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■w" ogo na entrada, a recepção é ao som dos la- 
I  tidos dos “quase donos da casa”. No jardim,

1 . uma Lua cheia, um pouco escondida por trás 
*  das nuvens de um Céu negro, reflete seu bri
lho nas águas do Rio Cocó. No “umbigo do mun
do”, ouve-se também o canto das ondas do mar 
bravio do mês de dezembro. Por cima dos muros 
baixos, vê-se o mar dialogando com o rio. Quase 
impossível acreditar que ainda existam casas as
sim nos dias de hoje. Morada de gente destemida. 
Coisa pouca para amedrontar quem já sentou tête- 
à-tête com pistoleiros. Na casa onde mora Peregri
na Fátima Capelo Cavalcante, os traços de quem 
já  viveu no sertão e não conseguiu sair dele, mes
mo estando longe há mais de 40 anos.

Da iníancia em Quixadá, a herança de uma per
sonalidade forte, marcada pelo amor à natureza, pelo 
respeito aos desiguais, pela simplicidade. Lembran
ças também de uma iníancia bem vivida, cercada 
pela riqueza e de pessoas simples. Do pai, a possibi
lidade de conhecer o mundo através dos livros e da 
arte. Do colégio de freiras na capital, a recordação 
de um culto à riqueza que nem de longe se entra

nhou na personalidade de Peregrina. Da vida adul
ta, três filhas frutos de um casamento de 17 anos, 
um currículo invejável, a certeza de ter vivido bem 
seus atuais 53 anos de idade e muitos sonhos a se
rem realizados.

Os cabelos vermelhos, a voz forte, o riso alto e a 
linguagem espontânea sào traços marcantes da mu
lher Peregrina que a sociedade não toma como pa
drão. Muito menos seria se fossem relatadas as 
aventuras da jovem estudante de Sociologia que des
frutou dos prazeres carnais antes do casamento, numa 
época em que o conservadorismo de uma ditadura 
militar ditava as regras da sociedade. A liberdade dada 
pelos pais desde cedo ajudou para que ela nunca pre
cisasse da “rebeldia política para se sentir livre”. Foi 
essa mesma liberdade que a permitiu se orientar no 
mundo através dos livros, dos discos e dos filmes que 
via na adolescência.

“O mundo não é um mundo esquizofrenizado, é 
um mundo misturado.” Mistura é coisa que não fal
ta na vida de Peregrina. Ela mesma é a personifica
ção da mulher “mil e uma utilidades”. Durante anos, 
Peré, como é chamada pelos familiares, conciliou a 
vida de estudante, esposa, mãe, professora e pes
quisadora. Conseguiu reunir na mesma casa a “fa
mília burguesa” do marido e os amigos bicho-grilo 
da universidade. Nunca fez da condição de profes
sora um motivo de distância com os alunos, pelo 
contrário, os leva para dentro de casa e revive com 
eles a lembrança de uma época intensa de faculda
de. Como pesquisadora, já estudou cinco linhas di
ferentes de pesquisa e agora já pensa cm ser escritora.

No mundo misturado de Peregrina, o tema da 
pistolagem figurou como protagonista principal du
rante anos. A contragosto da mãe, retomou ao sertão 
para encontrar os matadores de gente. A tiracolo, 
levou a filha mais nova. Por dias, viveu na casa de 
familiares dos pistoleiros. A coragem e a determina
ção rcndcram-lhe duas publicações sobre o tema, 
com direito a uma indicação ao Prémio Jabuti de 
Literatura, muito mais valiosa que a entrevista que 
deu em meio ao deboche do apresentador Jô Soares, 
na Rede Globo.

A cidadã espartana, agora, alça vôos mais al
tos. Não no estilo cinematográfico de Almodóvar, 
mas num jeito “peregriano” de ver o mundo, ela 
realiza mais um sonho ao gravar documentários 
mostrando a cara do Ceará. Os sonhos que ainda 
estão guardados, Peregrina revelou à luz da lua 
cheia e ao som das ondas do mar, ao abrir as portas 
do “umbigo do mundo”, como gosta de chamar a 
própria casa, para uma conversa regada a salgadi
nhos e refrigerantes.

permanece na mer>te e na alma dela, influenciando uma vida simples, repleía de 
amor à famíiio, à pesquisa, ao próximo e à natureza
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Já no primeiro contoto por 
telefone, feito pelo aluno 
Letícia Lopes, Peregrino 
aceitou prontamente oo 
convite poro participar do 
Revista Entrevista.

Peregrina se mostrou bas
tante acessível e a primeira 
frase que disse após escu
tar o convite foi: "Vocês 
podem contar comigo para 
esso empreitada!"
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Peregrina -  É um prazer 
tê-los aqui na minha casa, na 
nossa casa, um lugar que eu 
gosto muito... Aqui é o umbi
go do mundo pra mim. Eu 
moro há 25 anos aqui com as 
minhas três filhas. Fui casada 
com o tio dessa linda menina 
aqui (dirigindo-se à aluna 
Rebeca Cavalcante, sobrinha 
de Peregrina e que também 
cursa a disciplina), durante 17 
anos, fui muito feliz, foi meu 
grande companheiro e já estou 
viúva mais ou menos há uns 
17 anos tambcm. Tá empate!

B runo -  Professora, a 
gente queria começar um 
pouco antes a entrevista, 
certo?

Peregrina -  Tá bom.
Bruno -  A senhora é 

descendente de uma famí
lia espanhola, que chegou 
aqui no Brasil por volta, 
mais ou menos, do final dos 
anos 20. Então, a gente 
gostaria de saber se a se
nhora conhece, sabe os moti
vos que trouxeram essa fam í
lia aqui para o Brasil.

Peregrina -  É, inicialmen
te veio o meu avô. Ele morava 
na Galícia (Uma das 17 regi
ões autónomas da Espanha, 
localizada no norte do país 
com cultura e língua própria 
-  língua galega), na região de 
La Coruíia (Município do no
roeste da Galíca), numa cida- 
dezinha muito perto de Santia
go de Compostela. (Cidade da 
Galícia considerada patri
mónio cultural da Espanha, 
onde está o Sepulcro do Após
tolo São Tiago.) Naquela épo
ca, a Europa estava mal das 
pernas, no sentido de oferta de 
emprego para as pessoas jo 
vens e tinha o que se chama a 
idéia do El dourado das Amé
ricas, tanto da América do Nor
te como América do Sul. Uma 
enxurrada muito grande de eu
ropeus, de espanhóis principal

mente, e da região dele, da 
Galícia, por exemplo, os pais 
do Fidel Castro (.Presidente de 
Cuba -  País localizado no nor
te da América Central. E a úni
ca nação comunista das Amé
ricas.) são da Galícia. Foram 
da mesma idade do meu avô, 
então saíram, mais ou menos, 
na mesma época.

Então, eles vieram para cá 
exatamente atrás de trabalho. 
Atrás não só de emprego, mas 
atrás de trabalho, atrás de fa
zer a América, de fazer o so
nho da América. E existia tam
bém, por conta disso, uma 
publicização muito grande das

"Meu avô veio primeiro do 
Espanha para Be!ém,(...) ele foi 
vendedor de uma loja e depois, 

conseguiu juntar alguma grana e 
montou um hotel."

vantagens de m igrar para 
América. Tanto para a Améri
ca do Norte, como para a Amé
rica do Sul, para o desenvol
vimento dessas Américas.

Eu não sei se vocês assis
tiram (o filme) Gangues de 
Nova Iorque? (Discretamente 
alguns alunos da turma res
pondem que já  haviam assis
tido ao filme) Vocês viram ali, 
naquele filme, como é que era 
a combustão de gente ali na
quela ilha, Manhattan (Um dos 
5 distritos da cidade de Nova 
Iorque nos Estados Unidos), 
como é que foi aquilo ali. 
Como no Brasil, principal
mente a Bahia, o Rio de Ja
neiro, São Paulo e, inicialmen
te antes de São Paulo ou, mais 
ou menos, paralelamente deu- 
se Ciclo da Borracha (Perío
do entre 1890 e 1910, onde os 
seringais amazônicos passa
ram a atrair dezenas de mi
lhares de migrantes, sobretu

do nordestinos, para a coleta 
do látex), aqui na região norte.

Meu avô veio primeiro da 
Espanha para Belém, pra tra
balhar em Belém. Trabalhan
do em Belém, ele foi vende
dor de uma loja e, depois, 
conseguiu juntar alguma gra
na e montou um hotel com o 
primo dele e outros mais, para 
receber estrangeiros, que vi
nham comercializar a borra
cha, a castanha-do- Pará, que 
eram especiarias muito nobres 
naquela época, e por coinci
dência os avós da minha mãe 
eram amazonenses e meu bi
savô chamava-se Espiridião 

Ferreira Temporal, ele era 
dono de seringais no Amazo
nas, na linha ali do Humaitá, 
que é fronteira do que hoje é 
o Acre com o Amazonas.

Eu estou colocando esses 
indícios, que são muito im
portantes, para vocês enten
derem o que é que é o Brasil, 
como que este país foi povo

ado, como cada história de 
cada uma das pessoas, que está 
na minha casa, né, (histórias) 
de vocês...Vocês fazem parte 
dessa história, como eu faço 
parte dessa história.

Então, veio o meu avô, tra
balhou primeiro no comércio, 
como vendedor, depois foi 
dono desse hotel, numa das vi
agens que ele fez à Espanha 
para visitar a família, quando 
volta, o hotel tinha falido e cie 
recebe a dívida, uma parte da 
dívida que coube a ele como o 
que foi retalhado, o outro as
sumiu a dívida, em couros aqui 
no Ceará. E quando ele chega 
aqui cm Fortaleza, ele: “Poxa 
o que eu vou fazer com esses 
couros?” (Ele) não tinha a me
nor idéia, não tinha nenhum 
trato com essa história de ser... 
Quem trabalha com couro, 
quem trabalha no sentido de 
beneficiar o couro chama-se 
curtidor. Curte o couro. Então
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ele comprou uma pequena fá
brica, um pequeno curtume, lá 
na floresta, ali na Barra do Ce
ará (Bairro da periferia de For
taleza, anteriormente denomi
nado de Floresta da Barra do 
Ceará), e começou a trabalhar 
esses couros e a comprar cou
ros c coisa e tal...

Essa história do couro veio 
ocupar toda a nossa família, 
inclusive vieram irmãos dele 
pra cá, vieram primos dele pra 
cá, os filhos dele que lá (na 
Espanha) moravam, o meu pai 
chegou aqui com treze anos de 
idade, a minha avó veio grá
vida de lá, de um filho que já 
nasceu no Brasil e uma tia 
minha, a tia Peregrina, que 
faleceu ano passado.

Por conta disso, o meu 
avô comprou um curtume 
em Quixadá (Município lo
calizado no sertão central 
cearense, a 160 quilóme
tros da capital), meu pai foi 
pra tomar conta desse cur
tume e tomar conta de uma 
fazenda também, criar gado 
por causa do couro, por causa 
da carne, essas coisas, enfim... 
Eu nasci em Quixadá, eu mais 
alguns irmãos, passei boa par
te da minha vida em Quixadá, 
toda a minha infância e come
ço da puberdade, até mais ou 
menos doze anos de idade, por 
aí, eu vivi em Quixadá e, com 
muita honra, então eu tenho 
esse ladofashion, é sertaneja, 
é espanhola....

Letícia -  Quais as lem
branças que a senhora guarda 
dessa época que a senhora vi
veu em Quixadá? Quais as 
principais lembranças?

P eregrina -  Morei em 
Quixadá até, mais ou menos, 
onze ou doze anos de idade. 
São lembranças fantásticas, 
porque nós éramos muitos, 
meu pai era viúvo, teve seis 
filhos da primeira mulher, fi
cou viúvo c casou com a mi

nha mãe e teve mais quatro 
filhos. Éramos dez. Eles tra
balhavam muito, mas muito 
mesmo! (Enfática) Era um 
trabalho que começava às 
seis horas da manhã e termi
nava às seis horas da tarde, 
todo mundo exausto mesmo 
de cansaço.

Não tinha uma coisa, essa 
neurose da família nuclear de 
hoje, que é o pai, a mãe o fi
lho ou uma filha, sei lá! Que o 
pai e a mãe dão muita atenção 
ao filho e pastora muito e re
prime muito. Nós fomos cria
dos com uma margem de liber
dade muito grande.

Eu tive muito acesso à na
tureza, a andar de cavalo, a to
mar banho de açude, a curtir, a 
fazer guisado embaixo das ár
vores, a brincar, e uma coisa 
fundamental: a ter acesso a to
das as classes sociais! Vamos 
imaginar que eu tenha sido urna 
menina privilegiada. Meu pai 
era dono de uma fábrica, era 
dono de um curtume, mas eu 
brincava muito com os filhos 
dos operários do curtume...

Rafaela -  Com essa faci
lidade, Peregrina, você teve 
contato com algum persona
gem da cultura nordestina ou 
da cultura cearense?

Peregrina -  Ah, muito! 
Por exemplo, o vaqueiro, né? 
Meu pai tinha um vaqueiro na 
fazenda e tinha um vaqueiro 
na casa perto da cidade. Esse 
vaqueiro, seu Valdemiro, eu 
lembro, eu muito pequenini
nha, tinha um curral perto da 
minha casa, que lá na casa da

cidade a doze quilómetros de 
Quixadá, onde eu nasci, a fa
zenda ficava mais distante um 
pouco, eu tinha muito contato 
com esse vaqueiro, ele era 
uina pessoa muito afetuosa...

A ndréh -  Qual o nome 
dele?

Peregrina -  Valdemiro. 
Ele era pessoa muito afetuo
sa, contava muitas estórias, eu 
via, eu assistia ele tirar o leite 
da vaca, ele amarrar o novi- 
Ihinho na perna da vaca, a vaca 
lamber... Ele conhecia a vaca, 
ele chamava todas as vacas 
que estavam sendo ordenha
das pelo nome. Mimoooosa! 
Não sei o quê... todas tinham 
um nome. Era uma relação 
afetuosa e uma relação pari- 
tária. Não era só um animal, 
sacou? Era um ser que fazia 
parte, vamos dizer, daquela 
fauna e aquela fauna era 
como se fosse a continuação 
de um corpo.

Uma coisa muito pareci
da que eu encontrei na litera
tura dc Guimarães Rosa (Es
critor brasileiro, autor, entre 
outros, de Grande Sertão: Ve
redas, 1908-1967), onde a 
fauna e a flora não são é..., 
vamos dizer, separadas das 
expressões corporais, da fala 
de um corpo, mas é um mun
do crónico muito junto, mui
to, muito uno.

Naara -  A senhora guar
dou algum laço de amizade 
dessa época?

Peregrina -  Ah, sim! Ago
ra mesmo, há coisa de um mês 
atrás, faleceu a esposa do ca
seiro que foi da fazenda do 
meu pai, ela era muito amiga 
da minha mãe, eram coma
dres. Ela faleceu, nós não po
demos ir para o enterro dela 
lá em Quixadá, porque a mi
nha mãe tá muito velinha e 
coisa e tal. Eu estava muito 
ocupada, mas nós saímos da
qui, especialmente, para fazer

"Eu estou colocando esses indícios, 
que são muito importantes, para 
vocês entenderem o que é que é o 

Brasil, como que este país foi 
povoado..."

Depois do greve de 73 
dias dos docentes da UFC, 
foi feito o contato nova
mente e a professora, mais 
uma vez, se mostrou aces
sível ò entrevista.

0 ponto de encontro da 
equipe de produção esta
va localizado na Praia de 
Iracema. Foi na cosa do 
Andréh Jonathas onde as 
decisões do equipe foram 
tomados.
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A equipe de produção 
conversou com a profes
sora do curso de Ciências 
Sociais da UFC Simone 
Simões, paro colher algu
mas informações sobre 
Peregrina.

Simone disse que na épo
ca do primeiro morido de 
Peregrina eram organiza
das festas homéricas nos 
jardins da casa na Praia 
do Futuro.
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uma visita à família. Nós pas
samos o dia com eles lá recor
dando, conveisando...

Ela era uma mulher que fa
zia doces fantáaaaasticos. 
Vocês conhecem aquela bala da 
Copenhagcn de leite? (Discre
tamente alguns alunos da tur
ma respondem que conhecem 
a bala) Então, doce de leite 
dela era aquilo. E lá eu pergun
tando: A dona Heridan -  o 
nome dela era dona Heridan, 
ela tinha oitenta e dois anos -  
deixou alguém com o saber 
dela de cozinhar? Por exemplo, 
ninguém como ela sabia dar o 
ponto do doce. Não tem a his
tória de dar o ponto do doce, 
né? O fio do doce... aquela 
coisa assim. (Peregrina ges
ticula fazendo alusão a um 
fio.) Então, tinha um empre
gado lá da fazenda, antigo já, 
um senhor que morava lá 
com a família, que ele fazia. 
Inclusive, eu trouxe duas la
tas de doce de leite, já feitas 
por ele. Por esse rapaz que re
almente tal e qual (a dona 
Heridan) fazia manteiga de 
garrafa, fazia queijo dc qualho, 
doce dc caju, doce de goiaba 
como ninguém.

Veja só: eles eram empre
gados do meu pai, mas eram 
compadres. Essa relação de 
compadrio é uma coisa muito 
forte no sertão e que não fi
cou entre os dois... Que é isso 
que eu tenho notado hoje no 
sertão, somente uma relação 
de trabalho. Vocês devem ter 
estudado (Karl) Marx (Filóso
fo  alemão, autor de conceitos 
que fundamentaram a ideolo
gia comunista do século XX, 
tais como luta de classes, ma is 
valia e materialismo históri
co.). Não ficou só a relação 
capital e trabalho. Ficou uma 
coisa muito importante que 
hoje tá acabando isso aí, que 
são as linhas dos afetos entre 
as pessoas.

Gustavo — Peregrina, o 
que é que ficou mais em você 
dessa vida de infância no 
interior? Alguma característi- 
ca que você considera ser pri
mordial do interior que uma 
pessoa que cresce na cidade 
não tem.

Peregrina -  Ah, ficou qua
se tudo, quase tudo que eu sou! 
Ficou a simplicidade (pausa) , 
ficou o amor à natureza, o diá
logo com a natureza, por isso 
que eu moro aqui. (Peregrina 
mora em uma mansão na Praia 
do Futuro. Ao lado de sua re
sidência, ocorre o desembocar 
das águas do rio Cocó no mar.)

"Ele comprou uma pequena 
fábrica, um pequeno curtume, lá na 

floresta, ali na Barra do Ceará e 
começou a trabalhar esses 

couros..."

Estranho morar aqui há vinte e 
tantos anos, mas eu acho que 
isso aqui é sertão. Tem uma 
coisa de sertão aqui pra mim. 
Ficou o respeito, o respeito ao 
outro e uma coisa fantástica: o 
mundo não é o mundo esquizo- 
frenizado. É um mundo mistu
rado. Assim, os papeis são 
muito confundidos. Quer dizer, 
a vida é muito misturada: o 
bem e o mal, a vida e a morte, 
o feio e o bonito... Acho que 
isso aí foi a grande riqueza.

G ustavo -  Seria como 
Guimarães Rosa fala no (li
vro) Grande Sertão: Veredas. 
“O sertão é o rriundo ”, aí de 
tão regionais eles (os mundos 
inseridos no sertão) podem ser 
vistos também numa escala 
universal.

Peregrina -  Exatamente. 
Assim, pode acontecer uma 
coisa, por exemplo, cm Qui- 
xadá e a mesma coisa aconte
cer em Tóquio, em Nova

Iorque, em Chicago ou Lon
dres, Paris, entendeu? E isso 
daí é uma coisa interessante, 
que o tempo vai passando na 
minha vida, hoje eu estou com 
cinquenta e três anos de ida
de, o tempo vai passando na 
minha vida e cada vez mais 
isso vai aumentando dentro de 
mim. Porque tem um momen
to da vida da gente, quando a 
gente é adolescente, com 
dezessete anos, dezesseis 
anos, que a gente é muito ca
reta. Você quer negar, às ve
zes muita coisa da sua vida. 
Não quer que as pessoas sai
bam determinadas coisas da 

sua vida.
Por exemplo, existe um 

preconceito muito grande, 
quando eu vim pra cá (For
taleza), eu fui estudar num 
colégio muito burguês, no 
Colégio Imaculada Concei
ção (O colégio Imaculada 

■ Conceição è um dos mais an
tigos e tradicionais de For

taleza). Você vir do interior 
morar aqui, mesmo a minha 
família sendo da capital, era 
uma coisa meio rançosa. Você 
tinha de se impor muito pra ser 
uma pessoa admitida pelo gru
po. Tem uma amiga minha 
que, até hoje, me chama “bera
deira” (risos), frescando comi
go: a “beradeira véia” de 
Quixadá. (risos) (Beradeira é 
um termo que faz alusão aos 
moradores à beira da estrada, 
matutos em geral. E uma 
corrutela de beradeira.)

Rebeca -  A senhora sen
tiu algum conflito no fato de 
ter tido uma educação muito 
livre e de ter estudado no co
légio de freira?

Peregrina -  Olha, é o se
guinte: não sei, Rebeca, se o 
nome é conflito, mas foi um 
espanto. Chama-se espanto 
antropológico. O antropólogo 
vive de espanto. Um dos le- 
mas da antropologia é: você
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tem de tomar o desconheci
do em familiar e o familiar em 
desconhecido.

Você vive fazendo o exer
cício dessa relatividade muito 
grande, mas, por exemplo, ti
nha um culto no colégio, tinha 
um culto diferente do culto do 
sertão, que era um culto da ri
queza. Por exemplo: as meni
nas ricas da escola tinham 
muito status na escola. Eu 
achava aquilo estranho. As 
freiras eram muito babonas, eu 
achava aquilo ridículo.

Outra coisa: tudo era pe
cado. Quando as minhas ami
gas começaram a namorar, ti
nha umas freiras lá que 
faziam a captura. Tinham - 
essa função na escola. 
Capturava a menina e bo
tava a menina debaixo de 
confissão para saber como 
era o namoro dessa meni
na. Se beijava, como é que 
beijava, se tinha língua, se * 
não tinha língua, se tinha 
alguma mão pelo meio (risos 
da turma) e coisa e tal... 
Tudo era levado para uma 
coisa de muita segregação 
corporal. Eu achava isso uma 
coisa estranha.

Mas eu sempre também 
fui muito debochada. Eu 
“frescava” muito mesmo, não 
estava nem aí, sabe? Isso me 
espantava, mas não me neuro- 
tizou, não me castrou. Nunca 
me incomodou muito. Lem
bro me de que tinha um tal de 
negócio, na Semana Santa, 
é... recolhimento. Não tinha 
um negócio de recolhimento 
que vocc faz l  (Indagando a 
turma). Tem um nome espe
cífico, né?

Rebeca -  Retiro
Peregrina -  Retiro espiri

tual! (irónica) Olha o nome aí! 
Eu fazia muito era bagunça no 
retiro espiritual! Não rezava 
porra nenhuma, entendeu? (ri
sos) Naaaada... era só brincar!

E cacacá, cacacá... mas tudo 
muito ingénuo, né? Era lugar 
de curtição. Não era lugar re
almente no sentido da propos
ta cristã do recolhimento, di
gamos, de você reacender suas 
culpas, de você se descul- 
pabilizar em uma confissão. 
Isso não existia. Nunca exis
tiu na minha cabeça.

E só pra terminar isso aí, 
tem um fato interessante: 
lembro quando Che Guevara 
(Guerrilheiro argentino que 
lutou pela Revolução Cuba
na, tornando-se um dos maio
res ícones revolucionários do 
mundo, falecido em 1967.)

"Essa história do couro veio ocupar 
toda a nossa fam ília (...) Por conta 

disso, o meu avô comprou um 
curtume em Quixadá, meu pai foi 

pra tomar conta..."

morreu. Eu estava nessa épo
ca no colégio... adoro colégio, 
isso não quer dizer que eu não 
goste de colégio. Amo o co
légio, porque foram anos pra 
mim maravilhosos, de muita 
bagunça, curtição, coisa e tal, 
mas tinha esse negócio que é 
de qualquer organização cris
tã, muito ferrenha. Então, 
quando Che Guevara morreu, 
nós tínhamos aula dia de sá
bado no colégio e, todo o sá
bado, a primeira coisa que nós 
fazíamos quando chegávamos 
no colégio era fazer uma re
dação sobre um fato impor
tante da semana.

Na minha casa, tinha mui
to jornal, revista, livro... a gen
te era muito bem informado, 
rádio, disco... Eu lia, o papai 
comentava, meus irmãos co
mentavam e coisa e tal. Eu 
achei interessante a história da 
morte do Che Guevara, como 
é que ele foi assassinado, a tra

jetória dele, já  tinha tido a Re
volução Cubana (Movimento 
revolucionário em Cuba que 
derrubou a ditadura de 
Fulgencio Batista, em 1959, e 
instaurou o único governo la
tino-americano baseado no 
comunismo.) e eu fiz uma re
dação sobre a morte do Che 
Guevara. Quando foi na outra 
semana, na segunda ou na ter
ça-feira, meus pais foram cha
mados à escola, porque eu ti
nha feito uma redação sobre o 
Che Guevara, no começo da 
grande repressão militar aqui 
no Brasil, (Refere-se à ditadu
ra militar de 1964-1985) que 

comunista era comedor de 
- criancinha. Então, quase 

como se fosse passar uma 
vistoria ideológica. Qual é a 
dessa família?

Letícia -  A senhora tinha 
mais de doze (anos) já, uns 
treze (anos), quatorze (anos)?

Peregrina -  Era por aí, 
doze, treze, por aí. Eu era 

muito garota ainda. Isso me 
causou indignação. Como é 
que um fato importante como 
esse, as freiras queriam ocul
tar, negar? E até hoje, você 
vê que o Che Guevara é um 
ícone. Ele é um arquétipo de 
uma figura revolucionária, 
de uma pessoa que, apesar de 
muito sonhador... Não sei se 
vocês assistiram (ao filme) 
Diário de Motocicleta, belís
simo o filme, mas foi aquilo 
ali, era nisso que a gente 
acreditava e eu nem sabia o 
que era comunismo, estava 
muito longe de mim.

Lucinthya -  Peregrina, 
mas por ser uma escola cató
lica, ser uma formação católi
ca, o que permanece ainda 
hoje daquela época que pode 
te influenciar?

r

Peregrina -  E o seguinte: 
eu não sou uma católica apos
tólica romana. Eu sou um ser 
religioso.('Píiw.ycí,) Eu acho

A conversa com Simonefoi 
realizada no casa dela. 0  
motorista particular da 
professora foi pegar e dei
xar a equipe de produção 
no terminal do Papicu.

Além da professora Simo- 
ne, a equipe de produção 
conversou com duos filhas 
da Peregrino: Ju liana e 
Isadora. A mais velho e a 
caçula, respeefivamente.
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A aluno do curso de Co
municação Social Rebeca 
Cavalcante é sobrinha da 
Peregrina. A escolha de 
Peregrina para ser entre
vistado, porém não teve 
interferência da Rebeca.

Peregrina Capelo foi pré- 
entrevistoda pelos alunos 
Bruno Pereira e Andréh 
Jonathosem sua sala, nas 
dependências do curso de 
Ciências Sócias da UFC

8

que nào só tem essa vida, eu 
acredito em outras vidas. 
Como diz o Riobaldo (Perso
nagem) de Grande Sertão: 
Veredas: às vezes eu converso 
com Kardec. (Allan Kardec 
fo i o principal estudioso e 
organizador da doutrina es
p ir ita , também conhecida  
como kardecismo.) Assim, no 
sentido metafórico da coisa. 
Mas ficou uma coisa muito 
legal, que hoje eu sei que é 
uma coisa muito interessan
te. Por exemplo, eu acho lin
da a figura de Nossa Senhora!

Não sou uma piegas de 
está todo dia treze na (Igreja 
de) Nossa Senhora de Fáti
ma, mas eu acho que esse 
arquétipo da religiosidade 
da mulher, por eu ter trami
tado também pela antropo
logia, pelas várias formas 
de sociedade e de eu saber 
que as primeiras formas de 
sociabilidade foram ma
triarcais, a imagem da san
ta-mulher, pode ser da Buda... 
Mas tem o Buda também (Lí
der religioso, nascido no 
Nepal, fundador do budismo 
-  Sistema ético, religioso e f i 
losófico criado na índia). Tem 
as mulheres que equivalem, 
mais ou menos, ao feminino 
do Buda. Quer dizer, eu sou 
muito mais Nossa Senhora do 
que Jesus Cristo, entendeu?

Tem muito mais represen- 
tatividade pra mim, por causa 
do mundo feminino, do mun
do arcaico, de um inconscien
te profundo e isso é tão impor
tante, que em momentos 
difíceis da minha vida, eu ga
nhei de presente da minha 
mãe, há muitos anos atrás, 
uma imagem de Nossa Senho
ra de Fátima. Meu nome é Pe
regrina Fátima, não é por 
causa de Nossa Senhora de Fá
tima, eu nasci em 52 (1952), e 
quase todas as mulheres que 
nasceram em 52 carregam esse

nome Fátima, que teve a pere
grinação de Nossa Senhora de 
Fátima por aqui.

Eu intuitivamente, quando 
olhava pra essa imagem, eu 
pedia socorro, sabe no deses
pero? Aquela coisa mesmo do 
limiar do humano, certo? Mas, 
eu não soube em nenhum mo
mento essa coisa. Eu sou mui
to nietzschiana (Peregrina usa 
o termo nietzschiana, fazendo 
alusão às idéias do filósofo 
alemão Friedrich Nietzsche) , 
no sentido da morte de Deus, 
como ópio do povo, como 
aquela coisa que você... Sabe, 
a sua vida se resume a um ser

"Eu nasci em Quixadá, eu mais 
alguns irmãos, passei boa parte da 

minha vida em Quixadá, toda a 
minha infância e começo da 

puberdade,(...) com muita honra."

onipotente, onisciente, onipo
tente que lhe esmaga, que lhe 
culpa. Porra nenhuma! (Enér
gica) Eu também sou Deus!

Vanessa -  A senhora falou 
que na sua família tinha uma 
relação de liberdade. Como 
fo i viver essa relação de liber
dade numa sociedade na épo
ca, geralmente no interior, 
mais patriarcal?

Peregrina -  Muito difí
cil. (Responde de forma rá
pida e enfática) Por exemplo, 
tinha uma coisa que eu acho 
que isso é coisa do emigran
te. A única coisa verdadeira
mente pecaminosa, na minha 
relação familiar, na minha 
família, era ser ociosa ou oci
oso. Vagabundo como se diz. 
Não fazer porra nenhuma da 
vida, tá certo? Nós tínhamos 
de fazer alguma coisa. Se não 
estudasse, tinha de trabalhar, 
fazer dinheiro. Ganhar di
nheiro e se manter.

Se era pra estudar, tinha 
que ser o melhor, se possível. 
Eu estava até dizendo para os 
meninos que isso é muito ob
sessivo. (Os meninos que Pe
regrina referiu-se são os alu
nos Andréh e Bruno que 
realizaram a pré-entrevista 
com ela. Na ocasião, esse 
mesmo assunto fo i abordado.) 
Isso me custou a construção de 
uma certa ansiedade muito 
grande. (Risos) Tem esse pe
daço aí.

Mas dançar, cantar, namo
rar, ir para o cinema, curtir e 
coisa e tal... Não podia ser um 
porra louca também. Meio 

complicado, não é? Não po-
- dia isso, mas veja só: se a fa

mília não cumpre esse papel, 
no sentido de vigiar você, a 
cultura cobra, certo? A cultu
ra é tão forte quanto a família.

Bruno -  Professora, a 
senhora disse na pré-entre-

- vista que sempre teve acesso 
à cultura. Seu pai, desde

nova, sempre lhe deu acesso 
à cultura. Eu quero saber 
como é que fo i esse acesso, 
tanto em Quixadá, como aqui 
em Fortaleza.

Peregrina -  Aí é uma coi
sa de complexo, do complexo 
do que você pode entender de 
um lado Junguiano, como de 
um lado Freudiano (Peregri
na usa os termos Junguiano e 
Freudiano para fazer referên
cia às idéias de Cari Gustav 
Jung, médico psiquiatra, e 
Sigmund Freud, fundador da 
psicanálise.) Papai gostava 
muito dc estudar. Logo que ele 
chegou aqui, ele começou a 
estudar. Naquela época, na 
Fénix Caxeiral (Um dos prin
cipais estabelecimento de en
sino de Fortaleza, cujo prédio 
situava-se à rua Guilherme 
Rocha, próximo a Praça José 
de Alencar. O prédio fo i de
molido nos anos 80 do século 
passado) era o lugar que tinha
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pra se estudar aqui. Ele ado- 
raaaava estudar. (Enfática) 
Quando ele completou 17 
anos, o meu avô o tirou da es
cola, porque ele teve que ser 
caixeiro viajante. Percorrer os 
sertões, o Piauí, o Rio Grande 
do Norte, a Paraíba, venden
do sapato.

Então, ele ficou muito 
traumatizado por ter parado dc 
estudar. Ele dizia muito pra 
gente que queria muito que 
todo mundo se formasse lá em 
casa. No que dependesse dele, 
nós teríamos todas as condi
ções, o que a gente quisesse 
para essa questão do estudo. 
Porque património se aca
ba e o que você tem na sua 
cabeça, vocc leva e vende 
em qualquer lugar. Era um 
princípio dele e eu acho que 
deu certo isso aí, né? Real
mente ninguém tem pa
trimónio, mas temos o que 
eu chamo de um capital cul
tural importante.

Nós sempre estudamos em 
bons colégios. Tínhamos pro
fessores particulares. Fora a 
escola, eu tinha uma repeti
dora, uma professora particu
lar que, naquela época chama
va-se repetidora, mas não era 
pra repetir o que eu tinha de
ficiência não. Era para me en
sinar mais do que o colégio. 
Dona Luzanira, o nome dessa 
minha professora. A Dona 
Luzanira me ensinava Portu
guês, me ensinava Geografia, 
me ensinava História.

Eu tinha um professor par
ticular em casa também, a noi
te, de espanhol. Chamava-se 
José Vidal. Hoje esse cara é 
um alto executivo da Nestlé 
(Empresa suíça voltada para 
o ramo de alimentação.) na 
Suíça. Eu aprendia muitas po
esias com ele. Ele dizia que eu 
tinha um sotaque muito legal, 
quer dizer, eu tinha uma pro
núncia legal, não tinha sota

que. E estava lá a macaquinha, 
em toda festa de família, de
clamando espanhol. (R is os da 
turma) Ridículo isso, eu tinha 
ódio!(7?/my,)

Gustavo -  Que livros, que 
discos a senhora ouvia? O que 
fo i apresentado a senhora de 
cultura, de cinema mesmo?

Peregrina -  Olha, primei
ro, em Quixadá meu pai era 
dono de um cinema. Chama
va-se Cine Iara. Olha aí a 
antropofagia Oswaldiana! 
(Peregrina usou esse termo fa 
zendo referência ao movimen
to antropofágico liderado por 
Oswald de Andrade em 1928.

"Éramos dez. Eles (os irmãos) 
trabalhavam muito, mas muito 
mesmo! Era um trabalho que 
começava às seis horas (...) e 

terminava às seis horas da tarde."

O movimento propunha que o 
Brasil devorasse a cultura es
trangeira e criasse uma cul
tura revolucionária própria.) 
Um estrangeiro aqui, cujo 
nome do cinema é o nome de 
uma índia: Iara. Me lembro 
que eu ia muito ao cinema com 
ele, via os filmes. Assistia 
logicamente os filmes ade
quados a minha idade. Os fil
mes eram gcralm ente de 
bang-bang, tinha uns da Do- 
rothy Lamour (Nome artísti
co da atriz norte-americana 
Dorothy Slaton, nascida em 
Nova Orleans), filmes do 
Oscarito (Ator brasileiro que 
fe z  dupla com Grande Otelo 
em vários filmes brasileiros 
nas décadas de 40,50 e 60 do 
século passado), uma porno
chanchada leve.

Eu me lembro que esses fil
mes vinham direto de São Pau
lo para Quixadá. Olha como 
Quixadá era pop! (Risos da tur

ma) Tinha uma radiadora anun
ciando o cinema do dia. Até 
brinquei com os meninos di
zendo que Paixão de Cristo na 
semana, Semana Santa assim: 
Hoje, no Cine Iara, Paixão de 
Cristo, com (estrelando) Cris
to! (Empostando a voz como se 
fosse a radiadora -  risos de 
toda a turma) (Os meninos que 
Peregrina referiu-se, são os 
alunos Andréh e Bruno que re
alizaram a pré-entrevista com 
ela. Na ocasião, ela também 
contou essa história.)

Então, tive muito acesso a 
isso. A nossa família gostava 
muito de música. Nós escutá

vamos Coni Francis, Sarita 
Montiel (Cantora espanho
la), não sei nem se vocês sa
bem quem são essas figuras. 
Sarita Montiel... Nat King 
Colq\(Cantor americano) 
Nat King Cole é bastante co
nhecido, nc? Da música bra
sileira: Angela Maria, Cauby 
Peixoto, Dalva de Oliveira, 

Nelson Gonçalves, Luiz Gon
zaga, muiiiiito Luiz Gonzaga! 
Mais muito forró do Luiz 
Gonzaga. Cantado pelo Luiz 
Gonzaga.

Gustavo -  Então essa mis
tura, Nat king Cole e Luiz 
Gonzaga deu certo.

Peregrina -  Deu certo. Eu 
sabia assim: Catito, catito, 
catido mio, pedazo de cielo que 
Dios me dio \(PeregtAina canta
rolou esse verso da música 
Catito mio) Eu sabia todas as 
músicas. Bem garotinha eu 
lembro que, às vezes, meus 
pais iam para Fortaleza e me 
traziam (levavam). Era muito 
longa a viagem, porque era es
trada de barro e eles me bota
vam pra cantar. Então, eu fica
va cantaaaando as músicas do 
Nat King Cole eu adoraaaaava!

Imagine uma garota, de 7 
anos, 8 anos de idade cantan
do assim, aquela música do Nat 
King Cole que diz assim: (Pau-

Peregrina desmarcou o lo
cal de entrevista que iria 
ser no curso de Comuni
cação Social/UFCe prefe
riu que fosse na casa dela, 
porque poderia mostrar 
seu lar.

Ao entrar na sala da Pe
regrina Capelo, os alunos 
Bruno e Andréh foram 
surpreendidos pelo bom 
humor e pela frase segui
da de risos dita por Pere
grina: "Vocês vieram me 
decifrar?"

9
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A pré-entrevisto durou 1 
hora. A própria Peregrina 
providenciou garrafas de 
água que viriam  a ser 
consumidas no decorrer da 
conversa com os olunos.

A equipe de produção che
gou meia hora antes no 
local da entrevista. Ao en
trar, foi recebida por um 
corol de latidos. Peregrina 
possui 7 cachorros.
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sá) Uma música bem caliente 
dele, que até o (Raimundo) 
Fagner (Cantor brasileiro) 
canta? E....(Pausa tentando 
lembrar a música), poxa! 
(Pausa) Há.... daqui apouco eu 
me lembro. Era muito interes
sante essa questão musical. (A 
música que ela tentou mas não 
conseguiu lembrar fo i  
<,Ansiedad,\ deNatKingCole, 
que Fagner Gravou.)

Quando eu vim para For
taleza, eu fiz o Conservatório 
de M úsica Alberto Nepo- 
muceno. Estudei vários anos 
no conservatório de música. 
Declaro a vocês que eu não 
tenho nenhum dom musi
cal. Amo música, entendo 
de música, mas não sei to
car porra nenhuma! Eu digo 
que dos anos e anos que es
tudei piano, que eu tocava 
músicas clássicas por par
titura e tudo, hoje eu só sei 
a escala de dó! (Risos) Eu 
sei ler uma música, enten
do da orquestração, eu saco 
um arranjo... Tinha a coisa de 
comprar muitos livros, muitas 
coleções. Por exemplo, Jorge 
Amado (Escritor brasileiro). 
A Fátima, minha cunhada, a 
tia Fátima (Dirigindo-se a alu- 
na Rebeca, sua sobrinha), o 
pai dela proibia ela de ler os 
livros do Jorge Amado e a Fá
tima é mais velha do que eu 
um pouco. Então, eu disse: 
“Mulher tu não lê escondido 
não?” Ela disse: “Não, o pa
pai proibiu e eu não leio.” Tá 
certo, mas eu já tinha lido toda 
a coleção do Jorge Amado. Ele 
publicou coisas depois, como 
Tieta do Agreste, mas até, mais 
ou menos, o que ele tinha pu
blicado até o começo da déca
da de 80, tava aqui.

Ela não lia. Eu lia, eu com
prava. Não existia censura na 
época, para o que você pode
ria ler. Malba Tahan (Escri
tor árabe), não sei se vocês

conhecem essa coleção do 
Malba Tahan, mas acho que 
os pais de vocês, avós de 
vocês devem conhecer. E tipo 
assim, papos dc Sherazadc 
(Personagem do livro As mil 
e uma noites), contos do ori
ente, aquela coisa maluca que 
leva você a cada lugar do 
mundo ou da experiência hu
mana ou do pensamento hu
mano. Quer dizer, esses si
nais, esses signos, eles foram 
muito importantes pra minha 
formação, porque me levaram 
a um olhar do mundo, a uma 
compreensão do mundo bas
tante diferenciada.

"Uma coisa muito parecida que eu 
encontrei na literatura de 

Guimarães Rosa, onde a fauna e a 
flora não são (...) separadas das 

expressões corporais..."

As minhas colegas de sala 
de aula, por exemplo, hoje a 
gente ainda se reúne uma vez 
no ano. Há pouco tempo 
atrás, todo mundo tava com
pletando os seus 50 anos, en
tão foram vários aniversários 
de 50 anos e aí, nós fizemos 
várias retrospectivas. Algu
mas delas me falaram, eu fi
quei assim muito espantada. 
Não que seja a ovelha negra 
da história, mas eu tinha uma 
coisa diferente em mim e coi
sa e tal... Mas ao mesmo tem
po muito parecido. Talvez te
nha sido toda essa experiência 
da minha vida...

Letícia - A  senhora entrou 
na universidade aos 19 anos?

Peregrina -  Foi.
Letícia -  Na pré-entrevis- 

ta a senhora se auto-intitulou 
pupila da Maria Luiza (Ex- 
prefeita de Fortaleza entre 
1986 e 1988). A senhora po
deria falar pra gente como fo i

a relação que a senhora teve 
com a Maria Luiza e como é a 
relação que a senhora tem 
com ela hoje?

Andréh -  E poderia tam
bém, aproveitando essa mesma 
pergunta, dizer se essa varie
dade que (a senhora) teve no 
acesso à cultura, se não dei
xou a cabeça meio virada?Eu 
vou pra que lado?0 que é que 
eu vou fazer na hora da esco
lha profissional?

Peregrina -  Não, não. Eu 
sempre quis trabalhar com 
questões na área das Ciências 
Humanas. Uma coisa ligada ao 
pensamento, assim... à Filoso

fia, à Literatura, às Ciências 
Sociais. Eu acho que as Ci
ências Sociais conseguiram 
juntar o útil ao agradável, por
que lá tá o pensamento, lá tá 
a Filosofia, lá tá a História. 
Hoje, por exemplo, eu tenho 
um diálogo constante com a 
Literatura.

Em relação à Maria Lui
za, é o seguinte: Maria Luiza 
c dc Quixadá. Ela muito ami
ga do pessoal lá da minha fa
mília. Quando eu entrei na 
universidade, a Maria Luiza 
estava nos Estados Unidos, 
tava fazendo uma pós-gradu- 
ação lá. Quando chega a Ma
ria Luiza, ela faz logo uma se
leção pra bolsista. Bolsista 
não... monitora! Eu fiz a pro
va e passei. Fui ser monitora 
da Maria Luiza. Aí no outro 
ano faz de novo, né? É um 
período de um ano só, a mo
nitoria. Aí eu fiz, fiquei duran
te dois anos sendo tutelada 
pela Maria Luiza.

Foi uma experiência mag
nífica! Porque a Maria era 
show naquela época. Ainda é 
muito legal. Nós temos uma 
amizade muito cúmplice. Ela 
sabe que eu não tenho nada a 
ver com aquelas posições po
líticas radicais dela, aquele 
barato dela. Nunca tive! Ali



Peregrina Capelo

ás, eu nunca fiz militância po
lítica. Nunca fui de DCE 
(Diretório Central dos Estu
dantes), nunca me filiei a par
tido político.

A minha militância passa 
por outra coisa. Por exemplo: 
como é que eu posso fazer 
uma política que não seja uma 
política partidária, mas que 
seja uma coisa ideológica? Eu 
milito muito com a questão do 
feminino. Então, todas as dis
ciplinas que eu dou, que eu 
possa tematizar a questão do 
feminino, seja a violência 
contra a mulher, a história da 
mulher, eu falo. Eu acho que 
isso é uma postura política 
também.

Ana Flávia -  Por que 
você não se envolveu com 
a militância política?

Peregrina -  Ah, eu acho 
o seguinte: primeiro não 
está na minha veia fazer 
militância política. Não 
tenho nada contra, acho 
superlegal. Convivi de perto, 
diariamente, com muita gen
te. Escondi gente na minha 
casa, dava a maior força, mas 
eu não sei... não era o meu 
desejo isso aí, entendeu?

Depois, eu casei muito jo
vem. Eu casei com 19 anos. 
Eu fiz vestibular em janeiro, 
passei e casei em fevereiro 
e... sei lá, fiquei casada 17 
anos, tive filho c coisa e tal... 
Eu gostava tanto de ter tido 
minhas filhas, de tá casada 
com o homem que eu estava 
casada, de ter liberdade pra 
sonhar, pra fazer um monte 
de coisas que eu queria. Eu 
não era uma pessoa atra
vancada, entendeu? Eu acho 
que eu não precisei da rebel
dia política, que cu vi muito 
isso nos meus colegas da re
beldia política, (queprecisa
vam da rebeldia política) 
para viver essa utopia de li
berdade. Eu já era livre.

No sentido da construção 
da minha personalidade ou de 
uma análise da construção da 
minha realidade... eu fiz psi
canálise alguns anos da minha 
vida... eu acho que tem uma 
história por aí.

Naara — Professora, quais 
foram os motivos para a se
nhora ter se casado tão cedo 
assim e o casamento não difi
cultou, de alguma forma, o 
andar da sua carreira acadê
mica?

Peregrina -  Olhe... sim e 
não! Por exemplo, eu casei 
muito cedo porque na época 
as meninas casavam muito

"...Eles eram empregados, 
mas(...)não ficou só relação de 

capital e trabalho. Ficou uma coisa 
muito importante (...) os afetos 

entre as pessoas."

cedo. E sei lá... vamos casar! 
Vamos casar! Vamos casar! 
Vamos casar! E tinha uma coi
sa: eu tive muita liberdade se
xual. Eu fazia sexo antes do 
casamento. Eu tomava pílula 
anticonccpcional escondido, 
mas tomava, entendeu? Eu era 
danada, como se diz. Eu gos
tava muito de sexo e o casa
mento era uma coisa que me 
dava, também, uma legitima
ção pra não ficar... não tinha 
nem motel no meu tempo, mi
nha filha! (Risos da turma) Era 
complicada a estória!^?/ms,).

Eu cra muito apaixonada 
também. Não foi nenhum sa
crifício pra mim, como tam
bém não foi uma fuga ter me 
casado, não foi em nome do 
sexo também, eu me casei... 
Eu me casei porque foi legal, 
meu marido era legal, não en
chia o saco, não (me) prendia. 
Eu fazia o que queria, eu an
dava com as pessoas que cu

queria, meus amigos da facul
dade frequentavam a minha 
casa, que eram pessoas muito 
estranhas.

A família do meu marido 
era uma família muito burgue
sa, então eram (os amigos da 
faculdade) pessoas estranhas, 
tipo bicho grilo naquela épo
ca. Eram pessoas que, já na
quela época, tinham experiên
cias com drogas e coisa e tal... 
Muiiiiiita droga, muito LSD. 
Tinha muita maconha...

Gustavo -  A senhora já  
teve alguma experiência com 
drogas?

Peregrina -  Com LSD eu
nunca tive experiência não. 
Eu tive acesso, mas eu nun
ca tive experiência, porque 
eu achava que eu já era mui
to ,,bbbbbrum ,f demais. 
(Nesse momento, Peregrina, 
trepida o corpo e imita o som 
de um motor). Eu tinha medo 
de ir e não voltar, sabe? (Ri
sos da turma) Com LSD eu 

nunca tive experiência não, 
mas quem não fumou uma ma
conha e não tragou?(Pausa) 
Não é verdade? O Bill Clin- 
ton... (Ex-presidente dos Esta
dos Unidos envolvido em de
núncias de assédio sexual e 
uso de drogas). Não estou dan
do uma de Bill Clinton aqui, 
tá legal? Então é isso aí!

Eram hábitos da época. Era 
uma forma de rebeldia tam
bém, era o make love, not war 
(Expressão americana utiliza
da porpacijistas e hippies nos 
anos 60, em virtude da Guer
ra do Vietnã, cuja tradução é: 
faça amor, não a guerra). Era 
um tá conectado legal com o 
cosmos em plena época dos 
Beatles e Rolling Stones (Ban
das de rock britânicas que sur
giram no inicio dos anos 60). 
Imagina as experiências que 
os nossos ídolos, como Rita 
Lee, como Novos Baianos, 
como Caetano (Veloso), como

Rapidamente, a equipe de 
produção organizou o dis
posição das cadeiras para 
entrevista. Foi feito um cír
culo e dentro dele posta 
umo mesinha de centro 
paro os gravadores.

Ao chegar a casa Rebeca, 
sobrinho da entrevistada, 
reconheceu os tios e as pri
mas nas fotos de família 
que estavam na sala.
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Antes da entrevista a tur
ma ficou encantada com 
a lua cheia que de certa 
forma também porticipou 
da captação.

0  professor Ronaldo Sal
gado subiu duas vezes no 
banco para admirar o Lua 
cheia.
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Gal Costa, como Gilberto Gil, 
como os Rolling Stoncs, como 
os Beatles, as experiências que 
eles tiveram com droga, cara! 
A Yoko Ono (Esposa de John 
Lennon, integrante dos 
Beatles.) e o Jonk Lenon pas
saram não sei quantos dias 
deitados numa cama, tran
sando e se drogando... Era 
uma globalização de uma es
tética de ser, tá certo?

Mesmo que isso seja uma 
coisa pavorosa para uma For
taleza provinciana, para uma 
Fortaleza burguesa, para uma 
Fortaleza careta, para uma 
Fortaleza cristã, mas cabia, ti
nha espaço.

Ana Flávia -  A senho- - 
ra namorou muito tempo 
pra casar e como a senho
ra conheceu seu marido?

Peregrina -  Eu conhe
ci meu marido em festa de 
clube. Não tem barzinho 
hoje? Naquela época não - 
existia negócio de barzinho. 
Tinham os clubes, a gente ia 
para os clubes, para as tertúli
as. Lá, chamava pra dançar, 
vocc paquerava, pedia pra na
morar e ficava namorando. 
Uma coisa assim muito natu
ral, bem Bossa Nova mesmo. 
(Bossa Nova è um movimento 
musical que surge no final dos 
anos 50, com João Gilberto, 
Tom Jobim, Vinícius de 
Moraes e jovens cantores e 
compositores de classe média 
da Zona Sul de Rio de Janei
ro). Uma coisa muito român
tica, era muito especial. Exis
tia o pacto da fidelidade, não 
tinha essa coisa de “fica” . 
Quem ficava naquela época 
eram galinhas, que as pessoas 
chamavam de galinha e coisa 
e tal... As pinadeiras, (Risos da 
turma) as meninas que dança
vam muito arrochado, se es
fregando, tinha muito isso.

Mas tinha a coisa de você 
namorar firme, de você ter

aquele com prom isso com 
aquela pessoa, de ter todo um 
ritual, isso foi muito bom! É 
muito bom para uma mulher.

Lucinthya- Você falou de 
pacto de fidelidade e ao mes
mo tempo você falou que ti
nha liberdade com seu mari
do, ele não lhe prendia. E 
como é que isso se dava na 
prática?

Peregrina -  Por exemplo, 
eu tinha a minha vida na uni
versidade. Eu saia, eu tinha as 
festas do pessoal da universi
dade, por exemplo, tinha umas 
festas que nós íamos, a gente 
tomava era Rum, era Cuba

"Ah; ficou quase tudo, quase tudo 
que eu sou! Ficou a simplicidade, 

ficou o amor à natureza, o diálogo 
com a natureza(...) o respeito..."

Libre, que o pessoal tomava na 
época. Comprava umas meio- 
tinhas e levava, levava coca- 
cola ficava bebendo, ficava 
ouvindo música e conversan
do, mas era uma coisa que co
meçava cedo, terminava cedo, 
não ia até altas horas da noite. 
Então, tinham dois lugares 
públicos que, nessa época, a 
minha galera frequentava que 
era o Anísio na Beira Mar, ali 
perto da Estátua de Iracema, 
era um lugar fantááástico_ou 
o Estoril. (O bar do Anísio e o 
bar Estoril foram dois espa
ços importantes em Fortaleza, 
em termos culturais. O Estoril 
proveniente dos anos 40 do sé
culo passado, ecoou na noite 
de Fortaleza durante os anos 
50, 60, 70, 80 e até ser trans
formado nos anos 90, e hoje 
está extinto. O Anísio é consi
derado o espaço cultural onde 
nasceu a geração musical 
mais significativa do Ceará.

Raimundo Fagner, Belchior, 
Ednardo, Fausto Nilo, Rooger, 
Téti, tantos outros saíram de 
lá. Também hoje está extinto.)

Eram esses dois lugares 
que nós frequentávamos. Eu 
ia, meu marido, às vezes não 
ia, muitas vezes não ia, por
que as paradas dele eram ou
tras, os locais eram outros. 
Mas eu frequentava essas pes
soas também, e ele sabia que 
eu ia pra esses lugares. Mas 
eu não ia de ter aventura, en
tendeu? Era perigoso, você 
sabe que a gente corre perigo 
neste mundo. “Tudo é perigo
so, tudo é divino maravilho

so. É preciso estar atento e
- forte”, ( “Divino Maravilho

so ”, música de Gilberto Gil 
e Caetano Veloso)

Naara - Mas a senhora al
guma vez chegou a cair na ten
tação de caminhos perigosos?

P eregrina -  Quaaase!
- Quase! (Risos de toda turma) 

Mas me segurei porque se
não era muito complicado, 
viu? Era muito complicado. 
Assim, não no sentido carnal, 
visceral, mas no sentido pla
tónico, de admirar uma pes
soa, de ficar seduzida pela ca
beça da pessoa, mas não no 
sentido do que é hoje o vap- 
vupt, que hoje é tudo é muito 
rápido.

Naara — Só retomando um 
pouco a pergunta da Ana Flá
via, quantos anos a senhora 
tinha quando conheceu seu 
marido e quanto tempo passou 
namorando?

Peregrina -  Eu tinha 15 
anos, eu me casei aos 19.

Bruno -  Aos 22, a senho
ra já  era mãe, já  tinha duas 
filhas, já  estava casada e já  
estava na universidade envol
vida com pesquisa. Como é 
que era lidar com tanta res
ponsabilidade tão nova?

Peregrina -  Como era? 
Era um desafio muito grande.
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Realmente era um desafio 
muito grande. Mas eu vou te 
dizer nessa idade, como diz o 
Nietzsche, a gente tem tanta 
força de potência, que eu dava 
tempo pra tudo, entendeu? 
Fortaleza não era tão grande, 
era muito mais fácil viver em 
Fortaleza, andarem Fortaleza, 
eu tive sorte de ter pessoas que 
me ajudaram a cuidar das mi
nhas filhas. Eu devo a essas 
pessoas, a essas mulheres ma
ravilhosas que pintaram na 
minha vida, a possibilidade de 
eu ter podido trabalhar e de eu 
ter podido estudar.

Isso é importante que se 
diga. E dava tempo. E dava 
tempo de ser muito boa - 
aluna; e dava tempo de fa
zer pesquisa; e dava tem
po de sair e curtir com ami
gos e dava tempo de ser 
mãe, entendeu? Sem grilo 
nenhum, dava. Dava por
que tudo era bom de se fa- - 
zer. Assim, meu casamen
to era legal, eu gostava das 
minhas filhas, eu amava o que 
eu estudava, eu acho que cor
reu tudo numa boa, não tinha 
nada assim muito, tinha mui
ta saúde, tinha uma grana le
gal que dava pra segurar o cir
co sem eu precisar trabalhar. 
Isso é muito legal.

É uma sorte muito grande, 
isso hoje, por exemplo, as mi
nhas filhas não podem hoje 
fazer isso, elas não têm, eu 
acho que mulher nenhuma 
hoje tem, essa história de ter 
uma pessoa que lhe sustente 
até você tá madura pra entrar 
no mercado de trabalho, por
que tem que se virar hoje de 
tudo que é jeito.

Karlla -  A senhora disse 
que teve muita liberdade na 
sua criação, na sua infância. 
Quando a senhora estava cri
ando as suas filhas deu a mes
ma liberdade pra elas, já  que 
os tempos eram outros, os

conceitos que as pessoas ti
nham eram outros, como fo i 
essa relação?

Peregrina -  Essa vida que 
eu tive e essa minha relação 
com as minhas filhas foi um 
certo contimium. Essa linha 
perdura até hoje. Por exemplo, 
eu tenho (Enfática) e eu tive 
muita dificuldade dc proibir. 
Eu fui da época é proibido 
proibir. Então eu tive muita 
dificuldade, aliás, quando eu 
fiquei viúva foi uma das gran
des dificuldades que eu tive, 
foi exatamente exercer o pa
pel do pai, eu não queria ser o 
pai, a mãe e o pai não.

"Você vir do interior morar aqui, 
era uma coisa meio rançosa. Você 
tinha que se impor muito pra ser 

uma pessoa admitida pelo grupo."

Num tem pai é só a mãe, 
mas a gente de certa forma tem 
que ocupar uma função pater
na e a função paterna, o Freud 
fala muito bem disso, é a fun
ção da repressão. Eu sempre 
tive muita dificuldade em 
exercer esse papel repressor. 
Repressor moral, por exem
plo, dizer que não pode, tem 
hora pra chegar em casa, não 
pode ser amigo de fulano, de 
beltrano, de sicrano. Eu nun
ca ousei fazer isso.

Lucinthya -  O que era 
primordial, que tipo de con
ceito que você tinha que ficou 
primordial pra passar para 
suas filhas? O que era que 
você ia ficar com a consciên
cia limpa se você conseguisse 
passar para suas filhas no se
tor de educação?

Peregrina-Ah! Uma coi
sa meio parecida com o que 
meu pai me dizia: ter respon
sabilidade com o que faz, res

peitar o outro e ter dignidade 
e batalhar pela sua dignidade 
.(Nesse momento da entrevis
ta Peregrina atende o celular. 
Permanecendo na ligação por 
30 segundos)

Agora sem falsa modéstia, 
sem hipocrisia, a vida como 
ela é, entendeu? E sem essa 
história de se fazer de boazi- 
nha de santinha. Acreditar. 
Acreditar na vida, acreditar no 
poder que você tem o poder de 
fazer as coisas, porque uma 
das coisas mais fantásticas que 
uma mulher pode descobrir é 
que ela tem poder, que ela 
pode. A gente passa é tempo 

pra descobrir isso aí, mas
- quando a gente descobre é 

muito bom, sabe?
Naara -  Como fo i que a 

senhora lidou com a morte tão 
prematura do seu marido?

Peregrina -  Foi muito 
traumática; foi horrível; foi a

- pior experiência da minha 
vida. Foi a coisa que mais me

traumatizou. Até hoje, cu sinto 
muita saudade dele, não sou de 
anunciar isso, tô falando aqui 
pra vocês, até aqui com minha 
parenta (a entrevistada se re
fere à Rebeca Cavalcante, alu
na da disciplina e sobrinha de 
Peregrina) de lado que o pai 
dela era um irmão muito que
rido do meu marido.

Mas foi uma experiência 
muito traumática, eu tenho 
muita dificuldade de convi
ver com a morte. Uma das 
razões pra eu ter ido estudar 
a pistolagem foi pra entender 
este mundo. Este mundo da 
morte que não é a morte na
tural, mas é a morte matada. 
Melhorou muito, eu consegui 
elaborar muitas coisas, de
pois da pesquisa foi muito 
difícil porque,de repente, fi
quei viúva com três filhas, 
muito jovem...

E tem uma coisa muito 
interessante: as pessoas acham

A entrevista foi realizada 
na casa da própria Pere
grina. Ela chegou 2 6  
minutos atrasada, pois es
tava em uma reunião no 
curso de Ciências Sociais.

Algo inusitado ocorreu no 
início da entrevista: Pere
grina ligou o "autom áti
co" e começou a falar de 
si sem que ninguém tives
se feito uma pergunta se
quer.
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0  começo da entrevista foi 
marcado pela tensão en
tre os alunos. No entanto, 
no decorrer do tempo to
dos foram relaxando e fa
zendo suas perguntas.

Em um certo momento, Pe
regrina quis interromper a 
entrevista para que toda a 
turma fosse lanchar. No en
tanto, a turma preferiu dei
xar o lanche para o final.
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que você não tem competência 
nenhuma e vem um monte de 
gente querer se meter na sua 
vida, querer lhe dar conselho 
babaca e você já  sabendo o 
que quer mais ou menos da 
vida e até você se impor en
quanto pessoa, este é o gran
de desafio, essa é que é a his
tória de saber se você pode, 
não é no sentido do poder po
lítico, nem no sentido do po
der económico, mas da força 
psicológica.

Bruno -  Professora, mas 
esse fo i o principal motivo da 
escolha do estudo pra  
pistolagem?A morte? A se
nhora poderia fa la r  um 
pouco sobre isso?

Peregrina -  Não. Não
Denise -  Professora, o 

que fo i que a impulsionou, 
o que definiu mesmo para 
a senhora começar essa 
pesquisa da Pistolagem?

Peregrina -  Eu tinha - 
feito uma tese, porque eu 
gosto muito de trabalhar com 
coisas que levem o scr huma
no às polaridades. Existem 
duas coisas que me levam à 
polaridade. Uma é experiência 
com a loucura e outra é a ex
periência com a morte.

Por exemplo, a minha tese 
de mestrado (O labirinto das 
doenças mentais em Fortale
za. 1976 )  foi sobre hospital 
psiquiátrico.Eu convivi muito 
com loucura asilar dos hospi
tais psiquiátricos. Isso foi uma 
grande lição de vida pra mim, 
uma grande experiência, devi
do a um grande processo hu- 
manizador, um grande proces
so de entender aquela coisa que 
o Nietzsche fala de humano 
demasiadamente humano.

E a outra é a morte em si, 
seja ela de que forma for. E eu 
tava lendo o jornal, era época 
de política, dc campanhas po
líticas no interior, e eu passei 
a semana toda vendo esses cri

mes de pistolagem, atentado 
de pistolagem. E disse: “Poxa 
esses grupos existem!” Isso 
pra mim não existia mais, ti
nha coisa dc violência do ser
tão da minha infância que era 
muito comum. Aí eu disse: 
“Está ai uma coisa legal pra 
eu estudar.”

Gustavo -  A senhora con
viveu com algum pistoleiro na 
infância?

Peregrina -  Não. Não. Eu 
não convivi com pistoleiro, 
mas eu vivia numa cidade 
muito violenta, o sertão é 
muito violento. O próprio 
Guimarães Rosa diz: “No ser-

"Eu 'frescava' muito mesmo, nâo 
estava nem aí, sabe? Isso me 

espantava, mas não me 
neurotizou... não me castrou. 

Nunca me incomodou muito..."

tão quem manda é quem tem 
as astúcias. Deus se vier que 
venha armado”. Então, é o 
lugar que as pessoas parecem 
tão boazinhas, tão pacíficas, 
tão hospitaleiras, mas em bai
xo tem um caldeirão, ferven
do feeervendo, é uma coisa 
terrível.

Letícia -  Quais foram as 
dificuldades que a senhora en
controu na pesquisa de cam
po?

Peregrina -  Ah, foram 
muitas. Primeiro que as pes
soas, não falavam com tanta 
facilidade desse assunto, fala
vam meio superficial. “Nâo, 
eu conheço história”. “Não, te
nho parente que morreu as
sim”. “Não, eu conheço a his
tória do pistoleiro tal”. Eu fui 
tecendo, assim, uma cartogra
fia, uma malha de informações 
que eu notei que quase todo 
mundo que eu perguntava sa
bia sobre alguma coisa. Ou

conhecia uma história, ou co
nhecia um pistoleiro, ou al
guém tinha morrido por 
pistolagem.

Letícia -  Foi nessas histó
rias que a senhora chegou 
numa oficina de tratores do li
vro “Matadores de Gente”!

Peregrina -  Exatamente. 
Eu conheci essa pessoa e eu 
comecei a perguntar, essa pes
soa foi muito legal comigo e 
me respondeu, me convidou 
pra ir lá na oficina dele e foi 
supergentil, superlegal, con
sertou meu carro que estava 
todo furado de ferrugem. Ti
vemos um affair, inclusive, ti

vemos um caso sério pra lá
- de um bolero.

Bruno -  Chegou a casar 
com ele?

Peregrina -  Eu cheguei 
a casar com ele em Nova Ior
que, fiz uma viagem e casei 
com ele nos Estados Unidos.

- Foi uma relação que me du
rou três anos.

Gustavo Isso fo i em que 
época?

Peregrina -  Foi na déca
da de 90, no começo da déca
da de 90, de 91 a 94 mais ou 
menos isso aí. Em 95 eu en
trei no doutorado, quando cu 
entrei no doutorado eu já en
trei com o projeto de estudo 
da pistolagem. Eu já tinha ido 
pro Maranhão, fui pra Barra 
do Corda, fui pra Imperatriz, 
fui pra Codó. (Municípios da
quele Estado)

Conheci o Brasil profundo, 
coisa fantástica, c outra histó
ria! Um dos tesões que eu te
nho na vida é conhecer o Bra
sil. Conhecer o Brasil não só 
geograficamente, mas conhe
cer o Brasil no seu sentido his
tórico, no seu sentido cultural, 
na sua diversidade: Eu acho 
que uma vida só não vai dar 
tempo de jeito nenhum, não 
vai dar tempo, como diz o José 
Albano. (Fotográfo)
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Cristiane -  Peregrina, a 
pistolagem é um tema que po
deria causar medo em muitas 
pessoas, de trabalhar e estu
dar esse tema. Você teve medo 
de ir lá falar com os pisto
leiros. Como fo i que você li
dou com isso?

Peregrina -  Eu comecei 
muito lentamente e eu não fui, 
assim, Filha da Chiquita Ba
cana (Música de Caetano 
Veloso), com essa idéia que eu 
sou imortal, que eu posso to
das, eu tive muitos cuidados 
metodológicos como uma pes
quisadora de campo. Eu não 
ia sozinha falar com essas pes
soas, eu ia acompanhada. E 
eu ia certo, entendeu?

Eu ia acompanhada sa
bendo que aquela pessoa, 
por exemplo, aquele pis
toleiro fazia parte de uma 
rede e que essa pessoa que 
eu conhecia era de seguran
ça dele, era uma pessoa se- - 
gura. Eu não cheguei: “Ei, 
você é um pistoleiro venha cá 
bater um papo comigo. Me 
diga aí como é que você gosta 
de matar?”

Cristiane -  Você chegou a 
receber alguma represália ou 
passou algum momento de 
maior tensão?

Peregrina -  Não, represá
lia, eu nunca tive nenhuma, até 
agora eu não tive nenhuma 
não. As pessoas é que botam 
muita coisa na minha cabeça: 
“Olha que isso é perigoso”. A 
minha mãe tem muito medo 
dessa história.

Naara -  Os pistoleiros en
tenderam esse trabalho?

Peregrina -  Entenderam. 
Entenderam e foram super- 
legais. Em nenhum momento 
eu disse pra eles que estava 
fazendo um trabalho ligado a 
essa idéia de polícia, mas o 
meu trabalho era acadêmico, 
eu não queria saber quem eles 
mataram, como é que foi. Eu

queria era entender a lógica 
dessa história. Como é que ti
nha sido a vida deles.

Eu fiz histórias de vidas com 
eles, resgatando o que nós po
demos chamar locus de deviris. 
O pistoleiro enquanto marido, 
enquanto pai, enquanto cidadão 
comum, enquanto matador, en
quanto religioso. Uma pessoa 
que gosta de vaquejada, então a 
vida total dessa pessoa. Como 
é que ele se conecte com essa 
vida, porque ele não vive den
tro de um buraco.

Ana Flávia -  Quais foram  
as maiores descobertas da sua 
pesquisa?

"Isso  me causou indignação. Como é 
que um fato importante como esse, 
as freiras queriam ocultar, negar? 
Até hoje (...) o Che Guevara é um 

ícone."

Peregrina -  A maior des
coberta dessa pesquisa é o se
guinte, vê se você entende, 
que eu acredito que você en
tenda. Pra conhecer a intimi
dade disso ou pra poder real
mente dizer “eu conheço este 
objeto” eu tive que morar 
com famílias no sertão. Tive 
que passar 15 a 20 dias na fa
zenda, nas cidades e uma coi
sa que eu saquei e disse: 
“Poxa vida! Descobri o que 
eu queria mesmo enquanto 
antropóloga, enquanto soció- 
loga.” E que: a comunidade, 
a cultura local ao falar da 
pistolagem estava falando 
dela e ao falar dela estava fa
lando da pistolagem.

Não existia diferença entre 
esses campos. Não existia o 
matador ou então a família do 
sertão. São linhas que sofrem 
interseção muito forte nessa 
cultura que é o que eu chamo 
de cultura da pistolagem.

Claudiene -  E a senhora 
encontrou, percebendo isso 
da cultura da pistolagem, a 
senhora reconheceu algumas 
características que a senho
ra já  passou porque tinha 
uma fam ília do interior. A 
questão do que passa de pai 
pra filho? O que é dito como 
certo e errado?

Peregrina -  Ah, com cer
teza. Sim. Por exemplo, a 
questão da honra, a questão da 
tutelagem. Por exemplo, tinha 
um senhor que andava lá na 
fazenda do meu pai, que ele 
era tido como pistoleiro e eu 
ouvia, assim: “Ah o homem ta 

por aí.” Dc vez em quando, 
■ não é que ele fosse se acoi

tar lá depois de alguma mor
te que ele tenha cometido, 
mas ele tinha um filho que 
morava lá, então ele ia visi
tar esse filho.

Eu me lembro dele, era 
- um cara assim de 1,60 mais 

ou menos, ele era baixinho, 
muito magro, ele era muito 
branco, tinha um cabelo, 
meio aloirado e o olho era 
amarelo. E falava bem ligei
ro, ele gostava muito da mi
nha mãe, ele tinha muita afei
ção a minha mãe.

Mamãe o tratava bem. Ele 
ia lá tomar um café e coisa e 
tal e conversar e ele chamava a 
minha mãe: mãe do mundo. Ele 
dizia assim: se algum dia a nos
sa família precisasse de um ser
viço poderia chamar ele. Mais 
ou menos o que eu chamo 
bulinando no baú das memóri
as na minha tese. Coisas da 
minha infancia que eu ouvia e 
que era de certa forma um tabu 
pra uma criança ouvir, mas não 
tem como não ouvir, você pas
sa por perto, faz uma captura 
de uma coisa assim.

Va nessa -  Peregrina, em 
relação à religiosidade dos 
pistoleiros, eles têm certos 
rituais antes de matar, eles

A entrevista começou por 
volto dos 18h30 e durou 
2h5min. Foi realizada no 
terraço, em frente à pisci
na. Logo após a entrevis
ta, o lanche foi servido à 
turma.

Ela possou umo hora e 
meia segurando os óculos, 
nas perguntas mais emo
tivas elo falava limpando 
os óculos com a parte de 
baixo do blusa.
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Peregrina tinha nove ir
mãos, um deles possuia 
problemas mentais, mas 
falavo inglês e francês, 
escreveu um livro ele fa
leceu ano passado.

Peré do Cocó é o apelido 
da professora entre ami
gos e fomiliares. Na sua 
cosa tem uma placa com 
esse mesmo nome.
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se benzem. O que você po
deria falar.

Peregrina -  Não todos. Eu 
botei aquilo ali na minha tese, 
porque eu encontrei muitas 
dessas situações. Eu acho que 
como a minha tese tem uma 
característica etnográfica... o 
que é uma etnografia? E você 
construir um documento his
tórico, c você dizer, relatar 
aquilo. Ser uma contadora 
dessas histórias que você ob
servou.

Uma das coisas que mais 
mc chamaram atenção foi o 
mundo religioso deles, de 
como eles se protegiam com 
os encourados, que eram 
parecidos com uns patuás 
de couro, com uma oração 
forte dentro, com medalhas 
costuradas. Por exemplo, 
quando eles eram captura
dos pela polícia eles diziam: 
“Ah, eu fui pego pela polí
cia porque cu tava sem a 
minha proteção dos meus 
santos, tava sem a minha ora
ção forte.” Eles eram devotos 
ferreeenhos de São Francisco 
de Canindé, de Padre Cícero.

Cristiane -  Agora, Pere
grina você falou dos pisto
leiros, a questão da religiosi
dade. Antes, você também 
tinha citado a questão deles 
gostarem de vaquejadas e a 
Revista Entrevista entrevistou 
anteriormente o pistoleiro  
Mainha e coincidiu muito com 
o que você falou. A questão que 
ele falava sobre os rituais e 
gostava muito de vaquejada. 
Existe o perfil do pistoleiro?

Peregrina -  Existe. Inclu
sive na minha tese, está publi
cado no primeiro volume, na 
primeira edição que é “Mata
dores de Gente”, que foi publi
cado pela Secretaria de Cultu
ra e Editora Relumc Dumará, 
está dito a seguinte coisa: que 
eu encontrei no campo três ti
pos de pistolagem. Uma pisto-

lagem que é uma pistolagem 
em extinção, que o Mainha 
pode ser um desse aí, porque 
eu trabalho com a categoria de 
ideal tipo do Max Weber (So
ciólogo alemão, 1864-1920, 
que propugnava uma sociolo
gia como, sendo antes de tudo, 
uma filosofia de ação, princi
palmente de ação política.), 
com uma conccitualização 
sociologia.

O que é um tipo ideal de 
um pistoleiro tradicional? É 
aquele que tem um dono, al
guém que o fez, alguém que o 
colocou na vida da pisto
lagem, a quem ele deve uma

"... eu sou muifo nietzschiana no 
sentido da morte de Deus, como 
ópio do povo, como aquela coisa 
que a sua vida se resume a ser 

onipotente..."

fidelidade muito grande, como 
é o caso do Mainha com o Chi- 
quinho Diógenes -  que ele 
vingou a morte do Chiquinho 
Diógenes. Chiquinho Dióge
nes era o pai afetivo dele, não 
o pai biológico. (Francisco 
D iógines era prim o de 
Mainha, amigo e patrão, já  
que Mainha supervisionava a 
propriedade dele, Chiquinho 
que fo i assassinado em 9 de 
abril de 1993.) Eu não entre
vistei o Mainha nem quis en
trevistar o Mainha, apesar de 
que, se eu quiser, eu tenho 
acesso a ele. Porque eu acho 
que ele era tão assim “star” 
demais e aí talvez parecesse 
ser uma pedra viciada. Num 
tem no jogo, a pedra viciada 
do jogo, todo mundo entrevis
ta o Mainha, ah o Mainha, só 
tem o Mainha. Não. Eu quis 
mostrar que o Mainha é um re
presentante, mas que isso é um 
fenômeno sociológico, que

igual a ele tem uma torcida do 
Flamengo.

Tem esse que é o pistoleiro 
de honra, que é o pistoleiro tra
dicional que tem todas essas 
características ele não rouba, 
mas ele mata. Coisa muito pa
recida com o que o Riobaldo 
(personagem do clássico Gran
de Sertão Veredas, de João Gui
marães Rosa) diz assim: “O ja
gunço, não mata, o jagunço 
guerreia. O jagunço não rouba, 
o jagunço pilha.” Para o pis
toleiro, por exemplo, é legítimo 
matar, o pistoleiro dc honra, mas 
é terrível roubar. Então, o 
pistoleiro que rouba ele vai so

frer sanções. Se ele faz parte 
desse quadro, ele vai receber 
sanções terríveis. Por exem
plo, ser morto, cortar as mãos. 
Tinha um tal do Chico Orelha 
que mataram há pouco tempo, 
ele era aquela história “empre
nhar pelos ouvidos”, o pesso
al ouvia e saia falando, deixa
va a marca dele cortava as 

orelhas e cortava a língua e bo
tava tudo dentro da boca e cos
turava e colocava o cadeado na 
boca. Olha aí o simbólico.

Tem o segundo tipo, que é 
o pistoleiro comerciante, ele é 
o corpo móvel no país. Ele 
pode estar hoje aqui, amanhã 
no Pará, está em São Paulo. 
Este é o de aluguel mesmo, que 
ele cobra pra matar, ele é todo 
ligado a uma rede. E o mais 
novo, que é o que tem mais 
agora: é o pistoleiro bandido, 
que tanto ele rouba carga, como 
ele pode carregar dólar na cue
ca, como ele pode matar. Ele é 
um vagabundo qualquer. Ele 
faz qualquer coisa.

São estes três tipos que 
você pode chamar três tipos de 
pistolagem. A polícia não con
corda comigo, eu acho que a 
polícia não concorda, porque 
a polícia é muito rígida na des
crição do pistoleiro, é só aque
le pistoleiro que foi pago pra
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matar, que tem crimes com ca- 
racterísticas de pistolagem. 
Mas é porque eles não sacam 
esse novo que está tendo ago
ra que é muito ligado ao cri
me organizado.

Letícia-N o livro “Matado
res de Gente ” existem alguns de
poimentos afirmando que hoje 
não só apenas os donos de 
fazenda, os padres são os prin
cipais personagens dessa histó
ria, empresários, políticos, che
fes de Estado que contratam 
pistoleiros. Como a senhora 
analisa essa mudança?

Peregrina -  Tem isso. Mas 
tudo é muito ligado à questão 
da propriedade da terra, mas 
isso não quer dizer que um 
político que o barato dele 
não seja um latifundiário, 
por exemplo, ele também 
não contrate um serviço de 
um pistoleiro.

Letícia -  Como é que a se
nhora avalia essa mudança?

Peregrina -  Eu acho 
que não é mudança não. Eu 
acho que é diversidade. Por 
exemplo, antigamente só tinha 
o pistoleiro de honra, hoje 
você tem os três tipos. É a 
questão da diversidade, é a 
questão do que nós podería
mos chamar de pós-moder- 
nidade. Eu não gosto muito 
desse conceito, eu gosto mais 
de contemporaneidade, acho 
que está muito desgastado esse 
conceito de pós-modernidade.

Karlla -  Peregrina, você 
fa lou  que as pessoas em 
Jaguaribe (Município cearense 
a 300 quilómetros de Fortale
za, região considerada de alta 
periculosidade.) falavam infor
mações muito superficiais so
bre a pistolagem. Então, como 
você chegou a pessoas que pu
dessem te dar as informações 
mais completas e como era a 
relação com essas pessoas, por
que pode ser que muitas vezes 
elas não queriam se identificar?

Como era mais ou menos essa 
relação?

Peregrina -  Olha, isso aí 
foi uma coisa muito importan
te, essa é uma pergunta muito 
importante, porque é uma ques
tão de ordem metodológica de 
pesquisa de campo. Por exem
plo, eu passei seis meses no 
campo, no campo da pesquisa, 
e eu entendia muito pouca coi
sa do que as pessoas me fala
vam. Então, eu descobri duas 
coisas nisso aí : primeiro que eu 
não estava treinada suficiente- 
mente para ouvir. Um pesqui
sador ele ouve mais do que fala, 
ele tem que ter uma paciência,

"A única coisa verdadeiramente 
pecaminosa, na minha relação 

familiar, na minha família, era ser 
ociosa ou ocioso. Vagabundo como 

se diz."

poxa! Oceânica! Eu passei uma 
vez três dias ouvindo uma his
tória de um sujeito que foi para 
o Piauí buscar um dinheiro de 
um gado que ele tinha vendido 
e o cara tinha passado um ca
lote nele. Isso c a prova dos 
nove, essa história, uma histó
ria belíssima e que junto a essa 
história veio um monte de in
formações.

E a outra coisa que é uma 
falha de todos nós aqui: a uni
versidade não ensina História 
do Ceará. Tudo o que você for 
trabalhar que tem haver com o 
lugar vocc tem que saber da 
história do lugar. O que é que 
eu fiz? Eu voltei pra Fortaleza 
e passei um tempão, talvez uns 
cinco meses ou seis meses no 
Instituto Histórico e Antropo
lógico do Ceará, na época com 
o professor Geraldo Nobre 
(Historiador), que faleceu ano 
passado. Eu acho um grande 
expoente da história do Ceará.

E outra coisa ele foi com a mi
nha cara, ele simpatizou comi
go. Eu ia pra lá pra não fazer 
porra nenhuma, às vezes, pra 
conversar. Dessas conversas 
pintavam coisas interessantís
simas que ele me dizia. E ele 
tinha uma “paciência de Jó”, 
ele era muito calmo.

Ele teve aquela paciência 
de ir de instante em instante 
nas estantes de livro tirar exa
tamente aquele livro que eu 
precisava ler sobre a história 
do Ceará, sobre a história da 
região, sobre a história da vi
olência para eu poder cons
truir a arqueologia. Porque eu 

faço uma arqueologia: eu 
venho do Ceará, da ocupação 
do Estado do Ceará até o 
Ceará contemporâneo. Só 
focando a violência: a matan
ça dos índios; a formação dos 
excrcitos particulares, o nas
cimento da pistolagem aqui.

Então, o Geraldo Nobre, 
foi fenomenal comigo, eu en

contraria esse caminho de 
qualquer forma, porque este 
era o meu mote, mas eu ia de
morar muito. Ele sabia, como 
ele sabia a dedo, em polega
das, em milímetros, aquela bi
blioteca do Instituto Histórico, 
tem obras ali fantáásticas, to
das as revistas publicadas, 
tudo no mundo, e eu fiz um re
corte, eu estudei um pouco da 
história do Ceará de uma for
ma geral e a história da região 
do Vaie do Jaguaribe, porque 
o campo era lá.

Lucinthya -  Como você 
fazia  para descobrir essas 
pessoas que eram de confian
ça do pistoleiro? E eu fico me 
perguntando, também, se você 
não ficava insegura ao ponto 
de estar sabendo demais a res
peito de algum crime, de al
guma encomenda?

Peregrina -  Olha, eu não 
sabia dessa história de enco
menda; “olha amanhã a gente

Peregrina convidou os alu
nos para conhecerem as 
obras dentro da sua cosa.

Depois da entrevista, ela 
ofereceu a casa para cele
brar a publicação da Re
vista Entrevista.
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Uma dasfilhas de Peregri
na é formada em Direito e 
pensa em seguir carreira 
na Academia como a mãe.

Eduardo éo  nome da neta 
de Peregrina, que atual- 
mente é um dos maiores 
prazeres de sua vida.
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vai matar fulano de tal”. Isso 
eu nem ousava perguntar, por
que eu acho muito compro
misso demais, tem certas coi
sas que o pesquisador não 
precisa se comprometer tanto. 
Mas, por exemplo, vou contar 
um fato pra vocês. Como é que 
cheguei a uma pessoa impor
tantíssima. Tinha uma amiga 
minha que estava terminando 
Direito na Unifor (Universida
de de Fortaleza da Fundação 
Edson Queiroz, particular) e 
ela conhecia o Jucid Peixoto, 
que é um juiz da Vara de Exe
cuções Criminais. Eu precisa
va conversar com o juiz dessa 
área porque ele julgava 
muito processo de pisto- - 
lagem. Aí eu íui, ela disse: 
“Olha Peré (Apelido de Pe
regrina entre amigos e fa 
mília) vai lá na Unifor que 
eu vou te apresentar o Jucid 
e coisa e tal c vai scr legal 
você conhecer ele. Ele pode - 
falar pra você da experiên
cia que ele tem com essas pes
soas, em julgar algum proces
so, ele pode passar para você 
dá uma lida.” Então, eu fui lá, 
me apresentei, ela me apresen
tou e coisa e tal, assim “vapt e 
vupt”. Ele estava muito ocupa
do, aí tinha um rapaz sentado 
na cadeira lá esperando pra 
falar com ele. Ele disse: “Você 
está vendo aquele rapaz ali, eu 
vou chamar ele e vou lhe 
apresentar a ele, porque ele é 
uma pessoa importante para o 
seu trabalho”. Aí chamou: 
“Wellington venha cá”. Me 
apresentou. “ Esse é o 
Wellington Diógenes lá do 
Jaguaribe, ele sabe dessa his
tória para trás, pra frente, é 
advogado do M ainha.” Eu 
disse: “Olha eu sou professora, 
tan, tan, tan... estou fazendo um 
trabalho desse e coisa ç tal.”

Eu tive muita sorte, tem 
muita essa história de ter sor
te também. Eu disse: “Olha, eu

estou precisando muito con
versar com você, mas não é 
uma conversa que a gente pos
sa ter aqui e agora, só uma vez, 
é uma coisa mais longa.” E ele 
disse assim: “O que você vai 
fazer no próximo final de se
mana?” E eu disse: “Não, não 
sei, não tenho nada marcado.” 
“Pois então, você esteja em 
Jaguaribara, a velha Jagua- 
ribara, porque velha foi inun
dada pelo Castanhão. Eu dis
se: “Está certo. ”

(Peregrina com voz baixa) 
Menino, eu nem conhecia o 
cara, entendeu? Olha a audá
cia que eu fiz; a minha filha

"Porque património se acaba e 
o que você tem na sua cabeça, 
você leva e vende em qualquer 
lugar.(...)era um princípio dele 

e eu acho que deu certo..."

Isadora (A mais nova das três 
filhas de Peregrina) estava de 
férias, era uma garota de 12 
anos de idade na época, hoje 
ela tem 20 anos. Eu botei ela 
no carro, comprei um isopor 
com guaraná, com coca-cola, 
com gelo , tá, tá, tá. Fiz um 
“sanduba”, acordei cinco ho
ras da manhã, ó a linha reta 
braaaaaaa. Me taquei, dez ho
ras da manhã, eu risquei lá 
onde ele disse onde eu era pra 
estar. Tem a igreja, do lado da 
igreja tinha a casa dele, o es
critório e do lado tinha um co
mércio, tipo uma bodega do 
interior. Vizinha essa bodega, 
eu cheguei lá. Aí ele olhou pra 
mim: “E você veio!” Aí eu dis
se: “Vim.” Aí ele disse: “En
tão, peraí.” (Com a voz baixa) 
Ele entrou, ele fumava um ci
garro atrás do outro, um cigar
ro atrás do outro. Ele tinha 
uma namorada bem novinha, 
botou a namorada... “Vamos

deixar o seu carro numa chur
rascaria. “Olha eu to aqui com 
a minha filha.” “Não, não, 
não! Vamos para a fazenda do 
meu pai.” Deixei o carro numa 
churrascaria de um parente 
dele na beira da pista e fomos.

Adentramos uma fazenda 
lá no pé da serra da Michaela, 
no Jaguaribe, limite de Alto 
Santo (Município da região do 
Vale do Jaguaribe) com Ja
guaribe e fomos para fazenda 
do seu Walter. E eu passei ain
da uns quatro dias na fazenda 
dele. Menina, foi coisa de ou
tro mundo o que esse cara me 
contou! Mas, ele era legal, 

gente fina, um grande cozi-
- nheiro, passou o final de se

mana cozinhando pra mim, 
minha filha.

O pai dele um amor, fi
quei muito amiga do pai dele 
e da mãe dele. Visitei-os de
pois, visitei-os aqui. Eu tenho

- um equipamento fotográfico 
muito legal levei e fiz... O

grande sonho dele era fazer fo
tos dos pais, eu fiz umas fotos 
deles da D. Maria e do seu 
Walter. E toda entrevista que 
o Wellington me deu foi den
tro da igreja da fazenda. Tinha 
a casa grande e tinha a igreja.

Eu não sei, parecia que era 
um campo santo que ele po
dia contar as maiores barbari
dades, e lá estava garantido 
não tinha problema, foi uma 
grande aventura, essa minha 
ida, de ir sem eira nem beira, 
de me tacar e coisa e tal. Se 
acontecesse alguma coisa não 
tinha como sair da fazenda, 
porque eu nem tava com meu 
carro nem tinha luz elétrica. 
Passava o caminhão do leite 
uma vez por dia, pra levar o 
leite da fazenda.

Rafacla -  Na cultura da 
pistolagem, a mulher tem al
gum papel?

Peregrina -  Tem. Se não 
tivessem sido as mulheres, eu
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não tinha chegado tão próxi
mo do objeto como eu che
guei. Não que elas partici
pem, {sejam) de acompanhar 
os maridos. Elas funcionam 
como coadjuvantes. Elas sa
bem, elas acoitam. E também 
tem uma coisa que é muito sé
ria que eu teria que apro
fundar. Não sei se vou ter 
saco de fazer. Por exemplo: 
quantos homens mataram 
pessoas ou se tomaram pis
toleiros por causa de mães. 
Aquelas histórias do filho 
chegar espancado em casa e 
dizer: “O fulano levou uma 
tapa!” (Peregrina cita um caso 
verdadeiro, mas pede aos 
entrevistadores para não ci- -
tar o nome do pistoleiro) A 
mãe dele mandou ele se 
vingar e ele deu dois tiros 
na boca do sujeito. É só pra 
ilustrar que as mulheres fa
zem parle desse teatro des
sas sociabilidades.

Denise- O seu trabalho 
ganhou muita notoriedade na 
mídia. Uma dessas experiên
cias fo i a entrevista com o Jô 
Soares (Programa Jô Soares 
Onze e Meia, na TV lobo). 
Queria saber como é que foi...

Peregrina -  O mais impor
tante não foi isso não. Foi in
dicado a Prémio Jabuti {pré
mio literário dado pela  
Câmara Brasileira do Livro -  
CBL), no ano passado. Isso foi 
muito melhor que essa entre
vista com o Jô Soares. Entre 
três mil c tantos livros... Na 
minha categoria eu concorri 
com Chico de Oliveira (soci
ólogo pernambucano), com 
Boris Casoy (jornalista), uma 
porrada de gente. Uma relc 
cearense que se taca pro ser
tão... eu tenho um artigo mui
to lindo que me orgulhou mui
to, que me deixou muito feliz, 
foi do (Jornalista) Chico Sá da 
Folha de São Paulo. Achei lin
do, maravilhoso...

Gustavo -  Peregrina, e li
dar com esse reconhecimento, 
mexe com a auto-estima?  
Mexe com a mulher que jò i do 
sertão e conseguiu fazer um 
trabalho nacionalmente? Você 
é referência, quando se fala 
em pistolagem  no Ceará. 
Como é lidar com esse reco
nhecimento?

Peregrina -  Olha, coisa 
mais interessante que aconte
ceu... não foi nem essa coisa 
do reconhecimento, mas é que 
cu comecei isso aí e ninguém 
apostava nisso. As pessoas me 
recriminavam porque eu ia fa
zer isso aí. Achavam que era

"Eu sempre quis trabalhar na 
área das Ciências Humanas. Uma 

coisa ligada ao pensamento, à 
Filosofia, à Literatura, às Ciências 

Sociais."

um assunto baixo astral. Acha
vam que eu não ia chegar a 
lugar nenhum. Achavam que 
isso aí ser perigoso. Era mais 
no sentido depreciativo e eu 
mostrei exatamente o contrá
rio. Eu mostrei que a pisto
lagem é a cara do Brasil. Meu 
troco fo i, de mostrar a impor
tância de um assunto desse, 
tão cavernoso, tão por debai
xo dos panos, que ninguém 
queria falar...tão Geni (perso
nagem da música uGeni e 
ZePelin ” de Chico Buarque), 
que continua e continuará 
sendo muito importante. Vá
rias Pessoas chegarem pra 
mim e me dizer: “Você escre
veu um documento histórico. 
Primeira vez que uma pessoa 
escreve um trabalho desse 
porte.” Avalizado pela acade
mia, foi uma tese de Douto
rado, é baseado numa histó
ria, não são fabulações, não é 
uma ficção.

Eu tenho todo esse mate
rial gravado. Eu tenho todo 
esse material transcrito. Inclu
sive eu tô querendo agora pas
sar agora pra CD. As fitas gra
vadas com as vozes “ao vivo” 
têm momentos preciosos. Eu 
tive a grande sorte de ter co
migo uma pessoa durante uns 
três anos aqui em casa, que foi 
a Cleide, uma menina que veio 
de Tabuleiro (do Norte, muni
cípio cearense localizado a 
216 quilómetros da capital). 
Eu disse: “O bicha réa, você 
vai trabalhar comigo, mas eu 
sou osso duro. Eu num tenho 
hora pra trabalhar não. É de 

manhã, de tarde, de noite, sá-
- bado,' domingo...é na hora 

que der. Eu vou te pagar um 
dinheiro legal.” Eu deu uma 
oportunidade a ela de fazer 
uma faculdade. Ela formou- 
se em Pedagogia e coisa e tal. 
Ela sabe que pode contar co-

- migo pra qualquer coisa na 
vida. Ela transcreveu minhas

fitas.
Além do mais, eu sou podre 

de computador. Pense! Não sei 
nada de computador. Eu escre
via e ela digitava. Eu sentava 
com ela, relia, relia. As vezes 
eu passava um dia num pará
grafo. Escrever é uma escultu
ra. Trabalhar com a palavra é 
uma coisa dolorida pra caralho. 
Preencher uma tela cm branco 
do computador... É uma expe
riência muito dolorosa e muito 
prazerosa. Realmente, passar 
por essa experiência, você não 
fica mais normal nunca.

Cristiane -  Agora, Pere
grina, você mostrou no seu 
trabalho que a pistolagem é 
cara do Brasil A gente tem 
visto nos noticiário que no 
Pará, a questão da pistolagem 
tá bem forte.

Peregrina -(Interrompen
do) Mas sempre foi assim!

Cristiane -  Você estudou 
a região Nordeste e junto com

A mãe de Peregrina fez 
uma promessa quando ela 
nasceu; se chovesse na
quele ano ela iria usar 
umo roupinha mais hu
milde por seis meses.

A mãe de Peregrina fez 
uma escola no Quixada 
para as crianças carentes 
da região.
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A mãe de Peregrina ainda 
mora atras da igreja do 
Cristo Rei. Próximo ao 
Imaculada Conceição.

Não foi fácil pros alunos 
Karlla, Ana Flávia, Denise 
e Vanessa acharem o lo
cal da entrevista. Estava 
difícil encontrar o BNB 
sede praia, o ponto de re
ferência.
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o Pará forma duas regiões 
pobres...

Peregrina -  (Interrompen
do novamente) Mas é Brasil.

Cristiane -A s  regiões po
bres favorecem a pistolagem 
ou se é uma questão cultural?

Peregrina: Olha, tem as 
duas coisas. Tem a questão da 
cultura, dc você poder ter uma 
facilidade de dispor da vida do 
outro. Da questão da separa
ção entre a sociedade e o Es
tado. Em outras palavras, da 
impunidade. Que isso é uma 
cultura fundadora do Brasil. 
Por exemplo: os capitães he
reditários tinham a quantida
de de armas que queriam 
nas suas capitanias, eles le- - 
gislavam, eles poderiam 
matar. A única coisa que 
eles não poderiam fazer era 
vender armas. E isso com 
certeza tinha porque faz 
parte da história da huma
nidade, o câmbio negro de - 
armas. Então, veja só como 
é a formação deste país. Ima
gine que o grande latifundiá
rio, não tem esta reima ainda 
dentro dele. Lógico que tem. 
Agora você me pergunta se é 
uma questão de pobreza. A po
breza ligada a um baixo capi
tal cultural, a um baixo nível 
de instrução... logicamente 
que sim.

O Senhor Wellingtom Dió- 
genes me disse uma coisa, ele 
teve dez filhos: “Se eu não ti
vesse dado instrução para os 
meus filhos, hoje eles estari
am em cima de um cavalo, 
com um revólver nos coices, 
sendo pistoleiro pra ganhar di
nheiro, porque a pistolagem é 
uma fonte de renda grande. 
Sempre foi, é e continua sen
do. Te dar uma certa garantia 
porque você pode fugir, você 
pode ser acobertado, você 
pode ir pra outros lugares.

Bruno -  Professora, a se
nhora é uma referência no

tema de pistolagem, né? Mas 
a senhora me que a senhora 
tem outras linhas de pesqui
sa. Versáteis: cultura, imi
grantes no ceará, violência 
contra a mulher, culinária. 
Por que essa versatilidade nas 
pesquisas?

Peregrina -  E! Mas tá 
muito ligado ao Brasil, né? É 
uma versatilidade, mas é uma 
coisa que tem um eixo co
mum. Por exemplo: o sertão é 
um eixo comum disso tudo. A 
questão da pistolagem, a ques
tão da culinária... eu não sei 
se vocês leram o meu texto 
Saberes e Sabores. O texto é

"Com LSD eu nunca tive experiência 
não, (...) mas quem não fumou 

uma maconha e não tragou? Não é 
verdade?(...) Então é isso aí!"

pensando em mostrar o se
guinte: diz-me o que comes, 
que eu te direi quem és. O que 
vai pra mesa do cearense tem 
haver com a história do ceará. 
Com a ocupação do Estado do 
Ceará, com a chegada do gado 
aqui, né? O que foi a primeira 
mercadoria. Foi a mercadoria 
que ocupou o... com o proces
so de afazendamento...

Rebcca -  Algumas dessas 
pesquisas foram  iniciadas 
dentro de um processo de 
construção de outra pesquisa? 
Quando tava elaborando, 
você conheceu e quis investi
gar mais? No caso, você diz 
que a culinária no sertão foi, 
no caso...

Peregrina -  Tem a ver 
com a minha infância, tem a 
ver também com a época que 
eu estava com a pesquisa de 
campo no sertão; que eu dor
mia na fazenda, na casa das 
pessoas e acordava assim:

(Muda o tom de voz) “Olhe! 
Já sangrou o bode? Vai matar 
o carneiro, o bode, sei lá o quê, 
pro almoço. Já matou o capo
te? Pegou o capote? Tem uma 
cena interessantíssima: eu 
cheguei na casa de uma senho
ra pra mc hospedar e a casa 
dela aqui e a pista passava 
láááááááá na Dioguinho (ave
nida que passa atrás da casa 
dela), ali. Ai passavam os car
ro. Tinha uns capotes soltos e 
um carro atropelou um capo
te. Ai eu disse assim: “Olha, 
Dona Sara, o capote foi atro
pelado!” Ela disse assim: “Foi 
seu mal olhado! E você vai 

comer o capote!” (Risos ge-
- rais) Ai ela mandou pegar o 

capote, ééé, despenou o ca
pote e eu comi o capote. Pas
sei a semana comendo capo
te. Ah eu adoro capote, num 
tem problema de ter morrido 
atropelado ecoisae tal! Pas-

- sei a semana comendo capo
te. Comia capote ou carnei

ro, capote ou carneiro, capote 
ou carneiro. Era muito isso aí. 
Então eu revivia a história da 
alimentação, das casas de fa
zenda. E outra coisa, o pesqui
sador, quando vai pro campo, 
ele não só anota coisas relati
vas ao seu objeto não. Ele ano
ta tudo que ele ver. São cader
nos e cadernos que eu tenho 
de diário de campo. Aparte so
bre culinária, que é uma coisa 
que eu gosto também... ali vem 
um pedaço alegre. Eu digo as
sim: a pesquisa de campo, por 
mais que ela seja “hard”, tem 
um pedaço apolíneo e um pe
daço dionisíaco. O Apoio, que 
é o Deus do trabalho, da for
ça, da organização, da disci
plina, e Dionísio, da demasia, 
da bebedeira, da loucura. En
tão eu mesclava muito essas 
porções apolíneas e dioni- 
síacas, tanto que eu tinha um 
trabalho muito disciplinado, 
né? Dc ouvir, de ir atrás, dc
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fazer as cartografias, de fa
zer as costuras, de ir prum 
canto e prum outro.

Por exemplo: eu comprei 
um carro zero pra mim; um 
Gol, um gipezim, um Gol mais 
simples que tinha... Eu andei 
durante dois anos no sertão 
com esse Gol. Eu marquei a 
quilometragem. Eu rodei qua
se treze mil quilómetros! É 
muito chão! Eu sei que o car
ro ficou acabado! Depois, por
que eu metia em qualquer bu
raco. Não tinha essa história 
de tá mandando lavar carro... 
O bicho quase batia o motor 
porque eu esqueci de trocar 
óleo do motor, de calibrar 
pneu, troquei não sei quan- - 
tos pneus, rasgava pneu. 
Era uma zorra danada né?
E coisa do tesão pela pes
quisa. Se eu fosse capitali
zar essa pesquisa, porra não 
tinha quem mc pagasse! É 
muito caro! E muito caro! - 
E eu tinha o meu salário da 
universidade e tinha uma bol
sa da FUNCAP (Associação 
Cearense de Amparo à Pes
quisa) de R$ 500,00.

Letícia -  A senhora falan
do desse tesão...onde é que a 
Peregrina se sente melhor, na 
sala de aula ou no campo, fa 
zendo pesquisa?

Peregrina -  Nos dois lu
gares. É empate! E tá vindo 
um terceiro agora, que é escre
ver. Eu tô gostando muito de 
escrever e esse foi um semes
tre muito cruel pra mim por
que eu tô dando um curso na 
pós-graduação, dois cursos na 
graduação, tô com uma pes
quisa c tô coordenando o La
boratório de Antropologia da 
Imagem (o LAI, criado pela 
pesquisadora). Eu tô traba
lhando muito e isso... você pra 
escrever, você tem que se 
guardar pra quando o carna
val chegar. E eu tô muito as
sim. Próximo semestre eu pre

tendo... eu tô cheia de idéias 
aqui pra escrever umas coisas.

Letícia — E no Laboratório 
da Antropologia da Imagem 
que a senhora tem um projeto 
de 9 documentários?

Peregrina -  É.
Letícia -  ... que tem a 

temática do sertão...
Peregrina -  Exatamente e 

vou fazer...
Letícia -  ...a senhora já  fez  

um. Como é que tá o anda
mento dos outros?

Peregrina -  Próximo ano 
eu vou fazer os nove.

Letícia -  A senhora já  tá 
com um, só faltam os oito?

"Então, tinham dois lugares 
públicos, que nessa época, a 

minha galera frequentava que era 
o Anísio na Beira Mar,(...) era um 

lugar fantááástico ou o Estoril"

Peregrina -  Meu projeto 
já  tá aprovado pela Lei Roua- 
net (Lei de Incentivo a Cul
tura do Governo Federal). 
Se Deus quiser eu vou fazer... 
atrás do jabaculê minha fi
lha, da bunfunfa. Que é o 
mais difícil, mas eu consigo!

Denise -  Professora, qual 
o objetivo do documentário? 
O que a senhora quer passar?

Peregrina -  Eu quero mos
trar o Ceará. Eu quero mostrar 
as várias faces do Ceará. Os 
cearenses que moram nos ser
tões, os cearenses que moram 
nas beiras de praia e os cea
renses que moram na cidade de 
Fortaleza. Não tem a história: 
meu tesão é Brasil. Do Brasil 
ceará... não é tanto Fortaleza, é 
o sertão. Mas eu acho que For
taleza é a soma do sertão. For
taleza é uma cidade sertaneja.

Gustavo—Peregrina, você 
tem uma ligação com o audio
visual, né?

Peregrina -  Muito! 
Gustavo -  ... por causa 

dos documentários... Também 
fa lou  que se sente como a 
mulher de Almodóvar (cineas
ta espanhol,) nos filmes dele...

Peregrina -  Não, não, não 
é nem mulher do Almodóvar. 
Eu não sei. Eu acho que ele 
faz os filmes pra mim. HAHA! 
(Gargalhadas gerais)

Gustavo -  Você se sente 
uma “Mulher à Beira de um 
Ataque de Nervos ", como uma 
das personagens delel 

Peregrina -  Não 
Gustavo -  De onde é que 

vem essa identificação?
Peregrina -  A estética do

- filme dele, o que ele aborda, 
como ele aborda, a delicade
za que ele pega. Por exem
plo: Tudo Sobre Minha Mãe 
ou então Fale com Ela... as 
situações difíceis, né? Aque
le mundo misturado de tra-

- vesti, de mulheres dignas... 
(ruído no gravador)... Ele é

muito perverso com os ho
mens! Os homens são sempre 
uns babacõcs... Meio assim... 
teletubbies (seriado infantil), 
(risos gerais)... Um é tarado, 
o outro é punheteiro, o outro 
é viciado... Ele não acerta, ele 
não compreende a lógica do 
mundo do feminino (queren
do dizer do masculino). Ago
ra ele tá tratando melhor o 
homem. Eu acho que... Má 
Educação, vocês já  assisti
ram? Maravilhoso! Eu acho 
que ele tá tendo mais cuidado. 
Nem tendo mais cuidado.... ele 
tá tentando formular outras 
questões. Mas eu acho que o 
Almodóvar é um cara que tem 
sintetizado de uma forma mais 
artística a contemporaneidade 
e os dramas humanos da con
temporaneidade... dessa diver
sidade toda.

Cristiane -  A senhora 
pensou quantos homens teri
am se tornado pistoleiro por

Codeiras de m adeira e 
mesas de madeira. Toda a 
caso de Peregrina é orna
mentada rusticamente. 
Até uma mesa de fazer ra
padura faz parte da deco
ração.

Sempre com um sorriso no 
rosto, Peregrina deixou- 
nos à vontade durante 
toda o entrevista. Parecia 
que nos conhecia há mui
to tempo.
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Vez por outra, nos pegá
vam os olhondo para o 
lado, onde estavam os 
salgadinho, pão, patê e 
refrigerante. A fome pa
recia está apertando!

Maria, secretário particu
lar de Peregrina, nos 
ojudou bastante na entre
visto, nos dondo contatos 
de om igose  pessoas pró
ximas a Peré.
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causa de uma mulher A se
nhora chegou a pensar quan
tos homens deixaram de ser 
pistoleiros por causa de uma 
mulher? A questão amor, de
licadeza, essa delicadeza que 
a senhora encontra nos f i l 
mes. A mulher é a redenção? 
Como é o feminino ?

Peregrina -  Não. Tem vá
rias mulheres nesse mundo da 
pistolagem. Por exemplo: tem 
a mulher arcaica que leva ele a 
cometer o primeiro delito. Eu 
vi muito isso nas mães... por 
causa dos motivos de honra, 
né? E tem é a outra mulher que 
é a mulher amante, mãe do fi
lho do pistoleiro, que eu 
acho que é a Pasárgada (Re
ferência ao poema de Ma
nuel Bandeira) dele, é o 
lugar do repouso. Por exem
plo, tem uma cena interes
santíssima que uma pessoa 
me falou. Se você quer pe
gar um pistoleiro, uma das 
formas de pegar é você des
cobrir onde é que está a aman
te dele. Por que com certeza ele 
vai visitá-la. Eles chamam o 
“cheiro do queijo.” Geralmen
te, antes ele manda uma pes
soa... “fulano de tal, vá passar 
a vassoura no terreno.” Passar 
a vassoura no terreno é ver se 
tá tudo limpo. Não no sentido 
da limpeza... se não tem ne
nhum galho... se num tem nin
guém de moita, prestando aten
ção e coisa e tal. Aí ele vai 
dorme, passa a noite e o cara 
pastorando, de manhazinha sai, 
ningucm pega. Deve ser encan
tador isso aí. Mesmo o cara 
sendo um bandido e coisa e tal, 
né? Ser procurado numa situa
ção dessa... dentro da cultura 
dessa mulheres, dentro da cul
tura desse homem. Por exem
plo: seria difícil pra mim é vi
ver uma situação dessa.

Naara — Professora, como 
é que a senhora define a Pe
regrina Mulher?

Peregrina -  Uma vez me 
perguntaram isso eu disse: “Eu 
sou igual à máquina Singer, 
faz zig-zag, caseia, prega bo
tões, chuleia, faz nervuras, é 
mil e uma utilidades. Com cer
teza eu não sou uma mulher 
nos padrões que a sociedade 
estipula. Ou seja, uma mulher 
das prendas do lar e coisa e tal. 
Apesar de adorar cozinhar, 
gerenciar bem a minha casa... 
Você veja que a minha casa é 
limpa, é organizada, tem sem
pre comida muito boa, as coi
sas funcionam muito bem. Isso 
demanda um trabalho muito 
grande meu. Eu gosto disso.

"E  dava tempo (,..)ser boa aluna; 
e dava tempo de fazer pesquisa; 
(..) tempo de ser mãe, entendeu? 

Sem grilo nenhum"

Esse é um lado mulher 
muito importante na minha 
vida, que é o lado matriarcal. 
Eu adoro a minha casa cheia 
de gente! Eu adoro final de 
semana trazer minha neta na 
minha casa. Aí vem ela, vem 
a babá, vem a filha da babá e, 
às vezes, o filho da babá. Eu 
digo: Casa Grande e Senzala, 
maravilha! Trago ela pra cá, 
vou pra cozinha e faço umas 
comidas maravilhosas dia de 
domingo, Antigamente eu re
cebia muita gente aqui na mi
nha casa, mas hoje em dia é 
muito “petiteomité” . Pouca 
gente porque a minha cabeça 
é muito “açulerada demais” e 
você tem que prestar atenção 
no que tá dizendo, te respon
der, cuidar de você, te receber 
legal, senão fica um caos. Tem 
esse lado e tem o lado mulher, 
da mãe, da grande mama, da 
grande avó dentro daqui de 
casa, trabalhando muito, en

frentando o mercado de traba
lho, como uma cidadã espar
tana pronta pra guerra 24 ho
ras. Vocês estão entrando no 
mercado de trabalho agora... 
Vocês vão se formar agora, 
né? Tá vendo como tá legal? 
Beleeeeza! Então ainda hoje é 
muito difícil. Eu não posso 
viver só do salário da Univer
sidade. Eu tenho que fazer os 
meus bicos, tenho que me vi
rar pra poder ter mais confor
to; poder ter uma coisa funda
mental que alimenta essa 
minha vida que é ter acesso à 
cultura, comprar livro, viajar, 
tá folgada pra não ficar preo

cupada com o próximo mês, 
comida, a conta dc energia 
como vai ser e seguro e 
bábábábá...um problema que 
qualquer mãe, qualquer pai 
hoje tem numa casa.

Tem esse lado mulher, 
que é o lado amazônico, o 
lado guerreiro, o lado espar
tano, o lado da luta. Tem esse 

lado da família. Eu sou muito 
afetiva, por isso as filhas che
gam e dizem que sou muito 
fácil pra se enganar. (Imitan
do a filha): ”Mãe tu é muito 
fácil de se enganar”. Ah, ca- 
chorra! Eu tenho muitos alu
nos com relações muito legais. 
Eles têm acesso a minha casa, 
têm acesso ao meu telefone, de 
me ligar e a gente passar ho
ras no telefone discutindo um 
livro. A gente cria uma amiza
de muito legal. Recentemente, 
eu fiz uma viagem maravilho
sa com três deles pra Canindé 
agora na época de romaria. Fa
zendo um campo com o alu
no. Ensinando ele a fazer um 
campo. Levei o meu câmera, 
o Henrique Dídimo. Vira ami
zade religiosa. E uma exten
são da família, sacou como é 
que é? Eu sou uma provedo
ra. Eu é que sustento a minha 
família. A minha filha mais ve
lha já trabalha, já tem grana
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dela. A rainha outra tá forma
da em Direito, já tá terminan
do o mestrado e é professora 
de uma universidade em Qui- 
xadá. Tudo parece que ela vai 
seguir a carreira acadêmica, tá 
muito entusiasmada. E a Isa- 
bela tá terminando publicida
de. Eu não sei muito bem qual 
é a dela ainda não. Ela gosta 
muito de fotografia. Ela faz 
parte do LAI (Laboratório da 
Antropologia da Imagem)... 
Vocês estão vendo que eu sou 
uma mulher que se veste mui
to simplesmente. Não sou uma 
pessoa...como é que se diz? 
Que gosta de se enfeitar? (To
dos respondem: Vaidosa).
Eu acho até legal, mas eu - 
não tenho é tempo, porque 
cu tenho que sair nas car
reiras, me penteando dentro 
do carro, me pintando den
tro do carro, me calçando 
dentro do carro, me perfu
mando... O meu carro é uma - 
zorra. Tem tudo que você 
procura. Até barata tem den
tro do carro.

Andreh -  Professora, de
pois assim de ter...

Peregrina -  Não terminei 
ainda não! (Risos) Ainda tem a 
mulher erótica, a mulher fê
mea. Eu tive uma vida -  ape
sar de ser muito jovem ainda, 
53 nos -  eu já fui muito atuan- 
te nessa questão da vida eróti
ca. Eu tive parceiros muito in
teressantes. Tive o meu marido 
que foi uma pessoa que me 
amou muito. A gente teve uma 
relação erótica e afetiva muito 
boa. Hoje, a minha libido, não 
porque eu esteja sublimando, 
não é uma questão de estraté
gia, porque eu não tenho ne
nhum recalque, nem um 
empecilho em relação a essa in
serção no mundo do erotismo, 
mas é porque quase toda a mi
nha libido ou toda a minha li
bido tá voltada para o meu tra
balho. E eu ando no tempo

brocha. Tá tudo voltado pro tra
balho. Não tem ninguém e não 
tá me interessando ninguém. 
Agora, minha filha, como toda 
mulher, eu sonho com meu 
príncipe encantado que vai vir 
num cavalo branco e vai me 
salvar, (risos) Sonho entre as
pas. Isso é a maior mentira. 
Mas a gente num tem uma fan
tasia muito doida assim? Ai, 
meu Deus, seria tão bom se 
hoje eu tivesse uma companhia 
agradável pra ir jantar e falar 
besteira e lhe dizer: “Você tá 
linda, você tá cheirosa”. Isso 
vem, mas vai bem ligeirinho 
embora.

"Eu  fui da época é proibido proibir. 
(...) grandes dificuldades que eu 

tive, foi exatamente exercer o papel 
do pai, eu não queria ser o pai (...)"

Gustavo -  Existe alguém 
que você imagina como ide
al? Já que tá meio que so
nhando que é irreal, mas não 
custa nada sonhar...

Peregrina -  Eu tenho um 
namorado, mas mora em São 
Paulo. É uma pessoa que eu 
me encontro eventualmente 
eom ele. Umas cinco vezes no 
ano... e tá bom! (risos)

Cristiane -  A senhora se 
casaria de novo?

Peregrina -  Não! É mui
to difícil dizer Não! Eu acho 
que não. Eu construí uma vida 
muito minha. O meu planeta 
é muito povoado. Dá muito 
trabalho e realmente eu não 
sinto falta. Lógico que a gen
te sente falta desse afeto, no 
sentido assim... lógico que a 
gente sente falta. Agente gos
taria de vez em quando de 
uma coisa assim. Mas eu te
nho esse “stand by”. Bota na 
geladeira. Tira da geladeira.

Volta pro congelador, tira do 
congelador.

Ana Flávia -  Você fala 
muito do seu primeiro marido 
e demonstra ter saudade dele.

Pcrgrina -  Muita!
Ana Flávia -  E o segundo?
Peregrina -  Nãããão! O 

segundo foi uma affair. Foi 
muito de entusiasmo de uma 
cpoca, porque ele me levou a 
um campo com muita segu
rança. E ele era um homem 
muito apaixonado. Então eu 
fiquei mais de espectadora. 
Vendo ele exercitar o lado da 
paixão, mas com muito cari
nho e com muito respeito. Ele 

faleceu o ano passado. Eu
- fui pro enterro dele, fui pro 

velório dele. Tudo na boa. 
Não tinha mais nada a ver. 
Ele foi embora daqui. Pas
sou muitos anos fora. Voltou 
muito doente. Pediu pra eu 
visitá-lo. Eu fui visitá-lo.

- Passei uma tarde conversan
do lá na casa da irmã dele

com ele. Ele me pediu descul
pa por um monte de besteiras 
que ele fez. Quando uma mu
lher não quer mais um ho
mem, eles, os homens, são 
muito cruéis com as mulhe
res, quando a gente dispensa? 
(risos)

Andreh -  Professora, pra 
finalizar nossa entrevista... e 
hoje, depois de ter feito muita 
coisa mesmo na vida, de ter 
estudado , de ter tido acesso 
a muita coisa, se casado duas 
vezes, ter criado as filhas, tem 
algum sonho como pesquisa
dora ou como mulher mesmo?

Peregrina -  Teeeenho! 
Teeeenho! E não é só um não, 
tenho muitos. Acho que uma 
coisa m aravilhosa... Esse 
grande milagre da vida é o so
nho, é o desejo. Por exemplo: 
eu tenho o sonho de... mas esse 
é o sonho!... de participar das 
filmagens, se um dia tivesse, 
da obra do Guimarães Rosa,

0  contato inicial da entre
vista foi dado no exato dia 
da aprovação da greve 
geral da UFC, com uma 
conversa com Maria, alu- 
na de Peregrina.

0  que parecia uma sim 
ples manobra pra tirar o 
carro do garagem se trans
form ou num  problem a 
para Gustavo, que quase 
não consegue desobstruir 
o caminho para os outros 
carros saírem.
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Após o entrevisto, Denise 
estava sem saber o cami
nho de volta e com medo. 
Tanto que se desesperou 
quando Gustavo ocelerou 
o corro.

Grande Sertão Veredas. Par
ticipar do roteiro, entendeu? 
Eu acho que é um grande so
nho meu. Outro sonho que eu 
tenho é de conseguir dar chão 
pra muitos alunos meus, que 
já tive, que vou ter ou que te
nho, se darem bem. Eu passo 
muito axé pros meninos. Es
tão todos empregados. Os me
ninos do LAI, que trabalham 
comigo no documentário, tá 
todo mundo se virando com 
alguma coisa. E agora estou 
entrando com esse trabalho, 
com história da Lei Rouanet. 
Ano todim vai ter muito tra
balho pro pessoal e vai ter gra
na pra eles também. Quando 
eu digo grana, é um grana pra 
eles saírem, comerem, com
prar os livros... se virar sem tá 
dependendo de grana de pai e 
de mãe e sem tá na dureza por

que é horrível viver na dure
za. O menino não ter dinheiro 
pra pagar uma xerox, pegar 
um ônibus, fazer uma meren
da. Tanto assim que por exem
plo: eu digo às vezes que eu 
pago pra trabalhar, porque saio 
com essa galera... a gente pas
sa a tarde numa reunião, aí eu 
passo na padaria c compro um 
horror de comida. A gente vai 
pra casa da minha mãe, levo 
pão, presunto, patê, coca cola, 
guaraná e enche o rabo de co
mida. Ficam tudo satisfeito. 
Ou então a gente vai beber. 
Nós vamos beber cerveja. Pes
soal, bebida cara não dá. A 
gente vai beber cerveja, uma 
cachacinha e fica todo mundo 
morto de feliz.

Um outro sonho que tenho 
é em relação a minha família, 
minhas filhas. Eu batalho mui

to pra construir três pessoas, 
que são as três, pessoas pro
dutivas, pessoas que façam 
bem ao mundo. Vê-las, se pos
sível experimentarem da feli
cidade. A tal da felicidade é 
uma mentira grega. A maior 
mentira a felicidade. A gente 
é que fica alucinado, inventan
do as coisas pra ser feliz.

Andreh -  Então professo
ra, a gente agradece a disponi
bilidade pra entrevista.

Peregrina-Nada! Foi um 
grande prazer.

Andreh -  Talvez até não 
satisfeitos, mas felizes.

Peregrina -  Eu tenho um 
aniversário pra ir. Tem umas 
merendas aqui pra vocês. Eu 
também tô com fome que eu 
não almocei.

Andreh -  Então vamos 
comer! I a

Por duas vezes, Izadora sen
tou-se na mesa dos salga
dinhos. Na primeira vez 
acendeu um cigarro, che
gando a desconcentrara tur
ma com sua curiosidade.
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