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ão houve alternativa. A entrevista teria 
t -  /  I f  mesmo de ser na própria banca, em 

0  meio à praça. Por um momento, a 
angústia : a m atilha de ruídos 

certamente dificultaria a captação do som, a acomodoção 
de todos não seria fácil, alguns hiatos seriam inevitáveis 
para o atendimento aos clientes. Mas como pedir de José 
Amaro Sobrinho, o Bodinho, que fosse de outra forma, justo 
ele que, em quase 40 anos de Praça do Ferreira, não faltou 
ao trabalho um dia sequer?

Pois no espelho da angústia, a satisfação: levamos 
cadeiras de p lástico , os gravadores estiveram , 
estrategicamente, sempre próximos ao entrevistado, as 
interrupções surgiram mas, mais que atrapalhar, nos 
ajudaram a melhor montar o fabuloso retrato desta figura 
cujahistóriaalgo se confunde com as letras que redigiram 
alguns dos acontecimentos mais interessantes desta cidade, 
de algumas décadas para cá.

Pois conversar com o Bodinho, como verá o leitor, é 
flanar pelamemóriade Fortaleza, percorrer uma privilegiada

teia de reminiscências que nos levam a uma cidade de 
outrora, bem diferente da atual, quiçá até mais feliz. 
Navegar por suas lembranças é. a exemplo, inebriar-se 
com a beleza de Dorothy Lamour, folhear a revista O 
Cruzeiro, beber no Bar Americano, ir pra casa de bonde, 
marcar encontros no Abrigo Central, ouvir os discos de 
Francisco Alves e Carlos Galhardo. É o retrato de um 
romantismo que, parece, perdeu-se nas ruas do tempo e na 
ânsia dos acontecimentos.

Todas estas imagens surgem namedidaem que ouvimos 
sua narrativa sempre segura, bem arquitetada, viva. Nas 
pequenas lacunas temporais entre pergunta e resposta, 
Bodinho parecia fisgar, implacavelmente, o passado: um 
rápido olhar para o infinito e sua aguçada percepção nos 
trazia cenas variadas, algumas bem alegres, vide quando 
vaiaram o sol na Praça do Ferreira, outras mais tristes, 
como as viradas de trem em que se envolveu. É pelas 
filigranas destes quadros, contudo, que nos tomamos 
espectadores de um documentário cujos personagens 
centrais são o Bodinho e a cidade de Fortaleza

Descobriráaindao leitor os caminhos trilhados por ele 
que tomaram-no tão popular, quase um mito, fato que, 
muito tranquilamente, assum e:'as auto-referências 
costumam ser não na primeira, mas na terceira pessoa. 
Estão patentes sua sagacidade e astúcia, bem como sua 
busca pela singularidade: “Eu procuro fazer, na Praça do 
Ferreira, como jornaleiro, a minha vida diferente dos 
outros” . Tanto é verdade que seu horário de trabalho é 
único, das dez da manhã, às dez da noite. Ele explica: “Os 
bancos abrem dez horas e a banca também só vai abrir às 
dez horas, porque a banca é a mulher do banco”. Relata- 
nos alguns “causos” com umaespirituosidade e graça que 
lhe são peculiares, vertendo, em seu discurso, ditados 
populares que provocavam risos abundantese demorados. 
Falante, comunicativo, querido, notablado da vida, Bodinho 
é ator de primeira categoria.

Seus clientes, de um leque amplo, vão dos anónimos em 
busca de leituras quaisquer aos fregueses cativos, alguns 
deles, personagens conhecidos da cidade. O fato é que a 
banca é efervescente referência, cm função não apenas 
dos compradores, mas também dos amigos que não saem 
de lá sem beber uns dedinhos de prosa. Há também 
celebridades que, claro, por lá se fizeram presentes, e 
dentre elas, a altaneira figura de Leonel Brizola, seu ídolo 
maior da política. Quem. entretanto, não tomaria assento 
no banco da bancado Bodinho seriao presidente Fernando 
Henrique: paraojomaleirodacidade,em direção a melhorias, 
“o caminho certo é mudar o goveno federar.

E sua vida, escrita e inscrita em páginas, estará em 
Memórias de um Jornaleiro, publicação que haverá de 
continuar a saga de Do Alto do Bode à Praça do Ferreira, 
hoje, fora de edição. Com Memórias de um Jornaleiro, ele 
comemora 40 anos de Praça do Ferreira, exatamente no 
ano 2000. Eh, Bodinho, aindanào li, mas já gostei...

Éisso. Cidadão de Fortaleza, figurado povo, formado 
nas esquinas da vida, nas aulas do dia-a-dia. Homem de 
cultura, de experiência vasta, opinião sobre tudo. Na banca 
de nossa memória, em meio à claridade de Fortaleza, lá está 
ele, vendendo jornais e doando lições de vida. Ele, o 
Bodinho, cearensidade à flor da pele.
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N o  primeiro contato 
com a equipe de pro
dução. Bodinho aceitou 
a entrevista mas avisou 
logo que não sairia da 
banca. A  entrevista teria 
que ser lá. durante o 
expediente.

Anda na primeira con
versa, Bodinho tirou do 
fundo da banca um ál
bum de fotografias, com 
as fotos da solenidade 
em que recebeu o titulo 
de C idadão de Fortaleza.
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Entrevista - Bodinho, há várias 
versões para o surgimento do seu 
apelido. Só procurando em jornal, 
a gente já  encontrou uma que fala  
que é porque você não gostava de 
tomar banho. Outra que falava que 
é porque você era louro quando 
era pequeno e falava muito alto. 
Outra que disse que era por causa 
do bairro “O Alto do Bode”, que 
era o bairro em que você morava 
em Senador Pompeu(município situ
ado no senão central cearense, a 
273km de Fortaleza) quando era 
criança. E ainda tem mais uma que 
diz que era um advogado de Sena
dor Pompeu que você fez uma raiva 
a ele e ele lhe chamou de bode. 
Afinal de contas, como fo i que sur
giu o apelido Bodinho?

Bodinho - A última.
Entrevista - A última? Quem 

era esse advogado? Ele morava em 
Senador Pompeu? Ele lhe co
nhecia muito? Foi uma raiva?

Bodinho-H oje, esse advo
gado mora no Rio de Janeiro, 
chama-se Antônio Alves. Quan
do era garoto, com a idade de seis 
anos, eu passava os dias quase 
todo na casa deste advogado. Só 
que todo menino quando é peque
no, com uma raridade, num gosta 
de malinar nas coisas. Mas pelo 
simples fato d’eu procurar mal inar 
numa das coisas que ele tava 
fazendo, surgiu a raiva por parte 
dele e ele jogou a minha mão na 
minha cabeça. Eu era louro, aí ele 
disse: “Sai daí, Bode louro". Aí 
com essa atitude dele, tinha três ami
gos dele presente, e tomou aquilo na 
cabeça e espalhou pela cidade. Aí 
pronto. Por causa desta raiva surg iu o 
apelido, e hoje, eu agradeço tudo a 
esse apelido. Porque a minha mãe, 
que já  é falecida, não gostavaque me 
chamassem de Bodinho, não. Mas aí 
ela foi, com o passar do tempo, ela foi 
sabendo que não era nada de ruim, o 
apelido que tinham me botado, de 
Bodinho. Senão fosse o Bodinho, hoje 
não era o Bodinho conhecido e talvez 
em toda a parte do mundo - porque 
tem uns turistas que vêm da Europa, 
que freqiientam a minha banca, aí 
através daquele meu livro que foi 
lançado Do alto do bode à praça do 
Ferre ira é que o meu nome surgiu na 
Europa, na Itália, na França, em Por
tugal e na Espanha. Esses quatro 
países, turistas frequentaram aqui e 
levaram meu livro para divulgar lána 
Europa umjomaleiro que nuncafaltou 
um dia de trabalho na sua banca. Tudo 
isso surgiu por causa do apelido.

Entrevista - Bodinho, os seus 
pais se separaram quando você

ainda era muito pequeno, e com 
isso você teve de morar em Senador 
Pompeu. Como deu esta mudança 
na sua vida, saindo de Arajara 
(distrito de Barbalha, município da 
região do Cariri, sul do Ceará, a 578km 
de Fortaleza)para Senador Pompeu, 
e o que ela trouxe para você como 
consequência?

Bodinho - Essa mudança foi 
muito essencial paraa família Porque 
em todos os casais existem as diver
gências por parte de ambos, ou do 
esposo ou da esposa. Então, surgiu 
por parte da esposa, que é m inha mãe. 
Surgiu um imprevisto e ela não gos
tou. Então, procurou se separar dele e 
vir para junto da mãe dela, que é a 
minha avó, falecida já. Foi num dia 
pela manhã, aminhamãe apanhou um 
trem do Juazeiro, vindo do Crato {am
bos localizados no Cariri, vizinhos), 
e, na estação do Juazeiro, o meu pai,

“(...) em Senador Pompeu, 
eu desde pequeno agradava 

a todos e tudo, então 
surgiu este meu apelido e 
todo mundo gostava de 

mim. (...) todo mundo me 
conhecia como Bodinho.”

que já  é falecido, perguntou à minha 
mãe se ela vinha embora para a casa 
da mãe dela. Ela disse que vinha. Aí 
então ele disse: “Você vai, mas...” Aí 
olhou pra mim, pôs a mão na minha 
cabeça e disse: “Taí o seu anjo da 
guarda”, que era eu. Aí viemos para 
Senador Pompeu, pra casa da minha 
avó, mãe da minha mãe. E lá surgiu o 
soerguimento da família Só que eu 
com seis anos de idade comecei a 
ajudá-la, através de uma fábrica que 
tinha em Senador Pompeu. Elatraba- 
Ihava na fábrica e eu também ajudava 
com vendas de tijolinhos e tapiocas 
que ela fazia para vender ao povo, ao 
pessoal, aos funcionários da fábrica. 
E com o ordenado dela e o lucro da 
vendaque ela fazia, a família sobrevi
via. E foi surgindo novas propostas 
pra mim, né? Quando foi aos oito 
anos, eu arranjei outro emprego na 
própria cidade, com revendas de 
jornais e revistas, e daí por diante fui 
crescendo, crescendo, crescendo, 
crescendo na profissão de jornaleiro, 
na cidade de Senador Pompeu. Foi 
quando eu passei para o trem da

estrada dc ferro. Aí já foi umarespon- 
sabilidade maior e, através dos trens, 
eu tive a oportunidade -  quando che
guei aos 16 anos-, através de um dos 
meus patrões, que tinha um bar aqui 
em Fortaleza, um dos bares mais fa
mosos de Fortaleza, que era o Bar 
Americano, este que eu saí do trem e 
fui ser gerente deste bar. Tinha o 
Majestic, que foi incendiado e hoje é a 
Lobrás (Lojas Brasileiras, situada 
entre a Praça do Ferreira e a rua 
Barão do Rio Branco), e tinha o 
Eldorado, onde era perto da livraria 
Alaor, só tinha estes três bares. E eu 
era um dos chefiadores do bar, era o 
gerente do bar, com dezesseis anos. 
Eram dois funcionários de balcão, uma 
garçonete e um gerente.

Entrevista - Ainda com relação 
à separação do seus pais, aos três 
anos, você acha que a ausência 
constante do pai na sua vida atra

palhou na sua educação, na 
sua formação pessoal?

Bodinho -  Não, porque em 
Senador Pompeu, eu desde pe
queno agradava a todos e tudo, 
então surgiu este meu apelido e 
todo mundo gostavademim. Prin
cipalmente quando surgiu o apeli
do, todo mundo me conhecia como 
Bodinho. Foi quando um dos cu
nhados deste advogado, que me 
pôs o apelido, me pôs como afi
lhado dele. E deste apadrinha
mento, ele me deu uma pequena 
educação enquanto era vivo - hoje 
é falecido também. Ele me deu 
uma pequena educação até o ter

ceiro ano primário. Mas com terceiro 
ano primário, que eu aprendi nas fun
ções dele, e essas funções de jornalei
ro, que luta com jornais e revistas e 
livros, com a cultura de um modo 
geral, e lutando com gentes letradas, 
deputados, com senadores, que fre- 
q Qentam a m inha banca, eu fui conse
guindo um QI além do terceiro ano 
primário que eu consegui no tempo de 
Senador Pompeu, com a ajuda desse 
meu padrinho. E hoje, com a pequena 
cultura que eu tenho como jornaleiro, 
eu cheguei ao ponto que cheguei atra
vés da imprensa falada, escrita e 
televisionada. Se não fosse essa parte 
de ajuda da imprensa escrita e 
televisionada, quem seria o Bodinho 
hoje, né?

Entrevista - A sua infância foi 
um misto entre brincadeiras e tra
balho. Mesmo começando a traba
lhar com seis anos de idade houve 
tempo para você brincar, brinca
deiras próprias da idade? Você 
teve uma infância feliz?

Bodinho -Tive. Tive porque dos 
três anos de idade, que eu saí da
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estação do Juazeiro do Norte para 
Senador Pompeu, a minha infância 
foi... como pobre, foi um negócio fora 
de série que eu não me esqueço nun
ca! E a única responsável por essa 
alegria na m inha vi da e em tudo foi a 
cidade de Senador Pompeu. Porque a 
vida do Bodinho se resume em três 
setores (e levanta três dedos da 
mão, indicando as fases da sua 
vida): o nascimento, que foi no Crato; 
acriação, que foi em Senador Pompeu; 
e a criatividade, que é esta aqui, que 
nós estamos aqui.

Entrevista - Você começou a 
trabalhar aos seis anos. Foi mais 
por uma necessidade ou havia uma 
exigência da família para que você 
fosse trabalhar?

Bodinho-Não, foi aminha atitu
de mesmo. Porque eu vendo que a 
minha mãe precisava, eu procurei 
aj udá-la. Elatinhase desligado do meu 
pai, que era o responsável pela 
família, então eu tinhaque dar uma 
de segundo pai. Então eu procurei 
ajudá-la através do meu trabalho.

Entrevista - Bodinho, sobre 
os trabalhos de venda dos jor
nais que você começou aos oito 
anos. Pra que empresas você 
trabalhou vendendo jornais? E 
quando foi que você começou a 
vender e a viajar em trem?

Bodinho - Em Senador 
Pompeu, era umaespécie de avul
so (venda avulsa). Os
revendedores que andavam no 
trem me creditavam aquela ven
da de jornais e revistas. Mas como 
avulso, não era como empregado. 
Agora, só depois que eu fui crescen
do, achei de arranjar uma colocação 
dentro do trem, na mesma profissão 
daqueles que me concediam os jor
nais e as revistas. Aí foi quando eu 
passei a trabalhar nos Diários e Rádi
os Associados (conglomerado de 
comunicação de Assis 
Chateaubriand), que era aqui na 
Senador Pompeu. Comecei a traba
lhar e, através de um dos diretores, 
doutor Orlando Mota, eu consegui 
arranjar a responsabilidade de 
gerenciar os dois trens.

Eram dois trens durante a sema
na, um ia e o outro voltava, e assim 
sucessivamente. Foi quando eu ar
ranjei outro rapaz pro outro trem e 
gerenciava os dois trens. Aí ele me 
concedeu uma carteira lá do jornal (O 
Correio do Ceará) como agente de 
vendas nos trens daRVC (Rede Via
ção Cearense, atual Rffsa -  Rede 
Ferroviária Federal S/A). Cada um 
tinha a sua caderneta de passe para 
trafegar no trem durante um mês. 
Mas foi quando eu sofri nove aciden

tes, quer dizer, acidentes nos termos 
mais esclarecidos, nos termos antigos 
eram conhecidos como viradas de 
trem. Então eu sofri nove viradas dc 
trem e eu fiquei pensando, porque 
cadapessoatem um negócio, um dom 
de inteligência, aí eu fiquei sondando: 
“Nove viradas de trem, meu Deus, 
será que na décima eu viajo pra junto 
de vossa?” Aí eu fiquei: “Não peraí!” 
Eu me ausentei do trem e vim pro 
Abrigo Central, que hoje é essa pas
sarela aqui onde hoje vocês estão. 
Devido à reforma da fabulosa Praça 
do Ferre ira, hoje em dia, feita pelo 
arquiteto Fausto Nilo, que teve esse 
dom de criatividade, de formar essa 
passarela aqui com essas bancas no 
centro, que é pra alguém que passou 
pelo Abrigo Central se lembrar onde 
era o abrigo central.

Aí foi quando eu saí do trem - 
devido àminhacriatividade espiritual-

“(...) a vida do Bodinho 
se resume em três setores: 
o nascimento, que foi no 
Crato; a criação, que foi 
em Senador Pompeu; e a 
criatividade, que é esta 

aqui (...)”

porque quem sabe na décima eu viajo 
parajunto de Deus? Aí eu vim parao 
Abrigo Central e, do Abrigo Central, 
de reformas em reformas - acontece
ram duas reformas comigo, a antiga, 
daquela praça dos canteiros grandes, 
feita pelo prefeito José Walter, e da
quela pra essa. Agora que essas duas 
reformas foi como a pessoa assistir 
dois filmes de guerra...violenta (em 
tom enfático). A primeira e a segun
da guerra. Não houve duas guerras? 
A primeirae a segunda? Pois mesmo 
assim foi o Bodinho nestas duas re
formas de Praça do Ferreira, a pri
meira reforma e a segunda.

Entrevista - Mas Bodinho, an
tes de você vir pra Fortaleza, você 
casou lá em Senador Pompeu, e 
depois fo i que você veio pra cá 
casado. Você já  veio empregado 
nos Diários Associados, fo i isto? Aí 
veio pra cá casado e depois fo i 
trabalhar no Bar Americano?  
Como fo i essa cronologia que eu 
não estou entendendo bem ainda?

Bodinho - Já sei! Você quer che
gar àquele ponto do cabelo, né? (risos)

Entrevista - Não, mas que pon
to é esse do cabelo?

Bodinho - Simplesmente, em 
1952 eu vim pra Fortaleza, eu me 
casei e vim pra Fortaleza. Só que no 
primeiro ano de casado eu tive aquela 
primeira raiva como casado e até hoje 
essa raiva nunca passou.

Entrevista - Que raiva fo i essa?
Bodinho-Quando um rapaz na

mora uma moça ele vê, no mínimo, no 
todo dela, uma coisa que ele acha 
importante e interessante na vida dele. 
E ou não é? Só que esta pequena coisa 
me causou esta raiva que eu não me 
esqueço nunca mais. Foi quando em 
52, eu vim para Fortaleza já  casado, 
porque eu casei em novembro de 52, 
e nessa época eu viajava nos trens 
ainda, só que era aquele trem luxuoso, 
aquele trem que se chamava Expres
so, queeraum dia de viagem daqui pro 
Crato. Eumecasei com umamoçade 

Senador Pompeu.
Na época tinha aqueles fil

mes de Dorothy Lamour (Atriz 
norteamericana, nascida em 
1914 e falecida em setembro de 
1996. Estreou no cinema em 
1936, com o filme “The Jungle 
Princess ” e seu último trabalho 
fo i “Creepshow 2"  em 1987), 
aquela grande artista americana 
que tinha os cabelos compridos, 
cabelos negros que pareciam ca
belo de graúna, uma pena de 
graúna. E então era uma das coi
sas que eu gostava nela. era o 
cabelo. Mas numa das festas de 
aniversário de gente pobre, que 

tem aquelas banderolazinhas na salae 
tudo, bazar de música do tempo da 
PRE-9 (prefixo da Ceará Rádio 
Clube, uma das rádios mais famo
sas do Ceará. Pertencente aos Di
ários Associados), radinho Phillips 
pequeno, porque não podia comprar 
rádio grande, né? E convidamos as 
vizinhanças da rua pra vir tomar um 
licor, porque ninguém podia dar 
whisky, whisky é pra gente rico, então 
eu dava aquela mesada de bolos, lico
res, aluá de abacax i - porque eu trazia 
muito abacaxi do Cariri e a sala 
ficou cheia de convidados. E naquele 
bazar de música, e tudo, surgiu um 
convite ao homenageado da festa, e 
uma das convidadas me chamou para 
dançar uma das músicas que estavam 
tocando. Eu não ia recusar a convida
da, e todos ali eram convidados, e eu 
aceitei. Fui dançar sem maldade 
nenhuma

Só que quando terminou a músi
ca, a minha esposa me chamou e 
disse: “Agora você vai dançar só co
migo”. Eu digo: “Tudo bem, pois não. 
Aí na próxima música nós vamos dan-

Para a pré-entrevista. a 
equipe de produção 
chegou uma hora antes 
do combinado sem avi
sar. Bodinho estava al
moçando e disse que 
os alunos iriam esperar 
Por uma hora...

Foi só um susto. Logo 
ele recebeu os alunos 
para uma conversa 
agradável, que durou 
em torno de cinquenta 
minutos. Foram relem
brados os principais mo
mentos da vida do jor
naleiro.
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A  produção visitou ainda 
a casa de Bodinho. para 
conversar com  sua 
família. Os alunos foram 
recebidos por sua 
mulher, D. AJzenir; pela 
filha Adriana, por sua 
nora. Magna e seu filho 
Ailson.

A  casa é um sobrado de 
esquina, situado no 
bairro Cristo Redentor, 
próximo à Av. Leste 
Oeste. Do  segundo an
dar. é possível ver toda 
a orla de Fortaleza. Uma 
vista invejável.
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çar”. Quando começou a tocar a pró
xima música, eu cheguei pra ela e 
disse: “Pronto, agoraé a nossa vez”. 
Aí ela começou a chorar. Eu disse: 
“Rapaz o que é isso? Tu me chamaste 
pra dançar e disse que naquele mo
mento era só nós que ia dançar e 
agora vai é chorar?” Ai eu fiquei 
desgostoso e cheguei pros convida
dos e disse: “Turma, vocês vão me ter 
um pouco de atenção porque eu tenho 
que viajar amanhã para o Cariri, e já  
são tarde, já  são dez e meia e eu tenho 
que me acordar cedo, se não eu vou 
perder o trem, aí é ruim pra mim”. 
“Pois não seu José, fique a vontade!”

Foi no dia seguinte, às três e meia 
damanhã, eu me acordei e viajei para 
o Crato - ela tinha o cabelo comprido 
como de Dorothy Lamour passei o 
domingo, passei a segunda no Crato, e 
quando foi na terça-feira, eu regres
sei aFortaleza. Quando bati na porta, 
de regresso, chamei pelo nome da 
esposa. Ela abriu a porta e foi 
mesmo que ter recebido uma pu
nhalada. Diga aí como é que 
ela estava? Estava com o 
cabeiinho cortado e frisado, só 
aquelas bolinhas pretas em cima 
da cabeça (risos). Mas eu não fui 
a desprezá-la. Porque hoje em 
dia, quando você se casa com 
uma moça, que acontece qual
quer coisinha, qualquer raivinha, 
já tá  na rua, como dizia na gíria, já 
tá na rua da amargura. Eu não 
podia desprezá-la não, continuou 
sendo a mãe dos meus filhos.

Entrevista - Bodinho. você saiu 
de Senador Pompeu em 1952, re
cém-casado com dona Alzenir. Por 
que vocês resolveram deixar Sena
dor Pompeu e sair para um lugar 
desconhecido, sair para Fortale
za, sem ter ainda um trabalho fixo 
aqui?

Bodinho - Não, trabalho fixo eu 
já  tinha, que era no Diários e Rádios 
Associados, como agente de vendas. 
Então, eu tinha já  um emprego fixo 
que era o Diário e Rádios Associados, 
na revenda de jornais. Revistas, eu 
levava daqui das duas distribuidoras. 
Só que nesta época, eu morava numa 
casinha alugada de 120 mil réis por 
mês - neste tempo era réis - aí traba
lhava, trabalhava, trabalhavae dinheiro 
quase que não dava nem pra pagar o 
aluguel da casa. Trabalhava dia e 
noite, viajando em cima de trem, pe
gando virada de trem e tudo, e não 
passavadaquilo. Foi quando em 52, na 
morte do famoso cantor Francisco 
Alves, através da revista O Cruzeiro, 
eu, antes da morte dele só vendia 50 
exemplares. Quando Chico morreu, 
eu passei a vender 400, chegou até a

500 exemplares da revista O Cruzei
ro. Foi quando eu pude comprar a 
primeira casinha, que hoje eu ainda 
moro em casa minha, agradeço a es
tas duas personagens. Não puderam 
me dar pessoalmente, mas me deram 
na morte: Chico Alves e (o ex-presi- 
dente) Getúlio Vargas. Getúlio 
Vargas em 54 e Chico Alves em 52. 
O lucro foi tão grande, que eu paguei 
a casa sem me sentir. E hoje, graças 
a Deus, quem tem uma casa pra mo
rar em Fortaleza é rico. Assim fiz.

Entrevista - E as condições de 
vida de vocês eram muito difíceis? 
Como era quando vocês chegaram 
aqui?

Bodinho - Não, não era difícil 
porque naquelaépocanão existia atai 
inflação. A gente vivia bem, graças a 
Deus, a gente trabalhavae vivia bem.

Entrevista - Você passou algu
mas situações difíceis aqui na capi

“Eu gostava de trem (...) 
mas só que eu não volto 
mais (...) Quem sabe se 

algum um dia pode 
outro trem virar por 
cima de mim e eu 
morrer de trem?”

tal. Você poderia contar alguma 
história complicada que você teve 
que superar?

Bodinho-Sobre vidadificil?Não. 
Estou em Fortaleza desde 52, depois 
que me casei. Eu devo tudo à cidade 
onde eu nasci, porque vim ao mundo 
na cidade do Crato, mas pra mim, a 
cidade de Fortaleza superou a cidade 
do nascimento.

Entrevista - Houve algum mo
mento na sua vida vontade de de
sistir e voltar para o interior, para 
Senador Pompeu?

Bodinho - Foi uma das cidades 
que eu, além dacidade do nascimento, 
que eu comparo como a minha segun
da cidade da minha vida. A primeira, 
a do nascimento, a segunda a de 
Senador Pompeu e a terceira Fortale
za. Mas Fortaleza supera as duas.

Entrevista - Nessas suas via
gens de trem que você falou, como 
é que fo i para o Bodinho, jornalei
ro, ajudar a registrar a tragédia do 
trem de Piquet Carneiro (município 
do sertão central do Ceará, distante 
329km da Capital), que virou em 
1951, já  que você era um dos so

breviventes do desastre? Oue re
cordação você tem dessa passa
gem?

Bodinho - Essa recordação foi 
ruim e foi boa. Boa, porque eu ajudei 
ao meu jáfalecido Geraldo Oliveira, o 
fotógrafo do Correio do Ceará, a con
duzir os flashes pra as fotos do grande 
desastre, que até hoje o povo ainda 
fala sobre esse desastre. Porque, du
rante o trabalho do fotógrafo, com a 
confecção dos flashes, eu ajudava 
ele, e tive que tomar um aperitivo de 
aguardente, porque não tolerava o 
mal cheiro, o mal estar. Dentro da 
cidade, não era só no local onde nós 
estávamos tirando os flashes, era na 
cidade toda aquele mal estar de víti
mas (enfatizando). Foram mais de 
200, viu? Eu passei o dia sem me 
alimentar. Tomei dois aperitivos e 
desses dois aperitivos eu passei o dia. 
porque eu não tolerei o mal cheiro e o 

mal estar durante o dia. Mas foi 
bom porque eu ajudei a própria 
empresa que eu trabalhava, o 
Correio do Ceará.

Entrevista - Você estava 
machucado nesta situação?

Bodinho - Não, não. Eu, du
rante o desastre, eu vinha num 
carro (vagão) que não foi muito 
afetado pelo desastre.

Entrevista - O senhor pas
sou por nove viradas de trem e 
saiu ileso de todas elas, certo? 
O senhor até ajudou a salvar 
vítimas e tudo o mais. O senhor 
acha que foram nove milagres 

ou fo i só sorte sua mesmo?
Bodinho -  Aliás, essa palavra 

sorte, o povo sempre costuma dizer: 
“Quem tem sorte é vaqueiro”. Mas 
pramim foi sorte. Não sei se é porque 
eu tenho o nome do pai de cristo, que 
foi São José, né? E Jesus gosta de 
ajudar os Josés. Então, não sei se em 
boa hora a minha mãe me pôs esse 
nome de José? E eu devo tudo a Deus, 
em ter sofrido nove viradas de trem e 
um assalto (bem enfático), que na 
mesma hora eu me vali de Deus e 
esse Deus me deu um dom pra que eu 
não sofresse um desastre, através de 
três assassinos que procuraram ma
tar o Bodinho, mas não conseguiram. 
Então eu acho que foi sorte minha, 
muita sorte. Não só pelas nove vira
das de trem, como esse assalto que eu 
tive naminha vida.

Entrevista - Nessa época em 
que você fo i jornaleiro, você já  
tinha um sonho de ter uma banca 
ou foi uma coisa que surgiu com o 
tempo?

Bodinho - Com o decorrer do 
tempo. Porque eu trabalhei 13 anos 
para uma firma, que hoje ainda existe
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essa firma, e eu era uma espécie de 
escravo. Eu pagava o aluguel da ban
ca. Depois de ter trabalhado 13 anos 
pra eles. eu vivia na base do aluguel. 
Mas surgiu outro amigo naminha vida, 
que eraam igo do proprietário da banca 
e, se não fosse esse amigo, a banca não 
seria minha hoje. E foi um dos grandes 
favores que eu não me esqueço tam
bém na m inha vida, né? Ele comprou a 
banca e me cedeu pelo mesmo preço, 
e desse mesmo preço hoje é o imóvel 
que o Bodinho sobrevive.

Entrevista - Você passou por 
nove viradas de trem e na nona 
você decidiu que estava na hora de 
parar, que na décima podia ser 
pior. Mas nas anteriores você não 
tinha medo de voltar para os trens?

Bodinho - Medo dava, viu? Eu 
gostava de trem, ainda hoje eu gosto, 
mas só que eu não volto mais pra trem 
porque eu fiz um comprom isso de não 
pisar maisemcimade trem. Quem 
sabe se algum dia pode outro trem 
virar por cima de mim e eu morrer 
de trem? (risos) Mas isso vai ser 
uma coisamuito difícil. Mas que o 
meu trabalho em trem era a mes
ma coisa destes motoqueiros hoje 
em dia, que a moto cai por cima 
deles, e tudo, quebra perna, quebra 
braço, e tudo, quando dá-se fé 
aquela pessoa emenda o braço, 
emenda a perna e vai andar de 
moto de novo. É como eu faria e fiz 
na época das nove viradas. Passei 
por uma, por duas, por três, por 
quatro aí foi seguindo, aí fui per
dendo o medo, viu? Mas sempre 
quando o trem corriademais eu ficava 
apavorado, mas já tava dentro dele, 
né? Aí sofri as nove, mas depois das 
nove foi que eu tive aquele pressenti
mento de afastar de trem e hoje eu não 
vou mais pra cima de trem não.

Entrevista - Falando um pouco 
de Fortaleza. Você falou que traba
lhou no Bar Americano, que era um 
bar muito tradicional. Onde é que 
ficava o Bar Americano? Quem fre
quentava o bar na época? E  como 
fo i trabalhar neste bar como profis
sional? Que lembranças você tem 
da frequência, dos anos que você 
passou, do lugar em que ele ficava?

Bodinho - Aliás, o Bar America
no foi umadas minhas grandes recor
dações durante a minha vida de 
trabalho. Porque o Bar Americano 
nunca saiu da minha recordação. Ele 
hoje não é mais o Bar Americano, 
mas continua na minha memória Ali
ás, o prcdio ainda é o mesmo.

Entrevista - Onde é que ficava?
Bodinho - Ele hoje é a farmácia 

Pague-Menos, na (rua) Guilherme 
Rocha com (rua) General Sampaio,

esquina. O prédio é o mesmo, as 
janelinhas onde o Bodinho dormia e 
acordava pela zoada dos bondes, às 
cinco horas da manhã, acordava, abria 
o bar e ficava esperando... Hoje, não. 
Hoje em dia os empregados ficam 
esperando que o patrão chegue, né? 
Era o contrário. Eu abria a banca (ele 
quer dizer o bar) e ficava esperando 
pelos funcionários que vinham traba
lhar: os dois balconistas e a garçone
te. Mas o prédio ainda é o mesmo e o 
bar, na época, era um dos três famo
sos bares de Fortaleza. Era o Bar 
Americano, o Eldorado, aqui na Praça 
do Ferreira, e o Majestic, que hoje é a 
Lobrás.

Entrevista - E quem frequen
tava o bar?

Bodinho - Porque o Bar Ameri
cano, além de ser um dos bares grã- 
finos, era um bar reconhecidamente 
frequentado por membros da impren

sa. Todos os jornalistas quando queri
am fazer qualquer coquetei, era lá no 
Bar Americano. Porque tinha um re
servado grande, mesas e tudo, e era 
bem atendido.

Entrevista - De quem o senhor 
lembra nessa época? As pessoas 
que frequentavam esse bar?

Bodinho - 0  famoso Caio Cid, 
um dos grandes jornalistas (Poeta e 
boémio. Ex-cronista do Correio do 
Ceará, jornal pertencente ao gru
po dos D iários Associados); 
Themístocles de Castro e Silva, que 
ainda hoje é vivo, que é um dos jorna
listas da AM do O Povo, que faz o 
programa Os Debates do O Povo 
(também fo i deputado estadual e 
federal de extrema direita pelo PSD 
e, atualmente, é articulista do jor
nal O Povo); na época a dona Adísia 
Sá (jornalista. Uma das fundado
ras do curso de Comunicação So
cial da Universidade Federal do 
Ceará - UFC, fo i ombudsman do 
jornal O Povo por duas gestões e é 
atual ouvidora da Rádio AM do 
Povo), a mãe dela tinha um hotel ali na

“Naquela época ali 
daquela foto, a minha 

mãe sempre dizia assim: 
'Atenção, mães de 

família! Prendam suas 
filhas, ele vai sair à ruá”

(rua) Senador Pompeu perto do Bar 
Americano. O hotel ficava na (rua) 
Senador Pompeu e o Bar Americano 
ficava na (rua) Guilherme Rocha. E 
nessa época, depois que eu saí do Bar 
Americano, trazia muitas mercadori- 
as pra mãe da dona Adísia Sá. E o Bar 
Americano era frequentado por qua
se toda a imprensa naquela época. As 
redações dos jornais eram tudo na 
(rua) Senador Pompeu, todos os jor
nais. Só que a cidade foi crescendo, 
foi crescendo, então as redações de 
jornais foram tudo lá pra banda da 
Aldeota.

Entrevista - Você teve uma vida 
boémia nessa época que trabalha
va no bar?

Bodinho-Não, eu tive uma vida 
boémia depois que eu deixei o bar e 
voltei novamente ao trem. Daí fui 
crescendo de idade, você sabe que o 
garoto quando passa a ser rapaz fica 

meio esperto, e tudo, cheio de 
namoradas. Aquela época ali, ó ! 
(aponta para sua foto antiga, 
bem moço, colocada sobre um 
amontoado de revistas da ban
ca). Naquela época ali daquela 
foto a minha mãe sempre dizia 
assim: ‘“Atenção mães de famí 1 ia! 
Prendam suas filhas, ele vai sair à 
rua!’’ (risos). Naquela época ali, 
sabe? Naquela época de conjun
to, não tem os conjuntos vocais 
que botavam a golada camisa por 
cima do paletó (na foto, Bodinho 
usa a gola da camisa por cima 
do paletó). Ainda hoje tem gente 
que diz assim : “Rapaz porque tu 

não tira várias xerox dessa foto pra 
vender aqui na banca? Tem gente que 
compra”, (risos)

Entrevista - O seu patrão no 
Bar Americano fo i o Francisco 
Soares, o responsável para que 
você trabalhasse pra ele, né? E 
também na sua levada para o Bar 
Americano. Em que o Francisco 
Soares contribuiu para a sua for
mação e crescimento pessoal? Ele 
fo i importante?

Bodinho - Seu Soares, pra mim, 
foi um segundo pai. Ele era de 
Aracoiaba (risos, pois o Salomão 
Filho, um dos alunos da turma, é 
natural de Fortaleza, mas passou a 
infância em Aracoiaba -  região do 
sertão central a 73km de Fortale
za), então, na época que eu o conheci, 
era um cara tão espetacular que ele 
conseguiu me tirar do trem para 
gerenciar o bar. Tanta confiança ele 
tinha em mim, que ele me tirou do trem 
e me entregou a chave do bar. E eu só 
saí do bar quando ele vendeu o bar, aí 
cu tive que transferir a chave para o 
novo proprietário.

Foi em torno de duas 
horas de conversa na 
varanda da casa, re
gada a muita coca-cofa. 
que nunca falta para 
satisfazer o vício de 3o- 
dinho.

A  produção foi apre
sentada também ao pa
pagaio e ao cachorro 
da casa O  papagaio é o 
xodó de todos Dia
riamente, Bodinho con
versa com ele antes de 
sair para trabalhar.
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Entrevista

Para descontrair, a dis
cussão de pauta da en
trevista, feita na sala de 
aula, foi acompanhada 
de muitos saquinhos de 
pipocas Gury.

A  entrevista foi marcada 
para um sábado, no fim 
da tarde Os alunos reu- 
niram-se uma hora 
antes no restaurante 
L'Escale. na Praça do 
Ferreira, para acertar os 
últimos detalhes.
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Entrevista - Nos primeiros con
tatos como jornaleiro dava para 
imaginar que essa seria a profis
são que você iria seguir para o 
resto da vida?

Bodinho - Foi. Eu tentei várias 
profissões aonde eu trabalhei em 
mercearia, na época que foi pra servir 
o Exército, eu fui para o Exército, 
voltei para o trem, e tudo. Mas a 
profissão que eu abracei com todo o 
amor foi essa de jornaleiro.

Entrevista - Depois de juntar 
algumas economias você comprou, 
inicialmente, o acervo da banca e, 
mais tarde, você comprou a banca 
mesmo Oual a sensação que o se
nhor sentiu em estar começando um 
negócio próprio e, naquele momen
to, sendo você o seu próprio patrão?

Bodinho - Porque é muito ruim o 
sujeito obedecer horário. Porque se o 
sujeito chega um pouquinho atrasado 
tem uma reclamação, e o sujeito 
sendo dono ele pode chegar a 
qualquer hora. Só que eu nunca 
quis isso. Mesmo como dono da 
banca, eu nunca quis chegar fora 
do meu horário. Um horário de
terminado por mim, fora da vida 
dos outros. Eu procuro fazer, na 
Praça do Ferreira, como jornalei
ro, a minha vida diferente dos 
outros. Os outros chegam cedo e 
saem cedo. E o Bodinho chega 
tarde e sai tarde, porque eu pego 
outra clientela. Tem amigos meus, 
clientes que sabem do meu horá
rio, às vezes chegam de viagem, é 
desses que gostam de ter um jor
nal e uma revista para passar o tempo, 
ai olha pro relógio e diz: “O Bodinho 
ainda tá aberto”. Aí vem e a banca 
está aberta.

Entrevista - Como é a sua rela
ção com os clientes? Como fo i que 
você fo i construindo isso? Tem cli
entes que são fiéis há muito tempo?

Bodinho -  Porque, por mais pe
queno que sejao negócio, ele tem que 
ser organizado. A organização é tudo 
na vida da pessoa. E assim eu fiz, 
desde o trem que eu viajava. São 
muitas estações daqui para o Cariri, 
para o Crato. Então, em cada estação 
eu tinha um tipo de clientes que com
pravam jornais e revistas, eujá levava 
tudo separado. Porque aorganização 
é tudo na v ida. E é isso que eu empre
go na banca de revista desde o Abrigo 
Central. E quem vive do comércio 
tem que ser organizado, porque senão 
vira isso aí (aponta para a sapata
ria Belém fechada). A Sapataria 
Belém. Quantas Sapatarias Belém 
existem fechadas? O próprio (hotel) 
Savanah fechado (Antigo hotel de 
Fortaleza, localizado na Travessa

Pará, esquina com Major Facundo, 
próximo à Praça do Ferreira. O 
imóvel pertence à família Jereissati 
e fo i fechado há, aproximadamen- 
te, dez anos). Porque não teve isso 
aqui (aponta para a cabeça), inteli
gência. Que se não fosse a inteligên
cia, o Savanah Hotel não estaria 
fechado hoje em dia. É por isso que o 
Bodinho está há trinta e nove anos na 
Praça do Ferreira.

Entrevista - Bodinho, isso é 
consequência de uma relação com 
seus clientes? Há uma mistura en
tre amizade e bom atendimento ao 
seu consumidor?

Bodinho- Exato, as duas coisas. 
O bom atendimento, o fixamento de 
horário, que influi também, queapes- 
soajá sabe que vem no horário que a 
banca está aberta E o proprietário da 
banca tem que saber as coisas que o 
cliente leva, que o cliente compra, o

“Eu procuro fazer (...) a 
minha vida diferente dos 
outros. Os outros chegam 

cedo e saem cedo. E o 
Bodinho chega tarde e 

sai tarde, porque eu pego 
outra clientela.”

seu jornal, a sua revista. Olhe, isso 
aqui tudo são jornais de clientes (mos
tra uma pilha de jornais ao lado). 
Eles já  vêm e sabem que tá guardado, 
não se preocupa mais. E eu faço, na 
banca de revista- isso foi criatividade 
minha-, dois cadernos, um masculino 
e outro feminino. Quando chega uma 
criatura, uma senhora, uma senhorita, 
freguesa da banca, eujá pego aquele 
caderno. Então tem o seu número lá, 
o número da freguesa, aí eu vou ver as 
coleções que ela leva. Consequente- 
mente, tem o respaldo financeiro, tan
to da parte masculina como da parte 
feminina. As próprias editoras fica
ram maravilhadas com esse meu es
quema aqui que eu faço com meus 
clientes. Esses dois cadernos é que é 
aparte principal, financeiramente, da 
banca.

Entrevista-Bodinho, atualmen
te, sua banca é bastante frequenta
da. Alguns clientes, inclusive, vêm 
aqui, diariamente pra conversar 
com o senhor. Como é que os clien
tes retribuem o tratamento que o 
senhor dá a eles?

Bodinho- Quando eu noto que o 
cliente é meio grosseiro, eu procuro 
acalmar, naquele meu sistema alegre 
de atender. Aí, as coisas depois termi
nam bem e ele acaba com a violência 
que ele se dirige à banca. Mas a 
pessoa que luta numa banca de revis
ta tem que tá sempre ativo pra conse
guir uma coisa a mais pra o bem da 
banca. Aqui próximo à banca tem o 
Café Valcan. Só que no Domingo, 
clientes da bancaO Bodinho frequen
tavam o Café Valcan. Compravam os 
jornais e as revistas e ia lá tomar o 
cafezinho e bater o papo. Aí, eles 
chegaram pra mim e disseram: 
“Bodinho, o Café Valcan vai fechar 
aos domingos. E agora? Onde é que 
nós vamos tomar o café agora? Com
prar o teu jornal, as revistas... e o 
café?” “Não tem problema nenhum. 
Só existe problema pra morte. Eu vou 
comprar uma garrafa térm i ca grande, 

um de vocês me dá o pacotinho de 
café e outro me dáo pacotinho de 
copo, aí tem café pra todo mundo 
dia de Domingo”. Consequente
mente, com isso, a banca cres
ceu. Chegou mais clientes pra 
tomar o cafezinho e bater o papo 
que batia lá no Café Valcan.

Entrevista - O senhor tem 
clientes que...

(pausa. Chega um cliente 
antigo da banca para pegar seu 
jornal dajá mencionada pilha de 
jornais: Themistocles de Castro e 
Silva)

Themistocles - Pode conti
nuar a entrevista, (risos) 
Bodinho - Pronto, um dos gran

des clientes da banca, deputado 
Themistocles de Castro e Silva.

Themistocles - (apontando um 
jornal) O meu, é?

Bo d in h o - (entregando) Tá aqui.
Themistocles - É uma entrevis

ta, é?
Bodinho - Ééé...
Them ístocles - Beleza! Bodinho, 

um grande personagem daqui de For
taleza! (Saindo) Obrigado.

Entrevista - Bodinho, nesset 
seus quase quarenta anos de tra
balho aqui na Praça do Ferreira, 
você tem clientes que lhe acompa
nham, e lhe têm sido fiéis já  nesse 
período?

Bodinho - Acabou de sair um 
agora. Doutor Cid Carvalho, profes
sor (jornalista e advogado, profes
sor dos cursos de Comunicação 
Social e Direito da UFC, ex-sena- 
dor da República)\ doutor Zé Ribei
ro; professor Geraldo Sá {professor 
de química de alguns cursinhos e 
colégios de Fortaleza). Ah... se eu 
for citar, pode botar folha de papel.
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Agora, os cadeiras cativas do Abrigo 
Central ainda são poucos. Hoje, vai 
falecendo um, aí eu tô botando outro 
naquela vaga. Quer dizer, nunca tem 
uma vaga aberta. Quando sai um, 
desaparece, Deus leva, aí eu puf! 
(gesticula), ponho outro no lugar, quase 
na mesma hora

Entrevista - Bodinho, viu que o 
jogo terminou?

Bodinho - Hum?
Entrevista - Tu viste que o jogo 

terminou?
Bodinho - O jogo terminou 

(apontando para a entrevista)?
Entrevista - Não, o jogo termi

nou (aponta a televisão). Eu ia per
guntar se tu não podias desligar a 
TV. (Chega o professor e ex-deputa- 
do Manuel Arruda. Bodinho o atende 
e depois desliga a televisão)

Entrevista - Você trabalha há 
trinta e oito anos aqui e nunca 
faltou. Por que essa obstina
ção pelo trabalho?

Bodinho - Aliás, não é só os 
trinta e oito anos. Desde os seis 
anosde idade, eu nunca parei! Só 
pra dormir.

Entrevista - O que o traba
lho significa? O que é o traba
lho na sua vida?

Bodinho - Você sabe que, se 
todo brasileiro fizesse ao menos 
75% do que o Bodinho faz, esse 
país erao primeiro país do primei
ro mundo.

Entrevista - Bodinho, você 
começou a trabalhar muito 
cedo, com seis anos de idade. E só 
cursou até a terceira série do pri
meiro grau, né isso?

Bodinho - Foi.
Entrevista - E vale a pena 

deixar o estudo de lado e se dedi
car apenas ao sustento através do 
trabalho?

Bodinho - (pausa) Não. Não 
vale a pena, não. Porque eu hoje 
agradeço a Deus em ter conseguido o 
poderio financeiro pra chegar a ter a 
família que eu tenho em casa, com a 
•ultura que eles têm. Através dos 
meus filhos, aonde a minha caçula é 
professora, leciona em três colégios; 
tem o caçula dos homens, que é cabo 
daPolícia Militar; e tem o mais velho 
dos homens, que é músico. E através 
do meu esforço, na minha banca, é 
que eu fiz por eles o que meus pais não 
tiveram condições de fazer comigo.

Entrevista - Mas o senhor acha 
que educação formal é uma coisa 
fundam ental nos dias de hoje? 
Apesar de você não ter seguido 
esse caminho, você acha que a edu
cação formal, nos colégios, você 
se formar e depois fazer uma facul

dade, é uma coisa interessante, ou 
até necessária, pros dias de hoje?

Bodinho - É necessário sim. Mas 
é coisa tão difícil! Porque o que eu 
vejo nas emissoras de rádio pela ma
nhã, da dificuldade de se educar um 
filho. Eu devo levantar as mãos pro 
céu e dar graças a Deus em ter aquela 
minha filha professora em casa. E 
agradecer também à banquinha de 
revista, porque através dos meus 
papeizinhos que eu vendo na banca, 
foi onde eu me lembrei dela, quando 
ela terminou o segundo grau. Quer 
dizer, eu não tinha dinheiro suficiente 
pra pagar cursinho pra ela, aí eu tive 
que me valer do fascículo de vestibu
lar da editora Abril. Foi quando toda 
semana eu tinha na cabeça de levar 
aquele fascículo pra ela. E ela, no 
quartinho dela, estudava, estudava, 
estudava. Ainda hoje ela tem os qua
renta fascículos, todos bem no vinhos,

lá na estante dela.
Entrevista - Bodinho. como o 

senhor mesmo falou, o senhor não 
pára. Só pára pra dormir.

Bodinho - Pra dormir.
Entrevista - Pois é, mas esse 

tempo, não sei nem se é em excesso, 
que o senhor dedica ao trabalho, o 
senhor não sente falta de dividir o 
seu tempo também com a sua 
família?

Bodinho - Não, porque esse ve
xame que eu tive agora por último, já  
no final da idade... Mas na minha 
juventude, eu me dediquei muito à 
família, tinha mais espaço de tempo. 
Era um trabalho que não era tão vio
lento como é agora. A responsabilida
de era menos. Então tinha mais tempo 
daminha convivência com a família.

Entrevista - O senhor não sente 
falta dessa convivência hoje?

Bodinho - (pausa) Aliás, a gen
te sente, né? Sente, mas eu sou uma 
pessoa que só entro naquilo que eu 
posso. Porque tem muita gente hoje 
que prefere viver todo folgado. Eu 
não gosto disso. Porque é como tem o 
ditado, o provérbio antigo, que a pes

soa só deve pegar na rodilha podendo 
com o pote. E é por isso que eu me 
dedico ao trabalho, pra não faltar nada 
na minha família.

Entrevista - E como é a sua 
relação hoje em dia com a sua 
família? Devido a esse tempo enor
me gasto no trabalho.

Bodinho - Aliás, tanto os filhos 
como a esposa já  sabem do meu es
forço. A maior parte das bancas fe
cham cedo, porque os compromissos 
deles com os clientes são menores do 
que os do Bodinho. Tem cliente aqui 
que se eu fechar a banca agora (por 
volta de 5 da tarde), daqui a uma 
meia hora chega aqui e vê a banca 
fechada, e no outro dia tem a recla
mação. E cu não gosto que ninguém 
reclame nada. Dentro do meu horá
rio ! Que eles já  sabem a hora que eu 
abro e já  sabem a hora que eu fecho. 
Esses outros não têm horário, fecham 

a hora que quer. Eu não. Eu man
tenho um horário determinado por 
mim, de acordo com aqueles meus 
clientes, que me trazem o susten
to financeiro.

Entrevista - E qual é o ho
rário?

Bodinho - Dias úteis, eu abro 
sempre depois das dez. Eu tive a 
idéia de responder a muita gente 
que faz essa pergunta, que eu 
sempre passava em frente aos 
bancos e via aqueia multidão de 
gente na porta. Eu digo rapaz, no 
sol quente, esperando que o ban
co abrisse! E eu sei que normal

mente os bancos só abrem dez horas, 
né? Aí um sujeito perguntou: “Rapaz, 
por que é que tu só tá abrindo a banca 
depois de dez horas?”. Eu digo, é o 
seguinte: “É porque, até agora, eu não 
enriquei, e quem é rico são os bancos. 
Então os bancos abrem dez horas e a 
banca também só vai abrir às dez 
horas, porque a banca é a mulher do 
banco!” . Aí todo mundo riu. (risos) 

Entrevista - Bodinho. em todos 
esses anos, houve momentos mais 
difíceis no seu trabalho? Quando 
você pensou ‘'puxa, eu tô meio can
sado, eu tô precisando tirar umas 
fé r ia s”, ou então "nossa, eu tô 
adoentado, tô aqui quebrado mes
mo, mas, vou ter que ir trabalhar 
Então, nesses anos todos em que 
você não faltou, como é que você 
reagiu? Quais foram esses momen
tos? Quando eles ocorreram? Se é 
que eles ocorreram...

Bodinho - Aliás, durante os trin
ta e nove anos incompletos na banca 
de revista, eu nunca tive moleza, né? 
De dizer assim: “Hoje eu tô ruim, não 
posso ir abrir a banca.” Não, nunca 
aconteceu. Agora, esse negócio do

“Você sabe que, se todo 
brasileiro fizesse ao 

menos 75% do que o 
Bodinho faz, esse país 
era o primeiro país do 

primeiro mundo.”

Faltando vinte minutos 
para a hora da entre
vista. os alunos deixa
ram o restaurante, pra- 
ticamente expulsos d e  
vido ao horário de fe 
chamento Alguns fo
ram visitar a coluna da 
hora, a fonte e o poço 
da Praça do Ferrara

Faltando dez minutos 
para a hora marcada, a 
aluna Ana  Javes foi 
avisaraoBodinhoque a 
equipe já havia che 
gado. Ele, que estava 
novamente almoçan
do. apontou para o re 
fógioedissequeaturma 
estava adiantada.
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Entrevista

Às i6:00hs em ponto, 
foram arrumadas as 
cadeiras e a mesa em 
frente à banca. Assus
tado com o cenário. B o  
dinho perguntou: "isso 
é um banquete?"

Enquanto os alunos se 
acomodavam. Bodinho 
decorou o ambiente 
com sua fotografia anti
ga O  bigode, os óculos 
escuroseamoldura da
vam o  toque especial á 
foto.
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sujeito tá com uma dor de cabeça, tá 
com uma febre, tá com mal estar, e 
“não. eu não vou, não”. Não, isso fica 
praqueles que é empregado do FHC 
(Fernando Henrique Cardoso). 
Que tem que vir de qualquer maneira. 
Então, eu, durante esses trinta e nove 
anos. eu só tive de ir ao médico duas 
vezes. Uma pra fazer um curativo de 
um acidente que eu tive. num assalto 
perto da minha casa, e outro porque 
recebi uma pancada na perna, e a 
perna ficou um pouco inchada. Mas 
eu vinha pra banca. Fiquei com a 
perna um pouco levantadae tudo, mas 
vinha pra banca orientar aquilo que 
não podia sentir a minha ausência. Aí 
foi quando eu precisei de um dos 
filhos, e esse meu filho, que tem um 
pouco de prática da banca, me deu 
uma pequena ajuda durante uma se
mana. Mas durante uma semana que 
eu fiquei melhor, aí eu passei a fre
quentar a banca normal mente.

Entrevista - Nunca pensou 
em tirar férias?

Bodinho - Hoje em dia acho 
que nem é bom tirar férias. Pro
blema financeiro também não 
permite, né? A não ser aqueles 
caras que têm muito dinheiro, que 
ganham muito, né? Então, esse 
pode tirar as férias. Mas, eu ima
gino ainda tirar umas férias, mas 
imagino nas consequências dos 
clientes, aonde eu não posso me 
ausentar, sair daqui pro banco, 
pra depositar dinheiro das revis
tas. Aí chega um cliente e per
gunta: “Cadc o Bodinho?” Diz: 
“Foi pro banco”. Ficam achando ruim 
o espaço de uma meia hora, e você 
ainda pergunta se eu tenho condições 
de tirar férias? (risos)

Entrevista - Bodinho, há trinta 
e oito anos, fixada no mesmo local, 
a banca do Bodinho acabou se 
tornando uma referência pra mui
tas pessoas aqui em Fortaleza. Qual 
a importância que isso tem pra você, 
de ser uma referência na cidade de 
Fortaleza?

Bod in ho - Pelo uma parte é bom. 
E pela a outra parte é ruim. São onze 
bancas na Praça do Ferreira, mas só 
procuram aminha, Eu fui vendedor de 
ingresso do Estádio Presidente Vargas 
muitos anos, eu fui um dos que dei a 
maior renda do último clássico (refe
re-se à disputa entre Fortaleza e 
Ceará, os dois clubes de futebol de 
maior torcida no Estado) do Estádio 
Presidente Vargas. Foi esta banca. 
Ainda me lembro como se fosse hoje: 
trinta e dois mil e quinhentos cruzei
ros. Foi no ano de 1973. Fazem quantos 
anos? Vinte e seis, né? Ainda hoje 
vem gente. Só que o Bodinho deixou

de vender ingresso. Então, depois de 
vinte e seis anos, todos os anos, os 
desportistas ainda vêm procurar in
gresso aqui. Olha, teve até um advo
gado que disse: “Rapaz, bota uma 
placa aí!”. Eu digo: “Doutor, não adi
anta botar placa, que eles vêm, não 
tem nem perigo deles não virem bus
car ingresso do jogo do estádio”. Mas, 
diz: “Bodinho, vi mesmo que nome é 
nome. Você é que nem o relógio 
Omega. Antigamente tinha o relógio 
Omega, que ainda hoje é um nome. 
Você criou um nome na praça do 
Ferreira”. Pode botar ingresso em 
todas as bancas, mas o pessoal só 
vem buscar aqui o ingresso.

Entrevista - Bodinho, você é um 
personagem da cidade. Como é a 
sua relação com essa popularidade?

Bodinho - Aliás, essa populari
dade é boa e é ruim. É boa no sentido 
de atender, falar com os amigos aon

de se encontra. E é ruim porque quem 
sabe se amanhã, eu não posso tá 
sofrendo as consequências desse alei
jado, o irmão do Zezé de Camargo 
(refere-se a Wellington Camargo, 
irmão paraplégico da dupla serta
neja Zezé de Camargo e Luciano, 
que fo i sequestrado em Goiânia). 
O sujeito pode me agredir, me se
questrar no meio da rua, aí pensa que 
eu tenho milhões pra minha família 
pagar o resgate, né? Mas, eu sempre 
procuro andar pelos setores onde tem 
gente. Porque com gente, não tem 
condições de haver um sequestro, né? 
Porque não é possível. Vá olhar que 
esse sequestro desse aleijado, o alei
jado tava num local apropriado pra 
haver um sequestro. Se ele não tives
se, não tinham sequestrado ele. En
tão, essa popularidade, eu digo, é boa 
e é ruim nesse sentido.

Entrevista - E qual é o lado 
bom?

Bodinho - O lado bom é porque 
através da imprensa falada, escrita e 
televisionada, é que todo mundo me 
procura, tanto as televisões como os

“(...) quem é rico são os 
bancos. Então os bancos 
abrem às dez horas e a 
banca também só vai 

abrir às dez horas, 
porque a banca é a 
mulher do banco!”

jornais, pra dá entrevista. E eu agra
deço a esse povo, porque eu vivo 
numa classe que precisa dc uma aju
da, a classe de jornaleiro, que é uma 
classe sofredora que trabalhao dia-a- 
dia. E então na parte boa é essa aí, que 
eu procuro ajudar aos próprios am igos 
da profissão.

Entrevista - Você gosta de ser 
popular?

Entrevista - O que é ser popu
lar pra você?

Bodinho-E ser os Aírton Senna 
da vida (ri).

Entrevista - Você gosta? 
Bodinho - É bom, viu? É bom 

porque em todo canto o sujeito é 
chamado, é bem quisto. Aliás, se não 
fosseessaminhapopularidade,oque 
era do Bodinho em Fortaleza, pra 
arranjar as coisas? E onde eu chego, 
as portas se abrem.

Entrevista - Você acha que essa 
popularidade facilitou você a 
conquistar clientes aqui?

Bodinho- As duas. Aminha 
popularidade e a m inha intel igên- 
ciado trabalho.

Entrevista - Como é que 
essa popularidade ela fo i se 
sedimentando e quando fo i que 
você notou que você era uma 
figura popular, uma figura co
nhecida aqui na cidade de For
taleza?

Bodinho - Aliás, essa popu
laridade foi tão boa, que eu agra
deço aos meus clientes. Dias atrás 
faleceu um cidadão na (avenida) 
Desembargador Moreira, o pri

meiro nome chamava-se Marcelo. 
M arcelo não-sei-o-quê Dias - 
Bodinho. Porque no comércio não 
existe a matriz e as filiais? Não é? 
Pois eu sou uma espécie de matriz. 
Porque tem vários Bodinhos escondi
dos em toda parte do Brasil. Esse 
Marcelo que faleceu, na 
Desembargador Moreira, foi um pâ
nico! Botaram no convite demissa em 
letras garrafais: “BODINHO”. Cria
tura, tinha um cidadão, amigo meu, 
que era cliente da banca e vinha via
jando do interior, quando abriuojomal 
que viu a cruz, convite de missa, 
Bodinho, aí ele fechou o jornal e quan
do chegou na rodoviária não foi nem 
em casa, veio diretamente aqui na 
praça. Quando chegou que viu a ban
ca fechada, disse: “Foi ele mesmo”. 
Aí ficou aqui na porta, esperando por 
alguém que viesse dar informação. E 
quando eu parei aí, que desci com a 
malota, que ele olhou, disse: (grita) 
“Rapaz!!! Tu me mata!!!” (Risos)Eu 
disse: “O que foi, rapaz?” “Rapaz, eu 
não fui nem em casa. Tá aqui o jornal, 
eu vi teu nome aqui, convite de missa,
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aí eu vim saber se era você mesmo. 
Agora pronto, agora eu posso ir tran
quilo pra minha casa r (mais risos)

Entrevista - Foi nesse momento 
que você notou a sua importância?

Bodinho - Notei. é. Como é bom 
vocêdi2er...

Entrevista - Foi quando esse 
episódio?

Bodinho - Foi agora, esse ano 
passado, foi.

Entrevista - Mas voltando um 
pouco, quando fo i que você notou 
que era uma figura popular, co
nhecida na cidade de Fortaleza, a 
partir de que momento? E como é 
que essa popularidade fo i aconte
cendo, ela fo i se firmando aqui na 
cidade?

Bodinho-Foi quando através do 
jornal A ÚltimaHora, do Rio de Janei
ro, eu consegui 262 assinaturas. Eu 
recebia 300 exemplares e o resto era 
pra venda avulsa. Mas 262 eu 
tinha que separar, que era dos 
clientes, tudo nominalmente, tinha 
o nome e o endereço dos clientes.
E através desses 262 clientes do 
Ultima Hora, foi quando o meu 
nome começou a surgir, devido à 
pequena organização da banca.
Era no Abrigo Central, perto do 
Café Havaí. Então, eu vendia os 
jornais. Cada um tinhao seu nome 
e o número no jornal. Mas devido 
àquele negócio de comunismo, 
houve aquela ditadura, daquela 
época, aí chegou um deles man
dando isolar o nome dele do jor
nal, porque A ÚltimaHora era um 
jornal reacionário (ele quis dizer 
revolucionário).Aí ele dizia assim: 
“Bodinho, risca meu nome da assina
tura aí”. O medo de ser preso, sabe? 
E esses 262jornais, ficou reduzido a 
quinze, o resto se afastou todo. Mas 
afastou assim, do jornal, mas ficou 
freqQentando abanca. Daí, começou, 
né? Mesmo aqueles quinze que fica
ram, ficou aquele movimento na ban
ca, e foi crescendo a popularidade.

Entrevista- Bodinho, além do 
titulo de cidadão de Fortaleza, con
cedido a você em 1995, você rece
beu o título de jornaleiro padrão. 
O que esses títulos significam na 
sua vida?

Bodinho - Naprofissão é tudo. E 
tudo porque na profissão de jornaleiro 
nunca aconteceu um caso desse. E eu 
consegui esse título porque nós tínha
mos uma associação, Associação dos 
Jornaleiros, mas ela estava abando
nada. Não tinha um cabeça, um pre
sidente, não tinha nada. Tava tudo 
afastado da profissão. Então, foi quan
do através do jornalista lá do Correio 
do Ceará, Adauto Gondim (Poeta),

umatardeeu digo: “Seu Adauto, que 
é que se faz pra reaviver a nossa 
Associação de Jornaleiros?”. Ele dis
se: “Bodinho, eu vou falar com o 
Chico Auto, professor Chico Auto 
(Francisco Auto Filho, filósofo e 
professor de filosofia da Universi
dade Estadual do Ceará -  UECe. 
Jornalista, ex-militante de esquer
da preso na ditadura e um dos 
fundadores do Partido dos Traba
lhadores -  PT - n o  Ceará) e, atra
vés dele nós vamos procurar reaviver 
a Associação”. Foi nessa atitude que 
nós procuramos com a Associação 
organizar tudo de novo, todos os jor
naleiros pagavam a sua mensalidade 
direito, foi quando nós partimos para 
um sindicato. Aí do sindicato, foi quan
do aprofissao de jornaleiro ficou com 
aquela credibilidade, e eu passei a ser 
considerado como uma liderança na 
classe.

Entrevista - Você chegou a ser 
presidente do sindicato, da asso
ciação, alguma coisa assim?

Bodinho - Não. Eu nunca procu
rei ser presidente, mas sempre votava 
no candidato da minha preferência.

Entrevista - O quê é que esses 
títulos trouxeram pra você de feli
cidade, de coisas boas?

Bodinho - Aliás, eu comecei a 
ser alguém na minha vida depois des
ses títulos, né? Através do sindicato e 
da associação. Eu cheguei a ser co
nhecido nas editoras de jornais, tanto 
do sul como da capital.

Entrevista - Bodinho, pela sua 
popularidade, muitas pessoas famo
sas, muitas celebridades já  vieram 
aqui à sua banca. Já veio o (Leonel) 
Brizola, (a atriz) Patrícia Pillar, né? 
Que outra pessoa você gostaria que 
viesse aqui? Que sentasse aqui nesse 
banquinho de madeira?

Bodinho - O mesmo que sentou 
pela primeira vez.

Entrevista - Quem?
Bodinho - ...que ele ainda está 

me devendo essa visita. Leonel dc

Moura Brizola. Pramim, como políti
co nesse país, só existe ele, o resto 
tudo é japonês (risos).

Entrevista - Quem mais já  an
dou aqui?

Bodinho - O próprio Pelé teve 
aqui no Hotel Savanah e eu fui dá-lhe 
um abraço como um desportista, e ele 
reconheceu, pela apresentação do jor
nalista, como um dos jornaleiros mais 
conhecidos e mais antigos da praça, e 
torcedor do Santos Futebol Clube.

Entrevista - Bodinho, mais uma 
pergunta. A respeito da política, o 
senhor falou que gostaria que o 
Brizola voltasse a sentar. Se o se
nhor tivesse que escolher outro 
político que não fosse o Brizola pra 
sentar aqui, quem poderia ser?

Bodinho - (longa pausa) Deus 
já  levou.

Entrevista - Quem era? 
Bodinho - Tancredo Neves. 

Entrevista - Vivo, nenhum? 
Bodinho - Não.
Entrevista  - E por que 

Tancredo Neves?
Bodinho - Porque sem fazer 

mal nenhum a brasileiro, aconte
ceu o que aconteceu com ele. 
Sem dever nada a brasileiro ne
nhum, mas fizeram aquilo que fi
zeram com ele. Então, é o meu 
segundo político.

Entrevista - E Bodinho, por 
que você acha que as pessoas 
procuram você na sua banca? 
As celebridades que desembar
cam em Fortaleza... Por que 
você acha que essas pessoas 

vêm pra cá? Como Patrícia Pillar, 
ou...

Entrevista - Nelson Gonçalves, 
é verdade?

Bodinho - (rindo) É.
Entrevista - Nelson Golçalves. 

Enfim, por que elas vêm atrás de 
você?

Bodinho - Porque, normalmen
te, a maioria dos taxistas, quando pe
dem pra comprar jornais e revistas, 
ele não vai pra outra banca. Porque o 
próprio taxista não tem outra banca 
pra trazer o turista. Tanto o turista 
como o desportista, né? A Patrícia 
Pillar. Elaprocurou um jornal, o Jornal 
do Brasil, aí o taxista lembrou-se logo 
do meu nome, aí trouxe ela aqui. 
Como eu não tinhao Jornal do Brasil, 
mas eu reconhecidamente conheci 
que era ela, aí mandei apanhar um 
jornal no meu amigo do lado da praça 
e o jornal veio às suas mãos. E foi a 
segunda pessoa que sentou-se no ban
co. Esse banco aqui, que ninguém 
compra. Esse aí (apontando para o 
banco alto de madeira, que hoje 
serve de suporte para jornais). O

“(...) chega um cliente e 
pergunta: 'Cadê o 

Bodinho?' Diz: 'Foi pro 
banco'. Ficam achando 
ruim (...) e você ainda 
pergunta se eu tenho 

condições de tirar férias?”

Mesmo com o início da 
entrevista, Bodinho não 
desligou a TV, que trans
mitia o jogo Santos x 
Vasco, peio torneio Rio* 
São Paulo.

O  jogo  só terminou de
pois das 17;00hs. O  pia* 
car foi de 3x2 para o 
Vasco. No entanto, Bo- 
dinhojá não mais pres
tava atenção ao jogo e 
nem percebeu quando 
este terminou.
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Bodinho estava vestido 
com sua bata cinza de 
sempre. Do lado es
querdo do peito, um 
broche dourado do Pa
dre Cícero.

O  jornaleiro tinha dito 
que continuaria aten
dendo aos clientes du
rante a entrevista. N o  
entanto, envoJveu*sena 
conversa e passou a 
atendê-los com pressa 
para voltar ás histórias.
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primeiro foi Leonel de Moura Brizola. 
Segundo, a Patrícia Pi liar.

Entrevista - Como é que fo i esse 
episódio em que o Leonel Brizola 
veio pra cá e sentou nesse banco?

Bodinho - Foi em 1988, quando 
eu fui um dos candidatos a vereador. 
Então o candidato a prefeito, que veio 
fazer a divulgação do seu nome pelo 
partido, pelo PDT, veio do aeroporto 
diretamente aqui pra minha banca. 
Sentou- se no banco e do banco foi pra 
o Theatro José de Alencar, pra o 
pequeno comício que ele fez lá. Foi 
numa tarde de sábado. Isso aqui ficou 
lotado de gente. Eu nunca vi tanta 
gente na minha vida na banca de 
revista. E depois, no dia que eu recebi 
o título de Cidadão de Fortaleza. Foi 
as duas maioria de gente aqui.

Entrevista -  £  o senhor teve 
oportunidade de conversar com o 
Leonel Brizola e falar...

Bodinho - Foi.
Entrevista -  E falar a ele de 

sua admiração...
Bodinho - Ele perguntou- 

me se eu abria a banca todo dia. 
“Hátrintae cinco anos, doutor, eu 
nunca fechei dia nenhum”. Ele 
disse: “E sexta-feira da paixão o 
senhor abre a sua banca?” Aí eu 
respondi: “O senhor com pra jor
nais sexta-feira da paixão?” 
“Compro.” “Então a banca tem 
que estar aberta, para receber o 
jornal na sexta-feira” .

Entrevista - Bodinho, na úl
tima reforma da Praça do 
Ferreira, realizada na primeira 
gestão do prefeito Juraci Magalhães, 
as bancas adquiriram uma maior 
sofisticação, adquiriram esse forma
to assim... viraram verdadeiros qui
osques. Uns ficaram  mais bem 
equipados, outros ficaram mais sim
ples. Qual fo i a mudança, se é que 
internamente houve alguma mudan
ça, na Banca do Bodinho. em rela
ção à concorrência aqui na Praça?

Bodinho - Existiram as partes 
negativas por parte de meus amigos 
que não gostaram. Mas outros não. 
Gostaram porque receber uma banca 
toda no granito em troca de uma 
banca toda de ferro, enferrujada, existe 
muita diferença. Então, só foi ruim 
para um, que tinha uma banca enorme 
lá na outra esquina da praça. Esse 
achou ruim, porque é como você estar 
numa casa de taipa e passar prum 
bangalô. E conseqíientemente, tando 
num bangalô e mudar pruma casa de 
taipa -  foi o caso dele.

Entrevista - Mas, Bodinho, 
mesmo com essa estrutura externa 
que vocês ganharam de granito, 
internamente, a sua banca ainda é

diferente das outras. Tem banca 
computadorizada, tem banca que 
coloca ar-condicionado. Isso tudo 
pra incentivar a concorrência, pra 
atrair mais clientes. Você não se 
preocupa com a concorrência, você 
não se preocupa em modernizar 
mais a banca?

Bodinho - Não,eu procuro fazer 
a minha banca simples, como a en
contrei. Porque cada um vive a vida 
como pode. Se Deus e o prefeito 
Juraci me deram isso pra minha so
brevivência, eu tenho que... quer di
zer, a crise no país não dá para você 
manter a banca toda no ar-condicio- 
nado e tudo. O ar-condicionado eu 
tenho, que Deus me dá, né? Sem 
gastar energia nem nada (referindo- 
se à brisa que corria na praça ao 
final da tarde)

Entrevista -  Bodinho. presente 
na Praça do Ferreira há quase

quarenta anos, você já  presenciou 
diversos acontecimentos. Puxando 
na sua memória, quais os aconteci
mentos mais marcantes na sua vida 
aqui na Praça do Ferreira?

Bodinho - Rapaz, dois aconteci
mentos eu não me esqueço nunca. 
Um foi aquela vaia do sol, que o 
cearense deu, quando passou uma 
semana de chuva. Não era chuva 
violenta... aqueles respingos, normal
mente, sem parar. Aí que quando, 
num dado momento, sete e meia da 
manhã, o sol surgiu, aí surgiu aquela 
vaia e eu tava no meio da vaia... 
(Risos de todos. A vaia ao sol, esse 
histórico acontecimento do cotidi- 
ano da cidade, se deu em 30 de 
janeiro de 1942, quando o sol apa
receu depois de uma semana es
condido a trás de nuvens 
carregadas, sem que chovesse. O 
episódio, além de ter tido repercus
são na imprensa, serviu de inspira
ção para uma peça teatral, escrita 
por Gilmar de Carvalho, e monta
da pelo Grupo Balaio, de Fortale
za, em 1983)

“Como é que você vai à 
Alemanha e vê um 

modelo de uma praça na 
Alemanha e quer trazer 
aquilo para dentro de 
Fortaleza? Não tem 

sentido.”

Entrevista -  O senhor vaiou 
o sol?

Bodinho - Foi, vaiei (fala sor
rindo). AU nacolunadahora. E outra 
foi um tiroteio que houve dentro do 
Abrigo Central, onde a minha banca 
era lá naesquina. Quando ouvi os tiros, 
eu fiz foi me abaixar dentro da banca 
paraevitar um tiro. E nesse tiroteio que 
houve, surgiram duas mortes.

Entrevista -  Bodinho, quando 
o senhor chegou aqui, em 1960, 
ainda existia o Abrigo Central, né? 

Bodinho - É, sessenta. 
Entrevista - E a antiga Coluna 

da Hora, né isso?
Bodinho - Antiga Coluna da 

Hora...
Entrevista -  Derrubada seis 

anos depois pelo prefeito José 
Walter, que criou uma praça meio 
grosseira...

Bodinho - Exato.
Entrevista - Então, 

Bodinho, como era a Praça do 
Ferreira, quando ainda existia 
o abrigo? E o movimento social 
e comercial era muito diferente 
do de hoje?

Bodinho - Muito diferente 
(enfatizando). Nessa época, For
taleza era mais humana, era mais 
frequentada. Porque a população 
era 350 mil habitantes, estouran
do, de 350 a400. Muito diferente 
de 2 milhões, né? Quatro vezes 
mais... Então, na época da Praça 
do Ferreira antiga, tinha o povo 
que v inha do interior. E a principal 
peça da visita à capital era a 

Praça do Ferreira, porque tinha o 
Abrigo Central, tinha aquela movi
mentação, tinha os encontros. Quan
do a pessoa que vinha do interior, ou 
mesmo daqui na capital, queria um 
encontro, “fulano me encontra”, “onde 
é que você me encontra?”. “Lá no 
Abrigo Central”. Era o ponto de refe
rência E depois da derrubada do 
Abrigo Central, aí ficou o mini abrigo, 
que é a banca de revista

Entrevista -  Agora, aquela re
forma do prefeito José Walter, em 
66, que deixou a praça com uma 
cara mais pobre, inclusive estetica
mente, como é que você viu aquela 
reforma?

Bodinho - Aliás, tudo o que o 
prefeito faz é com a nossa polva, é 
com o nosso dinheiro, dos impostos. 
Mas eu achei que aquilo ali não era 
nem pra ter acontecido, aquela praça. 
Como é que você vai à A lemanha e vê 
um modelo de uma praça na Alema
nha e quer trazer aquilo para dentro 
de Fortaleza? Não tem sentido. Foi 
aquilo ali que foi destruído. O povo 
não gostou, tanto que Juraci chegou e
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destruiu. Aí fez o que o povo queria, 
modernizada Fez a praça amiga em 
estilo moderno. E tanto que os bancos 
são d^ ren tes. É a mesma quantidade 
de bancos n as com madeira diferente

Entrevista - Oual é a que você 
prefere, essa moderna ou a mais 
antiga?

Bodinho - A moderna, porque 
na antiga o Bodinho não tinha a banca 
e hoje tem. (Risos de todos)

Entrevista -  Você sente sauda
de de alguma coisa da Praça do 
Ferreira que não existe mais?

Bodinho - Meus amigos dos 
pontos de táxi, que na época tinha os 
postos e tinha os táxi e tinha os moto
ristas. E, das minhas amigas rolinhas 
(bem saudoso) que tinha na Praça do 
Ferreira, que vinham toda tarde catar 
seus fagulhozinhos e tudo. E ai daque
le que mexesse com uma rolinha da
quela (bem enfático), seria preso. Se 
rebolasse uma pedra numarolinha 
daquela, seria preso. É tanto que 
elas nem existem mais, porcausa 
dos pardais. Os pardais afasta
ram elas do centro da cidade.

Entrevista -  Bodinho, o 
centro da cidade de Fortaleza 
não recebe a devida importân
cia, seja das autoridades como 
de uma grande parcela da po
pulação. Em 39 anos traba
lhando aqui no centro, do que 
é que você sente falia dessa 
região da cidade?

Bodinho - Primeiramente 
da ausência (ele quer dizer pre
sença) do povo. O centro da ci
dade não é mais aquele centro da 
cidade que o povo frequentava com 
mais ansiedade. Porque eu conheci o 
centro da cidade com mais movimen
tações. .. Hoje em dia, aliás, o próprio 
comércio reclama a frequência dos 
clientes nas suas casas de comércio.

Entrevista -  Mas o centro é um 
local perigoso, hoje em dia?

Bodinho - Tomou-se um pouco 
perigoso, principalmente aos sábadose 
domingos e feriados. Para a pessoa vir 
ao centro da cidade tem que ter muita 
cautela, porque senão é assaltado.

Entrevista - A sua banca já  fo i 
assaltada?

Bodinho - Não.
Entrevista -  Nunca?
Bodinho - Não, porque normal- 

mente tem motoristas em frente aqui 
na minha banca.

Entrevista - Bodinho, na sua 
opinião, o que é que é necessário 
pra que o centro ganhe vida nova
mente? Pra que o povo volte a 
freqilentar o centro da cidade?

Bodinho - É quando o brasileiro 
responder nas umas o que o Pelé

disse com o eleitor. O eleitor brasilei
ro não sabe votar. A pessoaconseguir 
viver sob o domínio de dois Fernandos 
(referindo-se ao presidente reeleito 
Fernando Cardoso e ao
ex- presidente Fernando Collor, que 
sofreu processo de impeachment, 
em 1992, por corrupção) na vida 
desse país? Taí a resposta.

Entrevista -  Hoje em dia, o que 
o senhor mudaria na Praça do 
Ferreira?

Bodinho - A Praça do Ferreira, 
atualmente, támuito bem. Agora, fal
ta é o principal. A senhora sabe o que 
é? Dinheiro (enfático).

Entrevista - Pra quê?
Bodinho -  Pra que a Praça do 

Ferreira fique mais movimentada.
Entrevista - E compre mais?
Bodinho -  É.
Entrevista - Bodinho, tem um 

movimento em Fortaleza, puxado

principalmente pela Câmara dos 
D irigentes Lojistas pela  
revitalização do centro, inclusive 
semana passada, não sei se você 
acompanhou...

Bodinho - hum...
Entrevista -  Eles fizeram um 

worlcshop, uma reunião, com di
versas pessoas de interesses liga
dos diretamente ao centro, lojistas, 
publicitários... E eles estão com 
propostas de revitalizar o centro, 
de trazer área residencial, de re
construir prédios, de manter prédi
os antigos que já  estão aqui, nova 
iluminação, enfim. Você tem acom
panhado essa discussão? O que é 
que você acha dessa iniciativa da 
Câmara pra revitalizar? Você acha 
que o caminho certo é esse?

Bodinho -  O caminho certo é 
mudar o Governo Federal. Se chegar 
a conseguir um Governo sem ser os 
FHCdavida, aí a praça pode ser outra 
praça, o centro da cidade de Fortale
za. Enquanto esse homem estiver 
nesse governo... Porque eu vivo aqui 
na minha banca, todos os dias, não só

“O centro da cidade não 
é mais aquele centro (...) 
que o povo frequentava 

com mais ansiedade. 
Porque eu conheci um 
centro da cidade com 

mais movimentações...”

uma pessoa, mas milhares de pessoas 
reclamando da vida, em várias profis
sões. Já vê que então é o FHC. A 
solução é essa. N ão tirou-se o 
Fernando Collor? Por que não tira 
esse outro? A solução é essa. Procu
rar um terceiro. Tirou o primeiro, tira 
o segundo. Se o segundo não deu 
certo, procura um terceiro.

Entrevista - Mas, Bodinho, e 
esse movimento específico que está 
acontecendo em Fortaleza, essa 
campanha de revitalização do cen
tro da cidade, que já  vem aconte
cendo há algum tempo. Você não 
acha que isso pode mudar a cara 
da praça? Não só da praça, como 
todo o centro, trazer de volta as 
pessoas para as compras, para  
convivência, inclusive para mo
rar...

Bodinho-N ã o  tem aquele dita
do que diz que só quando galinha criar 

dente?(risos)'Também eu digo o 
mesmo. Para fazer voltar, taí a 
resposta. É quando as galinhas 
vão ter que criar aqueles denti- 
nhos para comer os caroço de 
milho (E faz o gesto dos dedos 
saindo da boca em forma de 
dentes) (Mais risos)

Entrevista — Então você 
acha que a tendência é o cen
tro da cidade ficar cada vez 
mais esvaziado?

Bodinho - Cada vez mais 
esvaziado.

Entrevista -  O Centro da 
cidade, há alguns anos atrás, 
era um palco de discussões po

líticas. Os políticos vinham muito 
aqui. Você acha que isso acabou? 
Porque ainda existem as discus
sões nos bate-papo, na banca... 
Mas, você acha que naquela época 
era uma coisa mais forte? Você 
acha que isso acabou?

Bodinho - Eu conheci a Assem- 
bléia (Legislativa) no tempo do pré
dio velho, que hoje é um museu (atual 
Museu do Ceará). Eu não quero 
dizer que os deputados de hoje não 
tenham o seu valor, deve ter. Mas, 
que eu era mais os antigos, os antigos 
deputados. Mais do que o de hoje. 
Porque eram homens de uma respon
sabilidade fora de série. Quando um 
deputado andava na rua, tinha um 
respeito mais do que os de hoje, eu 
reconheço isso. Mas, os tempos mu
dam, né? E vou dizer, o ordenado de 
um deputado na época aqui da As- 
sembléia antiga era uma mixaria em 
relação ao de hoje. Mas, antigamente, 
os deputados trabalhavam. Mas, os 
de hoje só visam muito é o dinheiro 
(faz um gesto com os dedos indi
cando dinheiro).

No decorrer da en*> 
trevista, passaram pela 
banca seis clientes En
tre eles. ojornaíistaThe* 
místocles de Castro e 
Silva e o professor Ma
nuel Arruda.

Them ístodes chamou 
os alunos de “futuros 
sofredores" e despediu- 
se dizendo: “Sejam fe
lizes."
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Do lado direito da ban
ca. podem-se ver as fo
tografias dos cantores 
prediletos de Bodinho: 
Orlando Silva, Nelson 
Gonçalves, FranciscoAJ- 
ves, GilbertoAJves. Car
los Galhardo.

Do lado esquerdo, as 
cantoras: Linda Batis
ta. N icinha Batista. 
Emilinha Borba. Ade- 
mite Fonseca (a “Rai
nha do Chorinho j  e 
Dalva de Oliveira
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Entrevista - Mas você sente 
uma falta dessa efervescência polí
tica que não existe mais hoje?

Bodinho - Sinto, porque o pró
prio eleitor reconhecia o valor dos 
deputados, o valor dos políticos; eram 
políticos de respeito, de nome. Hoje 
em dia, faz até vergonha o sujeito 
chegar a dizer que é deputado. Você 
não vê aí os problemas de compra de 
voto, de serem comprados até pelo 
próprio presidente da república? Tem 
eleitor que diz assim: “Eu não voto 
mais em ninguém’’. Por aí você note 
quem são os constituintes de hoje.

Entrevista - Você acha que 
fa lta  interesse das pessoas pela 
política?

Bodinho - Vai chegar o tempo 
de o sujeito pegar a um a e v irar assim 
de cabeça para baixo e não ter ne
nhum voto.

Entrevista - Bodinho, a histó
ria da praça se confunde um 
pouco com a sua história. Você 
tem um livro Do Alto do Bode à 
Praça do Ferreira, que fo i lan
çado em 1990, no Dia da Im
prensa...

Bodinho - Foi.
Entrevista - Hoje em dia 

você já  tem um projeto novo, de 
escrever outro livro falando de 
algumas coisas que já  aconte
ceram na sua história. E você 
pretende lançar esse livro até 
2000 . . .

Bodinho - É.
Entrevista - Como é esse 

seu novo projeto e o que esse 
novo livro irá contar dessa vez?

Bodinho - Aliás, eu tive essa 
idéia porque esse Do Alto do Bode à 
Praça do Ferreira foram duas edi
ções de 300 exemplares. Esgotou to
das duas edições. Então muita gente 
Ficou sem adquirir o livro porque não 
tinha mais. Eu tenho o meu em casa, 
eu não vou pegar meu livro e vender. 
Então, eu tive essa idéia, de pegar Do 
Alto do Bode à Praça do Ferreira, 
botar como início de um que eu vou 
lançar Memórias de um Jornaleiro, 
englobando Do Alto do Bode à Pra
ça do Ferreira com as comemora
ções que eu recebi, né? E um pouquinho 
de coisa que faltou eu dizer no Do 
Alto do Bode à Praça do Ferreira. 
Então, jun ta  tudo c vamos fazer Me
mórias de um Jornaleiro. Porque aí 
a pessoa vai comprar dois livros em 
vez de um.

Entrevista - Bodinho, durante 
esse processo de elaboração dos 
seus livros, quais são as maiores 
dificuldades que o senhor encontra?

Bodinho - Quem táreorganizan- 
do o livro é o grande jornalista

Edmundo Vitoriano (jornalista. Tra
balhou por muitos anos no jornal 
O Povo e atualmente é colunista da 
Tribuna do Ceará). Porque foi en
cabeçado pelo falecido Geraldo 
Fontenele (radialista, tendo sido 
diretor da Rádio Assunção, e fez 
parte da Academia Cearense de 
Letras), mas Deus levou. Então, eu 
falei pro Edmundo Vitoriano, e ele 
então disse: “Pois não Bodinho, eu 
faço com todo amor a obra do nosso 
falecido Geraldo Fontenele”. Então 
ele tá bolando Memórias de um Jor
naleiro. Segundo ele disse: “Eu falo 
com um amigo meu lá na Gamara 
para ser editado através da Câmara 
Municipal”. Ele vai reorganizar o livro 
todo e o doutor Cid Carvalho é quem 
vai fazer a apresentação do livro. Do 
Alto do Bode à Praça do Ferreira 
foi lançado na ACI (Associação 
Cearense de Imprensa), com uma

“Não tirou-se o 
Fernando Collor? Por 

que não tira esse outro? 
(...) Tirou o primeiro, 
tira o segundo. Se o 

segundo não deu certo, 
procura um terceiro.”

boa frequentação de frequentadores, 
inclusive a ex-prefeita Maria Luíza 
(Maria Luiza Fontenelle, professo
ra de Sociologia da UFC. Militante 
de esquerda. Ex-deputada federal 
e ex-prefeita de Fortaleza) estava 
presente. Lotou lá a recepção. Então, 
eu que sou o nome que sou hoje, eu 
tava com um pressentimento de lan
çar Memórias de um Jornaleiro aqui 
na própria banca.

Entrevista - Bodinho, você 
cursou até a terceira série, mas a 
gente nota que você tem uma facili
dade muito grande de comunica
ção. Como é que se deu essa 
facilidade?

Bodinho- Através dos jornais e 
das revistas. Eos amigos que me dão 
uma pequena ajuda. Aí surgiu a faci
lidade de falar.

Entrevista - Você nunca dei
xa de trabalhar. Mas, em casa 
você tem algum tempo livre para 
se distrair? Um lazer? Ouvir mú
sica. ..

Bodinho - Ouvir música? Não 
tem mais tempo, não.

Entrevista - Não tem mais? O 
qu&yocê faz nas horas vagas?

ttodinho- Porque mesmo com o 
problemado cabelo, eu ainda procuro 
dar uma ajudazinha à esposa, (risos) 
Quer dizer, a parte interna da casa 
fica com ela e a parte extema fica 
comigo. Então eu faço a parte exter
na e ela faz a parte interna.

Entrevista - E nas horas de 
lazer?

Bodinho - Horas de lazer? Não 
existe..

Entrevista - Nem em casa? Você 
chega e dorme?

Bodinho - É. Já chego morto. O 
que que tu ainda quer? Doze horas de 
trabalho! (muitos risos)

Entrevista -  Mas, Bodinho, 
você é um faná tico  torcedor 
tricolor. Mesmo trabalhando in
cansavelmente, dá para acompa
nhar o Leão (como é conhecido o 

Fortaleza Esporte Clube)?
Bodinho - Só não desde 92. 

que eu não frequento os estádios 
devido uma pequena raiva que eu 
tive do presidente da CBF, que 
prejudicou o meu Leão. Ele en
cheu a cabeça de whisky c chegou 
aqui promoveu quatro campeões, 
quando só existiu um campeão, 
que foi o Fortaleza. Os outros fo
ram só no papel. Por causa disso, 
eu me ausentei do estádio.

Entrevista - E desde essa 
época, como é que você acom
panha o seu time?

Bodinho - Através do rádio. 
Ainda torço praele ganhar e tudo. 

Quero que ele seja campeão. Só que 
eu não frequento mais os estádios.

Entrevista -  Bodinho, o senhor 
já  lutou várias vezes até para me
lhorar o seu time. Como é que o 
Bodinho fanático pelo futebol, pelo 
Leão, vê a atual fase e os dirigentes 
do futebol cearense?

Bodinho - O Fortaleza, no mo
mento, está entregue em boas mãos. 
Tá nas mãos do coronel Leonel 
Alencar (Presidente do Fortaleza 
Exporte Clube e Comandante do 
Corpo de Bombeiros). Agora, se ele 
precisar da minha ajuda, como eu 
estou dando, vendendo o CD da gran
de cantora Aila M ariae do Raimundo 
Arraes (o CD fo i lançado recente
mente. Nele Aila Maria e Raimundo 
Arraes cantam o hino do Fortaleza 
Esporte Clube), eu dou a minha co
laboração sem ónus. Porque pra aju
dar o Fortaleza não tem esse negócio. 
Eu já  dei a minha colaboração na 
época de 1974. Eu, um torcedor, pela 
primeira vez, deu um título de cam
peão ao seu grande clube. O título 
saiu da minha banca. Nós, através
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das umas, arrecadamos 33 mil cruzei* 
ros naqueiaépoca. Então, demos esse 
dinheiro aos jogadores e fomos bi
cam peões no Castelão (Estádio Plá
cido Castelo), peia primeira vez.

Entrevista - Além do futebol, 
mesmo você não tendo tempo, a 
música faz parte da sua vida. A 
gente vê aqui na sua banca fo tos de 
Emilinha Borba, Nelson Gonçal
ves, Carlos Galhardo... Qual a sua 
relação com esse cantores?

Bodinho - Aliás, só tem um que 
eu ainda tenho relações (risos). Cha
ma-se EmilinhaBorba, que ainda está 
viva. Aindaé a favorita da Marinha. Só 
que ela fez algumas plásticas, v iu? E tá 
assim um pouco diferente (risos de 
todos). Olha aqui, como é que se pode 
comparar isto aqui (e mostra umafoto 
antiga de Emilinha Borba) com isto 
aqui!? (mostra uma foto publicada 
no segundo caderno do jornal O 
Globo de 31 de janeiro de 1999) 
Quem me quiser é assim: original. Ou 
feio, ou bonito, tem que ser assim, 
original. Ó aqui (mostrando a foto 
antiga): era uma boneca. não era?

Entrevista - E porque ela enve
lheceu, né, Bodinho?

Bodinho -  Pois é. Você pode 
comparar isso ali com isso aqui? (re* 
ferindo-se à sua foto antiga) É a 
mesma coisa. Só que não tem prega, 
né? (risos gerais)

Entrevista - Eu queria só reto
mar um pomo que eu acho impor

tante. Em 1988, o senhor fo i candi
dato a vereador pelo PDT. numa 
eleição em que houve uma disputa 
muito acirrada entre Ciro Gomes 
(candidato eleito na época pelo 
PMDB. Também ex-governador do 
Ceará, ex-ministro da Fazenda, 
hoje no PPS) e Edson Silva (radi
alista, candidato derrotado pelo 
PDT, ex-deputado federal, hoje 
filiado ao PSDB), para Prefeitura 
de Fortaleza. Qual a sua opinião 
sobre aquele momento, quando o 
senhor participou mais ativamente 
da vida política de Fortaleza?

Bodinho - O Edson Silva não era 
para ter perdido as eleições. Perdeu 
porque o eleitor hoje é comercializado. 
Elefalacom você, ele promete o voto. 
Fala com mais nove. Nos dez candi
datos ele fica esperando aquele que 
se eleger, para chegar e dizer: “Tamo 
de cima?” “Estamos de cima” . Quer 
dizer, é um eleitor que se comercializa, 
vende o seu voto e ainda escraviza o 
candidato. Eu sofri aqui. Eu vi isso 
aqui na política. Foi quando eu tirei 
200 votos. Que muita gente achava 
aqui que eu tinha votação pra três 
vereadores. Que de manhã à noite era 
de oito, de sete, de quinze, de dez: 
“Bodinho, eu tenho dez votos pra você 
lá em casa”. Era tanto voto, que eu 
resolvi não ir mais nem nos cinco 
bairros onde eu morei. A minhaperdi- 
çào foi essa, não ter visitado os bair
ros. Fui esperar por aqueles que

disseram aqui bocalmente que tinha 
dez, quinze votos pra mim. Aí eu fui na 
conversa. E como hoje eu digo, esse 
problema do C iro Gomes e do Edson 
Silva, houve compra de votos lá no 
Conjunto Ceará, ali foi onde ele per
deu as eleições.

Entrevista - Se você fosse elei
to, você ia deixar sua banquinho?

Bodinho -  Tinha que cumprir o 
compromisso, né?Masqueabancajamais 
seria abandonada e nem meus clientes.

Entrevista - Bodinho é isso.
Bodinho - Escute, eu esqueci de 

dizer isso. Quando da apresentação 
do Título de Cidadão de Fortaleza, 
aqui cheio de gente, aquela população 
de gente, músicae tudo. Aí o vereador 
Iraguaçu Teixeira (médico, ex-vere- 
ador de Fortaleza e atual suplente 
na Câmara Municipal) fez o seu 
discurso e quando terminou, tinha um 
cidadão  que d isse : “Ô, doutor 
Iraguaçu, por gentileza, eu posso dar 
algumas palavras em relação ao ho
menageado?” Ele disse: “Pois não, 
meu filho”. Aí ele foi e disse: “O 
distinto público presente, eu vou dizer 
poucas palavras em relação ao home
nageado. Depois do falecimento do 
Boticário Ferreira, pram im, o Bodinho 
passa a ser, desse momento da home
nagem, o Boticário Bodinho”. Aí todo 
mundo bateu palma, viu? Mas, eu devo 
tudo isso, e não me esqueço de procla
mar, ao povo de Fortaleza, do engraxa- 
te ao mais alto cargo do Estado.

Alguns alunos e o pro
fessor Ronaldo Salgado 
foram comem orar o fim 
da últim a entrevista. 
Sentaram em um Do- 
teco, perto da Praça do 
Ferreira. e tom aram  
algumas cervejas
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