, homem de muitas letras. Lia
como o diabo, devorando, livros, revistas, jornais e dicionários,
naquelas tardes calmas, em que ficava espichado, numa espreguiçadeira, fumando um cachimbo sarrento, lá na sua rua, vizinha a de “12 Anos”, numa casa que era, verdadeiramente, marco
de pioneirismo, no sistema de construções daquele bairro.
As conversas da casa de Manuel Assis tiveram uma profunda influência no mundo das poucas coisas que aprendi na
vida, porque, na realidade, aquele homem sabia de tudo, e se não
fosse a sua preguiça, sua preguiça imensa, olímpica, nirvânica,
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ele teria, cedo, conquistado posições vitoriosas, dono como era
de um raro e privilegiado talento.
Manuel de Assis era uma extraordinária universidade.
Durante o tempo do meu curso, de aluno desajustado da
Escola Normal de Mossoró, tive oportunidade de travar aproximação e conhecimento com o secretário do educandário, homem
bom e simples, que sabia apresentar a seus amigos a acolhida
expansiva dos seus grandes sentimentos.
Este motivo fazia com que, todas às tardes, depois da última
aula, deixasse rápido, a Praça do Moinho, seguindo pelo Beco da
Usina, rumo certo, para a “Rua 12 Anos”, bairro pobre, que contava
com aquela rua que lhe dava o nome, e uma ou outra residência
perdida nos carrascais. Entre estas, encontrava-se a de Manuel de
Assis, o secretário da Escola, ponto de reunião para o bate-papo de
todos os dias, no oitão da casa, onde a palestra era estirada e franca,
terminando, quase sempre, quando o toque da corneta, lá do lado da
cidade, do sobrado da cadeia, anunciava o silêncio, a ordem de recolher, às nove horas da noite.
Não raro, de permeio, dona Maria chegava com uma bandeja e as xícaras de um cafedório já adocicado, fraco, ralo, que
os conversadores apelidavam de “lavagem de espingarda”.
Entre aquele grupo solidário, com a fisionomia prazerosa
do homem para quem a vida não tinha outra preocupação senão
a de viver, calmamente, sem ambições e sem vexames, naquele
pequeno recanto do mundo. Baforando o cachimbo e recostado
numa espreguiçadeira antiga, o mestre Assis dissertava para os
presentes. Homem lúcido, de boa memória e corrido nas leituras,
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durante aquelas horas, enchia o tempo com sua palavra, falando
da política, da vida nos sertões, dos problemas econômicos, da
história, dos homens de letras e dos jornais açuenses, quando não
descambava para os temas da literatura popular, e, então contava
histórias de meter medo, de fazer correr calafrios na espinha,
sobre assombrações, camisas de onze varas, sobre o lobisomem
que desencantara, e o encontro que fizera com uma mula sem
cabeça, que corria desembestada na Várzea do Açu.
Os circunstantes permaneciam calados, bebendo as palavras do narrador.
E eram tantos: Amaro Duarte, José de Paula Irmãos, Euclides Carneiro, João Dias, Antônio Brasil (o famoso dentista SIBISIU), os Bedéus, os Reginaldos, os Baetas, os Quaresmas,
Antônio Henrique, Vicente Ferreira, Chico de Amaro, gente de
toda parte, do Alto dos Macacos, da Baixinha, dos Paredões e
dos Pereiros.
Este, o cenário real da casa do Mestrão, o secretário.
CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA – Das grandes
festas com que a cidade de Mossoró comemorou o primeiro centenário da Independência do Brasil, cabe, inegavelmente, a Escola Normal, maior concurso e parcela de trabalho.
É justo mesmo que se registre que todo aquele planejamento foi obra exclusiva do professor Eliseu Viana, pois na verdade,
o Diretor do estabelecimento foi quem fez tudo; sugerindo, organizando, lembrando os meios que viessem alertar a vibração
do público pela passagem da magna data da história nacional.
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Para isso muito concorreu o trabalho da Associação de Normalista, promovendo, assim, como um despertar da consciência
cívica dos moços, através de reuniões, palestras e iniciativas culturais, como a sessão solene de 13 de maio e a de 14 de julho – A
Queda da Bastilha, festa em que foram cantados em francês, pelos
alunos da Escola, os vibrantes versos da Marselhesa.
Do seu lado, a revista ABC, seu órgão de publicidade, instituía um concurso sobre as mais notáveis figuras da história
pátria. Como era de vê, naqueles dias remotos de 1922, animavase uma campanha de entusiasmo para as significativas comemorações, que a cidade promovia ao transcurso da grande data.
O programa, que era vasto, se encontrava assinado por
Manuel Benício, presidente da Intendência, e Eliseu Viana, professor da Escola Normal, e apresentava este roteiro:
DIA DA MOCIDADE – 6 de setembro – Festas esportivas,
sob a égide das Liga Esportiva de Mossoró e seus afiliados. Pela
manhã, no ri Mossoró, FESTA VENEZIANA, com um passeio
fluvial de todas as sociedades esportivas, em botes engalanados,
torneio de remo e natação, com prêmios oferecidos pelas Agências do Loid Brasileiro e da Navegação Costeiras e pelas Associações Esportivas de Mossoró Ltda., Comercial e União Caixeiral. Em seguida, formatura das sociedades esportivas e passeio
pelas ruas da cidade. À tarde, torneio de esportes terrestres, no
Campo da Limitada, onde seriam disputadas diversas provas
corridas e raids. Os vencedores receberiam prêmios oferecidos
pelas grandes casas comerciais de então: M. F. do Monte & Cia.,
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Tertuliano Fernandes & Cia., Vicente da Mota & Cia., Armazém
do Delfino, de Delfino Freire e Silva, Cavalcanti Alves & Cia.,
S. Gurgel & Cia., Monte & Primo, Casa Colombo, de Luís Colombo Ferreira Pinto. Leão & Monte, Casa de Móveis, Artur
Esteves, Francisco Marcelino & Cia., A velino Cunha, Antônio
Florêncio de Almeida e Oliveira Irmãos. À noite, cinema campal
na Praça do Mercado, a cargo dos proprietários do Cinema “Almeida Castro”.
DIA DA PÁTRIA – 7 de Setembro, festas cívicas com o
patrocínio de todas as corporações, civis, militares, eclesiásticas,
religiosas, escolares, artísticas e operárias da Cidade. Pela manhã, a) Alvorada pela Banda do Grêmio Musical e salvas na Praça da Independência, b) missa campal, às 5 horas, naquela praça
com sermão alusivo pelo Padre Manuel Gadelha; c) circulação
dos jornais locais; d) sessão cívica da União Caixeiral, com Discurso do Deputado Rafael Fernandes; e) Préstito cívico popular
de todas as escolas, colégios, corporações e associações do Município e do Povo em geral, saindo da Praça da Redenção e terminando na Praça da Independência; f) Colocação de uma lápide
comemorativa em um edifício da Praça 6 de Janeiro com a mudança oficial pelo Governo Municipal para o da Praça da Independência, as 16 horas e 30 minutos, precisamente, Vieira Nobre; g) Representação da zarzuela infantil “Em Três Tempos”
com uma patriótica apoteose sobre o 7 de Setembro, escrita e
organizada especialmente pelo Dr. Eliseu Viana, levada a cena
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no Cinema Almeida Castro pelos alunos da Escola Normal, e
escolas anexas do Grupo “30 de Setembro” as 19 horas.
DIA DO MUNICÍPIO – 8 de setembro. Festas de regozijo
pelo Município. À tarde, concerto e retirada pela Banda do
“Grêmio Musical”, na Praça da Matriz das 16 às 19 horas. Corso
de automóveis, ao redor da Praça, passeio Público para as famílias em Avenidas adredemente preparadas. Uma ação de graças,
na Matriz, sendo queimados fogos de artifícios. À noite, grande
baile na Escola Normal, oferecido pela Municipalidade, às famílias mossoroenses.
Havia uma Comissão Geral, composta de Dr. Rafael Fernandes, Cel. Misael Osório, Cel. Cunha da Mota, Major José
Alves Tavares e Major Sebastião Gurgel. E também comissões
parciais, que se encarregavam dos festejos de cada dia. Do primeiro dia: Cel. Sabóia Filho e Francisco Marcelino e os presidentes de Clubes de futebol: Dr. Eliseu Viana, Cap. José da Cruz
Cordeiro, Prof. Irineu Vanderlei dos Santos e Boaventura Moura. Do segundo dia: Padre Manuel Gadelha, Ten. José Barbosa,
Farmacêutico Jerônimo Rosado, Major Afonso Freire, Cel. Artur
Esteves, Jornalistas Augusto da Escóssia e Martins de Vasconcelos e Dr. Eliseu Viana. Foi como, há 35 anos passados, a Cidade
de Santa Luzia do Mossoró comemorou o centenário de nossa
Independência.
FIM DO ANO – O virar dos ponteiros do imenso relógio
do tempo, no caso do ano de 1922, que não findara, melancoli234
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camente, na Escola Normal, tem um fiel retrato, em tudo quanto
sobre ele ficou registrado nas páginas da revista ABC. O número
três com aquele expressivo noticiário a respeito das comemorações do feito do Ipiranga, corresponde aos meses de agosto e de
setembro. Mais de trinta anos depois, outra curiosa publicação, o
Boletim Bibliográfico da Biblioteca de Mossoró, batendo numa
dessas superfícies da poeira do passado, viria apresentar a disposição dos seus trabalhos.
− Na capa, o clichê do escudo do Município. Na primeira
página, homenagem ao Centenário da Independência. “Cem Anos de Independência”, da redação “7 de Setembro” é de Éster
Fernandes da Silva. Eleonora Mota escreve sobre o “Dia da Independência”. “O nosso Centenário” é de L. E. de Benigna Cunha é “Glória do Brasil e a seus heróis”. “7 de Setembro” é de
Maria Anita Mota, “Glória ao Brasil” é de José Heméterio Leite,
“O Grito do Ipiranga” de Quatorzinha Rosado, “O Centenário da
Independência” de Maria Carmélia de Almeida, “O Centenário
da Independência” de Maria Carmélia de Almeida, “O Brasil
Independente” de Joel Carvalho de Araújo, “A Independência do
Brasil” de Débora Caldas, “7 de setembro” de Margarida Negreiros, “7 de Setembro” de Raimundo Nonato da Silva, Clichês de
Adauto Miranda, Presidente da Associação de Normalista e Raimundo Reginaldo, Presidente da Liga Operária, “A Independência” é de Maria Silvia. R. Reginaldo escreve sobre “Reivindicações Operárias”, comentário corajoso sobre o capitalismo,
que talvez tenha causado certo escândalo, naquele distante 1922,
Carnet Normalista e Gazetista, “Canto Escolar” é de Eliseu Via235
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na, com Música de Irineu dos Santos. “Hino ao Inverno” é de
Eliseu Viana com música de A. Coelho. Hino da Independência
do Brasil. A Revista ABC continua seus comentários e registros.
Circula em outubro de 1922. Este número e os anteriores
foram impressos no Atelier Escóssia. “O Rio Grande do Norte o
seu ensino desde a Independência até à atualidade” é entrevista
do Dr. Nestor Lima, Professor de Pedagogia da Escola Normal
de Natal, sobre o “30 de Setembro”. É de Hilda Lopes “30 de
setembro”. O “30 de Setembro” é de Maria Silvia. Quatorzieme
Rosado escreve sobre o “30 de Setembro”. F. de Ilda Lopes “30
de Setembro”. O 7 de Setembro e a Associação de Normalistas”
é uma notícia sobre as festividades promovidas pela Associação,
no Centenário da Independência, Gazetilha. Há aqui algumas
informações de interesse. Surge, tendo como redator-chefe Raimundo Reginaldo, o jornal “O Trabalho”, em Mossoró, Vicente
Bezerra ofereceu uma partitura para a “Marcha Mossoroense, de
Eliseu Viana. O Grêmio Musical tem nova Diretoria: Hermógenes Lucas, Presidente; Cícero Fernandes, Tesoureiro; Geraldo
Paraguai, Ildefonso Acioli, Estevam Delmiro de Freitas, Fiscais.
São Publicados Clichês dos “heróis da Independência”; D. Pedro
I, José Bonifácio, José Clemente Pereira e Gonçalves Ledo. Surge um pequeno jornal “Humanitá” órgão da sociedade esportiva
do mesmo nome. A Escola Normal e escolas Anexas estão ensaiando “Que Século” revista escolar de Eliseu Viana, Carnet
Normalista, Noticiário. “Infante D. Henrique” é poesia de Luis
Osório de Castro. “A Iara” é transcrição do livro de Eliseu Viana
“Escola em Festa”.
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Nos limites das possibilidades da província, tudo isso representava um grande esforço e serviço da expansão do ensino,
que dali, se projetava num programa de admiráveis realizações
culturais.
Assim, pois, os prenúncios admitiam, já e de modo categórico, que os futuros alunos-mestres dentro em breve diplomados
por aquele esperançoso núcleo de formação pedagógica, não
seriam, apenas “fósforos”, como diziam, depreciativamente, os
corifeus da Escola de Natal.
PRESENÇAS EM 1923 – A reprovação do ano anterior
criara uma série de desequilíbrio nas minhas atividade, inclusive
aquela que andou a ponto de motivar minha ausência, no curso,
no período letivo que se iniciava.
Assim, ainda ensaiei uma volta aos velhos pagos do sertão,
para aventurar nem sei bem o que, mas retornei da viagem, em
boa hora, a pé, da Passagem das Oiticicas para Mossoró, a tempo
de recomeçar a tarefa interrompida.
As aulas foram iniciadas, sem outras modificações, a não
ser a colocação do primeiro ano, que, agora, passava a ocupar a
sala ligada a secretaria.
Entre professor, apenas duas presenças novas: Dr. Eufrásio
de Oliveira, em Francês, e Dona Bertilde Gurgel, na cadeira de
Geografia, aliás, uma grande professora, que muito concorreu
para melhorar nível do ensino então ministrado na Escola.
No segundo ano estavam matriculados: Joel Carvalho de
Araujo, Maria Carmélia de Almeida, Lauro da Escóssia. Ester
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Fernandes da Silva, Benigna Gurgel da Cunha, Hilda Lopes de
Oliveira, Maria Silva de Vasconcelos, Quatorzieme Rosado,
Maria Elisa da Silva, Delmira da Costa Queiroz, Joaquina Veras
Leite, Edite Veras Leite, Débora de Oliveira Caldas, Lúcio Vanderlei dos Santos, Raimundo Reginaldo da Rocha, Jeremias Diniz Limeira, Ozelita Bezerra Cascudo e João Batista de Oliveira.
A matrícula do primeiro ano registrava: Margarida Fernandes
Negreiros, Raimundo Dias, Estefânia Dias Fernandes, Ernestina
leão de Moura, Isabel Dina de Sousa, Odilon de Sousa Bandeira,
Raimundo Nonato da Silva, Isaura Seize Rosado, Otilia de Freitas Fialho, Francisca de Miranda Leite, Sebastiana Marques de
Melo, Pedro Borges de Andrade, Ildérica Álvares da Silva, Mosinha Mascarenhas dos Santos, Maria Luiza Martins, Maria Gurgel Praxedes, José Aureliano Rebouças, Alfredo de Albuquerque
Pinto, Maria Pinta da Silveira, Raimundo Rebouças Filho, Raimundo Vanderlei dos Santos, Isaura Rosado, Hermínia de Freitas, Elita Diniz Rocha, Francisquinha de Freitas, Maria Zenóbia
Pinto, Maria Alice, Mário Tavares, O. Cavalcante, Maria Aldenora, M. Lima, Maria Augusta M. Lima, Raimunda Dolora C.
Couto, Adelvina Alves de Oliveira, Maria de Amaral Rocha,
Francisco Leite, Lauro Reginaldo da Rocha, Saturnino Pereira de
Souza, Eliseu Viana inicia a publicação de “Pontos” de Pedagogia, J. Diniz Limeira escreve sobre “A Cidade Mossoró”. “A
estrada de ferro de Mossoró” é de J. E. “Vida Efêmera” é uma
autoria de Maria Silvia. Também sobre “Educação Cívica” escreve Eliseu Viana, através de resumos feitos por alunos, nas
suas aulas. A Associação de Normalistas institui um curso No238
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turno para Adultos e subvencionais as seguintes Escola: Escola
Joaquim Bezerra, Alfredo Melo, Prof. Manoel Antônio, A. Baraúna, 13 de Maio, João Damasceno, Santo Antonio, R. O. Mossoroense.
Era como a Associação se propunha a empregar a subvenção de cinco contos de réis que lhe conseguira, no Congresso, o
Deputado Rafael Fernandes.
PLANOS E ATIVIDADES – Não diminui a intensidade
dos trabalhos na Escola. A Associação de Normalistas se reúne,
promove festas, sessões com grandes e expressivos discursos. A
revista ABC não arrefece. O número do mês de março, como os
demais, é abundante em registros e notas. Vem na capa a grande
lição de Antônio de Sousa, o Governador do Estado, a cuja clarividência deve à cidade de Mossoró a criação do seu Instituto de
formação de professores. Diz ele: - “a mim, pelo menos, que em
toda minha vida desejei ter mestres, que sempre desejei aprender
de alguém alguma coisa, a admiração que inspira o magistério
consciente de sua função, é a mesma que aos crentes inspira o
sacerdócio”. A primeira página, transcrição de Rui Barbosa. A
segunda página, homenagem ao Dr. José Augusto Bezerra de
Medeiros a quem classifica de eminente brasileiro, com largos
serviços prestados aos planos de educação do País. Gratidão de
moços a um batalhador de muitas batalhas pela educação do povo. Transcrições diversas: “o nome de Deus em 36 línguas”.
Educação cívica, continuação das apostilhas de aulas, do professor Eliseu Viana, Notícia sobre o colégio sagrado Coração de
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Maria. “A Vontade e o deve”, B.C. “Escola de farmácia de Natal”, redação. Notícia de Liga Operária cujas iniciativas de combate ao analfabetismo são elogiadas. Essa sociedade de operários
acabava de instituir um conselho escolar. Mantinha duas escolas,
para os sexos masculino e feminino, com 80 alunos matriculados
funcionando sob a direção de Raimundo Reginaldo, auxiliando
pelos normalistas Isabel Dina se Souza e Raimundo Nonato.
Também estava em cogitação, criar em futuro próximo, uma
aula noturna para adultos e outras pelos bairros da cidade. Vida
escolar. Gazetilha. Carnet de Normalista. Eliseu Viana continua
a publicar os pontos de Pedagogia. Programas de Música. História do Brasil e História Geral.
A Associação de Normalistas comemora a passagem de 21
de Abril, com discursos de Ester Silva, Treizieme Rosado. Hermínia de Freitas e Ozelita Cascudo, que foi conferencista do
dia.” Dr. Manoel Dantas”, da redação. “O Rebento Mineiro de
1780” é da autoria de L.E. “Pelo Ensino” é o relatório de 1922,
da Escola Normal de Mossoró, apresentado pelo Dr. Eliseu Viana ao Dr. Manoel Dantas. Diretor Geral da Instrução Pública do
Estado do Rio Grande do Norte.
É um excelente relatório. Diríamos melhor um relatório resumido de uma excelente Administração, de uma invulgar administração que foi a de Eliseu Viana, à frente do grupo escolar 30 de
Setembro e da Escola Normal de Mossoró. Programas de Desenho,
de Geografia, de Trabalhos Manuais e o Carnet Normalista.
A revista ABC publica o número correspondente ao mês de
maio. Há matéria vasta e curiosa. “Em torno do descobrimento
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do Brasil”, conferência do jornalista Quintela Junior, que defende a tese da intencionalidade do descobrimento do Brasil. “Educação Cívica”, pontos de Eliseu Viana, Registra as comemorações
promovidas no dia 1.º de Maio. A liga Operária instala um Conselho
Escolar, e cria sob o patrimônio das usas escolas, uma sociedade,
com fins de Cooperativa batizada de União Fraternal. A Associação
de Normalista prossegue no seu programa de festas. Comemora a
data de 13 de Maio, com a posse da sua nova Diretoria. Discurso de
Joel Carvalho, Mosinha dos Santos, Francisquinha de Freitas, Benigna Cunha e Professora Bertilde Guerra, numa conferência intitulada: “A Escravidão e 13 de Maio”. São publicados os discursos das
normalistas. Notas sobre educação Cívica, apanhadas nas aulas do
professor Eliseu Viana. Noticiário da Escola Normal de Natal, da
professora Maria Helena. Gazetilha e visita de elementos do Centro
Artístico Operário Assuense, quando da posse da nova Diretoria da
Liga Operaria de Mossoró.
Esses elementos de Açu, que visitaram Mossoró e deixaram renome pela quantidade de discursos, que produziram, foram os artistas João Ximenes, muitos anos depois, no comércio
de representação de Mossoró. O segundo dos elementos da comissão açuense, também deixou tradição na cidade; com outros,
promoveu uma crítica, durante o carnaval, à direção da Estrada
de Ferro de Mossoró. Em plena rua, brigou com a patrulha, andou enrolado com as praças, e findou na cadeia.
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ZERO A VALER – Essa sessão de 13 de Maio para posso
da Diretoria da Associação de Normalista abre um capítulo para
curioso comentário.
A Agremiação estudantil nasceu, e nem podia deixar de ser de
outro modo, com o pecado original da emulação a que se destinava.
Era, realmente, a Associação, um grupo de fins preconcebidos. Afora
seus elevados propósitos, que a ninguém é dado obscurecer, de trabalhar pelo desenvolvimento da cultura, de outro lado, representava,
tão somente, o espírito e a vontade do Direto da Escola.
Não vai nisso nenhuma injustiça, pois, na verdade, além daquele grupo de moças de elite, a Associação não ia além de três ou
quatro alunos, as mais graduados, nos domínios da simpatia da direção do estabelecimento, entre os quais estavam em primeira linha;
Adauto Miranda, Joel Carvalho, Lauro Escóssia e Lucilo Vanderlei.
Disto se deprende que a diretoria era sempre escolhida a dedo, marcada, apontada em nomes para cargos certos, não passando a eleição
de mera formalidade, em que o conjunto homologava, tacitamente,
aquilo que já fora decidido e assinado.
O primeiro presidente da Associação, Adauto Miranda, foi assim indicado, e ninguém se lembrou de votar contra. Já no ano de
1923, outras nuvens surgiam; no espaço e, aí, o nome da legenda
oficiosa, embora de uma das colegas mais distintas, Benigna Cunha,
não chegou a congregar a unanimidade do pensamento eleitoral. E,
com surpresa geral de quantos eram da convivência do professor
Eliseu Viana, surgiu de modo inopinado, uma nova chapa, agora,
encabeçada pelo estudante Mário Cavalcante. A campanha tomou
ares de movimentação, sendo agitados os dias que antecederam ao
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pleito, decorrida em intensos contactos, consultas de grupo, aliciamento e cabala de alunos. Lauro da Escóssia, então voltado contra o
Direto, imprimia as chapas, que eram distribuídas, aos mações, para
trinta ou quarenta possíveis votantes.
Apesar de veladas ameaças distribuídas por Joel Carvalho,
por onde se via a disposição da diretoria, o bloco do primeiro
ano manteve-se coeso, sem desagregação, especialmente, porque
era constituído em maioria pelos rapazes da Escola.
Mas, enfim, lá chegou o dia da eleição, daquela famosa eleição que passaria ao exemplo de todos como uma prova de
fogo, dura experiência de atitude e de coragem. À hora marcada,
instalados os trabalhos, dirigidos, pessoalmente, pelo professor
de Pedagogia e Diretor da casa. De início, de cara fechada, e de
modo autoritário, advertiu a turma dissidente da sua posição e
das medidas inflexíveis que poderia tomar contra qualquer modo
de insubordinação, porventura, verificado dentro da escola. E à
moda antiga, das velhas eleições mandou que se procedesse a
chamada dos alunos, para voto descoberto, debaixo, assim, de
um ambiente de coação e de medo. Como era natural que sucedesse em circunstância tais, as moças receosas do castigo, foram
mansamente, debandando, recebendo a cédula do diretor, e votando, passivamente, sem reação. Aquela forma rotineira não
tardou de ser totalmente modificada, quando chamados os alunos, o diapasão mudou da altura. O primeiro foi Lauro Escóssia
que rejeitou a chapa da mesa, e voltou com a sua. Joel Carvalho
tomou nota do seu nome, numa lista, à parte. E, daí, até o fim, a
oposição tornou-se, abertamente, ostensiva.
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De bloco, somente uma moça Maria Rocha, manteve a necessária atitude de independência, votando com os rebeldes. Aberta a urna, contadas as chapas, havia 13 votos divergentes.
Nesse instante, a Dr. Eliseu Viana tirou a carapuça, e, zangado,
tomando uma atitude que não era natural do seu temperamento,
comunicou que aquelas chapas não seriam apuradas. Protestos
naturais foram levantados, mas tudo sem resultados, pois o que
prevalecia era a determinados daquela medida de força.
Foi, então, que veio o 13 de Maio, com aquela festa pomposa, espécie de extravasamento dos vitoriosos. Sem consulta
prévia, e isso é que o fato curioso, a ela não compareceu nenhum
dos alunos derrotados. O Diretor, a seu modo, tomou o caso como uma provocação combinada, e em plena sessão, como seu
aquilo também fizesse parte de ementa dos trabalhos, chamou os
inspetores de alunos, e mandou, de público, que botassem um
mês de zero no comportamento daqueles que ele classificava de
alunos faltosos!...
E o pior. O Diretor se esqueceu de história, essa testemunha infalível, e determinou que seu irretratável gesto de violência figurasse na ata da própria sessão, com os nomes dos alunos
atingidos com a penalidade. E isso continua escrito, num registro
documental, que retrata a ação com que foi garroteada, na escola
Normal de Mossoró, a incipiente demonstração de vitalidade
democrática, tentada pelos seus alunos, naqueles dias remotos.
NOVO CICLO – 1924 é um ano pioneiro na crônica da
Escola Normal de Mossoró. Mesmo ante as dificuldades e os
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imprevistos que teria de enfrentar, distúrbios, cenas de indisciplinas e a própria interferência da política, nos seus destinos, aí,
está nesse período, um marco definitivo do primeiro ciclo de
trabalhos deste estabelecimento de formação de mestres, para as
escolas primárias do Estado.
É que neste ano, deixa a Escola Normal a primeira turma
de professores diplomados.
A Revista ABC, como sempre, tão cheia de notícias, que
fixaram, positivamente, uma época na história do ensino e do
municipalismo, dá início às suas atividades. O número correspondente ao mês de fevereiro abre suas páginas um solene elogio
ao Dr. José Augusto Bezerra de Medeiros, publicando seu retrato
com esta legenda: “paladino da educação em nossa Pátria e, atual Governador do Rio Grande do Norte”, Depois, na segunda
página, e com as mesmas intenções, registra “Novo Governador,
Novos Horizontes”.
A relação do corpo docente vem acrescida de um professor, que aí aparece pela primeira vez, Dr. Manuel Onofre, na
cadeira de Português. Dizia-se que chegara recentemente do Rio
de Janeiro, chamado pelo Dr. Rafael Fernandes, como advogado
da firma. Tinha suas raízes de famílias na Serra do Martins, pois
era neto do professor João Onofre Pinheiro, provecto, sério educador de outra geração.
A inclusão do Dr. Manuel Onofre entre os professores da
Escola daria motivo, como se poderá verificar, mais tarde, a uma
grande agitação na vida do educandário.
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O número do mês de março publica importante matéria de
ensino. Noticiário geral com referência à pessoa do Diretor da
Instrução Pública, então nomeado, Dr. Nestor Lima. Divulga
uma entrevista dessa autoridade, concedida em São Paulo, sobre
o ensino do Rio Grande do Norte. Há um trabalho tipicamente curioso, neste número da revista dos normalistas: “Tópico do Dicionário Histórico e Geográfico e Etinográfico, de autoria de Domingos de Barros. Traz ampla notícia sobre a reinauguração do Colégio
Diocesano Santa Luzia, que tem como Diretor o Padre Manuel
Barreto e Vice-Diretor o Padre Luís Mota. Este tradicional estabelecimento de educação reaparece com uma matricula superior a 100
alunos, dos quais 50 no internato. Reinicia, deste modo, suas atividades, a certo espaço interrompidas, o ginásio suja história de sacrifícios é uma glória também para Mossoró.
Com a direção do professor Simão de Almeida, a Escola
Pratt funda em Mossoró, uma Escola Ramington, que logo no
começo apresenta uma inscrição de 40 candidatos. Eliseu Viana
escreve sobre Metodologia e processo de ensino.
Durante o mês de abril, realiza-se a festa do aniversário do
Diretor, esse ano, aliás, com desusado aparato, em que sucedem
homenagem, presentes, discursos e bailes.
A essa época, é organizado o orfeon do corpo discente da
Escola Normal.
Eis tal qual esta escrito, o instrumental: um piano, um violoncelo, um contra-baixo, dias flautas (Joel Carvalho e Mirabeau
Borges), três bandolins e quatro violinos.
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O Ginásio Santa Luzia inaugurou no dia 4 de abril um Curso
Comercial constituído de várias disciplinas, com a duração de 4 anos.
É instalado o serviço de inspeção médico-escolar para os
alunos da Escola Normal, a cargo do Dr. José Fernandes Gurjão.
Durante uma sessão realizou-se a audição do orfeon da escola, com o concurso do coro vocal de todas as alunas, sob regência
do professor Irineu Vanderlei, cantando-se a valsa “Risonha Primavera” música do professor João Gomes, e letra de Francisca Júlia.
Nessa audição apareci com minha flauta, surpresa do meu professor naquele instrumento, mestre Artur Paraguai.
A Associação de Normalistas anuncia a próxima instalação
de sua biblioteca, a denominar-se Biblioteca Dr. Almeida Castro.
Para a instituição e ensino, a família do ilustre facultativo desaparecido oferece algumas peças de seu gabinete, inclusive um
esqueleto e um crânio solto, que passava na escola por ser o do
famoso cangaceiro Jesuíno Brilhante. Este crânio foi trazido para
o Rio de Janeiro, pelo Dr. Rafael Fernandes, que dele fez presente a Juliano Moreira. Despareceu. Câmara Cascudo Diz: “Também crânio não tem inscrição”.
As colunas da revista dão notícias de festividade operárias
e artísticas levadas a efeito pela Liga Operária, por ocasião do
seu terceiro aniversário, a 10 de abril. Registra ainda, as comemorações do Dia do Trabalho, data em que foi empossada a diretoria da União Fraternal, sociedade infantil. No ato, fizeram seus
discursos o Dr. Eufrásio de Oliveira, Raimundo Reginaldo, Dr.
Eliseu Viana, farmacêutico Vicente de Almeida e Joel Carvalho.
Ao fim da festa, depois de encerrar-se a sessão, os sócios da Liga
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Operária organizaram um marche-aux-flabeaux que percorreu
muitas ruas da cidade.
Os alunos do Ginásio Santa Luzia, o 5 de maio de 1924,
com finalidade litero-esportiva, o Santa Luzia Esporte Clube,
que tem como presidente de honra o Mons. Manuel Barreto, e
Vice-Presidente Pe. Paulo Herônico. Vice Antonio Otonio Soares, primeiro Secretário Sinval Fernandes, Segundo José Herôncio, Tesoureiro José Aureliano Rebouças. Orador Abílio Xavier
de Andrade e Diretor de Esporte Francisco Duarte Filho.
A Arcádia – Mas, cabe registrar que, no ano anterior tinha
sido organizada na cidade uma outra sociedade de propósitos
culturais. Das suas boas intenções e do seu trabalho pelo desenvolvimento das letras mossoroense, a ninguém é dado duvidar. A
nova instituição vinha, porém, marcada por certo espírito de renovação, ao que parece, sem muito ponto de apoio nos costumes
ainda provincianos, do lugar.
A Arcádia Litero-Cívica de Mossoró foi o ponto de fermentação de uma lamentável diferença de idéias, que viria, inexplicavelmente, arrebentar em brigas, nos salões da Escola Normal.
Inexplicavelmente, é, na verdade, um modo equívoco de
dizer, pois quantos freqüentavam o casarão da Praça do Moinho
sentiam que o ambiente vinha sendo carregado com habilidades
e insinuações para aquela deplorável explosão verificada na aula
do professor Manuel Onofre.
Lá hoje, tão distanciado no tempo, caberia perguntar: enfim, que sociedade era essa, de nome tão impressionante e que
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tão poderosa influência estava acordando num mundo esquecido
daquele recanto da província?
A crônica da época é farta nos registros, e através de extenso relato de “O Nordeste”, jornal de Martins de Vasconcelos,
edição de 16-6-1923, fixa-se um retrato da instituição.
− “Com a denominação acima foi fundada nesta cidade no
dia 3 do andante, um centro de cultura cívica literária, sob o patrocínio de várias intelectuais da localidade”.
O fim de principal do Grêmio é difundir o amor a Pátria e a
Instrução, com a repercussão na sociedade. Festejará as datas de
relevo nacional, com sessões solenidades alevantamento, por
este modo, o espírito na mocidade, para os nobres ideais que o
progresso e o dever exigem do cidadão moderno.
De doze membros se compõe presentemente, o Grêmio Cívico, que são Doutores: Eliseu Viana, Eufrásio de Oliveira, Odilon Coelho, Antônio Brasil, jornalistas Quintela Junior e Martins
de Vasconcelos, poeta Tibério Burlamarqui, Cel. Cunha da Mota, Padre Manuel Gadelha, professor Manuel João e professora
D. Perpétua Noronha e D. Ilná Melo Rosado. Para a admissão de
novos sócios, será preciso que os candidatos dissertem sobre tese
qualquer, como ficou deliberado.
A Diretoria esta assim distribuída: Presidente – Quintela
Junior: Vice-Presidente – Padre Manuel Gadelha: Orador – Dr.
Eliseu Viana; e Secretário – Dr. Odilon Coelho. O Presidente,
em sessão de fundação e na subseqüente, de 7 do corrente estabeleceu o programa do centro, baseado nos mandamentos Cívicos de Coelho Neto. Secretário da Liga de Defesa Nacional.
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Tomando a Arcádia Litero-Cívica de Mossoró a tarefa nobilitante de combater o analfabetismo, o indiferentismo a cultura intelectual em suas formas várias, confiantes no discurso dos melhores elementos cultos e patrióticos desta cidade.
Promoveu logo, a comemoração das duas datas nacionais
de 11 e 12 de Junho, neste último dia, reunidas, cabendo à conferência sobre o primeiro árcade Quintela Junior, e da segunda ao
árcade Dr. Eufrásio d’Oliveira. Igualmente foram incumbidos da
composição de duas produções poéticas análogas, o árcade Tibério Burlamarqui, sobre a Batalha de Riachuelo e a vitória da esquadra Brasileira, a 11 de Junho de 1965; e o árcade Martins de
Vasconcelos sobre a Revolução Pernambucana e fuzilamento de
Frei Miguelinho, a 12 de Junho de 1917.
Tal foi deliberado, tomaram providências as comissões designadas para Comemorações das duas datas, conjuntamente no
dia 12 no grande salão do cinema “Almeida Castro” cedido gentilmente pelo seu proprietário Cap. Francisco Ricarte. Ao comércio, repartições públicos etc., foi lançado um apelo, em boletim,
pedindo o fechamento de suas portas às 3 horas da tarde, o que
se efetuou e registramos com prazer. Igualmente um convite
geral fora feito para o comparecimento à festa cívica.
Lamentamos que o número de famílias e cavalheiros não fosse
como esperávamos, mas, todavia, animou-nos para outra vez, quando esperamos um concurso geral digno dos foros deste cidade.
Às 4 horas da tarde, precedida de uma ouvertura pela Banda do “Grêmio Musical” que compareceu gratuitamente, teve
início a sessão, com a presença dos árcades reunidos ali.
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O Sr. Quintela Junior, que a presidiu, após uma breve exposição sobre os fins, convidou ao substituto Padre Gadelha para
assumir a presidência, e deu começo a sua magistral conferência,
sobre a data de 11 de Junho, da Batalha do Riachuelo da Guerra
do Paraguai, onde as nossas armas obtiveram uma das mais gloriosas vitórias.
Terminado, o orador foi saudado por estrepitosas palmas
da seleta assistência.
Em seguida, e por impedimento do Dr. Eufrásio d’Oliveira,
designado para tal fim, subiu a tribuna o árcade Dr. Antônio
Brasil, que dissertou a tragédia de 1817. Revolução Pernambucana e morte gloriosa do ilustre norte-rio-grandense Frei Miguelinho, uma das mais nobres figuras das lutas pela independência
em suas várias modalidades.
Recitou a poesia “A Batalha do Riachuelo” ao sócio Tibério Burlamarqui, a grácil senhorita Ozelita Cascudo, merecendo
muitas palmas do auditório.
Terminou a solenidade, a recitação da poesia “Frei Miguelinho” – Uma página da tragédia de dezessete – do sócio Martins
de Vasconcelos, pela grácil senhorita Rita Sampaio, professora
do “Grupo Escolar” desta cidade.
Suas últimas palavras foram cobertas por vibrantes ovações.
E dissolveu-se a sessão, início promissor do alevantamento
moral, intelectual e social desta salinésia da comercial e rica
cidade de Mossoró.
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O VULCÃO – Vem daí que, nesse ano de 1924, verificava-se, sem pedir segredo, que o Professor Eliseu Viana estava
com o bode amarrado, zangado porque o Dr. Manuel Onofre,
naquele pleito, fora escolhido orador da sociedade, lugar para o
qual afiançavam, não escondia o diretor as suas preferências.
Muito embora fosse inequívoco o prestígio que desfrutava,
na cidade, ao que parece, o mestre de Pedagogia não estava recebendo, com agrado, aquela penetração do novo concorrente,
pois em toda parte se faltava que o Dr. Manuel Onofre era um
orador eloqüente, de imaginação poderosa e grande poder verbal.
Alguma coisa, assim, denunciava que pequenas sombras começavam a nublar o céu das pretensões do diretor, que não via com
bons modos esses elogios, esse endeusamento ao alienígena literário.
Destarte, todos percebiam já uma espécie de ciumada, de
evidente mal estar na Escola Normal, toda vez que a Arcádia
anunciava algumas de suas festas.
A situação chegou a tal ponto que as normalistas passaram
a ser advertidas, com habilidade, quando de qualquer modo prestavam colaboração as solenidades do outro grupo.
E não raro, durante as aulas, continuavam, naquele diapasão, a professora de Desenho, ora para uma, ora para outra, ou
diretamente, como dizia a aluna Raimunda Vanderlei.
− “Pois menina, você tem muita coragem. Não vê que eu
não caio num ridículo daquele, indo recitar numa festa para meia
dúzia de marchantes e outros tantos jogadores de hotel de Xico
Ricarte”?
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Isso tanto foi repetido, com outras palavras, por outros modos, que lá um dia, apareceu o famoso abaixo-assinado dos alunos, endereçado ao Diretor da Instrução Pública, pedindo o afastamento do professor Manuel Onofre, da Escola Normal.
O caso podia ter razão de ser, pois, quando Joel Carvalho e
Mirabeual Borges iam coletar a assinatura dos colegas, asseguravam que, o Diretor da Escola estava de acordo.
Essa história podia não se verdadeira. O certo, porém, é
que o papel corria de classe em classe.
Não me interessando à questão, neguei-me de assinar o
desnaturado libelo, o que deixou os outros surpresos.
A deliberação nascia, assim, como tanto entusiasmo, morria, contudo, no dia imediato.
Sabia-se, na Escola, que o Dr. Rafael Fernandes tivera conhecimento da história e mandara chamar o seu compadre Alfredo Castro, pai de Joel Carvalho, mostrando sua desaprovação
aquela atitude que, aos poucos, de um simples caso de disciplina,
rumava abertamente, para exploração do campo político.
A essa altura, o representante de Mossoró, na Baixa Câmara
do País, também um dos chefes do Partido Republicano Federal,
começara a entender o sentido daquelas divergências de estudantes,
que havia no subsolo certas afinidades entre o caso da Escola Normal e a orientação que lhe imprimia a oposição local, chefiada pelo
Dr. Soares Junior, o professor de Matemática, particular, amigo do
Dr. Eliseu, sendo parte habitual na roda de conversas da calçada da
casa do Diretor, na rua de José Rodrigues.
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Soldado de velha guarda, leal ao seu partido ao seu passado, Alfredo Castro não negou fogo: mandou, também, chamar o
filho, e ali mesmo, na presença do compadre, determinou, de
forma pronta, que retirasse o seu nome do papel, liquidando, o
assunto de uma vez.
Dali, a pouco, os dois líderes e patrocinadores do movimento,
faziam encontro na Praça da Redenção, àquela época, sombreada de
vetustos tamarindeiros, e que por isso, era ponto favorável aí ajuntamento de pares de namorados, o jogadores de futebol.
Sem conversa longa, e Carvalho pediu o memorial ao colega, rasgando-o, precipitadamente. E como nem sempre da discussão nasce à luz, foram, como era natural, às vias de fatos. Em
remate: o filho de Alfredo Castro deixou no campo de batalha os
pedaços de um chapéu de palhinha e o estudante Mirabeau, os
restos de uns óculos importantes, que usava, com vidros de grau
e aros de tartaruga.
Como era de ver, os acontecimentos tinham saturado o
ambiente. Dali por diante, por qualquer coisa, poderia o barril de
pólvora explodir.
E de fato não tardou demais.
Durante a aula de Português daquele dia, por sinal, a última, já assim, às primeiras horas da noite, rebentou o motim, há
tanto tempo alastrado.
Nos salões vizinhos, davam aulas os professores Tércio
Rosado e Irineu Vanderlei.
O Dr. Manuel Onofre entrou na classe, de roupa azulmarinho surrada, pasta de couro debaixo do braço e procedeu a
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chamada, pela caderneta, na forma costumeira, como fazia, desde o início do ano.
Antes, tinha corrido pela classe uma insinuação em que certas
alunas pediam aos colegas que só respondessem pelo nome.
Eu era o 19, e mandei dizer que não me interessava à briga.
Sem que chegasse, contudo, a minha vez, o incidente
irrompeu.
“Não respondo por número, pois não sou preso”, dissera a aluna.
Pois, é o caso de retirar-se da classe, intervém o professor.
“Também não saio daqui”.
Invocada, então, pelo docente, a presença do Dr. Eliseu Viana, esse respondeu, de fora, por cima da janela, angelicamente,
como se estivesse no mundo da lua:
“Na qualidade de Diretor da escola, não mandarei nunca
que uma moça se retire da classe”.
Ao que retrucou-lhe o Dr. Onofre, com violência: “neste
caso, se sua autoridade, aqui, não vale nada, eu me retiro, com
protesto, e com direito de denunciá-lo ao Diretor da Instrução
Pública. E fique sabendo mais. Sr. Dr. Eliseu Viana, que eu sou
homem para me bater com você em qualquer terreno”.
Retirou-se, danado.
Quando deixava a Escola, já no portão de saída, cercado
pelos professores Irineu dos Santos e Tércio Rosado, um grupo
de alunos aproximou-se, reabrindo-se acalorada discussão.
Estive perto de tudo e não presenciei, devo declarar em
verdade, a cena que se diz ter ali ocorrido.
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Mais tarde, porém, toda a cidade sabia que uma aluna dera
uma bofetada no professor de Português.
O caso tomava, agora, certamente, um rumo novo.
Além demais, de outras complicações, num gesto de decidida
solidariedade ao mestre da língua vernácula, e também de evidente
desagrado ao Dr. Eliseu Viana, àquela hora, os estudantes do “Santa Luzia” tinham-se assanhado, pegado fogo, e chefiados pelos filhos do comerciante Luís Colombo, organizaram uma barulhenta
passeata, que se deslocava na direção da Escola Normal.
A tempo, avisando de quanto se passava, ainda teve o Mons.
Manuel Barreto a sorte de alcançá-los, já pelas pontas do quarteirão
de Xico Bernardes, e dissuadi-los daquele propósito, lembrandolhes, por fim, que se manifestação era de apreço, esta poderia ser
feita ao próprio Dr. Manuel Onofre, em sua residência.
E foi daí, que, entusiasmados pela orientação serena do Padre Diretor, lá se forma os moços do Ginásio do Cônego Estevão
Dantas, rua afora, com vivas e grito, para o escritório dos Fernandes, onde esperavam encontrar o orador da Arcádia.
Só então, foi possível descobrir como aquela simples rusga
de alunos, alteração momentânea de disciplina, que o bom senso
poderia ter apaziguado, desde os primeiros instantes, assumia,
assim, de uma hora para outra, uma feição puramente partidária,
envolvendo o nome do Governo e o próprio prestígio do situacionismo local. Não havia, pois, mais dúvida: o golpe estava
lançado. Falando à mocidade, ali presente. O Deputado Rafael
Fernandes, numa atitude franca e decisiva, afirmou, de público,
que aceitava o desafio, e que, realmente, o problema da Escola
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Normal passaria a ser, como queiram, um caso político. Nessa
situação, não caberia transigir, nem recuar nos compromissos
assumidos, em qualquer circunstância estaria ao lado do Dr. Manuel Onofre.
Depois disso, nos outros dias, as aulas voltavam à rotina.
O professor de Português, este é que não retornou mais a
Escola, nesse tumultuário ano de 1924, justamente quando se
diplomava a primeira turma de professores.
Por esses dias atribulados, a maré ia tão alta contra a Dr.
Eliseu Viana, e a tal modo andava sua sorte aos azares que, até
um jornal de Fortaleza. “O NORDESTE”, de feição puramente
eclesiástica, abriu coluna, em duas ou três páginas, num comentário demolidor contra trabalhos intelectuais e outras produções
literárias de sua autoria.
Por demais violenta a catilinária ao analisar uma peça teatral infantil de sua autoria, levada ao palco, em Mossoró, por
ocasião do encerramento do ano letivo, critica de modo acerbo,
esses versos do mestre-escola:
“Sapeca, meu bem sapeca,
Um lumdum bem requebrado,
Quem assim dança não peca
vai ao céu sem ter cuidado”.
E rematava, impiedosamente, o órgão católico cearense:
− “Pobres crianças e mocinhas do Grupo escolar e da Escola Normal. Bela lição de moral, seu pedagogo”.
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Essa publicação foi distribuída, largamente, pelo correio,
em Mossoró.
E embora o artigo não viesse assinado, todo mundo sabia
que era de autoria do Pe. Manuel Gadelha, vernaculista de claras
fontes, e que andara as rusgas com o Dr. Eliseu Viana, por causa
de uma substituição que pretendera na cadeira de Português da
escola, e de que fora barrado, ao que se dizia por uma contraindicação do Diretor do educandário.
A VISITA DO GOVERNADOR – Mossoró recebeu, naqueles dias, com extraordinária demonstração de simpatia, a visita do Governador José Augusto Bezerra de Medeiros, que por ali
passeava acompanhado de grande comitiva e auxiliares da Administração, tentando, ao que se dizia, promover um congraçamento na política partidária do Estado e que era Mossoró, sem
dúvida, o reduto mais resistente.
A recepção realizou-se à tarde, na Praça da Matriz, com banda de música, povo girândolas do estilo e discursos laudatórios.
A poeira e o sol do nordeste complementavam o cenário típico.
Tudo leva a crer que, depois das festas, dos cumprimentos
e do banquete, na antessala, foi debatida, entre os grandes, a recente situação criada na escola Normal e que dera motivo as
declarações do deputado mossoroense.
Nesse sentido, e para evitar que o assunto tomasse outro
curso, já se percebia a intenção de certas medidas que sondavam
o ambiente. Por exemplo; o Diretor da Instrução Pública. Doutor
Nestor Lima, se antecipara à chegada da caravana governamen258
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tal, observando as coisas, sentindo o clima, apalpando as possibilidades daquela escaramuça.
Por outro lado, comentava-se que a coisa não era tão fácil,
pois o Dr. José Soares Junior também rasgara a bandeira, estando, abertamente, ao lado do Diretor. Ao que afirmavam os grupos políticos, seu termômetro estava muito alto do cemitério das
promessas do Governador José Augusto. Tanto assim, corria à
boca pequena, pela cidade, que o sucessor das oposições, historicamente comandadas desde o Coronel Gurgel até Bento Praxedes, viajaria na comitiva oficial, até o velho reduto de João Jásimo, Apodi – onde faria a sua adesão ao situacionismo estadual.
No meio disso, um acontecimento de todo imprevisto, veio
alterar o rumo das conjeturas.
O fato é que, entre tantas manifestações lavadas ao Governador itinerante, surgiu também uma das classes operárias, em encontro, foi então ocupado o largo do Mercado, já Praça da Independência, enquanto outros se estendiam pela calçada do Cinema Almeida
Castro. Em nome dos manifestantes, falou o Dr. Manuel Onofre
dizendo, entre outras coisas, que o operário de Mossoró, “grão de
areia de hoje, seria ‘o pão de açúcar’ de amanhã”, quando a classe
se consolidasse na consciência nacional...
O governador José Augusto ficou impressionado com o
improviso, que ouvia, sem arrodeios, político hábil, manhoso,
enxergando longe, por cima dos outros, deu em cima dos pés, o
tiro de misericórdia naquele aborrecido caso da Escola Normal:
Ali mesmo, convidou o Manuel Onofre para o lugar de Delegado Auxiliar da Capital.
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Bem pensado, era um golpe de mestre; ou golpe de raposa,
como diriam, mais tarde, os soaristas descoroçoados...
Depois de concluir o curso normal, passando a residir em
Natal e a lecionar no Colégio Pedro II, do professor Ezequiel de
Sousa, quando Dr. Manuel Onofre desempenhava as suas funções, fui eu companheiro de república e de redação do “Jornal do
Comércio”.
Em horas vagas, na sua casa, que ficava no quarteirão pegado à Farmácia Torres, na presença de conhecidos e amigos,
em boas palestras, o fato da Escola Normal, vez por outra, voltava à tona.
E aí, com aquele seu natural bom humor, sem constrangimento, sem animada versão, dava fim conversa, dizendo:
– Ora, vejam só como uma lenda pode desacreditar um sujeito...
ÚLTIMO CANTO DO CISNE – Fato curioso: no desenrolar desses acontecimentos, que tanto agitaram a vida da Escola,
vale ressaltar que a revista ABC manteve uma irrepreensível
linha de conduta, no que refere aos mesmos.
O grande silêncio que fez cair sobre os fatos daqueles dias,
muito dos quais encenados nas próprias salas de aula, privou o
comentarista do futuro de encontrar, nas suas páginas, o mais
leve registro das ocorrências que movimentaram, à época, a
tranqüilidade da instituição de ensino em Mossoró, pela clarividência do Governador Antônio de Souza.
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E diga-se mais, em seu abono que, ABC era órgão de publicidade, intimamente ligado à orientação pessoal do Dr. Eliseu
Viana, e onde nada se fazia, realmente, sem sua prévia aprovação, mesmo assim no chamado caso Manuel Onofre, ela não fez
comentário, não tomou partido, nem disse nada, mantendo uma
atitude de esfinge, uma figura de estátua de sal.
Mas, isso só, nesse ponto, porque no reverso da medalha,
quase como uma espécie de desabafo, no que se referia, por exemplo, à visita do Chefe do Executivo estadual e do Diretor da Instrução Pública à cidade, aí então, ela desandou um foguetório de elogios em cima do Governador e do seu auxiliar, que bem retratam a
intenção e o estado de espírito com que eram endereçados.
No mês de agosto, o número 21 encontra-se em circulação.
Surge, na capa, clichê do Dr. Nestor dos Santos Lima, Diretor do
Departamento de educação do Rio Grande do Norte. Na 1.º página, homenagem póstuma ao Dr. Manuel Dantas. Homenageoua ainda a Associação de Normalistas, tomando-o como patrono
da escola Noturna de Adultos que mantinha anexa à Escola
Normal. “A Questão Educativa no Rio Grande do Norte é transcrição de trabalho de autoria de Eliseu Viana publicado na revista “O Norte”, do Rio de Janeiro e transcrito em ABC. Fotografia
de Antilóquio Câmara. Bertilde Guerra escreve sobre. “O seu a
seu dono. Noticia sobre o Professor Teódulo Câmara se acha
também vinculado aos progressos do ensino nessa cidade de
Mossoró, onde o mestre querido deixou sulcos de sua dedicação
e capacidade, acentuados, ainda e sempre”.
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Em setembro desse ano, aparece em edição especial. Clichê
do Governador José Augusto Bezerra de Medeiros. Mossoró recebia a visita do Dr. José Augusto. A primeira página da Revista,
prestando-lhe homenagem, recorda os seus serviços à causa da Educação Nacional. “Hóspede Querido” é de Dr. Nestor Lima, Diretor do Departamento de Educação que acompanhava o Governador.
Fotografia do Dr. Antonio de Melo e Sousa em cujo QUATRIÊNIO PEDAGÓGICO foi criado à escola Normal de Mossoró.
Clichês de Associação de Normalistas e do Dr. Eliseu Viana. Fotografias de Lauro Escóssia e Joel Carvalho. “Escolas rudimentares” comentário da redação. A Escola Normal receberia
festivamente os Drs. José Augusto e Nestor Lima. Inaugurada
uma galeria de cinco retratos de figuras do movimento abolicionista. O Dr. José Augusto, em 1909, como Diretor da Instrução,
inaugurara o Grupo Escolar 30 de Setembro de Mossoró. Em
homenagem aos visitantes seria apresentada a “mimosa pela Escolar Opereta “Entre o Sol e a Poeira”, da autoria do Dr. Eliseu
Viana, no Cine-teatro Almeida Castro. Clichê do diretor corpo
redacional de ABC. “O dia da Pátria” é da redação. Dá notícias
das comemorações de 7 de Setembro , em Mossoró. O Monsenhor Almeida Barreto fez a saudação à Pátria. Clichês de José
Bonifácio e Pedro I. Foram os seguintes os retratos inauguravel
por ocasião da passagem do Governador por Mossoró. Joaquim
Bezerra da Costa Mendes, Presidente da Libertadora Mossoroense: Paulo leitão de Albuquerque, orador da mesma sociedade de:
Alexandre Soares do Couto, senhor que serviu de secretário ao
seu escravo Rafael Mossoroense da Glória, do Clube dos Sparta262
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cos; Rafael Mossoroense da Glória, preto, escravo, Presidente do
célebre CLUBE DOS SPARTACOS: Antônio Gomes de Arruda
Barreto, grande educador e fundador do Colégio 7 de Setembro,
onde hoje está situada a escola Normal. Antonio Gomes não
estava em Mossoró, em 83. Enganou-se ABC, citando-o como
abolicionista. Parece-nos que os cinco retratos são “crayons” dos
quais os três restantes, o Dr. José Augusto Rodrigues, quando
Diretor da Escola Normal, ofereceu ao Museu Municipal, os de
Antonio Gomes, Rafael Mossoroense da Glória e Joaquim Bezerra da Costa Mendes, clichê do brasão do Município, “criado e
adotado na Administração do Cel. Antonio Secundes Filgueiras,
1907. “Um escudo de forma comum cujo plano central é ocupado por uma montanha de sal ladeada por uma carnaúba. Por trás
da montanha surge a meio o radioso astro do dia, em cujos raios
lê-se a gloriosa data de 30 de Setembro”. “O mesmo sol radioso,
que iluminou a mais bela conquista da liberdade da terra potiguar, vivifica com seu calor dos dois grandes elementos de vida
com que a natureza nos dotou”. É comentário de O MOSSOROENSE de 9 de agosto de 1907, que ABC transcreve. Noticia sobre
“Entre o Sol e a Poeira”. Os cenários foram feitos pelos “amadores”
Edson Palhanos, Luís Pinto e Oliveira Leite. A “caracterização e
mise em scene esteve a cargo dos senhores Júlio Galvão e Chagas
de Albuquerque”. A orquestra seria regida pelo Prof. Irineu Vanderlei dos Santos. Gazetinha. Clichê do Mercado Público, inaugurado em 31 de Dezembro de 1907, Galeria artista.
ABC traz o Hino da Independência e o Hino da Libertadora. O 30 de Setembro foi bastante comemorado. Na Praça da
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Redenção falaram Eliseu Viana, Laíre Rosado, aluno do Santo
Luzia. À noite a escola Normal recepcionou o Dr. Nestor Lima e
inaugurou a galeria abolicionista. Falaram Eliseu Viana, professora Bertilde Guerra, Alina Seize Rosado, professorandos Joel
Carvalho e Dr. Nestor Lima. O aluno do Grupo Escolar 30 de Setembro, Valter Vanderlei recitou a poesia “30 de Setembro” de
autoria do Dr. Paulo de Albuquerque. Termo de Impressão do Dr.
Nestor Lima, em que são feitas da Escola Normal. “Discurso Encantador”, Inspeção Técnica, 30 de Setembro na Liga Operária.
O número 22 circula em Outubro. Clichê do Dr. Antônio
de Souza, criador da Escola Normal, e paraninfo da sua primeira
turma. “Pela escola Normal de Mossoró”, circular de sua Diretoria aos chefes políticos dos Municípios do Interior. A Visita Governamental, Caixa Escolar, (movimentação de março a outubro,
Cr$ 1.334,00) Metodologia. Dr. Antonio de Souza. A Associação de Normalista inaugurou a Biblioteca “Almeida Castro’,
sobre cujos serviços a Mossoró falou o Professor Tércio Rosado,
e a Escola Dr. Manuel Dantas”.
Em 19 de Novembro, nota sobre a Festa da Bandeira. Dizia
o autor da nota – “No momento presente, em que a alma nacional compungida diante de ti, bandeira de nossa Pátria, chora as
funestas conseqüências de uma tremenda sanha de masorqueiros,
ainda palpite dentro de nós o mesmo amor de patriotismo que ti
exemplificou o heroísmo de todas as tradições”. Julgamento
muito governista dos heróis de 22 a 24. Que saibamos, ainda não
foi dito em Mossoró que a FESTA DA BANDEIRA, foi instituí-
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da por um grupo de patriotas, dentre eles o mossoroense ALÍPIO
BANDEIRA.
O Curso Comercial feminino do Santa Luzia inicia a publicação de A ESCOLA a 30 de Setembro. Sua diretoria D. Eulina
Coelho, também diretora do Curso Comercial. Resultado dos
exames, HINO DO RIO GRANDE DO NORTE, letra do Dr.
Nestor Lima e música de Nicolino Milano. Gazetinha. O futebol
Clichês dos professorandos em diversas páginas.
É quase o fim.
Ultimo canto do cisne...
A DESPEDIDA – A Escola, aos poucos, enquanto se passavam os derradeiros dias de novembro, ia penetrando numa
faixa de melancolia.
Ao seu término, apontavam, também, os primeiros claros
das férias escolares.
E com eles, a essa época, retornavam, pressurosamente, a
Mossoró, os estudantes de Recife, Natal e Fortaleza.
Achegada de todos, que trazia nova movimentação às ruas
e às praças, era, por igual, motivo para encontro naqueles novenários festivos de Santa Luzia, a doce padroeira, cujos olhos
derramavam claridades azuis pelo espaço, sempre a velar pelos
imperceptíveis destino da cidade, da sua gente, da terra que fizera sua pelo amor e pela crença.
Deste modo, sem outra ordem de preocupação enquanto o
tempo corria, indiferentemente, eu ficava parado, horas inteiras,
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encostado a mesa da máquina de escrever, ouvindo a conversa,
sem fim, do secretario.
Naquele hábito seu, palestrando e fumando, o serviço da
escola podia ir para frente, as aulas, os mapas, as médias, até o
extrato de ponto dos funcionários, tudo também podia ficar dormindo na eternidade do proverbial esquecimento daquele chefe,
contanto que sobrasse tempo para sua conversa e argumentação,
esses dois elementos inseparáveis da sua vida, essenciais à atitude desse inconfundível pioneiro da literatura oral provinciana.
Só ali, naqueles encontros repetidos, que tanto protelavam os
registros e o preenchimento dos modelos escolares, a meio do seu
expediente, que por isso mesmo, não apresentava rendimento mais
apreciável, é que eu percebia e agilidade dos seus conhecimentos, da
sua cultura eclética, resultante de leituras disformes, mas fixadas
como uma sedimentação de forte base cultural, por força de uma
grande inteligência e do poder inconfundível do seu talento telúrico.
Naquela manhã de novembro, a última do encontro dos alunos na escola, ao chegar a secretaria, encontrei o mestrão atarefado,
com o preenchimento dos mapas dos exames orais, maior parte dos
quais ainda com as colunas das meias em branco, a fim de que as
notas fossem dadas, daí a pouco,aos normalistas presentes.
Muito embora estivesse com aquele volume de serviço que
era preciso realizar, de última hora, notei que o secretário estava,
contudo, de fisionomia alegre, euforia, expansiva como se tivesse
comprado bilhete da sorte grande e recebido o prêmio de véspera.
Não tardou em descobrir-me, e olhando por cima dos vidros dos óculos, chamou-me, à parte, e disse-me, confidencial266
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mente, batendo-me nos ombros com as mãos pesadas e com um
ar feliz, por aquelas notícias de que era o primeiro portador:
– “Taí, seu grande patife, eu não lhe dizia que minha ilustre
pegava como sarampo ou catapora? Veja só, como as minhas
lições lhe valeram, pois dentro de dez anos, não se repetirá mais
isso aqui: em seis bancas de provas finais, os examinadores lhe
deram, de presente 18 notas 10. Diacho... Avalie só se fosse eu
que tivesse sido examinado, hein?!”.
O Dr. Eliseu não demorou muito. Chegou, de modo indiferente, como se fosse estranho à situação, de cara amarelada e de
paletó preto...
Distribuiu raros, secos cumprimentos, e mando que o secretário procedesse a leitura das médias.
Depois, saiu como chegara.
Aquilo dava a entender que era mesmo uma despedida.
A RETA FINAL – Enfim, em 1925. Novo ano de estudos.
De frustradas tentativas. De fartas desilusões.
As primeiras aulas vieram logo confirmar que a situação da
escola ainda não encontrara rumo certo.
No dia reinicio do período letivo, nem ao menos o diretor
se encontrava presente.
Por outro lado, o professor de Português, sem prévio aviso
e sem estardalhaço, reassumira seu posto. No primeiro encontro
esgotou o horário, normalmente, sem qualquer manifestação por
parte dos alunos.
Aí, então, tudo ficou esclarecido.
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A política continuava a armar os espíritos. O partido do
deputado Rafael Fernandes fechara a questão não se admitindo
que o Dr. Manuel Onofre seguisse para Natal, senão depois de
voltar à Escola Normal e retornar o caminho das aulas interrompidas. Isso fora exigência cerrada dos amigos, considerada ponto
de honra e é que ninguém queria fugir.
Do seu lado, como era lógico, o Dr. Eliseu Viana não se
submeteria facilmente a essa imposição.
Não compareceu mais à Escola e viajou para a Capital do
Estado.
A esse meio tempo, a temperatura dos acontecimentos oscilava, sem que se chegasse a atinar onde aquilo poderia ter fim.
Sabia-se que o diretor não ficaria na Escola, enquanto ali
estivesse o Dr. Manoel Onofre, e que este, por sua vez, não sairia
do posto, enquanto o outro não chegasse...
Era uma situação de cabo de guerra, de confusa marcha e
contramarcha, só atenuada, quando surgiu um telegrama oficial,
recebido com entusiasmo pelos seus amigos, esclarecimento que
o professor de Pedagogia se encontrava à disposição do Departamento de Educação.
Aquilo foi uma válvula providencial, e deu ensejo a que
muita gente pudesse respirar, fartamente.
Nessa alternativa, decorreram os dois primeiros meses do
ano letivo.
Até que ia um dia, a cidade tomou conhecimento da notícia
segundo a qual, aquela semana, o Dr. Manuel Onofre, que estava
de malas arrumadas, abandonaria, definitivamente, Mossoró.
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Era a vez da sua mudança para Natal, onde se fixaria no desempenho de relevante função, em cargo de confiança do Governo.
Tudo dava a crer, porém, que o diabo andava atentando, ou
ao menos que as coisas estavam trabalhando de combinação,
pois não tardou que logo se soubesse do regresso do diretor, por
aqueles dias para reassumir o seu cargo.
As suposições, as aparências se encarregavam do resto,
pois os dois, por obra do acaso, deram as caras, em Areia Branca, passando um pelo outro, como o cão pela cruz.
É, o que é mais interessante: hora depois, quando o rebocador largava com os passageiros que iam pegar o navio do
Loid, lá fora em pleno lamarão, e entre os quais estava o professor de Português, do lado de cá, calmamente, o seu opositor tomava o trem para Mossoró, na Estação de Porto Franco, sem
pensar, talvez, na distância daqueles magros 37 quilômetros de
ferrovia, que teria de percorrer, no espaço de uma hora e quarenta e cinco minutos...
Deixe-se lá que, para o tempo, já era correr muito...
Daquela vez não se deu, como era habitual, a costumeira
recepção, com que se festejava o retorno do mestre. É que o ambiente já andava muito carregado, e todos já se mostravam retraídos, ante a perspectiva da mesma luta que seria reiniciada, com
violência e evidente prejuízo para o ensino.
E foi, realmente, que se verificou.
A política de Mossoró, pelos seus elementos mais credenciados tomou aquilo como uma afronta, e desandou em cerrado
temporal, exigindo de modo formal, o imediato afastamento do
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diretor da Escola, que não era mais pessoa grata do antigo partido do Dr. Almeida Castro.
E vem daí, a história daquele famoso telegrama, com mais
de mil palavras, que, depois de memorável reunião, teria o deputado de Mossoró passado ao Governador José Augusto, em termos enérgicos, peremptórios, que não admitiam mais medidas
protelatórias ou atitudes dúbias, e sobre o qual, corriam na cidade, os mais desencontrados comentários, entre os adeptos de
grupo de Dr. Soares Júnior e os da facção do deputado Rafael
Fernandes. Dois dias ainda não eram decorridos, depois daquela
ofensiva fulminante, e a situação estava resolvida.
Mossoró tivera conhecimento de que o Governador cedera
à poderosa pressão da ala fernandista, e, em conseqüência, seria
afastado de suas funções, o diretor da escola Normal.
Por toda parte, pairava uma pergunta no ar: quem seria o
novo titular do cargo?
TOQUE DE SILÊNCIO DA ABC – Com o número do
mês de maio de 1925, a Revista encerram suas atividades, depois
de circular 23 meses.
E a seguinte, a ordem dos seus trabalhos:
– Na capa CARÍCIAS, versos de Eliseu Viana, – Corpos
discente e docente da escola Normal. Página de honra homenageia Eliseu Viana. “O Mesmo Rumo”. A Reforma do Ensino
Nacional, com clichê do Dr. José Augusto. “Precursor da Reforma Nacional do Ensino: clichê do Dr. A. Soares Júnior, “pro270
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vecto matemático mossoroense”, nomeado Vice-Diretor de Escola Normal – Educai o povo é de R. Nonato da Silva. Clichê de
Lauro da Escóssia novo Presidente da Associação de Normalista.
Foram nomeados para o Conselho Escolar e Mossoró: Monsenhor Manuel de Almeida Barreto, Dr. Odilon Coelho e Albuquerque, Farmacêutico Jerônimo Rosado, Major Sebastião Gurgel, Delegados do Conselho em São Sebastião e Santana do
Upanema: Manuel Florêncio da Paula e Manuel João da Costa.
Dr. Eufrásio d’Oliveira apresenta projeto na Assembléia considerando de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DE NORMALISTA, e a LIGA OPERÁRIA. Educação Cívica, Eliseu Viana.
Quintela Junior é nomeado lente de português da Escola Normal.
“Decálogo Pedagógico” PE do Dr. Nestor Lima. “Teresinha do
Carmelo” PE de Hugo Vilela. Gazetinha. Carnet Normalista.
Não há que negar: A Revista ABC marcou uma época em
Mossoró.
A MUDANÇA – Enfim, aquela sempre rebatida história da
nomeação do novo diretor para a Escola Normal, não era como a
princípio andaram propagando os mais afeiçoados à causa do
antigo professor do Grupo de Acari, um mero conto de vigário.
O fato tinha mesmo consistência, tanto que, no decorrer
dos últimos dias os acontecimentos progrediram, definitivamente, no rumo de uma solução determinada. Deste modo, já agora,
a sua substituição naquele cargo, podia ser considerada caso liquidado.
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Os filisteus, porém, continuavam renitentes, irredutíveis,
duvidando, levantando conjecturas, não admitindo, sem por
sombra, que o Dr. Nestor dos Santos Lima permitisse no afastamento do seu dileto auxiliar daquele posto de sua confiança. Por
demais, todos estavam, que, no momento, a situação do representante dos Tertulianos não era das mais seguras. Entre eles era
conhecida a tendência do Governo do Seridó de abrir novas frentes no problema das situações municipais, pois deste modo, ao
que asseguravam, quanto mais dividisse as forças partidárias,
mais facilmente poderia orientar os problemas da administração,
livre de compromissos e pedidos dos amigos.
Neste particular, a situação do Dr. Soares Júnior era, realmente, privilegiada, pois comandava um forte grupo de oposição, cujo concurso o governador do Estado via com bons olhos.
Era de ver, assim, que o caso do Dr. Eliseu Viana também não se
encontrava desamparado no campo da luta. Não deixou, portanto, de provocar desencontrados comentários, na cidade, a notícia
de que o Dr. Aprígio Câmara vinha ser apontado ao governador,
como possível candidato à direção da Escola de Mossoró.
E, daí, começaram logo a surgir as primeiras objeções, as conversas, as frutiquinhas comuns da política provinciana. As argumentações mais consideráveis diziam de princípio, da impossibilidade do
afastamento de Natal daquele educador, que embora inteiramente
desconhecido no meio mossoroense, era indicado, sem restrições
com as melhores credenciais para o cargo. Afirmava-se que além de
professor da escola Normal, ocupava várias cadeiras na Doméstica e
na Escola Feminina de Comércio e atendia, ainda, a numerosos ser272
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viços de advocacia, que se estendiam por município do interior, especialmente os da zona da Estrada de Ferro Central, de que Baixa
Verde, era eu quartel general.
Mas, contra tudo e contra todas essas possíveis relutâncias
de terceiros, o Dr. Aprígio Câmara foi mesmo nomeado Diretor
da Escola Normal de Mossoró, sabendo-se, de antemão, que o
Governo do Estado vira-se na contingência de transigir em tudo,
a ponto de elevar a gratificação do cargo de duzentos mil réis
mensais, para um conto de réis, o que representava, à época, uma
situação verdadeiramente excepcional.
Só mais tarde, tive conhecimento, por informação do próprio
Aprígio Câmara, que de fato aquilo fora acertado, com base de sua
nomeação, porém, o fato é que o Tesouro do Estado só lhe pagara o
primeiro mês, ficando a ver estrelas, quando aos demais...
NOVO DIRETO – Ao amanhecer daquele dia do mês de junho depois da noite de São João, encontrei a notícia circulando na
roda dos conversadores do café de José Cruz, no Beco da Igreja.
Até ali, tudo tinha chegado ao fim e não havia mais dúvida
possível a levantar o novo Diretor da Escola já se encontrava em
Mossoró.
Dali, diante do inesperado da nova, esperei o sol, rondando
pela praça, e fui assim o terceiro expectador a dar as caras, no
hotel de Xico Ricarte, naquela manhã.
Madrugadores mais antecipados, já se encontravam lá, levando o encontro e as boas vindas da cidade, o cidadão Jerônimo
Rosado e o normalista Raimundo Reginaldo.
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A minha presença disse o farmacêutico:
– Um menino que há cinco anos era analfabeto e engraxador, começou nas nossas escolas noturnas, e vai sair professor,
este ano.
O Dr. Aprígio Câmara, homem de baixa estatura, de movimentos medidos, de óculos e em mangas de camisa, como estava, estendeu-me a mão.
Na sua passagem pela direção da escola, não houve acontecimento importantes.
As aulas forma reiniciadas, no segundo período, sem que
nada ocorresse de anormal.
A bem dizer, só uma coisa diferente: a mudança na cadeira de
Português, que passou a ser lecionada pelo jornalista Quintela Júnior,
um professor de idade avançada, moderado nos gestos e palavras,
com uma grande cabeça onde não existia um cabelo sequer.
Era voz corrente que o Quintela Júnior possuía uma vasta
cultura, tendo militado na imprensa e dirigido jornais, em várias
capitais. Não sei porque, mas se falava muito do tempo que passara no Território do Acre e de onde, à época, o então Presidente
da Republica, Epitácio Pessoa, quisera levá-lo ao Rio de Janeiro
para dirigir um grande jornal.
Mas. O homem da careca era teimoso, meteu os pés no chão e
ficou mesmo embrenhado lá pelos seringais do Alto Solimões.
O curioso é que o novo professor de Português remanescia
de saudosos tempos da gramática. Para ele tudo era regra certa,
classificação onde se perdia nos domínios da ortoépia, semântica, paremiologia, formas assindéticas, orações semióticas, tropo274
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logia, o diabo de uma nomenclatura rançosa e inútil, pelo menos
como ramo do conhecimento dirigido.
Lá um dia apontou pra Amim, inquirindo:
“E você aí, respondi, sem embaraços: o de S. sibilante, e o
de Z entre vogais”.
– Pois, ainda há um: o som de j, como na palavra tisna, assim
ensina Sótero do Reis, no seu precioso compêndio, ajunta o mestre
tradicionalista, pragmático, empanzinado de gramatiquice.
O Dr. Aprígio Câmara dirigia a escola com um sentido alto
de supervisão.
Passava, por fora, não entrava nas classes, mas observava,
não esquecia a vigilância prudente, silenciosa, mas, sobretudo,
enérgica e preventiva.
Desde os primeiros dias, fez logo, o novo diretor um largo
círculo de boas amizades, em Mossoró.
Ligou-se, particularmente, ao colégio dos Padres, onde ficou lecionando matemática. E nas horas vagas ia o grupo da
Farmácia Almeida, ponto em que se encontrava sempre com
outros, em boa palestra.
Nesse período, vez por outra, enfiava a cabeça na botica do
patuense, pois ele é que me emprestava os livros de Física, Química e História Natural, com que forçava o programa do terceiro
ano, em consultas, leituras e decoração de qualquer modo.
À custa desse esforço, consegui meter na cabeça, sem entender quase nada, um apreciável cabedal de conhecimento, de
matéria cultural, noções científicas, quase tudo inútil, bem a dizer, mas que nos exames, compensou fartamente todas as noites
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mal dormidas, em que ficava com os pés metidos numa bacia
d’água, matando as regras de Nobre e estropiando os postulados
das ciências experimentais.
PAUSA À MEDITAÇÃO – O curso não findaria, no entanto,
sem uma experiência que daria motivo a nova forma de reação.
O fato ocorrera com o resultado dos exames finais.
Sem que fosse dado saber por que, as moças deram a entender
o propósito da indicação do meu nome para orador da turma.
Três dos quatro companheiros da classe foram à presença do
diretor, comunicando-lhe que divergiam da indicação, afirmando
que, entre outras coisas, eu não possuía a representação social!...
O Dr. Aprígio Câmara, francamente, respondeu-lhe que
não aprovava aquela atitude, sobretudo, incompatível, com o
espírito dos que iam sair da Escola com formação de professores. Não teria qualquer interferência no caso.
Depois, mandou chamar-se à diretoria e referiu a ocorrência, aconselhando-me, também, a desistir daquela indicação, sem
porventura, viesse a se concretizar.
Ainda, um outro caso curioso na vida da Escola, nesses dias finais.
A escolha do paraninfo surgiu o nome do Dr. Eliseu Viana.
Num trabalho hábil de política da classe, consegui derivar a
indicação, sugerindo o nome do Dr. Nestor dos Santos Lima, Diretor do Departamento de Educação, que foi vitorioso no pleito.
Fato ligado à festa da colação de grau foi anedota surgida
no grupo da Farmácia.
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Contavam, ali, que, o Dr. Aprígio Câmara tinha botado um
terno de casimira novo, leito em Natal, pelo alfaiate Joça Lira,
especialmente, para aquela solenidade.
Em certa hora, passou pela tipografia do Nordeste, onde o
Zé de Vasconcelos, Diretor do periódico, estava fervendo em
atividades, para concluir a edição daquele dia. Sem se aperceber
de nada Dr. Aprígio Câmara encostou o braço num pacote de
papel, onde havia tinta tipográfica de recente impressão. Ao contacto, a manga do pateto ficou completamente manchada. Sem
fazer grande caso daquilo, o Zé de Vanconcelos correu lá dentro,
e voltou com um pano úmido que foi esfregando no tecido. Com
surpresa de todos, a tinta foi largando, rapidamente, e, em seguida, o tecido, ficando branco, até que começou a se desfazer aos
pedaços, e uma poeira.
Mas, o que é isso? Pergunta alarmado. O Diretor da Escola.
– Não é nada, não é nada, respondeu o Zé de Vasconcelos,
que só então compreendeu o abismo.
– Em vez de botar o pano na lata de querosene, tinha molhado num depósito de sal-de-azedas.
A minha turma, a do ano de 1925 era assim constituída:
Isabel Dina de Sousa
Raimundo Dias
Ernestina Leão de Moura
Margarida Fernandes de Negreiros
Sebastiana Marques de Souza
Raimundo Vanderlei dos Santos
Otila de Freitas Fialho
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Francisca Macarenhas dos Santos (Mosinha Vanderlei)
Ildérica Álvares da Silva.
Lauro Reginaldo da Rocha
Mario Tavares de Oliveira Cavalcanti
Lauro da Escóssia
Raimundo Nonato da Silva
Só não recebeu o diploma o normalista Mário Cavalcanti,
que ficou, parta a segunda época prejudicado que fora pela professora falecida em 27 de janeiro de 1955.
A colação de grau, com entrega de diploma, realizou-se no
Cine teatro Almeida Castro, na noite de 25 de novembro de
1925; e porque fosse o primeiro na nota de classificação, tive de
pronunciar o juramento sacramental da turma:
“Prometo, por minha honra, consagrar-me ao desenvolvimento da instrução no Rio Grande do Norte”.
Daí, um grande salto no desconhecido.
O passado acenava como uma sombra na curva do esquecimento.
A vida ia recomeçar.
Era o rumo do sem fim...
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