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/ f  /  ele m orena, chapéu de palha, sobrance- 
lhas grossas, barba  p o r fazer. E ssa é um  

r  pouco  da im agem  física  do hom em  José 
d e  L im a. S im ples, livre, corajoso . E sse é um  pouco  
do  esp írito  do p escad o r Z é de Lim a. A os 90 anos e 
seis m eses de idade, e le  tira  do bolso  a carte ira  que 
com prova  sua  “quan tidade” de vida. A  m ão trém u
la  segu ra  a iden tidade de um a existência  ded icada  
à  pesca.

D esde  criança, teve o m ar com o com pa
nheiro . Seu padrinho  tinha um a jan g ad a  e o m eni
no  conheceu  a a leg ria  de um  sam burá cheio  aos 
n ove  anos. O  b arco  d a  M arinha, que navegava bem  
próx im o  a  sua em barcação , era  bem  m aio r e o rap az  
bem  que ten tou  se r m arinheiro . E ntretanto , esse 
sonho  encalhou  nas festas à beira-m ar, onde conse
gu iu  se r a lm irante. A  asp iração  do  m enino  só foi 
rea lizad a  na cu ltu ra  do  pescador. O s o lhos fundos 
e verm elhos p o r trás  dos ócu los de grau  forte ficam  
a inda  m enores quando  se fala n a  M arinha. S auda
des de um  p razer que não o deixaram  vivenciar.

N avegar é preciso  e seu Zé v iveu ou tros 
prazeres. O casam ento  lhe trouxe o R aim undo, a  
M aria , o Zé... U m a p ro le  de “ sete m achos e duas 
fêm eas” , com o ele m esm o define. O m ar lhe deu a  
p o ss ib ilidade  de v iajar, livre. Z é de L im a foi pe lo  
“m eio  do  m undo” e aportou n a  A rgentina, no  R io  
de Janeiro , em  Santos... O pescado r confiava m ais 
nos paus de p iúba  de sua jan g ad a  do que nas 
tu rb in as de um  avião. H om em  da água e não  do  ar.

D uran te  a p rim eira  v iagem , quando  foi p ara  
a  A rgen tina , a  tripu lação  enfren tou  duas tem pesta-

Decepcionado com os jornalistas, o pescador Zé de Lima 
declarou que esta seria a última vez que contaria sua história 
à imprensa.

des. A  prim eira  du ro u  78 horas. Á gua, som ente a 
do  m ar. C om ida, som ente o fum o. Pensam ento, 
som ente em  D eus. Seu Z é v iu  a m orte ba ter à  sua 
p ro a  m u itas ou tras vezes. V iu  o m ar sepultar um de 
seus com panheiros, m estre  Jerônim o. M edo  da 
m orte? “Q uem  é q ue  não tem ? A gora, eu  não tenho 
m ais não ... Já  tô  no  fim ” , d iz , cab isbaixo , o hom em  
do m ar q ue  quer d escansar n a  terra.

T erra  ing ra ta  onde fo i receb ido  por p resi
dentes e em baixadores, com uns e doutores que só 
lhe de ixaram  lem b ran ças ru ins. O  hosp ita l do 
p escad o r encalhou  en tre  roch ed o s de prom essas. 
A s casas p a ra  os p escad o res  foram  constru ídas na 
“V oz do  B rasil” . M as, a aposen tadoria  de seu Zé 
chegou  e, com  ela, ve io  O rson  W ells. N om e difícil 
de fa lar p a ra  quem  pouco  lê. M ais difícil foi en ten
der as film agens que  o e strange iro  fez  no  M ucuripe. 
N o  m ar de ja n g a d a s  que  se  form ou n a  tela do 
cinem a, Z é  d e  L im a ten tava  se  ver. Frustração. 
M esm o com  to d a  aq u e la  grand iosidade , ele não  se 
identificou. E ra  um  peixe fo ra  d ’água. A plausos da 
c rítica  p ara  o film e inacabado .

A v id a  d esse  ja n g a d e iro  está  em  várias 
rev istas que  e le  nu n ca  leu. A  im agem  reg istrada  em 
fotos que  ele nu n ca  viu. P o r  n ão  receber nada em  
troca, reso lveu  fechar-se  n a  C o lón ia  dos P escado
res do  M ucuripe . P o r  a in d a  acred ita r nos “hom ens 
de im prensa” , reso lveu  ab rir-se  pela  “derradeira” 
vez. S im p lic idade  de um  hom em  que relê sua 
h is tó ria  nas linhas do  ho rizo n te . D esejo  secreto do 
m ortal com um , q ue  quer sua  h is tó ria  (re)lida pela  
hum anidade. H istó ria  de pescador.

P escad o r que  não  m ente, não tem  precisão. 
O  m aio r pe ixe  que  j á  p egou  fo i um  m ero de 72 
quilos. V ida  boa  e ra  a daque le  tem po, em  que a 
tripu lação  do rm ia  em  pé, agarrada  às cordas da 
ja n g a d a  e com ia  fa rinha , rap ad u ra  e peixe. O 
jan g ad e iro  de h o je  a in d a  tinge  a roupa com  casca de 
ca jue iro , m as a  b eb ida  o descaracterizou . José de 
L im a lam enta a evo lução  d o s tem pos. L am enta a 
p assagem  do  tem po . L am en ta  n ão  poder m ais 
pescar na ja n g a d a  de p iúba. N o balanço de sua 
existência , o rgu lha-se  das v iagens que fez e sonha 
com  as que  não  rea lizou . P ássaro  livre cruzando  os 
verdes m ares b rav ios. P on to  b ranco  na im ensidão 
azul.

Seu Zé m o stro u  p a ra  a  v ida com  quantos 
paus se faz  um a jan g ad a . T en tou  ingressar na 
M arinha, sua  m ãe não deixou . Insistiu  no  sonho 
após o casam en to ; dessa  vez, sua m ulher foi quem  
não  perm itiu . A bandonou  o  dese jo , entretanto, não 
deixou  o m ar. D uran te  83 anos constru iu  com  ele 
um a re lação  d e  liberdade  e am or. O s pés inchados 
j á  não p isam  as are ias d a  p ra ia  h á  quatro anos. 
O pção  de fuga  do  p escad o r que  quis ser m arinheiro. 
Suas v iagens so litá rias se perderam  nas ondas que 
quebraram  em  sua  v ida. O  m ar, m esm o distante, 
a inda con tinua  a  em balar os seus sonhos.



José de Lima Entrevista

Zé de Lima nasceu em 
dezembro de 1906. 
numa casa na rua da 
Paz, no Mucuripe, pró
ximo a Beira-Mar. O 
lugar hoje é ocupado 
por edifícios de luxo.

Zé namorou a irmã de 
Conceição, antes de se 
casar. O namoro aca
bou depois de uma bri
ga tola. quando eia se 
negou a carregar um 
bolo que ele havia gan
ho numa rifa.

Entrevista - A gente queria conversar 
sobre a vida do senhor na pescaria, 
sobre aquelas filmagens que o senhor 
contou pra gente (durante a produção 
da entrevista). Então, eu queria saber 
o seguinte: o senhor tem quase no
venta anos de idade...
Zé de L im a - (interrompendo) N o
venta anos. Nasci em 1905. Taqui ó! 
Cadê? (levanta-se e procura a carteira 
de identidade) (risos) Eu trago a minha 
caderneta porque eu tava na Capita
nia, foi essa semana, na chegada do 
almirante, na entrega do capitão dos 
Portos, teve missa, teve... Aí um 
comandante lá, um véi, o pessoal dizia 
que ele era mais véi do que eu. Eu disse 
que tinha noventa anos, ele duvidou! 
(risos)
__ “Pois, comandante, me desculpe, eu 
não vou mentir, o senhor... vamos até 
lá em casa”.
_  “N ão...”
_ “Não, eu quero ir lá em casa.” (risos) 
Foram me buscar. Cheguei e trouxe a 
caderneta. Disse: “Tá aqui, tá aqui a 
caderneta.” (ainda de pé procura a 
carteira de identidade) Parece que 
já  perdi...
Amostrei a ele, (fazendo o gesto 
com a identidade na mão) ele olhou 
pra mim assim. Eu digo: “Tenho 
noventa anos e seis meses” , (risos)

Entrevista - Seu Zé, desses noventa 
anos, setenta e seteforam dedica
dos à pesca, né?
Zé de L im a - Oitenta e três anos, 
eu pesquei. Aprendi a pescar com 
nove anos de idade.

Entrevista - E exatamente isso, a 
gente queria saber quando fo i que o 
senhor começou a pescar, quem fo i 
que lhe ensinou e o que fo i que motivou 
o senhor a iniciar na pescaria.
Zé de L im a - A minha mãe não queria 
que eu pescasse. Meu padrim - eu 
tinha um padrim metido a rico - me 
dava todo o apoio de eu aprender o que 
eu quisesse. Naquele tempo ainda não 
tinha escola, não. Era com negócio de 
sapateiro, esse pessoal. Eu não queria, 
eu só queria ir pra Marinha, viu?! 
Apareceu aí um tempo, e andaram 
pegando menino pra Marinha. A ma
mãe não queria. Quando era o dia de 
quinta-feira, que era pra chegar o dia 
pra ir pra Marinha, ela mandava eu ir 
pra lenha. E eu ia mais os outros. Um 
dia, eu combinando lá com dois, eu 
digo: “Hoj e nós vamos fugir da lenha, 
vamos lá pro Mucuripe (bairro de 
Fortaleza onde se encontra o porto) 
pra nós ser pegado” . Certo. Tivemos 
a dizer sorte, que o homem não veio. 
E ficamos naquilo, ficamos, ficamos... 
sem pre querendo ir pra Marinha, 
querendo ir pra Marinha. Aí foi o 
tempo que nós inteiramos dezesseis

anos, tiramos a matrícula, aí eu fui 
sorteado para o Exército. Eu digo: “Eu 
também não vou!” Fui sorteado três 
anos, nunca compareci no Exército.

Entrevista - E como fo i que começou 
a pescar, que aprendeu a pescar? 
Zé de Lim a - Eu comecei a pescar 
numa jangada com meu padrim. Era 
padrim, tio e compadre. Eu fiquei, 
meu padrim mandou me chamar, me 
dar o trabalho, eu disse: “Não quero, 
vou pescar!” Aí comecei a pescar. Fui 
a primeira vez, achei bom. né?! Aí 
fiquei.

Entrevista - Na primeira vez, de quem 
era a jangada?
Zé de Lim a - Era dele (do padrinho).

Entrevista -Eo quefoi quefez com que 
o senhor gostasse da pescaria?
Z é de Lima - Porque era bom, porque 
não era cativo. A  pessoa vai pro mar 
no dia que quer. Pronto. Se você fizer 
as despesas de todas as jangadas hoje 
pra eu ir pro mar, quando tiver toda

despesa feita, eu digo: “Eu não vou 
mais hoje!” Pronto, você não vai, não 
tem responsabilidade de nada. Você 
não pode me obrigar! Essa é a única 
coisa do pescador, é essa. Agora, o 
pescador não tem valor, né?! Não tem 
valor porque ele mesmo não dáo valor 
aele mesmo. Porque se você vai a uma 
reunião na Colónia (de pescadores) 
como tem, a maior parte vai “bêbo” . 
Agora, quando chega lá, os chefes 
falam, viu?! Aí dão apalavrapraquem 
queira falar: se eu vou falar, eles tão 
ignorando. Pronto.

Entrevista - Seu Zé, o senhor entrou 
pela primeira vez pra pescar de 
jangada aos nove anos de idade e 
acabou passando o resto da vida 
nessa profissão de pescador. Quando 
o senhor entrou pela primeira vez 
sabia que era aquilo que ia fazer o 
resto da vida?
Zé de Lim a - Não, sabia não.

Entrevista - E teve gosto de continuar? 
Zé  de Lim a - Eu esperava todo o 
tempo um chamado pra eu ir pra

“A minha mãe não queria 
que eu pescasse. Meu 
padrim me dava todo 

apoio de eu aprender o 
que eu quisesse. (...) Eu 

só queria ir pra Marinha.”

Marinha. Eles me prometiam, né?! Eu 
tenho um amigo - amigo mesmo, mas 
posso dizer que é meu amigo -, é o 
general Tasso Teófilo. Manoel Tasso 
Teófi lo, Pedro Tasso Teófi lo e o almi
rante Paulo Teófilo, isso tudo era 
assim comigo (roçando os dedos indi
cadores para mostrar que eram íntimos) 
desde menino, foi criado comigo na 
beira da praia. Nunca me desprezou, 
o general. Agora, ele prometeu que 
quando ele fosse um homem, eu era 
também. Aí bem, ele entrou na 
Marinha. Quando foi umdiaele chegou 
no Barroso Pereira (navio da Marinha), 
ele mandou me chamar, eu não podia, 
tava com sezão. Nesse tempo tinha 
sezão (febre intermitente ou periódi
ca), hoje em dia não tem mais, não. 
Conhece o que é sezão? É triste, a 
pessoa treme demais. Pois bem, foi 
indo, foi indo, e ele foi-se embora para 
o Rio. Foi-se embora para o Rio e 
custou e custou e custou... Resolvi a 
cabeça pra namorar, me iludi com a 
irmã da minha mulher (Zé de Lima 
namorou a irmã de suaesposa Concei

ção, antes de casar-se). Foi se 
passando, passando, passando, 
passando, acabei o casamento, 
peguei a namorar com a irmã dela. 
Aí fui e me casei.

Entrevista-Eaí? Passou o tempo 
de ir pra Marinha?
Zé de Lima - Não! Ainda fiquei 
no ponto esperando, viu?! (risos) 
Aí ficou, ficou, ficou, me casei que 
nem sábado, quando foi domingo 
o navio chegou, da Marinha. Ele 
veio também (o general Tasso 
Teófilo), ele como oficial já. Ai eu 

fui pra missa no Mucuripe. No Mu
curipe só tinha missa de quinze em 
quinze dias. Quando eu vou passando 
ele me vê, no meio dos oficiais ele me 
viu, aí me chamou, ia eu e ela (dona 
Conceição). Perguntou pra onde é que 
eu ia, eu disse que ia pra missa. “Pois 
quando você vier, passe por aqui.” 
Quando eu cheguei no lugar pra subir 
pra casa, eu mandei ela subir pra casa 
do papai e fiquei na praia com ele. Ele 
disse: “O ponto de lhe levar pra 
Marinha é agora.” Eu pelejei com ela 
pra mode ir. Eu chorei muito nesse dia, 
pode crer. Mas não pude ir. Depois, 
com trinta anos, veio o chamado volun
tariamente. Eu fui me apresentar! Pas
sei em tudinho! Quando chegou na 
hora, que eu entreguei minha cader
neta, já  tinha trinta e dois anos. Aí eu 
não fui, voltei pra trás.

Entrevista - O senhor queria ser da 
Marinha, né?! E  ficou pescando. O 
senhor se sentia perto de fazer o que 
tinha vontade, na medida em que es
tava no mar?
Zé  de Lima - Todo tempo.
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Entrevista José de Lima

Entrevista - O que é que o senhor 
sentia quando estava pescando e 
passava um barco da Marinha?
Zé de Lima - Ora, era a coisa mais 
bonita que eu achava era um navio da 
Marinha. Quando eu vim nessa via
gem, em 68 (Zé de Lima refere-se à 
viagem em que foi até Santos, em São 
Paulo, numa jangada), eu vim no navio 
Barroso Pereira de lá pra cá. Era o 
m aior prazer meu, ainda que ele 
afundasse, pra mim era uma maior 
satisfação, (risos) Era! Uma coisa que 
eu nunca dei valor foi esses aviões! 
Não! Andei uma porção de vezes num 
avião, mas nunca gostei, não.

Entrevista - O senhor nunca teve medo 
do mar?
Zé de Lima - Não, medo não faz. O 
pessoal diz que tubarão é perigoso. 
Tubarão não é perigoso, não. O peixe 
mais perigoso que tem no mar é o 
espadarte. Tubarão, mas espadarte. 
Mas ninguém conhece, né?! Já viu 
espadarte? Um que tem uma espada 
assim?

Entrevista - Só em livro, revista...
Zé de Lima - Pois bem, aquele é 
perigoso. Mas o tubarão, não.
Mas me diga uma coisa: o tubarão, 
como é que ele pode ser valente?
Ele pode ser valente porque eu 
caio n ’água, qualquer um de nós 
cai n ’ água, que destreza nós temos 
com um peixe dentro d ’ água? Na- 
da! Se a pessoa cair na água, eu 
tenho certeza que um homem bem 
nadador, que tenha bem fôlego, 
um tubarão não corta ele. Ele com 
um punhal bom na mão, ele não 
corta. Porque o tubarão, ele não 
lhe vê aqui, não pega duma vez, 
não. Ele vai por acolá e dá umas três 
voltas. Agora, quando ele chega aqui 
pra lhe cortar, o bicho fica todo de 
banda assim. Só corta de banda Pronto, 
a pessoa com um punhal bom na mão, 
é só cutucar ele, e ele não vem mais.

Entrevista - Mas e o mar, o mar é 
perigoso?
Zé de Lima - É perigoso. O mar é 
perigoso quando tem tempo, tem ven
to, tem pé-de-chuva. Quanto mais 
tem vento, mais fica perigoso. E na 
costa também, quando o mar tá bravo, 
ele é perigoso.

Entrevista - E o senhor nunca sentiu 
medo, então, de sair pra ir viajar? 
Zé de Lima - Não. Nunca senti.

Entrevista - Seu Zé, voltando um 
pouquinho para o começo, quando 
o senhor ainda estava aprendendo, 
aos nove anos, o que pescava já  era 
para o senhor? O senhor já  ganha
va dinheiro?

Zé de Lima - Jáganhava dinheiro. Por 
acaso eu pegasse um peixe e vendesse 
por dez contos, cinco eram meus; 
vendesse por dois contos, um era meu.

Entrevista -E o  resto para quem era ? 
Zé de Lima - O resto era pro dono da 
jangada. Agora, o dono da jangada 
dava tudo: dava o “cumê”, dava os 
anzóis, dava a linha, dava a chumbada, 
dava tudo, tudo, tudo, tudo.

Entrevista - O senhor, quando estava 
pescando no mar, se sentia um mari
nheiro?
Zé de Lima - Pra mim era o maior 
prazer. Muitas das vezes eu saí para 
o mar, eu ia doente, tanto prazer eu 
tinha de pescar. Mas só porque ma
mãe não deixava eu ir pra M arinha Era 
o maior prazer. Etodo pescador-todo 
pescador! - quando ele abraça a vida de 
pesca, é assim. Tudo no mundo: a 
pcssoaabraçou aquela vida que deseja, 
tem aquele prazer. Eu tinha um filho, 
morreu agora o ano passado, era 
carpinteiro. Ele chorava pra ir para o 
mar, porque eu chegava de tarde, cesto 
carregado de peixe, cangulo, toda

qualidade. Ele pelejava: “Papai, me 
leve!’' Ele tinha doze anos. Eu digo: 
“Deixa estar que eu levo!” Aí, peguei 
um dia, pelo inverno, eu levei ele. Ora, 
quando chegamos lá na pescaria, 
pegamos muito peixe, de tardezinha 
nós jantamos, ele todo contente mais 
o outro menino, todos dois dum 
tamanho, aí ele dizia: “Ô, isso é que é 
uma vida, né?! ” (risos) E o tempo tudo 
limpo assim, que nem tá aqui (olhando 
para o céu). Quando foi assim negócio 
de seis horas, aí pegou arelampear pra 
ali, fiquei calado. Foi indo, foi indo, 
quando foi assim negócio de sete horas, 
eu digo: “Agora, agora eu pego!” Aí 
pegou a trovejar erelampear. E a chuva 
bateu, bateu, bateu, bateu, e amanheceu 
o dia chovendo.

Entrevista - E vocês no mar?
Zé  de Lima - Não podia vir, né?! Aí 
pegamos ali uns peixes, viemos embo
ra. Quando encalhamos, eu vi quando 
ele saiu do seco pra casa. Quando eu 
cheguei ele tava mesmo assim, enco

lhido na beira do fogo. Morreu e não 
foi mais ao mar. E todos eles são assim. 
Foram sete homens, quando eles che
gavam naquele ponto, eu perguntava 
o que é que eles queriam: “Eu queria 
era pescar” . Muitos só davam duas 
viagens, aí vinham embora, não iam 
mais. Esse que é sargento dos Bombei
ros (Zé de Lima refere-se ao seu filho 
Felix), esse durou que ainda hoje em 
dia ele é pescador. Ainda hoje em dia 
paga a Colónia, só para pescar.

Entrevista - O senhor já  viu alguém 
morrer no mar, afogado?
Zé de Lima - Já. Ele tava em riba da 
jangada e caiu, quando ele caiu não 
aboiou mais. Ninguém não sabe onde 
ele está, foi até de noite. Ele caiu e não 
aboiou mais.

Entrevista - O senhor disse que gosta 
muito do mar, o que é que o senhor já  
viu mais bonito no mar?
Zé de Lima - Homem, o que tem mais 
bonito no mar é a gente estar em riba 
de peixe pra pegar. É o que é mais 
bonito.

Entrevista - É  o samburá cheio? 
Zé de Lim a - Ah, quando a gente 
vem com o samburá cheio, é mesmo 
que vir pro céu!

Entrevista - Eo maior prazer que 
o senhor tem na pescaria é...
Zé de Lim a - (interrompendo a 
pergunta) É o maior prazer no 
mundo, mas quando passa lá dois 
dias que não traz o que comer, é a 
tristeza do mundo.

Entrevista - Seu Zé, quando fo i 
que o senhor comprou a sua 

primeirajangada?
Zé de Lim a - A primeira jangada que 
eu comprei foi aqui, foi um padrim 
meu. Ela caiu n ’água, em ponto de ir 
pro mar, por quinhentos e vinte um e 
quinhentos. Nunca perdi isso, qui
nhentos e vinte e um e quinhentos (mil 
réis).

Entrevista - E fo i difícil conseguir 
dinheiro pra pagar?
Zé de Lim a - Ora, com peixe! Peixe 
que a gente pegava, fazia aquele di- 
nheirim, ia deixar ao dono.

Entrevista - O senhor pagou ela 
todinha com peixe?
Zé de Lima - Todinha. Não tinha 
outro resultado, não. Só com peixe.

Entrevista - O senhor estava falando 
agora há pouco do seu filho. A gente 
sabe que o senher teve nove filhos, 
nãofoi?
Zé de Lima - Foi, sete machos e duas 
femeas.

“O pessoal diz que 
tubarão é perigoso. 

Tubarão não é perigoso, 
não. O peixe mais 

perigoso que tem no mar 
é o espadarte.”

O pai de Zé de Lima 
nasceu em Macau- 
RN. e a mãe. em Ca
noa Quebrada, no 
litora l cearense. O 
casal teve dez filhos, 
dos quais apenas 
três estão vivos.

Zé de Uma é negro 
mas conta que uma 
de suas avós era 
portuguesa “de olho 
azul“. que no Srasil 
se casou com um 
negro, “aí começou 
a sujar a família".

37



José de Lima Entrevista

O casal Zé de Lima não 
poderia expressar mais 
"cearensidade": en
quanto ele pescava, 
dona Conceição fazia 
renda para vender no 
Mercado Central.

José de Lima mora na 
mesma casa, no 
Mucuripe. desde o 
dia em que se ca
sou. Segundo ele, 
quando ali chegou 
havia pouquíssimas 
casas no bairro

Entrevista - E aí, com o dinheiro da 
pesca da jangada, dava para dar 
comida a esses filhos todinhos? Casa, 
comida, estudo?
Z éd e  L im a -0  estudo naquele tempo 
era muito pouco. Eu tinha Maria, 
outra Maria, José, Antônio e Raimun
do. Eu pagava dois mil réis pra um 
colégio que tinha, uma escolazinha 
que tinha lá  Particular, viu?! Uma 
mulherzinha ensinando, lá. Agora, 
aprenderam a  assinar o nome bem. 
M as escola pública mesmo não tinha, 
não. Eu nuncame assentei numa cadeira 
duma esco la  Toda essa idade, nunca 
me assentei, que não tinha quem en
sinasse.

Entrevista - O senhor sentefalta disso? 
Zé de Lim a - Eu sinto, eu sinto porque 
às vezes tem camarada que lê tão bem 
assim, e eu leio assim reparando 
(fazendo como se estivesse com um 
livro nas mãos). Mas tem gente 
que quando abre um livro... Mas 
escrevo meu nome, ruim sim. 
Ruim, mas...

Entrevista - Seu Zé de Lima, o 
senhor pagou para os seus filhos 
estudarem: o senhor tinha vontade 
que algum deles fosse para a 
Marinha realizar o sonho que o 
senhor não conseguiu realizar?
Zé de L im a - Tinha, esse que é 
sargento dos Bombeiros, ele ainda 
foi para o escoteiro da Marinha.
Aí cresceu, quinze anos, não pôde 
ser escoteiro. Ele queria ir para a 
M arinha, mas como não puderam 
transferir ele paraMarinha, ele saiu do 
escoteiro . Aí assentou praça no 
Exército. Depois do Exército assentou 
praça nos Bombeiros.

Entrevista - A vida inteira o senhor 
conseguiu viver tirando o sustento do 
mar. Hoje, quando o senhor olha 
para o mar, o senhor sente saudade só 
desse dinheiro, ou é do prazer que o 
senhor tinha...
Zé de L im a - Não, eu tenho o maior 
prazer de pegar peixe.

Entrevista -Epelo prazer que o senhor 
sente saudade do mar?
Zé de L im a - Eu não vou... tanto que 
tá com uns quatro anos que eu não vou 
à praia mais, só pra não olhar pra o 
mar.

Entrevista - Porque dá saudade? 
Zé de Lim a - É. Eu faço um bote pra 
eles pescarem, viu?! Mas não vou.

Entrevista - O senhor acha que os 
filhos do senhor não continuaram na 
pescaria porque não tinham esse amor 
que o senhor tinha ao mar?
Zé de Lim a - Tinham não. Não, mas

arrumaram emprego, né?! Pronto! 
Mas a vida do mar é um troço meio 
perigoso, viu?! Não é boa, não.

Entrevista -E o  que é que épreciso pra 
ser um bom pescador?
Z éde  L im a-E ... tem tanta coisa! Tem 
muita coisa pra ser um bom pescador. 
Por que tem uns, sempre, em todo 
compartimento tem um mais que o 
outro, né?! É advogado, é todo mundo, 
tudo. E assim como tem pescador que: 
“Essa aqui é uma chumbada, essa aqui 
é outra.” A água é funda, corre muito. 
Se ele vê que essa chumbada aqui não 
pega peixe, bota essa. Aí vai caçando 
o peixe onde tá. E preciso todo tempo 
a isca tá suspensa um palmo. Se ela 
descer pra baixo, se engancha na pedra. 
Agora ali tem uns que, mais sabidos, 
tá com elas bem encostadinhas à pedra, 
viu?! E tem outros, mais bestas, é só 
(toe - bate com a mão na mesa) aí fica

“Eu nunca me assentei 
numa cadeira duma 

escola. Toda essa idade, 
nuncame assentei, que 

não tinha quem 
ensinasse.”

encostado, é só quebrando anzol, 
quebrando linha, enganchando, viu?! 
E o outro é só pegando peixe.

Entrevista - E  o senhor era um bom 
pescador?
Z édeL im a-N ãoeram uito ru im não .
(risos)

Entrevista - Como é que eram as 
condições do pescador lá najangada, 
para dormir, se proteger do sol?
Zé de Lim a - Não, esse negócio de 
dormir, dormia... Assim por acaso: 
aqui é o espeque da jangada (pega a 
garrafa de água sobre a mesa). Aqui é 
o espeque da jangada, viu?! Espeque 
é aquele negócio que tem no meio, já  
viu? Que tem assim, já  viu?

Entrevista - E onde se coloca a vela? 
Zé de Lima - É. Agora, ali tem um 
calçador da jangada, aqui naponta, que 
tá aqui. Agora a pessoa bota aquela 
corda aqui, assim. Faz de conta que 
aqui é a corda, pra cá. (utilizando os 
objetos da mesa. Zé de Lima explica 
que os pescadores dormiam agarrados 
às cordas amarradas no espeque da 
j  angada) Agora aqui se deita em riba da 
corda, na corda. Ali dorme até de

manhã, parece que tão é balançando a 
gente! (risos) É mesmo!Pode pergun
tar a qualquer um pescador.

Entrevista - Enunca ninguém caiu na 
água dormindo assim?
Zé de Lima - Cai não.

Entrevista -E o  frio?
Zé de Lima - O frio é isso mesmo. Às 
vezes o camarada leva aquela roupa de 
tinta, não viu?! (Zé de Lima refere-se 
às roupas de algodão pintadas com 
tinta escura, geralmente extraída do 
cajueiro ou de uma planta chamada 
mangue) Pois aquela ali esquenta no 
couro da gente. E outros ainda levam 
um a toalhazinha que botam no 
pescoço. Até, tem uns com atividade 
mais que os outros. Levam um panim 
pra cobrir aqui, ajeitar ali.

Entrevista - E eram mais ou menos 
quantos dias que o senhor passa
va no mar?
Zé de Lima - No começo, só 
passava às vezes uma noite e um 
dia. Agora não, tão passando até 
de dez dias, quinze dias.

Entrevista - Quando o senhor ia, 
não sentia falta da família, não se 
sentia sozinho?
Zé de Lima - Não. A gente não 
pensa nisso, não. Não pensa em 
família, nem em morte, nem em 
nada.

Entrevista - E pensa em que lá 
dentro?
TÁ de Lim a - Tem que pensar na vida 
da gente mesmo: em pegar peixe. Só 
teve uma vez aqui, que eu fui para o 
mar, passei quatorze dias no mar. Mas 
num barco, num navio de pesca. Pas
samos quatorze dias no mar. Mas só 
foi essa vez. Quarenta e oito horas de 
viagem mar adentro. O barco puxando 
dczesscte milhas.

Entrevista -Ai dessa vez a saudade da 
família bateu, né?
Zé  de Lima - Eu nunca pensei na 
família. Pensava em pegar peixe e vir- 
me embora (risos). No que é que você 
vai pensar? Não tem jeito para pensar.

Entrevista - Se pensar, não vai, é? 
Zé de Lima - Não vai! A gente só 
pensanagente, naquele navio afundar. 
E só o pensamento que a gente tem.

Entrevista - O senhor nunca virou? 
Zé de Lima - Não. Virei em jangada. 
Jangada eu virei.

Entrevista - E  aí, como é que fo i pra 
voltar?
Zé de Lima - Foi desvirar de novo e 
vir embora (risos). Agora essas Ganga-
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das) de tábua, nào. Essas de tábua é 
perigoso, viu?! Porque ela, se virar, ela 
afunda.

Entrevista -Ea do senhor era de quê? 
Zé de Lima - Piúba. Ainda não viu, 
não?

Entrevista - Não, nunca vi, não.
Zé de Lim a - Eram uns troncos, cinco 
palmos de grossura. Depende, tinha 
quarenta e tantos palmos de tamanho; 
fazia de quarenta palmos, trinta e 
nove. Depende da pessoa. Ela vira... e 
desvira. E aí, morrer, não morre nin
guém, não. Só se levar uma pancada, 
né?! Como já  teve um pessoal lá per
guntando, eu digo: “Olhe, eu tô dessa 
idade, desdeque cu peguei a pescar, eu 
dou o nome dos pescadores que mor
reram afogados. Até hoje! Que morre
ram afogados, eu dou o nome deles!” 
Não morreram vinte pescadores afo
gados, quer dizer, daquela jangada, 
viu?! Agora, morrer e vir para terra, j á 
tem diversos. Às vezes morre no ca
minho, às vezes tá  pescando quan
do dá fé cai de riba da jangada, 
morto. Tem acontecido muitas e 
muitas vezes. Pescador que às 
vezes basta encalhar, é encalhar, 
morre. Tem acontecido muito, mas 
dessajangada, não. Foi de sessenta 
pra cá, essa jangada de tábua Já 
morreu muito mais de trezentos 
pescadores. Se virar uma, morre 
logo é cinco, seis, pescadores.

Entrevista - Seu Zé de Lima, como 
era a alimentação no mar?
Zé de Lima - A gente leva farinha, 
rapadura, pão, peixe, e lá bota no fogo 
e come.

Entrevista - Preparavam o fogo no 
barco mesmo?
Zé de Lima - Não, a gente levaaqueles... 
a gente fazia aqueles cozinhadorzim. 
Pegava uma lata, batia bem batidinha, 
ali botava o carvão, botava a mistura, 
acendia, botava a panela em riba. Ali, 
comia à vontade. O pescador não se 
aperreava, só quando faltava mesmo 
“cumê”, peixe. Quando não tinha o 
que comer, comia farinha com sal. 
Botava um bocado de sal dentro da 
farinha, misturava e comia.

Entrevista - Seu Zé, os pescadores são 
famosos pelos “causos "que contam, né?! 
Zé de Lima - É.

Entrevista - Vocêsficam no mar pen
sando no que vão contar, ou acontece 
de verdade... E aí vocêsficamfalando 
um pro outro dentro do mar...
Zé de Lim a-Não, tem muitos que não 
gravam aquilo, né?! E tem muitos que 
o que acontece eles gravam. Desde 
menino que eu me lembro de coisa que

o pessoal se admira. E naquela filma
gem de 41 (Zé de Lima participou das 
filmagens de “It’s Ali True”, filme 
dirigido por Orson Wells) eu me lembro 
de tudinho! Olhe, quarenta e um! Eu 
me lembro de tudinho!

Entrevista -As pessoas dizem que tem 
muito pescador que conta mentira: 
aumenta o tamanho do peixe, aumenta 
o peso do peixe. É verdade? Tem 
muito pescador assim? O senhor já  
escutou muita mentira?
Zé de Lim a - Eu num tô dizendo, que 
quando aquele camarada que tinha 
aquele programa no Canal 8 aqui...

Entrevista - Flávio Cavalcante.
Zé de Lima - Flávio Cavalcante. Ele 
mandou um recado para a Capitania, 
que queria um pescador, um vaqueiro, 
e tem outro. Aí o presidente da Colónia 
mandou me chamar, mas eu estava 
doente, não fui. Eu vi na televisão. Aí 
teve um colega meu que foi. N a pri
meira ele mentiu: que ele era pescador,

mas não aconteceu isso, dele dizer que 
passou três dias no mar, virado. Nunca 
soube disso. E a outra, ele (Flávio 
Cavalcante) disse. “Qual foi o peixe 
maior que você pegou?” Ele (o pesca
dor) disse: “Uma cavala que deu 
cinquenta e cinco quilos”, (risos) Aí o 
Flávio Cavalcante disse assim: “Todo 
pescador é mentiroso.” (risos) Tem 
uma cavala que pode dar um peso 
desse, pode dar cinquenta e cinco 
quilos: éacavala-impinja, cresce mui
to. Mas ainda não vi dizer. Trinta e 
cinco, quarenta, vinte cinco, eu tenho 
visto pegar e já  peguei uma, de trinta 
ecinco quilos. Mas dessa cavala, chama 
cavala-impinja. Mas da outra, não.

Entrevista - E qual fo i o maior que o 
senhor já  pegou, o maior peixe?
Zé  de Lim a - Foi o mero, de setenta 
e dois quilos.

Entrevista - O senhor não está au
mentando o peso, não?
Zé  de Lima - Não. (risos) Ai, eu na 
hora de lhe dizer, eu digo a verdade e 
provo: ô peixe maior que eu peguei foi 
o mero, deu setenta e dois quilos.

Entrevista - Mas o senhor pegou onde? 
Foi aqui no Mucuripe mesmo?
Zé de Lima - Foi no Mucuripe. Foi o 
maior que eu peguei, mas tem camara
da... tem camarada vizinho a mim, 
ainda tá vivo, cansou de pegar mero de 
duzentos e tantos quilos.

Entrevista - O senhor comeu ou vendeu 
esse mero de setenta e dois quilos? 
Zé  de Lima - Eu vou lá comer aquilo! 
Nunca gostei daquele peixe, não. A 
carne dele é muito dura.

Entrevista - O senhor já  inventou 
alguma mentira que o senhor se 
lembre?
Zé  de Lima -Não... (silêncio) Eu vou 
interar uma mentira para a pessoa 
dizer na minha cara que é mentira? 
Quando eu digo uma coisa eu dou 
prova. Porque não convém, né? Con
vém eu lhe contar uma coisa aqui, o 
outro que me conhecer dizer “ai, 
mentira dele, homem”.

Entrevista- Seu Zé, na época que 
o senhor pescava, como é que era 
a organização dos pescadores? 
Zé de Lim a - A organização você 
sabe. Tinha a colónia dos pesca
dores, foi fundada em 1920. Nesse 
tempo ainda não tinha colónia. A 
gente pescava, e a gente pagava 
dízimo pro Estado. Pegava dez 
peixes, pagava um. Se você tinha 
um peixe que era avaliado em dez 
mil réis, de dívida eram cento e 
dez. Agora, aqueles dez eram do 
Estado. Aí, em 1919 veio o almi
rante (silêncio, ele tentase lembrar 

do nome), esse aí eu me esqueço, 
(silêncio) Veio o navio da Marinha, 
viu?! Veio o José Bonifácio, o nome do 
navio é José Bonifácio. Agora o almi
rante é que eu não estou lembrado.

Entrevista -Aifundaram a Colónia? 
Zé de Lima - Aí ele veio e fundou a 
Colónia. Agora, o pescador pagava 
mil e duzentos. Fundaram a colónia lá 
naigrejadaPrainha, naquele tempo era 
cinema. Da igreja da Prainha pra lá 
tinha um cinema, pois eles foram fun
dar a colónia ali. Agora, ele disse ao 
pescador que escolhesse um presi
dente da colónia e veio pescador muito 
do Mucuripe e da Praia de Iracema. 
Naquele tempo, era pescador com 
aquela roupa, chapéu linhado, né? 
Ainda tinha uma toalha branca no 
pescoço. Tudinho, ali tudo era pesca
dor, mais de 400 pescadores. Muito 
mais. Aí eles escolheram. Lá tinha o 
coronel Manuel Jesuíno, que era o 
dono daquela terra todinha. Ai botaram 
o coronel Manuel Jesuíno da colónia 
Z2. Praia de Iracema, José Felipe da 
colónia Z 1. Aí ficou pescador pagando 
mil e duzentos todo tempo, todo tempo.

“Aí, eu na hora de lhe 
dizer, eu digo a verdade e 
provo: o peixe maior que 
eu peguei foi o mero, deu 

setenta e dois quilos.”

A família de Conceição 
não aprovava seu ca
samento com Zé de 
Uma. por este ser ne
gro. Zé só soube disso 
após a cerimónia - foi 
uma das maiores de- 
cepções de sua vida.

O casamento de Zé de 
Uma e Mana da Con
ceição foi celebrado na 
Igreja da Sé. Ela tinha 
apenas treze anos de 
idade, mas o padre re
gistrou como quinze
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Acreditando que a im
prensa explora seu pai, 
Raimundo Felix tentou 
barrar a entrada da 
equipe de produção na 
casa de José de Uma 
em uma das visitas.

O pescador tem nove 
filhos. 43 netos, 31 bisne
tos e quatro tatarane- 
tos. Embora não recor
de todos os nomes, or
gulha-se de contar e 
recontar estes núme
ros.

Entrevista - Todo mês?
Z é de L im a - Todos os meses. Paga
vam mil e duzentos. Ele disse que 
aqueles duzentos eram duzentos réis 
para pagar a professora e duzentos 

,réis para pagar o médico, duzentos 
réis pro mode comprar os livros das 
crianças, filhos de pescador. E o resto 
era de beneficio do pescador.

Entrevista - E  quando fo i fundada a 
colónia, melhorou a condição do 
pescador?
Zé de L im a - Melhorou nada! Me
lhorou não, porque ela nunca fez be
neficio pro pescador.

Entrevista - Eesse dinheiro para onde 
é que ia então?
Zé de L im a - Eles comiam mesmo. 
Comiam. Porque a única coisa que 
falta para o pescador, só tem uma 
coisa que eu tenho dito em muita 
repartição, às vezes mandam me 
chamar e eu digo: “É um hospital 
para o pescador”. Não tem. Por 
acaso cai um pescador doente, 
você sabe: “Ah, rapaz, fulano de 
tal tá  doente.” Você vai lá: “Rapaz, 
cadê fulano de tal?” “Tá no hospi
tal.” “Onde?” “Eu não sei”. Porque 
tem lugar lápara o Sul, que aqui no 
Mucuripe dá quatro tantos de 
gente, etem  hospital de pescador. 
Tem um lugar. B an a  de Ba- 
charanguá, tem hospital de pesca
dor. Provetá, tem hospital de pes
cador. Conceição da Barra, tem 
um hospital de pescador.

Entrevista - Alguma vez o senhor 
precisou do hospital assim?
TÁ de L im a - Eu já  precisei. Eu passei 
um mês e 23 dias aqui na Santa Casa 
(Santa Casa de Misericórdia, hospital 
beneficente de Fortaleza).

Entrevista - Seu Zé, o senhor disse 
uma vez que os pescadores eram uma 
classe desunida. E  o senhor? Falava 
isso, procurou lutar contra isso, 
unindo ospescadorespra lutar juntos? 
Zé de Lim a - Não, eles não iam não.

Entrevista - Mas o senhor tentoufalar? 
TÁ de Lima - Era quando tinha reunião 
na colónia ali no “Terra e Mar” (clube 
social que existe no Mucuripe, em 
Fortaleza), eles mandavam me cha
mar. Eu falava sobre esse ponto.

Entrevista - O senhor nunca fo i ser 
presidente da colónia, nunca quis? 
Zé de Lim a - Homem, teve um dia que 
me alumiaram para ser presidente de 
colónia, mas eu achava que eu era 
muito ruim. Eu botei um rapaz muito 
sabido, chamava-se Bidô, sabia muito 
ler. Já morreu. Aí eu achei que ele, 
tinha aquela colónia e ele sabia o sofri

mento do pescador, mas foi pior. Aí eu 
me arrependi de não ter ido. Mas 
também aí não liguei mais. Porque o 
pescador, o sofrimento do pescador, 
ninguém sabe, mas eles mesmos não 
dão valor. Não dão valor. Não pedem 
nada ao presidente da colónia. O 
presidente da colónia não faz nada 
pelo pescador. Por quê?

Entrevista-Desde o começofoi assim ? 
Zé de Lima - Foi assim, porque se eles 
se interessassem tudinho e fossem no 
presidente da colónia, pedindo que ele 
fosse à Capitania, falasse com o capitão 
dos Portos, que éo chefe, que é o nosso 
chefe. O capitão dos Portos não sabe 
de nada disso. Nada disso.

Entrevista - O senhor dizia isso nas 
reuniões?
Zé de Lima - Eu dizia Dizia e digo em 
qualquer uma parte. O capitão dos

Portos não está a par disso. Você, 
sendo soldado, você vai prender um 
homem, o que é que você pede ao 
delegado? Não pede força para o 
delegado para prender aquele homem? 
Justamente, eu como presidente digo: 
“Comandante, é preciso fazer uma 
reunião para pedir ao Estado pro 
mode fazer um hospital para o pes
cador. E o que eles mais exigem” . O 
capitão dos Portos está disposto a 
tudo ali para fazer aquilo, aquele 
pedido. Não fazem um campo de 
futebol? Não faz? Tudo não faz? Uma 
avenida, corta tudo e não faz? Porque 
não pode fazer um hospital de pesca
dor? Fizemos aquele hospital dos pes
cadores, aquele hospital que está fe
chado ali, hoje em dia (Zé de Lima se 
refere, na verdade, ao cemitério dos 
pescadores, no Mucuripe). Hoje em 
dia nem tem mais onde enterrar, estão 
enterrando o pessoal por riba dos 
outros. Eu não sei, não sei nem se eu 
me enterro lá.

Entrevista - O senhor está falando  
daquele cemitério que tem lá no 
Mucuripe? E vocês, pescadores, 
ajudaram a construir esse cemitério? 
TÁ de Lima - Aquele foi feito pelos

“ ... A única coisa que 
falta para o pescador, só 

tem uma coisa que eu 
tenho dito em muita 

repartição (...): ‘Éum  
hospital para o 

pescador.’”

pescadores. E eu dou nome até dos que 
morreram, que trabalharam, e dos que 
ainda estão vivos.

Entrevista - Foi feito quando?
TÁ de Lim a - Foi continuado em 1914. 
Passou 15, quando foi em 16 ele foi 
inaugurado. Em 1916, está lá a placa.

Entrevista - E o senhor ajudou a... 
Tá  de  Lima - (interrompendo) Ora, se 
eu fui o fundador do cemitério. O meu 
pai pagava, nós éramos oito filhos, 
papai pagavaoito vinténs numa socie
dade que fizeram lá. Cada uma pessoa 
pagava um vintém. O coronel Manuel 
Jesuíno, que era o dono da terra, deu 
a terra. Aí os pescadores... Os homens 
marcaram a terra e depois cortaram. 
Cortaram os matos e depois arrancaram 
os tocos. E nós tínhamos duas j angadas 
do Mucuripe, três jangadas do Mucu
ripe, e três da Jurema, íamos buscar 

pedra todos os domingos.

Entrevista - Mas o senhor era 
bem novinho nessa época, né? 
Zé de Lima - Eu era novo. Aí eu 
só sei que pegava peixe na beira da 
praia. Cada pescador dava um 
peixinho pra comprar o tijolo para 
o cemitério. Foi comprado o tijolo 
a 25 mil réis o milheiro, lá na Lagoa 
Redonda (bairro periférico de For
taleza), o rapaz vinha deixar.

Entrevista - Ouer dizer, seu Zé, 
que se organizaram para fazer 
um cemitério, mas nunca conse

guiram se organizar pra fazer um 
hospital?
TÁ de L im a - Não.

Entrevista - Ouando fo i criada a 
Colónia, o hospital já  era uma neces
sidade? Já era o que mais se queria na 
época?
Z édeL im a-E ranão . Naquele tempo 
não tinha, não era? Não tinha esse 
negócio. Aqui tinha pouco hospital. 
Só vinha gente para a Santa Casa. 
Deixa que agora só vai mais é ali pro 
Hospital dos Arrumadores (no M u
curipe). Mas que devia ter um hospital 
do pescador, como tem para o Sul, 
toda parte tem um hospital de pescador, 
toda parte!

Entrevista - Seu Zé, o senhor contou 
para a gente que um dos motivos que 
o levaram àquela viagem que vocês 
fizeram em 1958 para Argentina fo i 
tentar conseguir hospital. Eu queria 
saber como fo i que surgiu a idéia da 
viagem.
TÁ de L im a -Não, porque o Jerônimo 
tinha feito uma viagem em 51 para o 
Rio. Achou bom. Não arrumou nada, 
viu? M as achou bom. Depois ele fez 
outra viagem para Rio Grande do Sul.
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Aí, eu conversando mais ele. ele disse 
que ia fazer uma viagem para Ar
gentina. Eu digo: “Eu vou fazer uma 
viagem por minha conta pra o Rio de 
Janeiro. Remando de bote”. Sabe 
aquele bote? Pois aquele. Seis pessoas. 
Ele disse: “Tu tem coragem?”. Eu 
digo: “Tenho não? Eu tenho coragem. 
Eu vou” . Aí vim. Nesse tempo o 
prefeito (de Forteleza) era o Acrisio 
(M oreira da Rocha). Aí eu vim, falei 
com os homens tudinho. Arrumei para 
ir. Arrumei, e arrumei os pescadores. 
Aí essa viagem formada. Ele achou que 
eu tinha coragem mesmo de ir, aí me 
chamou pra ir nessa viagem. Eu digo: 
“Eu vou”.

Entrevista - Quantos pescadores? 
Zé  de Lima - Era eu, Jerônimo, Luis 
Garopa, Samuel e Zé Rebaldo. Zé 
Mariano, mas chamavam ele de Zé 
Rebaldo.

Entrevista - Mas seu Zé, qual fo i o 
motivo que levou o senhor a aceitar 
essa ideia do Jerônimo?
Zé de Lim a - Eu tinha o prazer. Eu 
tinha o prazer de fazer viagem assim, 
pelo meio do mundo. Eu disse: 
“Jerônimo, eu tenho coragem de 
sair daqui, daqui do Mucuripe e 
vim assim arrodiando toda, des
cendo, descendo”. E tinha. Agora 
eu nào tenho mais não, mas eu 
tinha essa coragem. De sair por 
aqui arrodiando o mar assim. E 
não tem perigo, não. Nem tinha 
morrido, em trinta dias, e já  tinha 
chegado.

Entrevista  - O que é que a sua  
fam ília  achava dessas suas 
idéias?
Zé de Lima - Queriam deixar o quê, 
homem! Nessa viagem eu desobedeci 
até à minha mãe, que eu nunca deso
bedeci aela. Aí não tinha pai mais, não.

Entrevista - E fo i o senhor que orga
nizou a viagem?
Zé de Lima - Não, foi o Jerônimo. 
Quer dizer, tinha um rapaz chamado 
Zé Severiano, chamavam ele de Zé 
Buchim, aí (ele) se interessou a  falar. 
Levou para o capitão dos Portos, aí o 
capitão dos Portos aceitou, assinou. 
Aí fomos para o governador, que era 
o Parsifal Barroso (governou o Ceará 
entre 1959 e 1963), aí assinou. Aí 
fomos à Prefeitura, fomos para o co
mandante da Base, depois nós fomos 
para o comandante do Exército. Isso 
tudo tem que assinar. Agora, quando 
está tudo preparado já, aí o capitão 
dos Portos sai. O governo assina, o 
presidente da República. Aí o capitão 
dos Portos sai comunicando em todas 
colónias. Para quando chegar, jásaber 
o que é que vai fazer.

Entrevista - O que vocês disseram 
para o governador, para o prefeito, o 
porquê vocês iam viajar? O que é que 
vocês disseram?
Zé de Lim a - Era para ver se nós 
ajeitávamos nossa classe dc pescador.

Entrevista - Mas para que problema 
assim, exatamente? O que éque vocês 
queriam logo?
Zé de Lim a - Conseguir, não tô dizen
do, um hospital para os pescadores. 
Nós, em toda parte que chegávamos, 
pedíamos isso. Só faziam prometer. 
Juscelino (Kubitschek, presidente do 
Brasil entre 1956 e 1961) prometeu 
uma casa para o pescador, prometeu 
um barco para um pescador, até minha 
aposentadoria prometeu. Eu só faltei 
foi morrer de andar nesses governador 
sem vergonha e nunca arrumei. Nunca 
arrumei nada.

Entrevista - Seu Zé de Lima, o senhor 
tinha conversado com a gente e tinha 
dito que, antes de o Jerônimo lhe 
chamar para essa viagem, o senhor 
tinha tido um sonho de estar viajando. 
Como fo i esse sonho?

ZÀ de L im a - Eu sonhei foi muitas das 
vezes. Eu sonhei isso aí muitas das 
vezes. Eu remando de bote sozinho. 
M e largava por esse meio de mundo, 
beirando a costa. Aquele lugar tão 
deserto. Aquele pessoal tão deserto, 
brincava naqueles portos... Dormindo 
e sonhando. Toda vidative esse sonho, 
esse prazer de andar. Agora nunca 
sonhei foi andando de avião.

Entrevista - Mas como é que vocês 
planejaram? Iam até a Argentina e, 
até lá, iam em todos os lugares falando 
da situação do jangadeiro?
Zé  de L im a - É, nós não ganhamos 
nada naquela viagem por causa do 
Jerônimo. O Jerônimo eraum homem 
que não se interessava pra nada. E 
quando nós chegamos em São Paulo, 
nós fomos convidados para um almo
ço lá. D epois- aquele camarada que é 
o de filmagem viu?- mandou convidar 
nós pra ir lá, fazer umas filmagens. Do 
Morro Branco a Camocim (praias do 
litoral cearense). Seis meses de filma
gem. O Jerônimo aceitou, só quando

nós viéssemos da viagem. Bem, quan
do nós chegamos na Argentina, nós 
estávamos com um mês e treze dias lá, 
aí chegou um pessoal do Chile, três 
moças e três rapazes, procurando onde 
é que nós estávamos hospedados. Mas 
não pôde falar com nós. Eu fui falar 
com o prefeito. Aí o prefeito veio. Ele 
queria que nós fizéssemos uma filma
gem dali, da Argentina até o Chile. 
Mode ir filmando. Seis meses de fil
magem. Não gastávamos dois meses 
de viagem, não. Ficava lá pra inteirar 
os seis meses de viagem. Se o filme 
fosse aprovado, ele vinha fazer um 
contrato com nós novamente. Do Rio 
para Manaus.

Entrevista - Seu Zé, fale um pouco 
sobre a viagem, como foi?
Zé de Lim a - A viagem foi muito bom. 
A viagem... teve perigo que nós pas
samos, só teve um perigo maior que 
nós passamos três dias com três noites 
debaixo de tempo, chuva, trovão e 
relâmpago. Sem comer e sem beber.

Entrevista - Nesses dias o senhor 
sentiu medo do mar? O senhor disse 

antes que não tinha medo, mas 
nesse dia sentiu?
Zé de Lima - M as foi o jeito  que 
teve ter medo! (risos) Não me 
mostrava com medo, viu?Não me 
mostrava, mas tava com medo.

Entrevista - E aí, no que é que o 
senhor pensava? Nessa hora o 
senhor pensou na família, nos 
filhos?
Zé de Lima - Pensei. Se uma 
jangada daquela virasse com um 
m ar brabo  daq u e le , num a 

tempestade daquele jeito. Pra onde é 
que agente ia?!

Entrevista - O senhor tem medo da 
morte?
Zé de Lima - Ouem é que não tem? 
Agora eu não tenho mais não. Já tô no 
fim.

Entrevista - Eu estou interessado em 
saber uma coisa: o senhor, com seus 
companheiros, fo i daqui pra Argenti
na, com a intenção de falar também da 
vida, das condições difíceis, da falta  
desse hospital lá para os pescadores. 
Nas cidades que os senhores chega
vam, como é que faziam para falar 
dessa situação?
Zé de Lima - A gente falava com o 
governador.

Entrevista - Em cada lugar que 
chegavam?
Zé de Lim a - Em todo lugar.

Entrevista - Quanto tempo passavam 
em cada cidade aessa?

“Eu tinha o prazer. Eu 
tinha o prazer de fazer 

viagem assim, pelo meio 
do mundo. (...) Agora eu 
não tenho mais não, mas 
eu tinha essa coragem.”

No pequeno quintal de 
sua casa, o pescador 
planta bananeira e cria 
algumas galinhas que 
ajudam na alimentação 
da sua família.

Dos nove filhos que Zé 
de Lima teve com Con
ceição. apenas um. 
Francisco Felix, sargen- 
toaposentadodos Bom
beiros, costuma pescar 
nas horas vagas.
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Em 15 de novembro de 
1958, Zé de Lima em
barcou em sua primei
ra viagem. Com mais 
quatro pescadores a 
bordo da jangada Te- 
reza Maria Goulart ele 
partiu rumo à Argenti
na.

José de Lima ainda 
guarda a roupa ting i
da com casca de caju
eiro com a qual entra
va no mar. Em uma das 
visitas, mostrou-a à equi
pe de produção.

Zé de L im a - O mais que nós demo
ramos foi na Argentina, um mês e treze 
dias.

Entrevista - Vocês foram bem rece
bidos lá na Argentina?
Zé de L im a - Fomos não.

Entrevista - Por quê?
Zé de Lim a - Porque... Rapaz, eu toda 
vida tive raiva até de falar no nome da 
Argentina. Eu fico danado de raiva 
quando o Brasil joga com a  Argentina! 
(risos) Palavrazinha! Eu fico com raiva, 
porque é um pessoal parece que igno
rante, viu?! Nós chegamos lá, um dia 
de domingo de tarde, não tinha um pé 
de pessoa. Um pé de pessoa não tinha 
Nós entramos na barra por conta pró
pria. Veio uma lancha, mas só fiz falar, 
elafiigiu. Eles não sabiamo que a gente 
dizia. Aí apareceu, num espaço assim 
de uns quinze minutos, apareceu um 
homem, apareceu um homem lá. Aí fi
zemos lá os acenos pro mode lar
gar o ferro ali e encostar, porque lá 
não tem cais. O cais é dentro da ci
dade, muito longe. É tudo é trapi
che, viu? Aí aceitou. Com espaço 
assim de uma hora, mais ou me
nos, chegou muita gente. Aí bota
ram nós lá num hotel. A  boca da 
barra estava aqui, aqui tinha um 
prédio e aqui tinha outro. A barra 
passavaaqui (gesticulae mostra a 
situação). É bem pertinho, só falta 
o navio roçar assim na parede, 
viu?! Não achei bonito, não.

Entrevista - Mas por que escolheram 
a Argentina?
Zé  de L im a - Porque era um lugar 
longe, né? Depois eu escolhi um lugar 
para ir para América, depois de Jerô- 
nimo morto. Eu não fui porque a 
mamãe estava doente e pediu para eu 
não ir.

Entrevista - Seu Zé, até a Argentina 
vocês levaram quanto tempo?
Zé de Lim a - Seis meses e dezenove 
dias.

Entrevista - Quem é que sustentava a 
família do senhor em Fortaleza?
Zé de Lim a - A Capitania. Faltava 
nada, não. Se faltava, o capitão dos 
Portos arrumava tudo. Toda semana 
mandava.

Entrevista - O senhor ganhava alguma 
coisa quando estava viajando?
Zé  de L im a - Às vezes eles davam 
alguma coisa. Não ganhamos nada na 
Argentina.

Entrevista - Nessas cidades em que o 
senhor esteve qual fo i a que o senhor 
mais gostou?
Zé  de Lim a - Foi Recife.

Entrevista - Por quê?
Zé  de Lim a - Porque era um pessoal 
melhor e era umacidade mais animada. 
Olhe, só quem estragou nossa viagem 
foi o embaixador, nosso embaixador.

E ntrevista - Lá na Argentina?
Zé  de Lim a - Hum. E quando nós 
chegamos lá e nos apresentamos o 
palácio estava, fazia parece que com 
um mês e pouco, que estava fechado. 
Estava em estado de sítio, viu?! Eu 
pensava que nosso embaixador dizia 
alguma coisa por nós.

Entrevista - O senhor se lembra o 
nome dele, do embaixador?
Zé de Lim a - Nunca soube o nome 
daquela praga, (risos)

Entrevista - Mas seu Zé, o senhor 
disse que de onde menos gostou foi da 
Argentina, e fo i o lugar que o senhor 
passou mais tempo.

Zé de Lima - Ah, porque era obrigado. 
Era obrigado nós estar lá, não davam 
o passe para nós vir simbora. Nós só 
vínhamos com ordem.

Entrevista - E  o que é que o senhor 
fazia lá?
Zé de Lima - Nada, só comer e dormir. 
Passear de noite, primeiro que nós não 
podia passear na rua. Só soldado e 
tanque de guerra, né? (A Argentina 
estava em estado de sítio nesta época. 
Em 1958, o país encontrava-se imerso 
numa gravíssima crise financeira e 
social, iniciada em 1955 com a depo
sição do presidente Domingo Perón, 
pelas Forças Armadas).

Entrevista - O senhor conseguia con
versar com as pessoas?
Z é de Lima - Com quem? Nunca você 
entendia direito a fala daquela desgraça 
Ninguém compreendia nada que ela 
dizia, não. Eu achei mais bonito o 
Paraguai e Bolívia, que nós andamos 
11 Eu achei mais bonito.

Entrevista - Por quê? O que é que 
tinha lá mais bonito?
Zé de Lim a - Porque o pessoal do 
Paraguai e Bolívia é mais alegre, é mais

“Rapaz, eu toda vida tive 
raiva até de falar no nome 

da Argentina. (...) 
Palavrazinha! Porque é 
um pessoal parece que 

ignorante, viu?!”

alegre. Nós já  compreendíamos, a bem 
dizer,qual era a fala deles assim direi
to, viu? N a Argentina era aquele bode- 
jado desgraçado (risos). E outra coisa, 
éque na Argentina ninguém não podia 
estar conversando no meio da rua, 
quatro, cinco pessoas, eles chegavam 
e mandavam. Agora nós não, quando 
eles viam nós pegados ali com aquelas 
moças, aqueles rapazes, quando jun
tavam dez, doze, eles chegavam, viam 
nós, passavam. Mas particular não 
podia. Agora, lá no Paraguai, não.

Entrevista - Mas fo i nessa mesma 
viagem que o senhor fo i para o Pa
raguai, para a Bolívia?
Zé de Lim a - Quando nós saímos da 
Argentina, nós fomos buscar um ne
gócio lá no Paraguai, o avião, né? Mas 
não posso conhecer direito porque o 
diabo é vinte minutos. Só deu tempo 
mesmo de tomar um café. Aí de lá 
fomos para a Bolívia. Aí de lá viemos 

para São Paulo.

Entrevista-Aí deixaram ajangada 
lá na Argentina mesmo? Vocês 
vieram de avião?
Zé  de  L im a - Viemos.

Entrevista - E aí como é que fo i 
para o senhor?
Zé  de Lima - Que nem passarinho 
doido.

Entrevista - Ouando o senhor 
chegou e viu o avião, o que foi que 
o senhor sentiu?

Zé  de L im a - Não, mas era o jeito que 
tinha. O jeito que tinha era vir, não era? 
Não podia vir a pé! (risos) Nós pedi
mos pra vir num navio. Eles promete
ram. O navio que nós quiséssemos vir, 
vinha deixar nós no Ceará. Mas na 
hora, eles lá mandaram chamar nós e 
perguntaram ao mestre de que eles 
queriam vir para o Ceará. Aí o Jerônimo 
disse “Não, eu não sei. O que vocês 
quiserem fazer com nós. Nós estamos 
a sua disposição”. Aí a Vasp ofereceu 
o avião. Pronto. Mas eu queria vir de 
navio. Em todos os portos, porque 
quando nós fomos daqui para lá, aque
les portos, mais ou menos onde a gente 
encalhava, eles prometeram que quando 
nós viéssemos de volta, iam fazer uma 
festacom nós. E o Jerônimo prometeu 
mas não cumpriu.

Entevista - Seu Zé, quando o senhor 
viajou lá para Argentina já  tinha 52 
anos...
Zé de L im a - Cinquenta e dois anos 
purinhos! (risos)

E ntrev ista  - Pois é. O senhor não 
sentiu cansaço durante essa viagem? 
Porque já  não era nenhum moço.
Zé de L im a - Não, senti cansaço não.
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Entrevista - Não? Nem pensou em 
desistir em nenhum momento? Nem 
durante essa tempestade?
Zé de Lima - Não, em nenhuma parte. 
Eu queria ver o fim. Nós levávamos a 
ordem, se por acaso nós morrêssemos 
no mar, o corpo vinha. Chegasse em 
terra, o governo mandava para cá. Já 
estava assinado.

Entrevista - O senhor sentiu vontade 
de ficar morando em algum desses 
locais? O senhor disse que gostou 
de Recife, gostaria de morar lá? 
Zé de Lima - Eu não fui morar em 
Recife porque a mamãe tava doente, a 
mamãe não viajava em nada de trans
porte.

Entrevista - Seu Zé, eu quero saber 
quando o senhor esteve no Rio de 
Janeiro, que o senhor fo i lá no Palácio 
das Laranjeiras. O senhor fo i 
recebido pelo Juscelino?
Zé de Lima - Fui.

Entrevista - E como foi? Vocês 
conversaram?
Zé de Lima - Conversamos com 
ele. Ói, tem gente muito ruim no 
mundo, não é? Que nem aquele 
Armando F alcão (cearense, Minis
tro da Justiça e dos Negócios do 
Interior, à época). Gosto nem de 
falar o nome daquela praga. O 
Juscelino perguntou o que é que 
nós desejávamos. Aí o Jerônimo 
disse que queria um barco. Aí chegou 
a mim: “E você?”. Eu disseque queria 
minha aposentadoria. E o outro pediu 
um barco, num sei de quê, um barco de 
navio, o outro pediu num sei o quê, eu 
não lembro. Aí ele pediu: “Armando 
- tirou um papel do bolso - escreve a í: 
um barco para o jangadeiro, uma casa 
para o jangadeiro e a aposentadoria 
desse rapaz. Manda assentar tudo.” E 
o Armando Falcão, quando veio aqui, 
mais de dois anos, ele veio aqui, eu fui 
bater lá. Disse que não lembrava disso 
não. Ficou de telefonar pro resultado. 
Acho que ele já  morreu (na verdade, 
Armando Falcão ainda está vivo), o 
diabo levou ele e até agora..

Entrevista -E o  hospital? Vocês pedi
ram também o hospital?
Zé de Lima - Pedimos. Em qualquer 
porta que nós chegava, era o que nós 
falava

Entrevista - O seufilho Félix disse que 
escutou, na Hora do Brasil falando 
que o Juscelino ia dar uma casa para 
os pescadores, que ia dar a aposenta
doria do senhor. O senhor escutou 
também?
Zé de Lima - Escutei.

Entrevista - E nada ?

Zé de Lim a - Nada, não disseram 
nada Se eu não faço, nós estava mo
rando na beira da praia. Promete, num...

Entrevista - O senhor chegou a acre
ditar que ele ia dar realmente a casa? 
Zé  de Lim a - Eu acreditei. A palavra 
de um governador (na verdade, se 
refere ao presidente), né?

Entrevista - Então a grande lição 
dessa viagem fo i não acreditar no que 
os políticos dizem?
Zé  de L im a - (silêncio) Eu acreditava 
muito no que eles diziam. Ainda fomos 
atrás, lá. Mandavam dizer que não 
sabiam, não sabiam, não.

Entrevista - Seu Zé, para um pescador 
ser recebidopelo Presidente da Repú- 
blicaé uma honra muito grande. Como 
fo i que o senhor se sentiu na hora?

“Eu queria ver o fim. (...)
Se por acaso nós 

morrêssemos no mar, o 
corpo vinha. Chegasse em 
terra, o governo mandava 

para cá.”

TA de L im a - De que serve? De que 
serve ser bem recebido, quando não se 
é apoiado? Mas tem! De que serve eu 
estar aqui nessa reunião todinha aqui, 
hoje, se quando é amanhã, não se 
lembram mais de mi m. Hein? A mesma 
coisa. Eles podem me prometer uma 
coisa, você pode me prometer outra, 
esse aqui pode me prometer outra. 
Adi, aquilo lá serviu de nada! Se eu me 
esqueço e não venho procurar, pronto. 
É a mesma coisa. Que nem eu tenho 
esse filho que morreu, morreu com 52 
anos, era chefe da Cagece (Companhia 
de Água e Esgoto do Ceará), viu? Ele 
morreu. A namorada dele arrumou 
com o Parsifal Barroso pra empregar 
ele na Cagece.

Entrevista - Seu Zé, e como foi quando 
vocês chegaram de viagem aqui em 
Fortaleza, vocês foram bem recebidos 
pelos pescadores?
Zé  de Lim a - Fomos nada. Nós che
gamos aqui de noite, umas horas da 
noite. Chegamos de avião aqui umas 
horas da noite.

Entrevista - Mas os outros pescado
res, depois, quando se encontravam 
com vocês, parabenizavam, falavam 
alguma coisa, ou nem sabiam? Ou 
perguntavam como fo i a viagem?

TA de Lima - Perguntavam, masmuitos 
acreditavam, muitos não acreditavam, 
não. Diziam que a gente estava era 
aumentando. Pescador é um objeto 
que eu não tenho pena de dizer: é falso. 
É falso!

Entrevista - O que o senhor sentiu 
quando chegou aqui novamente?
TA de Lima - Oh, senti demais! Tava 
lá em casa, né?

Entrevista - Mas valeu a pena a via
gem?
TA de Lima - Valeu a pena porque eu 
conheci esses lugares, né?! Mas não 
tivemos resultado de nada. Não ga
nhamos nada.

Entrevista - Então o senhor traz muita 
mágoa dessa história?
TA de Lima - Eu só posso dizer que 

corri, que tive o gosto de andar 
naqueles lugares, né? Só.

Entrevista - A í depois, em 68, 
vocês resolveram fazer outra via
gem. Para quê?
TA de Lima - Para ver se arrumava 
esse tal de hospital.

Entrevista - Foi? E dessa vez a 
viagem fo i para onde?
Zé de Lima - Para Santos.

Entrevista - Durou quanto tempo? 
Zé de Lim a - Sessenta e um dias.

Entrevista - De quem fo i a idéia dessa 
nova viagem?
TA de Lima - Foi eu.

Entrevista -O senhor sentia saudades 
dos lugares que tinha conhecido?
Zé de Lima - Senti saudades. Só não 
fomos bem recebidos na Bahia, na 
Bahia não fomos recebidos.

Entrevista - Por quê?
TA de Lim a - Porque chegamos na 
Capitania, não tinha nem onde a gente 
dormir. A jangada passou quatorze 
dias dentro d’água, sem botar para riba 
a pobre dajangada. Nós dormíamos lá 
num galpão que tinha. Era tanto do 
rato... Tava vendo a hora, a gente ser 
carregado pelos ratos, os bichos eram 
desse tamanho (mostra com as mãos 
o possível tamanho).

Entrevista - E quem fo i que ajudou 
com o dinheiro da viagem?
Zé de Lim a - Quem ajudou foi o 
capitão dos Portos. Comprou uma 
jangada. O mestre dajangada tinha 
uma jangada e vendeu para descontar 
na viagem. E lá, o Sodré, o governador 
láde São Paulo, pagou ajangada(Zé de 
Lima parece se referir ao governador 
Sodré - Roberto Costa de Abreu Sodré

Zé de Uma está apo
sen tado  desde 
1962, quando  pas
sou a receber men
sa lm ente 7 1 m il e 
500 réis. Era m uito  
d in h e iro , segundo  
ele. A tu a lm e n te  Zé 
recebe RS 150,00.

Mesmo aposentado. Zé 
de Uma continuou tra
balhando como pesca- 
sdor. Só abandonou a 
profissão há cinco anos 
quanto perdeu sua ja n 
gada de piúba.
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José de Lima Entrevista

A entrevista durou apro- 
x i m a d a m e n t e  
duas horas e quinze 
m in u to s  e se rea li
zou  n o  S ind ica to  
dos Jorna lis tas do 
Ceará, no local onde 
func iona  o Sindbar.

Zé de Lima nâo confia 
nos aviões e afirma sua 
preferência pelas jan
gadas dizendo: "Eu não 
era nem  passarinho 
pra sair avoando por 
cima do m undo”.

- que administrou o Estado de São 
Paulo entre 1967 e 1971).

Entrevista - Seu Zé, por que a Capi
tania dos Portos deu este dinheiro 

jpara vocês fazerem essas duas via
gens e sustentou a família de vocês 
aqui? Qual era o interesse dela?
Zé de L im a - Nada. Ele tinha que dar 
o patrocinador da viagem, né? Para 
apresentar nós antes de chegar lá. E 
nós não tinha. Agora, ele se interessou 
a pedir parafamília do pescador. Nunca 
faltou nada, não. A Capitania todos os 
sábados o pessoal ia buscar. A  Capi
tania vinha aqui, quando não vinha 
buscar, ia deixar lá no carro. Era só o 
que eles tinham interesse lá era por 
isso. Mas nunca faltou, não. Com o 
capitão dos Portos, nunca.

Entrevista - Mas essa segunda viagem, 
quem patrocinou?
Zé de L im a - Foi a Capitania.

Entrevista - Foi a Capitania também? 
Mas o senhor tinha dito antes para a 
gente que tinha sido o Canal 8 da 
época?
Zé de L im a - Sim, foi lá, quando 
nós chegamos lâ  Porque nós está
vamos com essa viagem formada, 
quando nós saímos na viagem, lá 
eles sabiam, quenós íamos para lá.
Aí, quando foi um dia, veio um 
rapaz, um velho de lá, buscar a 
fam ília dos pescadores pra se 
apresentar na chegada nossa lá.

Entrevista - Foi uma surpresa? 
Ninguém sabia?
Zé  de L im a - Quer dizer, foi uma 
surpresa assim, mas eu sabendo 
muito bem a tramóia que estavam 
fazendo, viu?!

Entrevista - Por que o senhor acha 
que resolveram levar a família de 
vocês lá para Santos?
Zé  de L im a - Pra apresentar lá, passar 
na filmagem lá. Só sei que quando nós 
chegamos em Santos, lá na barra, eram 
seis horas. Mas não tinha vento pra 
nós entrarmos, foi preciso a lancha ir 
buscar nós. Agora, nós estávamos 
prontos pra chegar ali às quatro horas, 
viu?! Mas não tinha vento pra nós 
entrar. Agora, nós não tínhamos rádio 
nem nada para telefonar para terra e 
nós estávamos tão perto da barra, mas 
não tinha comunicação com a terra. E 
anoiteceu nós lá. Aí, já  quando foi a 
escurecer, vinha um navio de pesca. Aí 
passou, viu nós. Aí telefonou para 
terra, aí a lancha veio buscar nós. 
Quando nós chegamos no porto de 
Santos, não tinha mais ninguém, o 
governador tinha ido embora para lá. 
Nós não mudamos nem a roupa, aí 
saímos. E o carro não ia avoando não,

ia pior de que o avião. Era pra nós está 
lá às onze horas, na última hora, che
gamos lá faltava parece que vinte mi
nutos para onze horas. Mas não ia 
correndo não, o bicho parece que ia 
saltando assim... Aí quando chegamos 
lá eu conheci que ali tinha uma surpresa 
pra nós. Muita gente! Eu digo: “ Luís, 
aqui tem uma surpresa.’' Ele disse: 
“Qual surpresa?” Eu digo: “Cê vai 
ver.” Aí pegaram a perguntar e pega
ram a perguntar e pegaram a perguntar. 
Aí ele disse assim: “Mestre Jerônimo, 
me diga uma coisa, se por acaso sua 
mulher...” e aí disse perguntando se ele 
queria bem a ela, se queria isto, se 
queria bem aos filhos...

Entrevista - Quemfoi que perguntou? 
Zé de Lima - Eles lá.

Entrevista - Mas eram jornalistas? 
Zé de Lima - Eram os jornalistas, 
viu?! Aí, o Jerônimo disse que queria 
muito bem a ela e queria muito bem às 
filhas e tal. Ele disse: “Mestre Jerô
nimo, me diga uma coisa, se você por 
acauso visse ela aqui, que é que se 
fazia?” Ele disse: “Ora, eu abraçava

“Nunca fomos (bem 
recebidos) em nenhuma 
das duas. Agora, se fosse 

um estrangeiro que 
chegasse pra cá, danava 
era o Brasil todinho.”

com muitaalegriaetal.” Foi quando ela 
saiu, por de trás donde ele estava (ri
sos). Eu digo: “A surpresa é essa! De 
nós ter demorado lá, por causa disso!”

Entrevista - A dona Conceição (esposa 
de Zé de Lima) também estava lá? 
Zé de Lima - Estava, foi tudinho! A 
famíliatodinha dos cinco pescadores.

Entrevista - Por que o senhor acha 
que o Canal 8 se interessou pela 
história de vocês?
Zé de Lima - Eu não sei, eu só sei que... 
esse pessoal tava lá por conta do Canal 
8, viu?!

Entrevista - Efilmaram?
Zé de Lim a - Filmaram lá. Aí depois, 
ainda passaram mais oito dias, assis
tiram o carnaval, depois vieram sim- 
bora e ainda ficamos, ficamos lá, espe
rando lá por um negócio que pro
meteram a nós, e nós viemos embora, 
e esse negócio não apareceu.

Entrevista - O senhor gostou de apa
recer na televisão?
Zé de Lima - Eeu gostei láde televisão! 
Aparecer o quê!

Entrevista - Por que não?
Zé  de Lim a - Nunca gostei de ser 
apresentado assim não... besteira da 
gente.

Entrevista - O senhor não gostou de 
ser apresentado, mas na primeira 
viagem teve muita festa, muita recep
ção para vocês, e na segunda tam
bém. O senhor não acabou gostando, 
não?
TA de Lim a - Mas nunca teve esse 
negócio pra nós, não! Nunca chega
mos num porto que viesse aquela 
alegria não.

Entrevista - Só nessa viagem aí?
Zé de Lima-Nenhumadelas! Agente 
chegava num porto, colhia nós, ia pra 
casa, ia dormir. Se tivesse hotel ia 
dormir, não tendo onde dormir, ia 
dormir na Marinha. Era assim. Mas 
dizer que era bem colhido como se 
chegou uma coisa assim, um cantador, 

uma coisa... não! Nunca fomos em 
nenhuma das duas! Não tô dizen
do?! Agora, se fosse estrangeiro 
que chegasse para cá, danava era o 
Brasil todinho! Eu disse mesmo, 
lá! N ós chegamos na Bahia, pas
samos dez dias dormindo neste 
lugar como eu digo, ajangada den
tro d'água. E em todo lugar que 
nós chegávamos, íamos prum ho
tel daquele, tinha aquela comida- 
zinha, não tinha pra onde ir, que 
não levavam nós.

Entrevista - Mas me diga uma 
coisa, seu Zé, nessa viagem de 

1968, que vocês foram a Santos, 
pediram o que dessa vez quando 
chegaram lá?
TÁ de Lim a - Nós não pedimos nada, 
não. Porque o governador deu logo um 
dinheirim anós, deu cem conto a cada 
um naquele tempo. Só sei que ele deu 
uns seiscentos conto a cada um!

Entrevista - Era muito dinheiro?
Zé  de Lim a - Ave Maria! Aí pagou a 
jangada Só sei que agradou todo mundo 
bem, que nós ficamos mais satisfeitos 
de que dessa da Argentina dez vezes.

Entrevista - Seu Zé, o senhor fez uma 
viagem em 58 e dez anos depois fez  
outra. Nas duas a questão do hospital 
esteve presente. Vocês pediram o 
hospital e nas duas viagens houve 
promessas e o hospital não veio. Como 
é que o senhor se sente hoje?
Zé  de Lim a - Me sinto triste de não 
ter um hospital. Ora, não tem mais 
nem um cemitério! Imagine!
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Entrevista José de Lima

Entrevista - Seu Zé, vamos falar um 
pouco sobre as filmagens que o senhor 
participou. Como é que foi, como é que 
foram escolhidas as pessoas que 
foram trabalhar?
Zé de Lim a - Não, aquela filpiagem 
primeira começou em 41. Depois veio 
era um tal de ...

Entrevista - Orson Welles.
Zé de Lima - Aí depois veio um tal de 
Paca, não sei como era o nome dele, em 
52.

Entrevista - Vamos falar da primeira, 
como fo i a primeira filmagem?
Zé de Lima - A primeira mestre 
Jerônimo convidou láuns pescadores, 
mandado pelo Fernando Mota e en
carregaram a Maria Holanda. Maria 
Holandaeraumagrandeartista, e fomos 
nessa filmagem lá. O seu Orson Wells 
veio, nós montamos lá na Praia de 
Iracema, aí continuou, vinha 60 jan 
gadas, mas naquele tempo era jangada 
de piúba, encalhava... Pois bem, 
eu fui um dos que fui também. 
Sabe quanto eu ganhei, de sete 
horas (da manhã) até seis horas 
(da tarde)? Cinco mil réis. Cinco 
mil réis por cada um pescador.

Entrevista - Isso dava pra com
prar o quê?
Zé de Lima - Ora, comprava era 
o Estado! (risos) Cinco mil réis, 
cinco mil réis era muito dinheiro 
naquele tempo! É, cinco mil réis, 
você tendo cinco mil réis dentro 
do bolso... A primeira vez que eu 
me aposentei eu recebi setecentos 
e vinte e um e quinhentos, primeira 
vez que eu recebi. Eu comprei um par 
de sapato, comprei um chapéu, 
comprei um sapato pra uma menina, 
comprei um vestido pra mulher, 
comprei... Homem, comprei tanta 
coisa! Se você visse o dinheiro que 
sobrou, comprei carne, comprei muita 
coisa boa, viu?

Entrevista - Mas seu Zé, nessa pri
meirafilmagem que teve em 41, o que 
era que o senhor fazia?
Zé de Lima - Era só em riba da jangada 
correndo pra lá e pra cá. Ia lá fora e 
vinha cá em terra, ia lá fora e vinha cá 
em terra, ia lá fora e vinha cá em terra...

Entrevista - O senhor já  tinha visto 
uma câmera de cinema?
Zé de Lima - Não.

Entrevista - E o  que o senhor achou 
daquilo?
Zé de Lima - Achei que fosse um 
movimento muito bom, né? Pegar lá 
em baixo a pessoa lá em baixo, né? 
Dentro d água. Eu achei que era uma 
coisa bem feita.

Entrevista - Seu Zé, e lhe explicaram 
direitinho sobre o que era o filme, o 
que era que vocês tinham que fazer? 
Zé de L im a - Não explicavam nada! 
Nada, nada, nada... Não tô dizendo 
que quando passou aqui no São Luiz 
(referindo-seàexibição de uma edição 
do filme de Orson Welles, no Cine São 
Luis em 1995) eu disse foi a eles 
mesmos: “Isso nem imita o filme.” Eu 
não vi nada que prestasse acolá. Só não 
vim embora a pé porque não tinha 
dinheiro na ocasião.

Entrevista - E por que o senhor não 
gostou do filme?
Zé  de Lima - Porque não passou nada 
que prestasse. Não deu nome de nin
guém... só dava nome de Jerônimo, 
Tatá, só o nome dos que apareceram. 
Não vi nada que prestasse, nada, nada, 
nada...

Entrevista -Apareceu alguma imagem 
do senhor, com o barco?

Zé  de L im a - Não apareceu foi nada, 
só apareceu a imagem deles dois. Não 
tô dizendo que só apareceu... nem o 
nome...

Entrevista - O senhor chegou a ver o 
Orson Welles?
Z é de Lima -N o filme, no filme eu vi.

Entrevista - Mas pessoalmente, não? 
Zé  de Lim a - Eu vi ele pessoalmente 
e vi ele na filmagem.

Entrevista - E  como é que ele era? 
Zé de Lima - Ele era alto, barrigudo, 
bem alvo, cabelo louro...

Entrevista - Ele falou com o senhor? 
Z é de Lim a -Naquela horaele falava, 
naquela hora na beira da praia falava 
com todo mundo.

Entrevista - Era gente boa?
Z é de Lim a -Naquelaocasião não era 
ruim não. (risos)

Entrevista - Além de ficar andando na 
jangada, o senhor tinha dito para a 
gente que também filmou fazendo de

“A primeira vez que eu 
me aposentei eu recebi 

setecentos e vinte e um e 
quinhentos (...) Eu 

comprei um par de sapato 
comprei um chapéu, 

comprei...”

conta que um dos pescadores morria. 
Como fo i essa cena?
Zé de Lima - Porque tava filmando ali 
as jangadas, pegaram muitas afun- 
diadas, viu?! Aí, pegaram trançadas de 
lá pra cá. E eu vinha de jangada mais 
o Jerônimo. Aí, viramos a jangada, 
mesmo que no ponto de virar mesmo. 
Pegaram de inventar que tinha um 
pescador que tinha morrido, tava lá 
embaixo e tinha morrido. Aí, pegou a 
mergulhar, pra aqui, pra aqui, pra 
acolá... Pegaram o pescador. Aí subi
mos o pescador com a rede, fomos ver 
se ele estava morto. Eu me lembro que 
tinhamuita gente em terra, aí pegaram, 
puseram ele numa rede e subiram o 
morro, para enterrar lá em riba do 
morro.

Entrevista - Durou quantos dias essa 
filmagem?
Z é de Lima - Durou uns... quase um 
mês. Aquilo ali era só comendo di
nheiro.

Entrevista - O senhor ficou sem 
pescar, só trabalhando na filma
gem?
Zé de Lima - Não, eu só fui dois 
dias.

Entrevista - E  essa cena da morte 
do pescador apareceu no final? 
Zé de Lima - Apareceu, ali apa- 

} receu.

Entrevista - E o senhor se viu 
nessa hora?
Zé de Lima  - Vi lá, tudinho.

Entrevista - E  o que que o senhor 
achou de ver o senhor lá na tela do 
cinema?
Zé de Lima - Não, lá na tela a gente 
só via assim o vulto deles. Nem eles 
mesmos, os artistas, não via direito, 
era mode aquela cinza. Eles não 
declararam, podiam declarar lá: nome 
de fulano, de fulano, mas não. Não tô 
dizendo que eu disse assim: “Não 
presta não!”

Entrevista - Depois desse filme, al
guns jornalistas procuraram o se
nhor...
Zé de Lima - Procuraram foi muitas 
das vezes lá em casa. Me levavam pra 
aqui, pra aqui, pra acolá. Quando 
chegava, não sei como não botavam 
era o carro por riba de mim!

Entrevista - Para que era que eles 
procuravam o senhor?
Zé de Lima - Nada... Negócio de 
viagem, perguntava uma coisa, per
guntava outra, perguntava uma coisa, 
perguntava outra... Antes de vocês 
foram bem uns oito lá. Disse: “Vou 
mais não.”

Zé de Lima critica, em 
conversa com a equipe 
de produção da entre
vista. o  paJadar dos grã- 
finos: “O pessoal rico 
come até merda, ali 
tudo é no tempero".

Quando a equipe de 
produção chegou para 
levá-lo ao local da en
trevista, encontrou-o 
dorm indo no sofá de 
sua casa. Ele ainda foi 
almoçar e tomar ba
nho.
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José de Lima Entrevista

Zé de Lima é telespec
tador assíduo do pro 
grama Ceará Caboclo, 
na TV Ceará, canal 5. 
que se propõe a resga
tar manifestações cul
turais tipicamente nor
destinas.

Entre as danças típicas 
ap resen tadas pelos 
pescadores. Zé de Uma 
só p a rtic ip a va  do  
F andango , dança 
onde seus participan
tes vestem trajes da Ma
rinha.

Entrevista -Eosenhor depois via no 
jornal, assistia na televisão, o que 
tinha saído do senhor?
Zé  de Lim a - Não passava, não.

JEntrevista - Nunca saiu?
Zé de Lima - Nunca saiu. Olhe, naquela 
viagem que nós fomosmaiso Jerônimo, 
foram dois jornalistas daqui. Umcha- 
ma-se Saraiva, agora o outro eu não sei 
como é o nome dele. Eles enganaram 
muito nós. Recebiam aquelas coisas, e 
não entregavam a nós.

Entrevista - Seu Zé, o senhor acabou 
de dizer que fo i enganado inúmeras 
vezes pelos jornalistas, que procu
ravam o senhor e o senhor não viu 
nem o resultado do trabalho... Epor 
que o senhor resolveu dar essa en
trevista pra gente?
Zé  de Lim a - Que eu quis ver pela 
derradeira vez. (risos)

Entrevista - Quer ver se nós não 
vamos enganar o senhor, é?
Zé  de Lim a - Não, é porque eles 
prometem muito, né? Ôi, teve uma 
filmagem lá em casa que levou sete 
horas do dia, acabou-se era seis 
horas da tarde.

Entrevista - Era da televisão?
Zé  de Lim a - Era.

Entrevista - De qual televisão?
Zé  de Lim a - Não sei, não me 
lembro. Levaram dois garçons, levaram 
tudo, tudo... Lá na mesa, minha família 
todinhanamesa, uma mesa grande que 
tem lá em casa.

Entrevista - Por que era essa filmagem? 
Zé  de L im a-N ada, não sei não, certas 
coisas nem me lembro mais. Aí, a má- 
quinaali fora trabalhando todo tempo 
e ali servindo o almoço, depois servindo 
a j anta. Tudo al i sem nós se mover dal i. 
Tudim, o pessoal ládecasatudim . Só 
sei que quando saiu, trouxeram um 
pacote de farinha assim, até a farinha 
levaram, (risos) Até a farinha levaram, 
não disseram nem muito obrigado! 
Nem muito obrigado não disseram!

Entrevista - Seu Zé, o senhor acha 
importante que as pessoas contem, 
que as pessoas mais novas fiquem  
sabendo de tudo que o senhor fez, que 
saibam quem fo i e quem é o José de 
Lima?
Zé de Lima - E, mas muitos não 
acreditam. Tem muitos ainda que não 
acreditam, ainda tem gente que diz que 
nós não fomos à essa viagem para 
Argentina.

Entrevista - Seu Zé, há três anos atrás 
fo i feita uma viagem também por 
jangadeiros, que saíram aqui do

Ceará e foram ao sul com os mesmos 
pedidos que o senhor fez nas viagens. 
Que que o senhor achou disso?
Zé de Lima - Eu achei bem, eu achei. 
Isso aí foi em...parece que foi em 73 ou 
foi em 74.

Entrevista - Mas, Zé, essa que agente 
está falando é de quatro pescadores 
que saíram de lá da Prainha do Canto 
Verde.
Zé de L im a-A h! A quiloali,pra lá eu 
não sei não. Eu vi, na televisão quando 
eles iam entrando na barra da Bahia, 
mas aí ninguém soube mais o resultado.

Entrevista - Mas o senhor sabe que 
eles foram com os mesmos pedidos 
que o senhor fo i nas viagens. O que o 
senhor acha de tanto tempo passar e 
ainda continuarem os mesmos pro
blemas dos jangadeiros?

“(os jornalistas) 
Procuraram foi muitas 

das vezes lá em casa. (...) 
Quando chegava, não sei 
como não botavam era o 
carro por riba de mim!”

Zé de Lima - Para que melhor de que 
uma pessoa dizer assim: “Olha, no 
Ceará tem o hospital dos pescadores, 
como tem em toda parte.” Tem hospital 
aí de tudo, mas não tem do pescador. 
Não é o maior prazer até para o pes
cador mesmo, né? Cai doente, vai 
saber para onde é que vai. Mas não 
tem.

Entrevista - E o  senhor acha impor
tante os pescadores, hoje, continua
rem procurando lutar pra conseguir 
isso?
Zé  de Lima - Mas não tem quem 
procure mais não! Quem devia procu
rar era o interessado pelo pescador, 
que é o presidente da Colónia. Ele é 
que podia se interessar que ele arru
mava, eu tinha certeza que ele am i
mava.

Entrevista - E  qual vai ser a próxima 
viagem?
Zé de Lima - Pro cemitério, (surpresa 
e risos)

Entrevista - Que isso, rapaz!
Zé de Lima - É. Pra onde é que vai? Eu 
não tiro mais uma viagem dessa.

Entrevista - O senhor tem vontade de 
voltar pro mar e de viajar de novo?

Zé  de Lim a - Tenho mais não (silên
cio), cabou-se.

Entrevista - Seu Zé, nessa última 
viagem, que fo ife ita  há três anos, o 
objetivo fo i  pedir essas coisas que 
o senhor pediu na sua viagem tam
bém, mas tinha uma coisa diferente, 
que era denunciar, falar que os pes
cadores estão sendo expulsos das 
praias. O senhor vê isso, percebe 
isso, que os pescadores antes mora
vam na beira da praia, hoje só tem 
mansão? Como é que o senhor vê 
essa coisa?
Zé  de L im a - Porque morava tudinho 
na beira da praia, hoje em dia chega um 
diz: “Essa terra é minha!” Porque no 
tempo que a terra era arrendada do 
coronel Manuel Jesuíno, cadê? Hoje 
em dia, chega um rico, faz a casa dele, 
compra esse terreno aqui. Que aterra, 

ela não é certa, ela não é quadrada, 
ela é assim, pega aqui, vem aqui 
bem aqui (Zé de Lima explica que 
os terrenos não são retângulos 
perfeitos, no entanto, há proprie
tários que estendem suas cercas 
para além de suas posses para 
tom arem  suas propriedades ter
renos regulares). Pra cá do Cocó 
(rio que corta Fortaleza), naquelas 
salinas, ali finda essa terra do co
ronel Manoel Jesuíno. Agora tem 
gente rica lá, que fosse eu, ele tinha 
me matado, fazia fosse o que fosse, 
mas eu não cedia.

Entrevista - E porque é que os pesca
dores não podem mais morar, hoje, 
na beira da praia como eles moravam 
antes?
Zé  de  L im a - O nde é que eles têm 
terra? O rico tom ou tudo. Ali nós 
não podem os m orar mais não, mas 
antigam ente era só pescador, só 
pescador. Só quem  morava ali de 
gente rico, eram três ricos. M as aí 
viviam  com os pobres tudo perti
nho dos ricos, tudo morando vizi
nho. M as agora, qual é o rico que vai 
conversar com um pobre ali? Mas 
aquele cam arada ali que é rico, que 
tem aquele prédio ali de frente da 
igreja, já  quer tom ar um pedaço de 
terra  da m oça que mora bem aqui. O 
prédio dele chega bem aqui assim, e 
ele quer entrar p ra  cá!

Entrevista -Seu Zé, hoje os pescadores 
não podem mais morar na beira da 
praia, em compensação as jangadas 
já  têm essa parte que dá pra dormir 
dentro, que na época do senhor não 
tinha. O que que o senhor acha, o 
senhor acha que a vida do pescador 
é melhor hoje ou na época que o 
senhor pescava?
Zé de L im a - É antigamente, a vida de 
hoje não presta mais não!
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Entrevista - O senhor acha que o 
pescador hoje é explorado?
Zé de Lim a - E. Agora por que é que 
os pescadores são explorados? E 
porque não têm responsabilidade. Que 
o pescador sustenta tudo na beira da 
praia. Porque ele chega aqui de peixe, 
ele não vende a um colega um pedaço. 
Aqui no Mucuripe, nas outras praias 
não. Nas outras praia de Paracuru 
(praia do litoral cearense) pra baixo 
não tem isso não, quando a armadilha 
é cheia com peixe, a Colónia toma 
conta. Tudim, todo peixe é vendido no 
barracão, já  tem outro apoio. Aqui não 
tem essa ajuda. Um pescador que nem 
eu, tantos anos, os pescadores que eu 
ensinei a pescar, se eu chego para 
comprar um peixe, eu não compro, 
eles não me vendem, só querem vender 
tudo pro Jumbo (supermercado do 
grupo Pão de Açúcar). Quando me 
vendem, querem explorar. Não é só

um não, todos eles. Eu sou pescador, 
mas digo que o pescador é a raça mais 
ignorante que existe.

Entrevista - Para o senhor que fo i 
pescador, que pescou durante mais de 
oitenta anos, enfrentou dificuldades 
no mar, dificuldades em terra, qual foi 
a m aior vantagem de ter sido 
pescador?
Zé de Lima - A vantagem que ele tem 
é só como eu já  lhe disse. É dele ir, só 
fazer o que ele quer. Essa é a vantagem, 
não é cativo a nada Muitos não são 
cativos nem à família, porque se ele 
sabe que é cativo passa pra acolá, vai 
pegar um siri, vai pegar uma coisa Não 
se obriga tanto de ir para o mar. Outros 
não. Vão de qualquer maneira para o 
mar. Quando traz aquele objeto é pra 
casa, tudo o que ele faz é pra casa. E 
tem outros que não. Quando chegam, 
baixam o pau a beber ali. Esse acaba o

dinheiro. No outro dia, vai pro mar de 
novo, vai pescar. Se o dono dajangada 
não quiser que ele vá pro mar, paga um 
vale pra ele. Essa é a vantagem de quem 
é pescador, denão ser obrigado, cativo 
a fazer aquele trabalho, só fazer o que 
ele quer.

Entrevista - Seu Zé, a nossa entrevista 
está chegando aofim, eu queria agra
decer muito, mas antes eu queria de 
fazer uma última pergunta. O senhor 
disse que sonhava que estava via
jando, sonhava que eslava no mar, 
hoje o senhor ainda navega nos so
nhos?
Zé de Lima - Todo dia só sonho 
pescando, pegando tanto do peixe! 
Todo dia, todo dia, todo dia... E só 
sonho mais pescando mais um padri
nho meu, que já  morreu há muito 
tempo. Pegando peixe, todo dia eu 
sonho pegando peixe...

Algumas festas eram 
tradic ionais para os 
pescasdores como a de 
São Pedro, que se rea
liza na Igreja de Nossa 
Senhora da Saúde, e a 
Dança do Coco.
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