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O SORRISO DE MARIA

Por fora, um sorriso branco no rosto de uma 
mulher negra que faz o povo rir. A mão que 
entrega sua vida de muito trabalho está no 
peito para se orgulhar da cor que tem e do 

que é. Por dentro, uma memória cheia de lembranças de 
um passado sofrido.  

Subindo e descendo ribanceiras, de pé no chão, de-
baixo do sol do semiárido quente ela enfrenta o dia. Nas 
costas, um saco de feijão ou uma sacola grande de milho. 
Na cabeça, lata d’água ou um enchimento de lenha que não 
podia faltar no terraço de ninguém. Era a corrida constante 
de dona Maria Gama que, para sobreviver, aprendeu a lutar 
todos os dias pelo seu sustento.

- A infância não foi boa porque fui muito explorada 
no trabalho. Meu pai era pobre e a gente trabalhava mui-
to. Eu apanhava algodão, apanhava feijão, pastorei muito 
arroz, moía milho. Nesse tempo era tudo difícil. O café, 
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comprava os caroços, torrava e pisava. O arroz, pra comer, 
tinha que pisar. O milho tinha que pisar e moer pra fazer 
cuscuz.

A vida no campo, naqueles dias, colocava um desafio 
à frente de qualquer um: trabalhar ou estudar. Primeiro 
tinha que vir o trabalho. E não importava quantos anos 
se tinha. Era trabalhar ou morrer de fome. Para quem 
tinha uma vontade, por pequena que fosse, de ser alguém 
na vida, tinha que enfrentar a lida e o tempo corrido que 
sempre parecia ser menor.

- Tinha dias que chegava em casa nas carreiras, rebo-
lava o feijão no canto e dizia ‘Mamãe quero comer hoje 
não, vou pra aula, tô atrasada. Eu só queria aprender a ler 
e escrever. Eu achava muito triste uma pessoa receber uma 
carta e não saber ler.

Na época, era bater palma para quem conseguisse 
esse feito. Uma coisa dessa era até motivo para se apai-
xonar.

- Eu tinha uma amiga que não sabia ler. Aí o na-
morado mandava carta pra ela e ela me chamava pra ler. 
Daí ele mandava pra ela e na carta mandava umas coisas 
pra mim. Eu ficava assim, sabe? Tinha vez que ele dizia 
assim: eu gostava tanto se ela acabasse comigo pra eu 
ficar com você, aí eu pulava essa parte, sabe? Coitada, 
eu tinha dó.

Parecia até que Maria adivinhava passar por isso no 
outro lado da moeda. A letra entendida a livrou. Alegria 
mesmo, Maria Gama veio sentir quando encontrou o 
amor de sua vida. Foi na festa da padroeira de sua de-
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voção, Nossa Senhora da Conceição, que o amor lhe 
encontrou. Na melhor definição do que sentia, chamou 
aquilo de alívio.

- Quando eu me casei senti um alívio tão grande! Tudo 
era Antonio que fazia.

- Saiu da vida dura que tinha direto para os braços de 
Seu Antonio?

- E muito feliz!
Da união dos dois, seis filhos vieram ao mundo. 

Quatro se criaram. Um morreu doente, aos oito meses 
de idade. Outro morreu no primeiro ano e poucos meses 
de vida, de forma trágica e dolorida até hoje para Maria. 
Estava no roçado quando chegou em casa e percebeu que 
uma de suas filhas, inocentemente, havia dado querosene 
à criança.

Apesar dessas dores, Maria Gama diz do orgulho que 
sente pelo que fez para ver os filhos em condições melho-
res.

- Trabalhei muito em portaria de festa. Tinha vez que 
chegava um menino, e eu perguntava: menino, pelo amor 
de Deus, cadê tua mãe? Ele dizia: Tá em casa. Os meus, 
graças a Deus, quando dava sete horas da noite ia todo 
mundo pra rede”.

A educação lhe deu algumas alegrias que nunca es-
quece. Ora, “Maria Gama sabe de nada”, gritaram quando 
descobriram que uma universitária havia ido à casa dela 
perguntar sobre a Constituição. Ouvindo o atrevimento 
de seu fulano, que não acreditava na sua sabedoria, de 
pronto respondeu à menina:
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- Pegue o lápis pra anotar: a Constituição é carta mag-
na do país. Os constituintes são os deputados federais e 
senadores.

A resposta veio na ponta da língua como um tiro que 
acerta dois pardais voando.

Aposentada, hoje ela conta com satisfação que com-
pleta sua renda mensal vendendo cosméticos. Depois de 
anos comprando carnê do baú e Telesena, agora vende 
Jequiti. O sonho de conhecer Sílvio Santos, o dono disso 
tudo, ainda não acabou. Quer muito ir a São Paulo. Não 
conhece a cidade. Mas em outras regiões do Brasil, Maria 
tem sempre descoberto um novo lugar. 

Foram em viagens de grupos de jovens ou em missão 
da Igreja Católica que descobriram o talento de Maria em 
contar piadas. Terminavam os encontros e muitas vezes 
debaixo de uma árvore os amigos se reuniam para passar 
o tempo. E as horas passavam sob a voz rouca de Maria 
contando piada.

- Era bom demais aqueles momentos. Hoje me sinto 
bem demais quando passo e vejo um jovem gritar: “Ei, 
conte aqui uma piada”.

Ela só aceita dessa história toda uma boa dose de riso 
quando for preciso, e todo momento em que a dor qui-
ser apertar ela lembra de uma piada para voltar a sorrir. 
Porque, para Maria, felicidade é ter uma família, amigos 
e muita saúde. A amiga dinâmica, como se define, e a me-
lhor acolhedora de padres da região, a velha piadista que já 
recebeu até convite de circo, tem por certo que a qualquer 
momento sua hora vai chegar.
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No sofrimento, nasceu Maria. Mas é na alegria 
que ela quer permanecer. Eu mesmo, como outros, 
achei que iria terminar essa história de forma triste. 
Que bom que Maria mostrou que toda história pode 
ter, sim, um final feliz.
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A meninA 
que escreve livros

Aos seis anos ela escrevia poema e aos nove 
já contava estórias. Deve ter começado es-
crevendo com ‘e’ mesmo para que depois, 
como todo autor de renome, pudesse fazer 

história, com ‘H’. Fernanda Medeiros faz parte da nova 
geração de jovens escritores que têm feito a cabeça de me-
ninas e meninos Brasil a fora.

- O jovem brasileiro quer saber agora o que se passa na 
vida dele aqui perto, onde ele mora, e não mais ler histórias 
do que acontece lá fora.

Aos dezessete anos, Fernanda Medeiros já escrevia 
textos literários em um blog. E foi lá, no seu mundo digi-
tal, que as portas se abriram para o mundo real. Ou seria 
surreal?

- Quem acreditaria que eu morando num sítio de 
Upanema pudesse ser escritora? Nem eu imaginava.

Mas conseguiu. Aos vinte e quatro anos, a menina 
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simples de Upanema se prepara para a publicação de seu 
terceiro livro.

O primeiro, Triângulo de 4 Lados, surgiu depois de co-
nhecer, pela internet, a amiga mineira Adelina Barbosa. As 
duas tinham no gosto pela leitura uma coisa em comum. 
Por meio de uma Fanfic, espaço na internet onde fãs de 
história em quadrinhos, séries, filmes, mangás e animes 
criam suas próprias estórias, Adelina percebeu que Fer-
nanda tinha uma marca literária em seus textos. As duas 
faziam sucesso com suas personagens e começaram a es-
crever a quatro mãos. Em pouco tempo, decidiram encarar 
um novo desafio: publicar as estórias em livro.

Decisão tomada, começaram a procura por uma edi-
tora que apostasse no talento das duas. Duas cabeças, qua-
tro mãos, e dois mundos totalmente diferentes separados 
por uma distância quilométrica. Fernanda e Adelina se 
conheceram na internet, produziram para a internet e vi-
ram a internet contribuir para que o sonho de publicar um 
livro tornasse realidade.

Editora encontrada, livro lançado, e um sucesso de 
críticas e vendas. As duas viajaram pelo Brasil para fazer 
o lançamento de Triângulo de 4 lados. Em cada cidade, o 
encontro com leitores e sugestões para novas estórias.

Em uma das críticas do livro, a escritora Angélica Pina 
resenha: “Devorei o livro rapidamente, pois estava muito 
curiosa para saber o que aconteceria e, preciso dizer que 
quando acabei fiquei arrasada! Não podia acabar daquela 
forma! Procurei logo uma das autoras para perguntar que 
final foi aquele e a resposta que recebi: ainda não acabou, 
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terá outro livro com a sequência. Ufa!”.
Fernanda atribui o sucesso aos leitores muito mais do 

que a elas duas, e acredita que assim como a internet lhe 
ofereceu grandes aventuras é ele quem tem ligado e apro-
ximado os seus leitores de sua obra.

- Você ter contato com os leitores, acaba escutando o 
feedback, a opinião sobe os personagens, as vezes até muda 
o rumo da história como um todo.

Fernanda, que tem paz e ousadia no significado do 
seu nome, diz que nunca escreveu algo autobiográfico, 
mas confessa que suas vivências são o fator inspirador para 
boas linhas literárias. Acredita que uma coisa é ter uma 
boa ideia, e outra que se deve ter muito cuidado é a forma 
como essa ideia será passada. Por isso que é fã do célebre 
Neil Gaiman, o autor de “O Oceano no Fim do Caminho” 
e da frase: “Livros eram mais confiáveis que pessoas, de 
qualquer forma”.

Fernanda confessa que ficou preocupada quando ou-
viu, aos seus vinte e poucos anos, alguém dizer que ela já 
é fonte de inspiração.

- Depois disso comecei a tomar mais cuidado com 
o que escrevo nas redes, com o que opino, me preocupo 
mais com essa questão da moral. Eu vou caindo e vou 
aprendendo.

E depois que levanta ela alcança novos voos. No quar-
to acinzentado, uma mala aberta quase pronta para mais 
uma viagem. Dentre tantas coisas que cabem numa mala 
de uma mulher, ela coloca um chapéu, pois odeia sol. Não 
pode faltar uma blusa de frio e um batom. Na bolsa que 
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leva no colo jamais pode faltar um livro para ler nas horas 
de espera no aeroporto ou rodoviária, e um celular para 
ouvir seus rocks ou anotar qualquer coisa que possa chegar 
na hora. Tipicamente coisa de escritora.

- Uma vez estava voando, tinha acabado de voltar da 
Bienal do Rio. Estava  esperando o lanche. Eu estava no 
corredor, daí uma coisa é ver o pôr do sol da terra, outra 
coisa é ver a milhares de pés, numa altitude quem nem sei 
dizer. Aquilo me inspirou e eu anotei: 

E as nuvens, ali, eram o chão. Acima delas só havia o 
infinito banhado pela resplandecência do sol, em fios 
de ouro que lembravam nostálgicas lembranças de um 
tempo que resta nas memórias mais doces.
14 de setembro de 2015, em algum lugar sobre o mar.

As viagens que fez para a divulgação de Triangulo de 4 
Lados e Trevo de 4 Folhas possibilitaram viver muitas ale-
grias. A primeira é ser sempre reconhecida pelo ‘t’ puxado 
no sotaque potiguar, e depois conhecer grandes autores 
que ela esbanja ter em sua estante repleta de livros.

Tremeu, duvidou, recuou, se tocou, viu que era verda-
de mesmo. Estava no mesmo corredor cultural que o Josh 
Marleman estava. Precisou usar o seu inglês e enfrentar a 
boa realidade que era dela e Adelina. Estavam arrodeadas 
de fãs, ou melhor, leitores, como Fernanda prefere dizer. 
Na frente delas um ídolo de juventude, as tornando fãs 
também daquele inesquecível momento.

Escolhe vestido ao invés de calças e shorts. E por deci-
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dir entre o sonho inimaginável e o seu plano B, sua facul-
dade de Direito, que Fernanda se viu dona do seu próprio 
tudo. Seja qual for a Bienal que ela esteja autografando ou 
registrando em fotos o resultado da sua fé em seus projetos, 
ousadamente e com a paz no peito, ela faz de sua opção o 
farol para quem quer seguir feliz.

- Não importa o que digam pra você, o quão difícil 
pareça, você pode conseguir, independente da condição 
que você tenha, da dificuldade que você passa, do que 
você almeja na vida. Não importa se você está num sítio 
do interior do Nordeste. Por mais difícil que seja, se você 
persevera, se lutar, acreditar, não só força de vontade, mas 
poder de execução, você consegue. (Sic)
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EM SUA HOMANEGEM

Era de praxe chegar numa cerimônia social 
em Upanema ouvir alguma homenagem em 
forma de cordel. Casamentos, velórios, ani-
versário, seja qual fosse o motivo os versos 

de Dona Maria Olaci eram chamados para uma partici-
pação especial.  São mais de quarentas cordéis, segundo 
ela, cada um a seu modo de ver e todos motivados pela 
homenagem que ela teria que fazer.

Devido a um problema físico na sua perna, Dona 
Maria Olaci se viu desde muito cedo na necessidade de 
ser apenas ‘Dona de Casa’. Aliás, se diz satisfeita com a 
criação dos filhos, pois recorda que eles são muito menos 
trabalhosos do que ela foi. 

- E olhe que eu não me achava danada. A gente só saía 
ali pro rio pra tomar banho, mas sempre ía acompanhada” 
conta aos risos. 

Está ela sentada com o som ligado. Eram as ondas 
sonoras da FM 104,9. A rádio comunitária de Upanema 
iniciou seus trabalhos no ano de 2006, e de lá para cá, 
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a emissora tem colecionado ouvintes fiéis. Uma delas é 
Dona Maria Olaci, que no primeiro aniversário da rádio 
decidiu demonstrar todo o seu carinho pelo veículo de 
comunicação que ela mais gostava, e lhe escreveu um 
cordel em homenagem. Nascia ali uma nova profissão 
feita de graça. Ela diz que nunca cobrou nada.

- Tem gente que bate de meio dia aqui. Eu faço, eles 
gostam. Depois quando veem o que eu fiz, perguntam 
quanto foi, e eu digo: “nada”. 

E dia após dia chega alguém batendo em seu portão 
vermelho procurando pela cordelista que homenageia o 
povo de Upanema.

Dos cordéis que ela ia me mostrando percebi alguns 
nomes que pelo menos para mim eram desconhecidos, 
foi quando perguntei se ela conhecia realmente todos 
aqueles homenageados. 

- Não, tem gente que eu nunca vi na vida! 
  Como homenagear então alguém que você não co-

nhece? Deve ter uma boa metodologia! Ela com sorriso 
no rosto espantou-se com o meu espanto.

- Eu fico impressionada também como eu consigo 
dizer as características dessas pessoas. Eu realmente não 
sei. A pessoa que me pede geralmente de me dá o nome, a 
data de nascimento e eu vou escrevendo. Quando termi-
no e entrego o meu trabalho à pessoa ela se diz satisfeita 
como se eu a conhecesse.

Com toda essa telepatia ou essa empatia de descrever 
as pessoas apenas com os versos simples, me senti no di-
reito de perguntar a dona Maria porque ela não juntava 
todas as homenagens que ela produzia e fazia um livro. 
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Não tem jeito: o bom humor prevalecia.
- Eu nunca pensei em ser cordelista, o que dirá es-

crever um livro! Eu só queria que quem pegasse meus 
cordéis emprestado me devolvessem!
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MARIA, MÃE DOS OUTROS

Parecia que ela estava presente ali naquela 
década de 60: o sol escaldante, a terra quen-
te como se diz por essas bandas. O sertão 
sendo aquela imagem que a gente via nos 

contos da literatura brasileira. Nada de ficção. O cenário 
é real. Uma menina que precisou se distanciar da famí-
lia para ganhar a vida na cidade vizinha. Fazer o quê se 
no contraste da época as oportunidades eram mínimas 
independente de se cruzar ou não o limite que separava 
uma cidade da outra. Foi ser babá de meninos. E assim 
começa a história de mãe Maria. Vestido estampado, o 
rosto cansado e o olhar de quem tinha muito para me 
contar. E começou: 

- Nasci no sítio Barrocas, pobre...”.
 Como se essa condição não fosse coisa normal para 

uma mãe de família no nordeste brasileiro. Continua:
 - Irmã de dois irmãos, um foi pra Paraíba e outro pro 

Rio de Janeiro, tive que ficar sozinha e enfrentar a vida;
Se nesse momento você lembrou da migração nordes-
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tina, eu também lembrei.
Maria de Pedro Vaqueiro como é conhecida, passou 

grande parte de sua vida, depois de voltar de Mossoró, no 
sítio chamado Cabeça do Boi, à 18 km do centro da cidade 
de Upanema. Sua rotina era a mesma da maioria dos mo-
radores da região: levantar cedo, dar de comer aos bichos, 
trilhar o roçado inteiro à procura de sobrevivência. 

- Quando as coisas eram boas, a gente tinha as ga-
linhas, dava pra comer, e a gente plantava, aliás, Pedro 
plantava e eu que colhia, já cheguei até colher arroz por 
aqui, mas teve dias que não tinha o que comer mesmo, era 
quando a seca apertava”. 

Coloca nessa conta ter que “enfrentar”, como ela sem-
pre diz, tudo isso com os meninos nos braços, outros cor-
rendo atrás e o menino da vez que estava na sua barriga 
esperando a hora de chegar ao mundo do sertão upane-
mense: 

- Minha vida sempre foi assim, sofrida.
Ainda fez questão de lembrar que gerava um menino 

por ano, e que se tinha tempo, eram apenas cinco dias de 
resguardo. 

Pedro Vaqueiro, como era conhecido, era quem dava 
o sustento a família. Ela lembra que antes do casamento 
todos da família queriam que ela ficasse com ele, mas re-
sistiu até quanto pôde à valentia de Pedro. 

- Minha mãe dizia: nunca vi vaqueiro sem gado, eu ria 
muito daquilo, até que um dia resolvi querer mesmo”. 

Abriu-me o sorriso para confessar que não se entregou 
aos braços do seu Pedro pro pressão, mas por perceber suas 
qualidades, inclusive sua valentia, pois era “calado, mas 
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quando tinha raiva segurava até dois se fosse o caso”.
Maria casou-se com o Pedro Vaqueiro com quem teve 

vários filhos. Os filhos dele e os filhos dos outros. Não 
que Maria tivesse tido filhos de outro casamento. Mas 
sua história revelará que além de sua barriga, com Pedro 
Vaqueiro, ela teve outros filhos.

Era uma época em que “nem tinha televisão para dis-
trair”, neste caso, “era o jeito fazer menino”. E com tanto 
menino sendo parido, e tão pouco profissionais de saúde 
disponíveis, mulheres pobres e sofridas eram transforma-
das pela força da necessidade em parteiras de emergência. 
Maria de Pedro Vaqueiro, era uma delas. 

- No início tirava com a mão mesmo, com a tesoura. 
Não tinha o que fazer. Era muito distante da cidade, e se 
chegasse aqui talvez nem dava tempo, maioria das vezes 
nem médico tinha pois ele só vinha em quinze e quinze 
dias”.

Tirava os meninos da barriga das outras, mas já se viu 
na situação de tirar para fora os seus próprios meninos.

- Já tirei meus próprios meninos. Gineton não morreu 
porque eu quem fiz o parto dele.

E era quando ela se via nessa “precisão” que se dava 
conta da caridade que fazia pelas outras mães. Não era 
fácil para ninguém enfrentar as léguas de distância entre a 
escuridão do sítio em que morava e a luz cidade que podia 
nem chegar. 

- Lembro que tive que sair do sítio para a cidade por três 
vezes. As duas primeiras, saí a pé, na escuridão, com dores, 
dores de dá câimbras mesmo. Outra vez peguei carona até 
a maternidade em cima de uma carroça. Nesse dia, quando 
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cheguei lá, até que tinha alguém pra me atender. O menino 
nasceu, mas depois de algumas horas morreu.

A imagem da mulher franzina e o sorriso tímido é 
ligeiramente apagada pela memória de fatos inesquecíveis 
que fizeram de Dona Maria parecer ser tão valente quanto 
diziam ser o seu marido. 

-Tive que enfrentar parto de menino morto, como 
enfrentar mesmo, pegar a luva, enfiar a mão e salvar um 
menino, salvei mesmo, salvei uns meninos.

 Por isso que com o tempo ela não se assustava com 
os gritos que lhe pediam ajuda para ajudar nos partos dos 
meninos. Essas mães que a pediam socorro estavam entre 
escolher as mãos de Maria para fazer o parto naquele local 
escuro ou seguir viagem muitas vezes sem esperança, pois 
caso chegassem à maternidade talvez nem um médico ti-
vesse lá para lhes atender.

 - Menino não escolhe a hora de nascer.
Com oitenta anos de idade, Maria lembra de boa parte 

dos incontáveis partos que fez, como também lembra de 
cada filho que nasceu ou morreu. Lembra das pestes que 
atacaram as crianças, o sarampo, a meningite, outras do-
enças que nem os médicos da época eram capazes de dizer. 
Quantas vezes teve que inventar o próprio remédio para 
curar os filhos! Nessa mesma época em que a falta de mé-
dicos e profissionais de saúde era mais acentuada do que 
podemos observar hoje em regiões do Brasil, era Maria a 
responsável por dar injeção aos que precisassem. Mesmo 
sem estudos, “mesmo sem saber de nada”, era ela que se 
colocava à disposição para cuidar dos doentes. Do pouco 
que aprendeu, deve aos encontros que tinha todo dia 14 de 
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cada mês com doutor Eriberto, o médico da cidade que a 
chamava para lhe ensinar algo sobre remédios e injeções.

Maria quis dar uma pausa em nossa conversa sobre a 
saúde e as lembranças que tinha sobre partos para falar da 
falta de oportunidade dos filhos estudarem. Só os mais 
novos que tiveram alguma chance e “graças a Deus apro-
veitaram”. Outros seguiram na vida e de alguma forma 
venceram. 

Mas foi quando ela recordou da morte de sua filha 
mais velha, em meados dos anos 90, que se notou que a 
raça de Maria pôde ser misturada com a agonia de perder 
uma filha que já era mãe. A avó naquele momento sentia a 
dor de mãe, mas também sentia a dor de filha. 

- Ela me dizia que o que tinha mais medo era morrer 
e deixar os filhos. 

O natural seriam filhos enterrarem os seus pais. Maria 
se via na realidade de enfrentar justamente o contrário. 
Teve que sepultar uma filha.  Deixou as lágrimas rola-
rem para recordar do aperto que sentiu ao perder sua filha 
Gerusa.

- Quem não sente dor ao enterrar uma filha que dei-
xou dois filhos? Eu ainda hoje choro.

Dizem que vó é mãe duas vezes. Com Maria vó é ser 
mãe de novo. O ciclo parecia ter sido encerrado. Mas as 
circunstâncias a fizeram ter mais dois filhos. Os filhos 
de Gerusa são criados há vinte anos por Maria. Filhos 
do coração que ela nem briga com eles se lembrando de 
Gerusa (sua filha, in memorian). Ela cria outra neta que por 
outros motivos também se tornou filha: Sterfany, a mais 
estupenda menina que atrapalhava minha entrevista. E 
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ainda teve outro filho que não foi gerado por ela, mas que 
ela adotou e criou como os outros. 

Se você chegar agora na casa de Dona Maria de Pedro 
Vaqueiro vai encontrar assim como encontrei, a calçada 
lotada de filhos e netos. Me chamaram até de “desocupa-
do” porque também sentei na calçada (sob brincadeiras e 
gargalhadas). Vai encontrar um cachorro latindo pela casa, 
e se ele latir demais será dona Maria que vai fazê-lo calar. 
Se você chega na casa de Maria de Pedro Vaqueiro agora, 
vai encontrar uma senhora com o sorriso no rosto, aquela 
que ainda levanta cedo, alimenta as plantinhas e ainda con-
segue tempo para dançar o “forró dos véi”, um dos grupos 
de convivência de idosos que existe na cidade.

Quem chegar agora na casa de Dona Maria de Pedro 
Vaqueiro vai encontrar mesmo é um coração cheio de sau-
dades. Saudades de Seu Pedro Vaqueiro que há alguns anos 
morreu. Saudade porque, afinal, ela disse que sempre foi 
dele. Saudades que ela diz sentir, pois era ele que a ajuda-
va a ser a mãe que ela podia ser. A mãe que foi a parteira 
daquela época e que ouve até hoje meninos que nasceram 
pelas suas mãos lhe pedirem a benção. E ela abençoa: seus 
filhos, criados, netos, e os filhos dos outros.
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O HOMEM QUE VAI PRO CÉU

Hoje ele estava sentado no lugar de sempre. 
Todo dia, sua vida é sentar em frente à casa 
de sua irmã. Pega uma cadeira de plástico, 
coloca pertinho da porta. A calçada nem 

é seu ponto predileto, mas viu nela o local mais acessível 
para seguir a vida, que outrora nem era tão limitada como 
agora. Está ali ele de camisa social aberta, uma calça jeans, 
chinelo um pouco desgastado, e uma vida vivida, segundo 
ele, para servir a Deus.  

Irmão Chico, como é conhecido na cidade, tem que, 
agora, conviver mais com a própria solidão. A fala é quase 
gaga, a mão está sempre em movimento num ziguezague 
do rosto ao colo. Mas dá para entender o que ele quer dizer, 
pois sua vida é resumida na sua trajetória de fé.  Sua história 
pode ser rebobinada para além de uma cadeira de plástico 
colocada para ele. Podemos de pronto definir como uma 
caminhada em direção ao que ele acredita: o céu.

Desde de 1979, após a morte de seu pai, Irmão Chico 
começou a frequentar o templo da igreja evangélica As-
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sembleia de Deus, que na época estava localizado à qui-
nhentos e cinquenta metros de sua residência. Mas foi por 
volta de 1981, em um dos cultos que participava, que sentiu 
o desejo no coração de “aceitar a Jesus”.  Este é um termo 
usado para professar a fé protestante.

- Era pastor José Hermínio, um evangelista que grita-
va que “Jesus ía voltar e levar os crentes para o céu”.  

Mas para o céu mesmo quem vai é Irmão Chico. Todo 
mundo na cidade diz que se existe apenas uma vaga no céu, 
ela já é de Irmão Chico. E se perguntarem porque tamanha 
convicção dos outros sobre esta certeza, não saberemos 
responder por ser uma questão de fé, mas começaremos 
aos poucos descrever sua história. 

O nome de Irmão Chico na verdade é Antonio Lou-
renço. Pelo Chico todo mundo acha que é Francisco, mas 
é Antonio mesmo. Hoje aos seus 52 anos de idade guarda 
para si o tempo difícil que foi sua infância. Diz não lem-
brar. Porém, sua irmã Maria de Cheque, sempre ao lado 
dele, recorda do tempo de dificuldades. Descreve.

- Com papai era dez pessoas dentro de uma casinha 
de taipa. Oito irmãos, uma adoeceu e morreu. Depois que 
mamãe morreu, eu que fiquei cuidando deles. Quando 
papai morreu aí que as coisas pioraram mesmo”. 

Em tempos como esse, onde ou você morria ou dava 
um jeito para sobreviver, a saída muitas vezes era entre-
gar os filhos aos outros. Maria lembra que três irmãos 
foram doados para outras famílias a fim de diminuírem 
as dificuldades. Sobram ela, Geraldo, João e o nosso per-
sonagem. 

Antes de “aceitar a Jesus”, como os evangélicos gostam 
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de falar, Antonio Lourenço frequentava a padaria Celina, 
de seu Pompeu e dona Maria Celina. Amigos da família 
que lá na frente, depois das mortes dos seus pais, resol-
veram comprar uma casinha, agora de alvenaria, para os 
irmãos filhos de Cheque. 

Maria descobriu que desde pequeno Antonio Lou-
renço tinha dificuldade de enxergar. Conta que o levou 
a vários médicos, e nada de descobrirem a causa. Nada 
que impedisse o andar “para cima e para baixo” de Irmão 
Chico. No início de sua fé a rotina era a seguinte: as cinco 
horas da manhã, culto matutino. À tarde círculos de ora-
ção, e à noite, qualquer culto que tivesse no templo ou em 
qualquer canto da cidade, lá ele estava. Isso era todo dia 
que Deus lhe dava. 

Todo mundo que chega para ele na igreja é saudado 
com “a paz do Senhor”. Ele até chega primeiro que os por-
teiros da igreja. Apesar da baixa visão, conhecia o caminho 
de casa até a igreja, e por onde passava, o povo gritava “lá 
vai o irmão”. Esse termo irmão é usado nas igrejas evangé-
licas como forma de incentivar a comunhão dos adeptos. 
Irmão Chico não precisava de dizê-lo como incentivo, na 
verdade, esse era o seu ‘bom dia’, sua ‘boa tarde’ e o ‘boa 
noite’ que ele conseguia ou preferia dizer onde quer que 
chegasse. Crente ou ateu, católico ou protestante, sentia-
se seu irmão.  

Em tempos de intolerância religiosa, dona Maria de 
Cheque conta que nunca na vida o impediu que ele, apesar 
de todas as dificuldades físicas, seguisse a fé protestante. 

- Eu sou católica, mas tenho outras pessoas da família 
que são crentes”. 
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Em 2015, no último levantamento do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), confirmou que a 
cidade de Upanema tinha o número de 22,2% da popula-
ção residente evangélica. Em percentual, umas das cidades 
mais protestantes do Rio Grande do Norte.

- Eu só peço a Deus que o livre, como eu sei que é Jesus 
que tem o livrado”, diz Maria ao situar sua maior preocu-
pação: a violência que uma hora pode estar no outro lado 
da rua, outro minuto pode estar do lado de sua casa, bem 
pertinho onde Irmão Chico senta todos os dias. 

Ao lado da sua casa simples de parede laranja locali-
za-se um bar recheado de histórias pra se contar: brigas, 
discussões e em menos de um ano, duas tentativas e dois 
assassinatos. 

-O que eu acho mais incrível é que essas coisas só 
acontecem quando ele entra aqui pra dentro, parece uma 
coisa, mas eu sei que é Deus livrando”, recorda que na vez 
que houve este caso de assassinato na rua periférica onde 
eles moram o fato ocorreu minutos depois de Irmão Chico 
entrar pra sua casa.

Livramento é a palavra usada pelos cristãos para dizer 
que algo muito ruim poderia acontecer, tinha toda a pos-
sibilidade de acontecer, mas por intervenção divina não 
aconteceu. 

Com baixíssima visão e dificuldades de locomoção, 
Irmão Chico poderia ficar mais em casa. Não quer. Pre-
fere estar na igreja todos os dias. Mas hoje em dia, Maria 
a convenceu de sua necessidade de frequentar apenas um 
culto na semana, pois ele está fisicamente mais dependente 
e suas as dificuldades aumentaram. Um dia na semana, ou 
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toda vez que seu amigo Dedé vier busca-lo em sua casa de 
moto. A pé, já não dá mais.

Mesmo tendo que diminuir sua frequência nos tem-
plos da igreja, continua sendo visto e lembrado como 
aquele único homem que vai ao céu. Para a vizinhança, 
nem o pastor, nem o padre, ou até mesmo o papa, tem o 
passaporte tão certo para fazer essa viagem.
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A MORADORA 
DA CASA DE PAPEL

Quando você entrar na casa de dona Inês certa-
mente se perguntará se por ali mora alguém. 
Talvez você chegue à mais pura inocência e 
faça como um de seus sobrinhos:

- A casa de tia Inês é só do bom, só tem livro, só tem 
revistas, só tem papel”. 

Uma definição objetiva de alguém que convive com 
ela, mas que não soube ainda como tudo começou ou como 
tudo era feito.

Inês Tavares de Mendonça nasceu no dia 06 do outu-
bro de 1950.  É filha de seu Pompeu Tavares (in memorian) 
e dona Maria Celina (in memorian), importantes comer-
ciantes da época. Foi nesse período em que já se cogitava 
a emancipação política de Upanema. Mas voltando para 
Inês, podemos relatar desde o nascimento a sua relação 
afetiva com sua cidade pacata quando na necessidade de 
acompanhar os pais para outra cidade pediu aos seus ge-
nitores para ficar na terrinha, sendo criada assim por seus 
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avós. 
Quando começou os seus estudos ainda no Grupo, a 

primeira escola da comunidade, era reconhecida como a 
atriz da escola. Fala com saudade e com sorriso estampado 
o tempo em que sua professora a convidava para participar 
dos dramas em dias comemorativos. Era Inês também a 
escolhida para declamar as poesias. 

A mulher que me recebia em sua casa com um calção 
solto, camisa descolada e uma voz embargada era a mesma 
que em sua adolescência ultrapassou o limite do município 
de Upanema para se destacar na região oeste do estado. A 
gente sempre se pergunta como uma pessoa do interior, 
nascida numa cidade que ainda nem era tão conhecida 
consegue destaque fora de sua comunidade. Na necessi-
dade de estudar em Mossoró, precisamente no Colégio 
Estadual no ano de 1963, teve que se adaptar a uma nova 
realidade. E que realidade! Hoje aparentemente tímida e 
calada, mas naquela época já fazia parte do Diretório Es-
tudantil de Mossoró desbuchando-se como uma guerreira 
de batalha, um contraste do tempo e personalidade. 

Sua voz encabulada me dizia sobre o jornal que ela 
ajudou a criar na escola. 

- Deise minha amiga cuidava do texto, ela era sempre 
boa em português, e eu cuidava da parte histórica, os fa-
tos”, relatava-me como se tivesse acontecido ontem. 

- Eu chegava em casa e pregava o jornal na parede do 
meu quarto. 

Aos 17 anos se disse obrigada a fazer o Curso Normal, 
era o magistério da época – curso para ser professora. Ela 
que com uma casa cheia de livros ensinou aos seus sobri-
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nhos a gostar de ler me falou que nunca quis ser professora. 
E fugiu disso mesmo. Em 1971, a Fundação Universidade 
Regional do Rio Grande do Norte (FURRN) ofertava 
Letras ou Licenciatura em Ciências Sociais. 

-Eu queria fazer Ciências Sociais porque sempre gos-
tei de pesquisar, mas quando descobri que era licenciatura, 
eu desisti de fazer porque não queria lecionar”. 

Foi dessa fuga de ser professora que dona Inês prefe-
riu prestar vestibular para Serviço Social.  Ela lembra que 
algumas pessoas da família a questionavam.

-Inês, como tu vai fazer Serviço Social se você tem 
medo de gente, não sabe falar?

Mal sabiam seus pais que em Serviço Social na 
FURRN é que a calada Inês Tavares voaria. Inês quase 
que literalmente voou. Mas chegou a Aracaju-SE, mes-
mo que por via de estradas vicinais, para apresentar seu 
conceituado relatório do seu trabalho à frente do Grupo 
de Pais na FUNABE – órgão da época responsável pelas 
políticas públicas ao menor. Nesse mesmo tempo, era Inês, 
a escolhida, para liderar o Movimento Bandeirantes. Era 
Inês, a escolhida, para participar dos projetos de pesquisa 
da professora Socorro Cavalcanti. Quando o município de 
Apodi-RN precisou de uma assistente social, foi Inês, a 
escolhida, mesmo sem ainda estar formada, para cumprir 
aquela missão. 

A escolhida sempre por mérito foi convocada para 
coordenar o Centro Integrado de Atenção ao Menor e 
foi locada em Macau, região salineira no Rio Grande do 
Norte, ali por volta de 1974. 

- Era um trabalho que considerei difícil, mas trabalhá-
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vamos como uma família, logo porque era com crianças, 
inclusive de berçário. Eu muito calada, as meninas diziam 
‘Inês nem precisa falar porque a gente a entende pelo o 
seu olhar.

Dona Inês gosta de lembrar que seus principais ensi-
namentos e oportunidades foram através da Diocese de 
Mossoró. Foi o padre da época que a escolheu para ir a 
Apodi, foi lá onde ela “estagiou” no período da faculdade. 
Carinho especial que tem pela Diocese pois foi ela que 
recebeu dona Inês quando, acometida de uma doença, teve 
que se afastar do trabalho em Macau.

Os familiares de Dona Inês aproveitaram a aposenta-
ria especial para trazê-la de volta a Upanema. Reiniciou 
sua vida na sua cidade ajudando sua mãe da Padaria Celina. 
No balcão do despacho, vendo aqueles conterrâneos pas-
sarem de lá para cá, é que talvez tenha nascido à vontade 
ou o desejo imensurável de se fazer aquele memorial. 

Ela conta que foi o seu sobrinho Zé Wilson que a su-
geriu a guardar os documentos da cidade. Talvez fosse 
porque ela sempre se disse “isolada”, mas daquele tempo 
que ela tinha só para ela é que vinha em sua mente os 
maiores pensamentos. Antes de começar os trabalhos de 
arquivo na pacata cidade, Inês me conta que já declamava 
em voz alta os seus versos. Ela lembra, me roubando uma 
gargalhada, ao declamar o verso que ela diz ter sido o pri-
meiro que compôs: 

Mesmo em uma mesa de bar, 
Vertendo água amarela, 
E sacando a exploração, 
Somos todos irmãos”.
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Os sobrinhos de Dona Inês hoje vão saber que ela saía 
nos prédios da Prefeitura, Câmara Municipal e Comarca 
de Upanema para juntar aquele monte de documentos 
velhos em sua casa. Ela disse que “sempre teve muita pa-
ciência para a pesquisa documental”, por isso que aceitou 
a sugestão do sobrinho Zé Wilson de preservar os docu-
mentos da cidade. E por ali começava. A presidente da Câ-
mara Municipal, na época, vereadora Maria José, ordenava 
aos funcionários que lhe desse toda a assistência necessária 
para que ela realizasse o seu trabalho. Foi Dona Inês que 
ajudou a contar história do legislativo municipal. Hoje em 
dia existe uma galeria de fotos de ex-vereadores na Câmara 
de Upanema, e foi Inês a fonte da pesquisa. 

Enfim, tive a oportunidade de entrar naquele quarto 
misterioso organizado com três armários de documentos 
antigos. Jornais, documentos de prefeitura, revistas, datas 
importantes anotadas. Um verdadeiro arsenal de papéis 
amarelados, a própria constatação de sua antiguidade. En-
tre tantas linhas, frases, palavras e letras que resgatam tanta 
história, seu cordel se misturava como uma obra impor-
tante não só para ela, mas para a própria história de sua 
região. “Um protesto ao regime militar”. Versos e poesias 
de sua vivência na época do regime em Mossoró.

São caixas de lembranças guardadas para que alguém 
queira fazer uma pesquisa sobre a história da região. Inês 
já abriu sua casa várias vezes como fonte de pesquisa para 
alunos da rede pública. Mas se, por acaso, ninguém se 
interessasse, aquele amontanhado de coisas velhas se tor-
nam novas a cada dia, pois pra Inês ali é um aconchego: 
de memórias, recordações, e por quê não dizer uma ponte 
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para um futuro. Um futuro que tão certo chegará para que 
lá nos lembremos do passado histórico. Ela sonha que todo 
o seu material possa ser usado como inspiração para um 
museu. Outro sonho é escrever seu livro. Inês acredita que 
na vida tudo é possível.

Era possível até manter um relacionamento de amiza-
de via carta do leitor com o jornalista Dorian Jorge Freire, 
nos jornais em que ele era colunista. Era constante em sua 
coluna a referência que fazia para a sua fã número um. Ele 
se referia a Inês Tavares em seus textos como “misteriosa”. 
Eu me obrigo a chama-la de eterna.
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MEMORIAL DE MORTOS

Nordestino da gema já nasce valente, cabra da 
peste e muitos já nascem com o selo Lam-
pião de qualidade. É forte, é macho. E se 
nasce uma mulher na casa de um sertanejo 

arretado, já se sabe pelo menos que a boniteza que se es-
perava vai dar lugar as rugas que a vida no sertão sempre 
traz. É bonita e de guerra também, tão forte como qualquer 
homem. De toda a braveza que possa existir, de tudo que se 
pode dizer que o nordestino faz para lutar e vencer, é tudo 
verdade mesmo. Verdade que a gente pode até não lembrar 
de tanta bravura no olhar de gente do outro lado desse país 
continental. Mas se tem uma coisa que não tem remédio 
e nem jeito tanto aqui ou em qualquer parte do Brasil, é a 
tal da morte. Dizem até que por aqui ela é mais fácil, prin-
cipalmente quando quem vive aqui não se vê com tanto 
direito. Nem ninguém nem dona Nelcina, 72 anos, sabe 
dizer na ponta da língua quantos morreram em situações 
indignas, ou até mesmo sem a explicação que alguém po-
deria dar. Mas desde 1965, na ponta do lápis, ela anota em 
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seu caderno, nome a nome, data a data, os mortos de sua 
pequena cidade.  

- Na hora que morre vai pro meu caderno. 
Tudo começou quando se descobriu com uma grave, 

e naquele tempo nem tinha nome, a doença era nos olhos. 
Quando se viu na possiblidade de nunca mais ver o mundo 
fez uma promessa às almas: se ficasse curada, ela anotava 
num caderno toda pessoa que morresse.

Parece que o contrato foi firmado. Deu certo. Hoje, 
ela segue a vida com os óculos de garrafão que só ajudam a 
ver a vida como ela é. Os passos lentos e cansados não lhes 
deixaram para trás, sem chegar no tempo presente. Pelo 
contrário, a cada lembrança do passado sente no peito a fe-
licidade de ter vencido na vida matando um leão por dia. Na 
verdade, eram galinhas, guinés e outros bichos. A criação de 
animais dava sustento a família de Nelcina: ela, seu marido, 
e mais seis filhos. 

-Dá de comer a um bocado de gente sem ter com quê 
né fácil não.

Assim como anotar os mortos do dia, a sua luta diária 
era criar os filhos na vanguarda do mundo cruel em que 
ela estava. 

-Antigamente aqui era praticamente um chiqueiro de 
porco, para comer a gente tinha de entrar para dentro de 
casa, era uma época em que as pessoas sentavam na calçada 
com menos insegurança.

Nelcina teve filhos gêmeos: Alberi e Alderi. Eles traba-
lham fazendo transporte de cargas em duas carroças, digo 
qualquer carga que os cavalos possam suportar. Os animais 
não são brancos, são vermelhos como a maioria dos cavalos 
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da região, bem ao estilo ‘Pé de Pano’, animal do seriado de 
TV Picapau. São quatro cavalos amigos dos gêmeos. Tão 
amigos que parecem filhos, ou quem sabe é porque já este-
jam totalmente domados. 

-Aqui se os meninos viajarem três dias, os cavalos pas-
sam três dias de fome pois só recebem comer da mão de-
les.

Um dos filhos ela chama de “desparafusado”. Criado 
por ela e curado pelas mãos de mulheres que não sabiam 
de nada. 

-Um tempo desse é que vim conhecer médico aqui. 
Quem dava remédio era as vizinhas, aí já se viu né, tentou 
justificar o “jeito desmiolado” do filho aos antibióticos que 
ele tomava.  

O filho que ela se refere é aquele típico cara – sim, parece 
que toda cidade pacata tem uma pessoa assim – que passa o 
dia rodando a cidade numa bicicleta Monarck.

- Não sabe de nada, quando quero comprar alguma coi-
sa eu tenho que ligar primeiro pro comerciante, porque se eu 
pedir pra ele ir na bodega comprar açúcar, ele traz arroz.

 É conhecido por todos como “Chico Véi”. Tem 50 anos, 
é “graças a Deus aposentado”, e a cada novo adjetivo bito-
lado que sua mãe o descrevia, ele assinava embaixo com o 
sorriso na cara. 

-Não sei mais nem ajeitar o pneu da bicicleta”.
Foi Chico Véi quem me trouxe à mãe dele. Também foi 

ele quem desobedientemente como um menino de cinco 
anos nos trouxe os cadernos dos mortos. 

-Tá aí, e ainda têm mais lá dentro”, deixou comigo as 
folhas do memorial de Dona Nelcina que ela tem o maior 
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zelo do mundo. 
- Nunca morreu tanta gente aqui em nós, já foram 117 

só agora”, mostrando os três últimos que tinham acabado 
de morrer neste dia. 

Entre eles o filho de Zé de Aurino – em Natal - como 
constava na caligrafia simples de quem só estudou o pri-
meiro ano primário. Um jovem de 26 anos, doutorando 
em engenharia de materiais, esposo e pai de um filho de 2 
aninhos. Morreu de quê? Fazia anos que ela não via alguém 
morrer de “morte natural” como está escrito no laudo mé-
dico. Mas para isso ela tem duas explicações: 

-A morte é traiçoeira, quando ela vem não tem conversa 
não. Mas é Jesus quem decide.

Passa a mão na boca para melhor folhear as páginas 
escritas daqueles que se foram. A desafiei encontrar o nome 
de seu Francisco Carlos de Carvalho, meu avô, morto em 
meados dezembro de 2010. 

-Aqui, achei. Chico Preto Barbeiro. 23.10.2010”, mos-
trando que escreve com o seu jeito peculiar e que ela mesmo 
é quem entende.

O trabalho voluntário de registrar as mortes já serviu 
para fulanos e cicranos conseguirem terra na justiça. 

- Beltrano ali hoje tem uma terra por causa de mim, 
veio aqui esses dias atrás da data da morte do pai, e eu quem 
tinha anotado tudinho. 

Anota tudo mesmo, inclusive, deixa separado um ca-
derno para autoridades que já entraram na cova. 

- Eu tenho um caderno só com bichão, é deputado, 
senador, prefeitos.

Chico Véi interrompe nossa conversa para colocar a 
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mãe mais uma vez em outros patamares.
- Aí é sabida né não, e é tudo verdade!
Tão minuciosamente verdade que recordou uma vez 

em que a enganaram. Deram a informação de alguém que 
tinha morrido, e no final do dia ela descobriu ser mentira. 
Teve que riscar aquela linha inscrita. Foi triste ver que aque-
le cara estava vivo. O caderno não podia ter rasuras, por isso 
lhe impôs uma regra.

- Castigo eu colocar um nome que é mentira. 
Já mais criteriosa e apuradora dos fatos, no outro dia, o 

nome rabiscado do morto vivo foi substituído pelo morto 
de verdade.

- A morte véa tá aí atrás de gente, avisou. 
Ela costuma subscrever na frente dos mortos apenas 

três tipos de causas. “De tiro, de câncer, e de coração”. E na 
terra de meu Deus onde morre tanta gente de morte matada, 
como se diz por aqui, dona Nelcina deixa claro a que mais 
lhe parte o coração.

- Chegar um aqui e tirar a sua vida não é bom não me-
nino, a gente tem que pedir é muita paz a Deus pois esse 
mundo não presta não. 

A cidade pacata que sentimos saudades hoje, também 
foi violenta há trinta anos atrás. É como se a violência no Bra-
sil fosse amarrada na própria morte e resistisse ao tempo. 

- Lembro de uma morte de tiro lá no mercado, não sei 
o motivo, só lembro que chegaram e mataram. 

A saudade apertou quando trouxe à memória a morte 
dos pais. Disse a data exata de cada um como se estivesse 
vivendo aquele momento. Recordando, quem sabe, outras 
dores que nem podia contar, tentou definir o seu objeto de 
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trabalho.
-A morte é um segredo muito grande, não sabemos a 

que hora vamos.
Mas sem desvanecer, sem pestanejar, sem esquecer-se 

da vida que ainda tinha para trilhar, me pediu licença pra 
continuar a rotina de dá de comer aos filhos: o Chico véi, os 
gêmeos, Amarildo, a professora e o caçula, além do marido 
e netos. Afinal, a vida continua até que a morte chegue de 
vez. Como ela mesmo diz: “a morte é um mistério”. A vida 
de dona Nelcina também segue, até uma nova informação 
segura de que alguém morreu.

Antes de ir embora, assim como eu achava que este 
texto havia acabado, ela faz questão de recordar uma morte 
inesperada da qual ela se sente com saudade.

- Uma pessoa que morreu e eu não me esqueço e que 
deixou todo mundo arrasado foi Francisca Balbino. Eu pra 
mim aquela mulher foi a uma viagem. 

E que viagem! Você anotou?
- E eu vou perder? Tá anotado!
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TEM FUTURO, SIM SENHOR!

Abram-se as cortinas. Não, não era necessário. 
O teatro era de rua. Que comece o espetáculo. 
O público já podia ver cada personagem. Entre 
tantos um se destaca.

Um tênis vermelho, meia até o joelho de cor branca. O 
calção é de listras na vertical com cores quase desapercebidas, 
e a blusa era feita de um mosaico de pedaços de pano muito 
coloridos. Na cabeça mais cores em sua quase peruca carac-
terística de um menestrel. Entre palhaços e bufões, ele parti-
cipava de uma trupe de circo, em sua derradeira viagem. Até 
parar numa cidade desconhecida. Fala: “bambambubambu”. A 
gente nunca tinha ouvido falar num menestrel que não falava. 
Como então que este poeta declamaria seus versos? Foguito 
era mudo.  No grupo que fazia parte, parecia ser só um per-
sonagem secundário. De fato, era. Mas tornou-se ímpar ao 
roubar do público as maiores gargalhadas. 

Por trás da figura apresentada, um jovem ator de teatro. 
Dezesseis anos. Hadiel Medeiros. Por trás de toda a maquia-
gem branca, a gente vê ali uma pele amarelada combinada 
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com o loiro dos seus cabelos cacheados. Por essas bandas a 
gente chama de “pixaim” mesmo. Ele nem se importa! Quan-
to mais trejeitos ou defeitos que seu corpo tiver mais chances 
de se fazer qualquer personagem ficar perfeito ou do jeito 
que ele quer, assim como foi com Foguito – o personagem 
que ele interpretou na apresentação do Tributo a Upanema. 
Como o nome diz, é uma apresentação teatral que ocorre há 
três anos na cidade em comemoração a emancipação política 
do município.

Dizem que por essas bandas fazer teatro é como querer 
e gostar de passar fome. Uma crítica à péssima valorização 
profissional dessa arte. Mas também se diz que todo artista 
é cabra sonhador, que o amor que se tem pela própria arte é 
maior do que toda essa falta que o dinheiro faz. Aqui para 
um ator ou um artista qualquer ser reconhecido, mesmo que 
seja apenas com um ‘gostei do espetáculo’, já é motivo para 
se sentir valorizado, mesmo que não se pague as horas diá-
rias de preparação que um artista gasta antes de chegar ao 
espetáculo.

Hadiel é conhecido na cidade como o mais promissor 
ator da cidade. Uma promessa em meio a tantos desafios na 
carreira do ator de teatro. Mas todo velho ou novo artista 
nasce apaixonado por batalhas.

 O estudante, ainda no ensino fundamental, percebe, 
nesta juventude, os deslizes que escorregou em meio a pouca 
idade. Se arrepende das vezes que não foi um bom aluno, mas 
se alegra com o tempo que pode e estar sendo recuperado.

É por isso que está aproveitando essa sensação de horas 
e minutos que a vida está dando a mais para buscar os seus 
sonhos. Tem um: ser ator. Mas já é! Ele complementa:
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- Eu queria poder sobreviver através do teatro” disse ten-
tando lembrar de quantas peças já fez, seja na igreja, na arena 
cultural da cidade, no teatro ou na escola.

Quando olha em volta, com o pé no chão de sua terra 
plana e clima seco, vê-se na impossibilidade de seguir qual-
quer projeto. Mas animado e inspirado por tantas palavras 
de incentivo, dia após dia, apresentação após apresentação, 
chegou uma vez em Natal para tentar sua sorte. Até que pre-
cisou de sorte. O cara é nervoso demais. Com tudo chora! E 
chorou muito. Uma seleção de atores para participar de uma 
importante produtora cultural em São Paulo. Era a chance 
que ele tinha. Entrou na sala de audições tremendo e saiu de 
lá mais trêmulo ainda com os olhos em lágrimas, feliz da vida, 
porque passou na primeira fase. 

-Só sei que peguei o celular e liguei pra minha avó cho-
rando sem parar de abraçar minha tia”, relata como se ainda 
se sentisse aquela felicidade. 

Passou para a segunda. Passou para terceira. Agora, o 
desafio era pegar um voo e passar uma temporada em São 
Paulo. 

- Não deu pra ir. 
As limitações financeiras deram uma pausa na primeira 

tentativa de se alçar novos voos na carreira de Hadiel. Para 
um jovem sensato, não precisava espernear ou implorar dos 
pais algo que no momento era quase impossível. 

-Só em ter saído de uma cidade pequena e ir pra capital 
passar em duas fases me serviu de experiência e aprendizado. 
Quando eu não pude ir fiquei triste, pois depois daquela etapa 
meu sonho ficaria maior, mas que por questões financeiras 
não pude realizar.
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Aprendeu em casa a valorizar cada momento da vida e vê 
na sua família a melhor inspiração para seguir. 

-A cada momento como esse em que não dá certo as 
coisas, eu fico mais corajoso. Eu penso: se minha família não 
conseguiu, ela me incentiva para eu realizar os meus sonhos, 
porque os meus sonhos também são os deles, disse na espe-
rança de um dia poder realiza-los. 

Assim como Foguito, seu personagem preferido, Hadiel 
tem uma família grande. Em cidades pequenas é normal um 
neto ter convivência com duas avós, dois avôs, tias de ambos 
os lados, primos e primas de tudo que é qualidade.

Mas é para os pais que ele detém toda à sua homena-
gem.

-Minha mãe é persistente e batalhadora, falou como se a 
sua força estivesse nos seus lábios. 

Sobre o pai que mora hoje em dia na capital, deixou os 
olhos brilharem para afirmar:

- Quando lembro de papai eu vejo que não devo desistir 
do que quero, é assim que ele me ensina. 

Hadiel e sua irmã moram com sua mãe. E fazem partem 
do percentual de filhos de pais separados. Em reportagem 
sobre o tema, a Folha informou no ano 2007, com dados da 
Fundação Getúlio Vargas, que 1 em cada 3 jovens no Brasil 
estão nessa situação. Mesmo diante de qualquer desiquilíbrio 
emocional que este fato ocasiona na vida de adolescentes, Ha-
diel, se adapta a realidade à medida em que o próprio tempo 
lhe dá essa chance. E se Foguito não fala, Hadiel já usou esse 
mesmo silêncio para ser uma válvula de escape em tantos 
questionamentos que fez na vida real. Confidencia as vezes 
em que se sentiu mal, das vezes em que pensou desistir, das 
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vezes que foi igual a toda criança que passou por isso. Mas so-
bre essa situação atrapalhar os seus sonhos, ele foi enfático:

- Às vezes eu penso que sim porque não é o que queria, 
mas é o que acontece, então vou seguindo e lutando, com a 
ajuda dos dois, mesmo separados. 

E assim ele segue. Sonhando, fazendo os outros rirem 
sem estar em um personagem, sendo o amigo que diz ser, 
aprendendo e vivendo, inclusive o que a vida tem de melhor: 
sua própria juventude. Mas como um velho, querendo-se 
mostrar maduro, diz que já aproveitou a vida muito bem, 
e que se o mundo acabasse agora teria sido um cara feliz. 
Besteira! Tantas primaveras pela frente! Tantos palcos ainda 
para trilhar. Porque se os palcos não forem o seu chão, seguirá 
seu sonho eterno paralelo aos esforços de ser um psicólogo. 
E se desde a escola quando começou sua carreira, ou na igre-
ja onde faz muitos se arrepiarem, ou em qualquer arena de 
espaço público, ele continuar sendo esse menino que a todos 
agradam, certamente deixará seu legado.
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O VENDEDOR APAIXONADO 

Um homem multifacetado em quatro paixões. 
Sem tentar definir uma sequência de priori-
dades, respondemos: música, política, futebol 
e mulher. Fica até complicado imaginar como 

um solteirão vendedor de pastel consegue dominar a arte de 
se apaixonar por esses quatro difíceis elementos de uma só 
vez. Pode ser difícil para mim e para você. Para Zé dos Pas-
téis, se apaixonar por música, política e futebol é escolher um 
lado para seguir na vida. No que diz respeito a mulher, ele 
prefere continuar multiplicando as oportunidades que tem 
com cada uma delas. E é no seu melhor ofício, vendendo 
pastel e coxinha, que nosso personagem se configura como 
um ser amado em essência, mas “odiado” pelas escolhas de 
suas paixões.  

Em sua bicicleta, Zé dos Pastéis sai todos os dias de ma-
nhã cedo, geralmente a partir das cinco horas, pelas ruas da 
cidade vendendo pastel de carne. São dois baldes cheios, e 
foram poucos os dias que eles retornaram ao fornecedor com 
algum pastel não vendido. Fornecedor é a pessoa que “con-
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trata” Zé para vender os pastéis. Aliás, essa forma de trabalho 
é de tempos atrás, e permanece até os dias de hoje. Exem-
plificando: dona cicrana quer comercializar um produto 
casa a casa. Daí convida uma pessoa que, necessite juntar 
um dinheirinho, para fazer a parte da venda, propriamente 
dita. Desde sua adolescência que Zé é essa pessoa para alguns 
comerciantes, e guarda no currículo de vendedor os mais 
diversos produtos.

-Já vendi bolacha preta, cocada, bolo fofo, picolé, sorvete, 
bolo de milho, só não vendi maconha, mas o resto já vendi 
nessa vida, tenta fazer a lista nos dedos. 

Além dos pastéis que vende pela manhã, a tarde Zé dos 
Pastéis se transforma em Zé das Coxas. É que lá para as duas 
da tarde em chega na casa de Dona Márcia para a segunda 
parte do seu trabalho. Chega como um filho em casa, ele se 
sente mais à vontade, tão de casa que exige que sua fornece-
dora entregue as coxinhas no tempo hábil. Ele não gosta de 
sair para vender se for para voltar com algo dentro da vasilha. 
Sabe que o tempo é um bom amigo. Tão exigente que, ou 
limitado ao seu conhecimento matemático, não deixa que, 
assim como todos os comerciantes, se aumente o valor da 
coxinha de acordo com a inflação. Enquanto todo mundo 
vende uma coxinha por dois reais mais ou menos, ele só quer 
vender a sua por um real. É que ele só sabe fazer a conta da 
divisão de lucros em um real. Para não perder a venda nem 
muito menos o vendedor dona Márcia teve que dar o jeito de 
diminuir o tamanho da coxinha. No fim da tarde ou início 
da noite, pois geralmente só retorna quando vender a última 
coxinha, faz apuração do que vendeu, separa a sua parte, e em 
seguida se esbanja no almoço que está guardado para ele. Sim, 
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Zé só almoça depois que retorna das vendas.
Com mais de duas décadas de trabalho, não lembra pre-

cisamente o ano que começou a sair por aí vendendo coisas, 
mas já conseguiu juntar algum dinheiro. A quantia, nunca 
revela. Mas já deu para sair viajando pelo o país à fora. É de 
viagem que Zé gosta. E não importa se curiosos o perguntam 
onde ele guarda e para quê guardar tanto dinheiro, a resposta 
vem na lata. 

- Sou solteiro, não tenho filhos, o dinheiro é meu e eu 
gasto onde eu quiser. 

O vendedor de “tudo no mundo”, o filho de empregada 
doméstica, que dormia nas casas dos patrões de sua mãe, ago-
ra tem o direito de pegar um avião e subir ao destino que ele 
escolhera. Seguiu para Rondônia visitar antigos amigos. 

- Lá é tudo diferente”, espantado com variações culturais 
e geográficas que o Brasil nos permite. 

Mas foi na volta para casa que Zé conta as melhores lem-
branças.

- Perdemos o avião. 
Era uma conexão que seu voo de volta de Rondônia fez 

em São Paulo. Situação inusitada e posteriormente engraça-
da. Após perder o avião, se viu junto ao seu companheiro de 
viagens Ibinha na situação inabitual de sua vida, logo porque 
não é todo dia que ele tem a oportunidade de voar, muito 
menos de perder um voo. Fez-se de desentendido, e logo após 
receber as instruções para voar no próximo voo, conversava 
em voz alta com o amigo para que o funcionário do aeroporto 
lhe respondesse com precisão.

- Ibinha, nós vamos dormir aqui?
- Não, não. Vocês vão para o hotel, respondia o funcio-
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nário.
- Ibinha, e nós vamos a pé?
- Não, não. Um carro vai deixar vocês. E quando chegar 

lá, o que vocês quiserem comer lá vocês terão o que comer.
Chegou ao hotel e lembrou da sua cidadezinha. 
- Eu vou tomar logo banho porque lá em Upanema a 

gente entra toma banho e sai quente, mas daí eu saí e não saí 
quente não”, relembra o ocorrido com a saudade do clima 
diferente de São Paulo. 

Mas é quando chega em sua cidade natal, a cidade que 
lhe dá o sustento para ir “aonde quiser” que se sente à vontade 
para viver a sua vida resumida a vender pastel pela manhã e 
coxinha no período da tarde. Que não se perde em sua própria 
rotina, mas se reconhece em cada conversa com seus clientes. 
Conhece quem compra todos os dias, mas se bater a dúvida 
ele aborda e faz daquele relacionamento de vendedor e clien-
te, quase sempre um papo a mais, uma fofoca nova, sobre 
política, ou algo que todo mundo já está comentando.

Hoje em dia usa o celular para estreitar a comunicação 
com clientes. Nele, um aplicativo de mensagens recheados 
de grupos onde ele é a sensação, e uma bocado de música, 
quase que unicamente, da banda de baile chamada Grafith. 
Quando ele nos “concedeu” essa entrevista, perguntei-o se 
ele tinha ido para a festa no dia anterior, a atração principal 
era justamente sua banda preferida.

- Que pergunta, Luan? Que pergunta! 
Retrucou como se em minha trajetória eu fosse obri-

gado a saber que ele nunca perdeu um show da banda na 
cidade, e se existe uma coisa certa no mundo é que quando 
Grafith está tocando por essas bandas, Zé dos Pastéis é pre-
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sença confirmada. Uma presença no show que é anunciada 
e a prestigiada pelos próprios cantores da banda que nunca 
esquecem de mandar um sonoro alô para o fã número 1 do 
grupo musical. Só não peçam para ele cantar alguma música 
dela, porque ele não canta.

Não sabemos se toda a apologia que a banda faz a mulher 
tem a ver, mas Zé dos Pastéis é vidrado em um namoro. Tem 
sempre uma história para contar de uma que ficou há um 
mês atrás, ou há horas antes. Estava novamente usando seus 
dedos para contar quantas mulheres havia namorad0. Deu 
18. Só não disse em que tempo foi isso, se no ano ou neste 
próprio mês. Confessa com satisfação que já namorou com 
todo tipo de mulher. Todo tipo que ele nem podia contar. 
Guarda os nomes como se fosse as próprias moedas que ga-
nha diariamente.

Negro de raça e apaixonado pelo Flamengo. E é desde 
sempre e certamente até morrer. Pouco importa se um vas-
caíno diz que só vai comprar coxinha se ele vestir a camisa 
do arquirrival. Ele perde os centavos, mas não desvaloriza 
o seu sentimento pelo manto preto e vermelho. Tanto que 
geralmente passeia pelas ruas da cidade com sua camiseta do 
time carioca. 

Por falar em futebol, foi depois de uma pelada na zona 
rural do município que decidiu parar de beber. É que depois 
do jogo vitorioso, e de ganhar no torneio duas grades de cer-
vejas, saiu com os amigos para beber. Na verdade, ele encheu 
a cara! Ficou tão bêbado que quando acordou lá pelas treze 
horas do dia seguinte, sentiu-se envergonhado e prometeu 
a si mesmo:

-A partir de hoje se eu beber eu cegue! 
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De lá para cá são mais de quinze anos sem provar bebida 
alcóolica.

- Se perguntarem hoje, quer beber ou morrer? Eu digo, 
pode me matar!

 Firmeza e cumprimento de palavra que fizeram ele rece-
ber o maior elogio de sua vida. Estava de frente com o prefeito 
da cidade Luiz Jairo, quando ouviu ele dizer:

- Zé, se você soubesse ler, você é quem estava sentado 
nessa cadeira, conta entusiasmado sobre esse incentivo ao 
mesmo tempo em que fica pensando que realmente poderia 
ter estudado. 

Sem nos contar porque estudou até a quarta série, ali-
ás, ele nem lembra se chegou até esse ano na escola, diz ler 
pouco, e o máximo que faz é o essencial: contar as moedas 
do seu dinheiro. Entretanto, parece que Zé gostava de estar 
na escola. Pelo menos na função de palhaço. Se fantasiava, 
abria o sorriso branco tipicamente de quem é negro, como 
ele mesmo diz, e ía para as escolas voluntariamente fazer a 
diversão das crianças.

E se perguntar com o que ele se diverte, ele responde na 
lata que é com mulher. Mas se tem um assunto que ele discute 
todos os dias é a tal da política. Na política potiguar tem uma 
história de defender os candidatos através da cor da bandeira. 
De um lado fica os bicudos, originalmente da cor vermelha, 
e do outro, o mais longe possível para aqueles, os bacuraus 
de cor verde. Zé dos Pastéis se tornou o símbolo do bicu-
do upanemense, pois chega a não comer alimentos, vestir 
roupas ou tocar em qualquer coisa que seja da cor verde. Se 
não acredita nessa conversa, lembre-se que fazem mais de 
quinze anos que ele não bebe uma cerveja. O homem tem 
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palavra, rapaz! Lembra que antes dessa decisão de odiar a cor 
verde chegou até a vender coentro, mas deixou de fazê-lo 
porque era verde. 

E nessa disputa entre dois partidos que há mais de cin-
quenta anos impera na sua cidade, Zé dos Pastéis em seus 
40 anos de idade, se vê vitorioso. Depois que viu seu candi-
dato sendo eleito recebeu a responsabilidade de ascender e 
apagar as luzes dos prédios públicos da cidade. Faz isso com 
maestria. À propósito, quem há décadas faz de uma renda de 
pastel e coxinha a oportunidade de viajar para lugares que 
nem os ricos da cidade viajaram, também guarda no peito 
suas paixões como um tesouro. Zé pode até não ser o prefei-
to que ele poderia ser se tivesse estudado, mas tem a palavra 
dita e cumprida, sob qualquer circunstância, como prova de 
sua honestidade. José Nilson da Silva é cabra macho!
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ATENÇÃO UPANEMA! 

Ondas sonoras transmitidas através de um som 
posto em cima de um automóvel. Este tipo de 
serviço, mesmo com a rádio e a internet, ainda é 
uma das principais formas de anunciar ou infor-

mar algo na cidade. A utilidade pública se torna mais próxima 
da população com este som.   

- Atenção, atenção Upanema! 
Um som ecoante que vem de todos os recantos. Quem já 

está acostumado a ouvi-lo, já sabe que estar para acontecer em 
algum bar da cidade mais uma seresta. É aquela festa dançante 
ao som de um cantor ou mais cantores acompanhados por 
um teclado. Se não for seresta, é rifa, anúncio de lojas, pro-
moções, quaisquer festas culturais. Inconfundível mesmo é 
o timbre gritante do locutor. 

Bezerra Promoções, como é conhecido na região. O 
nome se deve as produções culturais realizadas por ele no 
início da carreira. Produziu por anos o Concurso da Rainha 
do Carnaval da cidade. Era um frevo só com tanta mulher 
bonita e desejosa pelo prêmio. O clube municipal se tornava 
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pequeno diante da quantidade de gente de tudo que é can-
to que vinha para o concurso que ele produzia. Era Bezerra 
também que ajudava a produzir os arraiais. 

- Gostava demais de ir para os sítios, disse sentindo-se 
satisfeito por tentar levar cultura aos quatros cantos do mu-
nicípio. 

Tentar, porque na época o transporte era mais difícil, as 
distâncias se tornavam maiores. Quando não era para pro-
mover as festas juninas era para colaborar com a festa da pa-
droeira da cidade. Conta que andava com a santa em cima da 
pampa de Zé Pequeno.

- Naquele tempo nos sítios era tudo escuro. Mas a gente 
tinha que andar com a santa em cima. Teve um dia que Zé 
Pequeno ía tão ligeiro que a santa desapareceu. Foi o jeito 
mulher dele gritar: “Zé, cadê a santa”?

Recorda desse dia porque a santa tinha caído, e eles sa-
íram para procurar. Durante todo o tempo em realizou o 
trabalho de acompanhar a santa pela zona rural da cidade, 
isso nunca lhe aconteceu.  

Quando tinha o tradicional “Arraiá de Bezerra” é que 
essas distâncias pareciam menores. Praticamente no último 
dia dos festejos juninos, ele isola toda a frente de sua casa 
para a realização de seu evento mais antigo de sua trajetória. 
O Arraiá de Bezerra existe até hoje. A avenida em que ele 
mora para. Nunca ouvimos vizinho reclamar. O negócio é 
tão tradicional que até quando não se tem dinheiro para pa-
gar as atrações os amigos vêm de graça. Grupos de quadri-
lhas chegam ano após ano para se apresentarem. São horas 
de apresentações. E no final, ou uma seresta ou uma banda 
mais dançante termina de animar a galera.  Deve-se o sucesso 
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da festa porque é ele mesmo é quem sai num carro de som 
anunciando com mais entusiasmo do que de costume a sua 
própria badalação. 

Como nem tudo são flores ou bandeirinhas de São João, 
Bezerra faz anuncio também de falecidos. Seja qual seja a 
fatalidade, é ele a pessoa procurada para dizer à toda a cidade 
quem foi o morto da vez. 

E numa pausada N-O-T-A-D-E-F-A-L-E-C-I-M-E-
N-T-O sai por aí anunciando quem morreu. 

- Quando eu digo isso as pessoas gostam, mas eu não 
digo com o prazer, é porque as pessoas gostam da minha voz”, 
disse tentando justificar por que muitas vezes apesar da nota 
dramática algumas pessoas ainda riem do anúncio. 

Ele tem uma forma peculiar de falar. Para tentar caracte-
rizar: o timbre dele é forte, a voz é uma pouco roca e o sotaque 
denota sua opção sexual que ele tem orgulho de ser. Enfim, 
precisa ouvir pra entender.

Sobre o modo como falar uma notícia triste, lembra que 
o dia em que perceberam sua tristeza ao trabalhar, foi quando 
ele anunciou a morte de seu amigo Sadraque Tavares. 

- Foi muito difícil pra mim, pra todo mundo, dava pra ver 
que eu não estava feliz por estar ali, mas tinha que anunciar. 
Hoje pra mim é como se ainda não fosse verdade”, se refere 
a repentina morte do bailarino upanemense conhecido em 
toda a região de Mossoró. 

Se foi forte suficiente para seguir sua carreira anunciando 
a morte de um amigo, não teve condições para fazê-lo com 
a notícia de seu pai. Bezerra, a quem seu pai lhe deu o nome 
de Raimundo Lino de Bezerra Filho. 

- Eu estava na seresta, era uma hora dessa da tarde. Chego 
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em casa, papai deitado pega na minha mão e diz: “Bezerra, 
cuide de sua mãe. Ela é a pessoa mais importante para você”. 
A mão dele ía soltando a minha.... Sinto que foi como ele só 
tivesse me esperando pra dizer aquilo”. 

Dessa vez às ruas não ouviram anunciar mais uma nota 
de falecimento. 

- As pessoas até perguntam: Bezerra, quando tu morrer 
quem vai anunciar teu enterro? Eu respondo: “eu não vou 
morrer agora não, vão primeiro vocês!”

É como se o seu desejo maior fosse ficar em sua terra 
para sempre. Pode ser que ele esteja quase sempre com uma 
camiseta dos blocos de carnavais que ele ajudou a formar no 
início da juventude, short jeans, chinela e seus inseparáveis 
óculos de graus, mas nunca estará esquecido de sua cidade. 
Por isso, quando é convidado para anunciar festas culturais 
nas cidades vizinhas não esquece de fazer a boa propaganda 
da cidade. Onde Bezerra está, o nome Upanema lhe acom-
panha. É como se esses dois nomes fossem interligados.

Uma conexão baseada em muito amor de um para com 
o outro. Se esbanja quando fala do quanto se sente amado. 
Desde as boas conversações que os padres têm com ele.

- Padre Francinaldo diz: “quem não gosta de Bezerra vai 
gostar de quem?”

 E o respeito que tem dos pastores da comunidade.
- Pastor Adelino me diz muito: “Bezerra você é uma 

pessoa muito importante pra Upanema”.
É. Imaginemos então quantos públicos de festas pode-

riam ter sido menores. Quantas vendas de lojas seriam me-
nores. Quantos funerais por mais tristes que fossem teriam 
menos gente em missas para velar os mortos. Talvez a crian-



71

SerTão Interior

ça cansada da monotonia nem teria como se divertir se não 
soubesse quando o circo ou parque chegasse. Solidariedade 
humana é princípio forte na vida de Bezerra. Sem uma comu-
nicação direta e precisa como essa que ele faz, numa cidade 
pequena como a que vive, os ruídos se tornariam tremendas 
“zuadas”. É por isso que tenta a seu modo, com sua contri-
buição, fazê-la grande. 

E como filho agradecido à mãe pela própria existência, 
declara:

- O que posso fazer por você, Upanema, eu faço. Não 
sou maior nem menor que ninguém. Mas sinto um prazer 
enorme de trabalhar por essa cidade. Eu sou digo uma coisa: 
o que posso fazer é para o bem de Upanema!

Quem já bateu em sua porta pedindo-lhe emprestado a 
voz sabe que ele faz!
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