






Revistcentrevista

Entrevista com Gerardo Dimas Mateus, dia 17 de janeiro de 2013.

Thamires - Seu Dimas, quando o senhor
era pequeno, seus pais o deram para o pri-
mo de sua mãe biológica. Como é que o se-
nhor acha que teria sido sua vida se osenhor
não tivesse sido adotado?

Dimas - Podia ser mudado ... Eu podia
não estar aqui com vocês, porque era outra
trajetória que a natureza teria me dado. Mas
como eu fui "injeitado", e foi triste ... Eu acho
isso triste, você não ser criado pelos seus
pais, o meu sofrimento é esse. Me deram a
um casal que não foi bom. Eram muito rigo-
rosos, todo-poderosos, naquele ritmo pesa-
do ... E eu tinha de obedecer. Obedeci. Mas
tudo foi triste na minha juventude. Só em
não poder ter aquela liberdade nem de estu-
dar, ao menos, já por aí você vê o sofrimen-
to. Porque com certeza eu era inteligente. E,
se eu era inteligente na mocidade, se tivesse
oportunidade, teria aprendido muita coisa.
Talvez tivesse criado coisas mais interessan-
tes até pra minha própria cidade (Dimas é
natural de Russas, cidade que fica a 165km
de Fortaleza).

Camila - Seu Dimas, o senhor manteve
contato com a família biológica depois da
adoção?

Dimas - Eu não queria nem saber dos
meus pais. Quando me chamavam de Joa-
quim Mateus (nome do pai biológico de Di-
mas), Ave Maria!, pra mim, era um apelido!
Quando eu fui raciocinar, com pouco tempo
papai morreu. E nem cheguei a conhecer
meus pais ... A minha mãe, meu pai ... Pare-
ce que eu estou vendo meu pai lá na casa
do meu avô. Me pedindo ... Naquele tempo
não tinha copo, era caneco ... "Meu 'fí', me
dê um caneco d'água". Eu lembro que fui
buscar um caneco d'água, dei a meu pai e
a um irmão meu, que já morreu também,
lá na casa do meu avô. Foi a última vez que
vi meu pai. E eu tenho minhas ... Não gos-
to nem de falar, que eu tenho pra mim que
meu pai foi sepultado vivo. Papai morreu no
Açude Novo. Quem vai pra Russas, tem um
lugar chamado Açude Novo. Meu avô mo-
rava em Lagoa das Vacas, papai foi pra lá,
quando veio de lá pra cá, oito horas do dia,
chegou na casa da sobrinha dele, e deu um
ataque. "Tio Joaquim morreu! Tio Joaquim
morreu! Tio Joaquim morreu!" Não sei se foi

ignorância deles ... Quando foi duas horas da
tarde, sepultaram o velho. Por isso que eu
tenho aquela cisma (de) que papai foi sepul-
tado vivo. Porque, naquele tempo, cemitério
era longe. Olha, se a pessoa levar de Açude
Novo para Pitombeira! Dá quanto tempo?
Para Pitombeira, bote tempo! Duas horas
da tarde! Se não enterraram ele vivo, ele
morreu na "quentura". Só com o pavor do
sol quente. Eu tenho isso comigo ... E sinto
muito isso de meus pais, que não puderam
me criar, porque a seca era grande, terrível,
e eles não puderam. Eles lá (os pais adoti-
vos) tinham as condições melhorzinhas, não
tinham filhos e eu fui sorteado.

Marcello - O senhor continua tendo con-
tato com os seus irmãos? O senhor tinha
nove irmãos, não é isso?

Dimas - É, nove irmãos. Mantive!
Marcello - Como era a convivência com

eles?
Dimas - Quando a gente se encontrava,

a gente tinha aquele prazer de se encontrar.
Eles eram mais pro meu lado, que eu pra
eles, porque eu fui criado fora. Mas eles não
tinham outra vida, então me consideravam
mais. Eu não queria saber deles, no começo.
A questão foi essa.

Beatriz - Então o senhor tem uma mágoa
da sua família?

Dimas - Não! Não tenho mágoa. Eu acho
que minha mãe fez isso até pra ver a minha
vida melhor, pensando em ver a minha vida
melhor. Porque eles não tinham condições
financeiras e o outro (Seu Xavier, pai adoti-
vo) tinha condições, então eles acharam que
eu ia viver melhor do que se tivesse com
eles. Só que eu, quando raciocinei, achei
que não foi.

Alissa - O senhor se arrepende de não ter
tido um contato mais direto com a sua famí-
lia biológica?

Dimas - Eu não posso dizer, porque
quando eu tive a consciência de reconhe-
cer minha família ... Eu não tinha consciência
ainda que pudesse ter essa afirmativa. Mas,
como eu depois raciocinei, foi que eu fiquei
sentimental sobre o assunto, essa trajetória
tão triste pra mim. Os pais têm de criar os
filhos! Seja como for. Que é pra dizer "pa-
pai, mamãe". Por que é que hoje as famílias

Foram mais de 70 su-
gestões de entrevistados
para esta edição da Entre-
vista. Durante o processo
de sugestão, Beatriz de-
fendeu Dimas tão empol-
gada que a turma pergun-
tou se ele era um tio dela.
Eles o apelidaram de "Tio
Dirnas". que acabou viran-
do "Ti Dimas".

Quando procurado pela
equipe de produção, Dimas,
encabulado pela formalida- -
de da proposta, falou: "Mi-
nhas filhas, me desculpem,
mas eu acho que vocês ba-
teram na porta errada!".



A equipe de produção
foi à Casa do Cantador
em busca de documentos
de registro da Associação
dos Cantadores. Dimas foi
até a biblioteca e trouxe
para a equipe uma pasta
antiga cheia de recortes de
jornais amarelados pelo
tempo, com informações
valiosas.

A biblioteca é um tanto
desorganizada. Há cadeiras
quebradas e "carcaça" de
computador espalhados
pelo cômodo. Nas pratelei-
ras, não há critério de dis-
posição dos livros. Dimas
comentou que precisava
contratar alguém para bo-
tar ordem ali.

estão sendo "distornadas"? Porque há sepa-
rações em cima das outras. Então, está ven-
do: não tem "papai mais mamãe" como nós
tínhamos.

Marcella - Seu Dimas, O senhor disse
que seus pais adotivos lhe diziam coisas que
o senhor não gosta muito de lembrar. Disse
que eles eram muito rigorosos. Tem alguma
coisa que o senhor poderia falar sobre essa
relação, essa rigidez?

Dimas - É porque era a época, né? Na-
quela época, o pessoal tudo era rígido. Meus
tios falavam comigo como se fosse qualquer
um, uma coisa qualquer. Porque eles tinham
aquele poder. Antigamente seu tio manda-
va em você. O seu avô mandava em você.
O mais velho mandava em você. Naquela
época, na minha época, era assim. Quando
o mais velho dissesse uma coisa, tinha de
obedecer. Fosse a "parelha" que fosse, tinha
de obedecer! Era o ritmo daquele tempo.

Murilo - Tem alguma situação específica
que o senhor lembre?

Dimas - Tem sim. Eu fui pra casa do meu
avô ... Tratar do meu avô. Tratei muito. O que
é que eu colhia? Carão! (risos) Qualquer coi-
sinha que eu errava, ele falava rigorosamen-
te. Eu ficava me tremendo, porque eu tinha
medo mesmo. A gente tinha medo.

Ed - Essa rigidez da sua família, dos seus
pais, dos seus tios, afetou alguma coisa na
vida do senhor?

Dimas - Se afetou? Afetou! Deu trauma.
Trauma, porque você não tinha aquela li-
berdade de fazer as coisas. Eu quis estudar,
não pude estudar ... Já vai um trauma, né?
Porque eu lia os livros aqui com a lamparina,
quando olhavam no buraco da chave: "Olha,
meia-noite! Ainda tá aí com a lamparina?",
(eu) "Fffu!" (faz que sopra, apressado, a cha-
ma da /amparina). Você dormia? Dormia,
mas era sentindo aquele ... (pausa) Porque,
quando eu entrei no campo da vida da viola,
foi proibido deles. Eles me proibiram. Mas,
muito à força, depois, eu continuei. Foi o
tempo que eu viajei pra uma construção em
Mossoró (no vizinho estado do Rio Grande
do Norte) e me liberei mais, porque eu es-
tava fora deles. Eu fazia o que eu queria. Só
que não tinha, também, essa liberdade não,
porque as coisas eram difíceis demais, difí-
ceis demais.

Beatriz - E como era a vida do senhor lá
em Russas?

Dimas - Trabalhar, plantar, botar carro
em jumento, cortar lenha, pescar. Era tão ri-
goroso, que às vezes eu tava aqui pra ir pra
casa da namorada, e a mãe dizia: "Lá vem os
meninos. Vão pescar!" Pronto, ali já trocava
de roupa, já pegava a tarrafa, as coisas, e ia
pescar. Porque ali a gente já sentia que a or-

dem era aquela.
Murilo - Mas o senhor tinha algum amigo

naquela época?
Dimas - Amigo? Meus primos. Tinha uns

parentes, ali, tudo vizinho. Eu era muito co-
municativo. Agora porque já estavam tudo
lá, a gente se reunia pra conversar. A juven-
tude, futebol. A gente tinha futebol, jogava.
Quando voltava, ia conversar quem tinha er-
rado o passe, quem não tinha jogado, quem
não tinha feito gol, quem tinha perdido a
bola. Aquilo ali era o contato que a gente ti-
nha com os nossos jovens daquela época. E,
naquela época, a gente era rigoroso. Lá na
minha terra, nós tínhamos uns trinta e tantos
jovens. Tudo na mesma faixa etária. E pas-
sando fome. Comia uma carnaubinha preta
na merenda. f era no cabo da enxada. E não
roubava. Hoje, qualquer coisa você rouba
porque está com fome. Ninguém roubava.
Essa turma todinha! Ninguém roubava.

Ed - O senhor falou que frequentou a es-
cola já aos 12 anos de idade e foi por um
período de dois meses.

Dimas - Dois meses, foi.
Ed - E disse que estudava de noite, mas

mesmo assim tinha todo o gás para estudar.
Quem foi que teve a iniciativa de pôr o se-
nhor na escola?

Dimas - Ela (dona Ete/vina, a mãe adoti-
va) que me botou na escola, mas tinha aque-
la rigorosidade. Tinha de ir por esse cami-
nho e voltar pelo mesmo caminho, que era
dentro daquela várzea ... Não sei se algum
de vocês conhece aquela várzea do Vale do
(rio) Jaguaribe ... Ia por aqui e tinha de vir por
aqui. Era rigoroso. E, com dois meses de es-
cola, que era no tempo da palmatória - que
tinha os argumentos -, eu aprendi as quatro
operações de conta. A tabuada estava na ca-
beça, todo tempo ali.

Thaís - E o ambiente da escola também
tinha essa rigidez?

Dimas - Claro! Me dá tua mão aí (segura
a mão da Thamires sobre a de/e). Se eu pe-
gasse a palmatória e fosse ela minha amiga,
eu pegava aqui e "Pá!" ... Era! Tinha de ser

"Mas tudo foi triste
na minha juventude.

Só em não poder
ter aquela liberdade
nem de estudar, ao., , "menos, Japor ai voce
vê o sofrimento"
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assim. Não tinha amigo não! Tinha de ser
assim.

Marcello - Mas o senhor gostava do am-
biente da escola?

Dimas - Ora, eu gostava! Que era a mi-
nha liberdade. Eu saía de casa, ia ficar com
os amigos e pronto. Lá eu fazia as minhas
"palhaçadazinhas", que nunca se deixou de
fazer. Mesmo tão rigoroso, ninguém deixava
de fazer ... Rebolar pedra uns nos outros ... !
(risos) Era! Era desse jeito! Mesmo rigoro-
so. Tinha um portão lá, que passavam da
feira de Russas lá pra Timbaúba (localidade
de Russas). O que a gente fazia? O "cabra"
vinha com aquela carga de farinha, a gente
fechava o portão, que rasgava, derramava
farinha ... Era assim que fazia! Mas os "cabra"
eram tão ruins, que, quando a gente ia pegar
a farinha, os "cabra" rebolavam um punhado
de terra em cima!

Camila - Seu Dimas, por que o senhor
saiu da escola?

Dimas - Porque ela pensava que eu já sa-
bia fazer carta para as namoradas!

Beatriz - "Ela" quem? A sua mãe?
Dimas - A minha mãe. "Não! Tá apren-

dendo e daqui a alguns dias tá escrevendo
pras namoradas!" Aquilo ali fugiu. E, quando
eu consegui uma escola à noite, de Russas
para a minha casa eram três quilômetros, ela
queria que oito horas da noite eu tivesse lá
(em casa). Olha! Oito horas era a hora que
começava a aula lá (na escola). Aí chegava
meia-noite. Até a namorada que eu arranjei,
acabou por causa disso. Porque eu saía de
Russas, ia para a casa da namorada e ela (a
mãe) queria que eu tivesse oito horas em
casa. Oito horas não dava, porque era longe
de Russas.

Alissa - O senhor sente alguma mágoa
por não ter tido oportunidade de estudar por
mais tempo?

Dimas - É, a gente fica. Porque a gente
querer fazer uma coisa que é pro futuro da
gente e não poder fazer porque foi proibido ...
Porque, quando você está verde, é diferente.
Você está com o organismo todo mole, fra-
co. O sistema nervoso vai atacando e você
fica sentido. Foi a mesma coisa quando eu
sofri, aqui, a depressão por falta de recursos.
E lá foi por não poder estudar. Aquilo ali foi
uma depressão que não atacou no momen-
to, mas ficou por dentro. Mas, como a canto-
ria veio me favorecer, melhorou minha vida
e eu me sinto feliz. Agradecendo a Deus.

Larissa - Seu Dimas, se o senhor passou
tão pouco tempo na escola, como foi que o
senhor aprendeu a ler, a escrever e a rimar?

Dimas - Foi isso, né? Eu começava a ler
e captava logo. Naquele tempo, era o "bê-
-a-bá. bê-é-bé, bê-i-bí, bê-ó-bó, bê-ú-bú", e

assim seria, né? Aquilo ali era rápido que eu
aprendia. E, na força da palmatória, ainda era
melhor!

Ed - Mas a versar mesmo, a rimar, como
é que o senhor aprendeu?

Dimas - Ah! Agora aí foi porque a gente,
quando tem uma vocação, o que é que faz?
Fica olhando com curiosidade pra aprender
seja o que for. Uma menina dessa vai pra
uma aula de corte e, se ela tem vocação de
costureira, ela vai olhar logo o quê? Os mol-
des. Ela vai ver logo a revista, o modelo da-
quela roupa, vai costurar, por causa daquela
vocação. Então a minha vocação era aque-
la (a cantaria). Quando eu ia pras cantorias
com meus pais, eu me sentava no chão, as-
sistia e achava bonito, comecei a captar. E
quando eu comecei a captar, vieram me di-
zer: "Não, você tem que rimar 'chegar' com
'lugar', 'trazer' com 'fazer' ..." E você compra
livro, Geografia e História do Brasil, e vai len-
do. E assim foi que eu fiz.

Ed - E quem levava o senhor para essas
cantorias? Eram os seus próprios pais que
levavam o senhor para ver esses cantado-
res?

Dimas - Era! Era festa, né? É como se fos-
se um leilão, um samba, uma coisa dessas.
A cantoria era o lazer do povo naquela épo-
ca. Cordel era o lazer. Papai ia pra bodega ...
Ele até lia! Lia bem. Ele ia pra bodega pra ler
aqueles cordéis. Aquelas pelejas ... Tinha ve-
lho que achava graça! Tinha velho que chora-
va, quando era um cordel sentimental, como
Helena vive dos sonhos, como Donzela Teo-
dora. Aqueles sofrimentos de ... Os martírios
de Genoveva ... Chegava um ponto que você
sentia. Tinha velho que chorava. Valdemar e
Irene, Rosa e Sebastião, Mamãe Gecina ... O
Mamãe Gecina é um romance de mais filo-
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Quando a equipe de
produção entrou em con-
tato com a dona Lúcia e
disse que queria perguntar
algumas coisas quanto à
relação dela com o Dimas
e com a casa, ela disse:
"Olha, eu sou meio en-
cabulada... Entrevista eu
não dou não, mas se for
uma conversa assim, tudo
bem!".

Quando terminaram as
pré-entrevistas e foram
se despedir de Dimas, ele
disse: "Tão indo porque
querem. Aqui tem rede pra
dormir, tem televisão, tem
lugar pra tomar banho ... Po-
diam ficar por aqui mesmo,
que não tinha problema".



Na pré-entrevista, Beatriz
perguntou a Dimas se ele
tinha algum verso autoral
publicado, que ela pudes-
se repassar para o resto
da turma. Ele entregou um
exemplar do livro Antolo-
gia Poética e disse: "Tome,
é seu. Pra vocês verem o
que é que eu faço".

Thamires e Beatriz fo-
ram à Casa do Cantador
durante uma Noite das
Violas para entrevistar a
esposa de Dimas, dona
Lúcia, e o amigo Zé Ma-
tias. No áudio, a fala dos
entrevistados veio junto à
peleja dos cantadores que
se apresentavam.

sofia. Já os outros eram mais sentimentais,
como esses que eu falei. Aquilo ali eles liam,
juntava aquela turma nas bodegas. Essa aí
(aponta para a dona Lúcia) também leu mui-
to. O pai comprava os cordéis. Eu também li
muito. Isso em boca de noite, uma hora da
madrugada, e eu lendo cordel. Era festa. Era
uma festa. Era o lazer. A gente lia nas fazen-
das, nas bodegas. Eles iam ali, compravam ...
Olha, o bodegueiro que vendia muito, ele já
comprava (os cordéis) na intenção de reunir
o povo. Aquele que fosse pra ali, comprava
a cachaça, comprava a bolacha para o filho,
comprava tudo quanto fosse preciso gastar
naquela noitada ali. Ele não era obrigado a
pagar nada, mas, de qualquer maneira, esta-
va com os amigos e ia beber.

Thaís - Todo mundo se divertia, aprecia-
va essas cantorias. Mas o senhor disse, na
pré-entrevista, que a sociedade enxergava
os cantadores como vagabundos. E o se-
nhor? Quando entrava em contato com es-
ses cantadores, qual a visão que tinha deles?

Dimas - Eu não tinha. Era inocente ainda.
Não sabia. Depois a gente vai descobrindo
o que é a vida. Vai descobrindo aos poucos.
Quando você está na escola, você não entra
no primeiro ano e vai seguindo? Pois é. Eu
fazia essas coisas. Cantei no primeiro ano e
fui estudando na escola. Então, com o con-
selho que me deram, para ler, eu comprava
os livros e lia. E tanto que eles (os colegas de
cantaria) corrigiam meus erros. Eu chama-
va "Manuel 'Satiro"'. Para mim, era a mesma
coisa. Mas não era. Porque ali, eles (eram)
grandes, né? Diziam "Mas não é Manuel 'Sa-
tiro', é Manuel Sátiro", Daí por diante. Eu
fui lendo, lendo, que chegou um ponto que
eu fazia uma cantoria e tinha uns estudan-

tes que me perguntavam se eu tinha feito
o ginásio (Ensino Fundamental), porque eu
cantava dentro do ritmo da leitura na maior
facilidade.

Murilo - O seu gosto pela palavra come-
çou quando o senhor frequentou a escola,
naqueles dois meses, ou o senhor já tinha o
contato com a palavra, com a leitura, antes
de frequentar a escola?

Dimas - Não, não, não, não tinha nada
não. Eu saí burro, burro!

Murilo - Então não foi na escola que co-
meçou isso?

Dimas - Minha escola foi a viola. A escola
foi a cantoria. Não foi outra escola. A can-
toria foi quem fez eu me desenvolver, que
me obrigava a ler. Porque os colegas vinham
com pretensão, pra cantar com a gente.
Cantar orografia, historiografia, isso, aquilo
outro. Você tinha de estar com aquilo aqui
(aponta para a cabeça), e é versando. Não
era contando a história não, era versando!
No improviso. Quem me desenvolveu foi a
viola.

Alissa - Seu Dimas, o senhor tinha um
tema favorito para cantar sobre?

Dimas - Não, ninguém tinha nada não.
Era na hora! A pessoa chegava e pedia, eu
que aguentasse a barra (risos). A pessoa
chegava, pedia um mote, e eu tinha de can-
tar.

Camila - O senhor lembra o primeiro ver-
so que o senhor fez?

Dimas - Aí é mais difícil! (risos)
Ed - Ou que o senhor leu?
Dimas - Cordel? Sim, o primeiro cordel

que eu li foi um cordel que houve de um pa-
dre da 8ahia. Lá houve um segredo da San-
ta Cruz, um milagre, e esse foi o primeiro
cordel que eu li e decorei. Não estou mais
lembrado o tipo de cordel. Sei que era da
8ahia. E comecei a ler e comecei a gostar
de decorar pra poder ganhar o pão de cada
dia, porque, quando a gente cantava roman-
ce numa fazenda dessas, ganhava o dinhei-
ro de sobreviver. Se ganhava o dinheiro da
cantoria. Uma vez eu cantei numa fazenda,
eu tava "liso" (sem dinheiro), quando eu saí,
com cento e cinquenta contos, já era muito
dinheiro! Por causa de um romance que se
cantava, que eles gostavam e pagavam bem.

Marcello - Seu Dimas, o que seus pais
adotivos disseram quando souberam que o
senhor queria ser cantador?

Dimas -Ah! Foi duro! Os cantadores che-
gavam lá em casa e começavam a me botar
e eu cantava e achava bom. Então tinha o
Hercílio Pinheiro, que eu tenho o retrato dele
ali, que ele chegava num lugar que tinha um
cantador querendo aparecer, tinha de cantar
um baião com ele. Lendo umas estrofes foi
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que eu fui conhecendo Hercílio Pinheiro. Até
a família dele estava aqui (na Casa do Can-
tador) um dia desses e eu cantei pra eles.
Lá em Russas, na minha terra, me botaram
pra cantar com ele. Eu estava tão inspirado ...
Pra cantar com Hercílio Pinheiro?! (ênfase)
Uma coisa medonha! Começou a cantar.
Ele era bíblico. Muito bíblico, o Hercílio Pi-
nheiro. Terminou uma estrofe dizendo: "Sa-
lomão, rei da ciência". Eu digo: "Salornâo,
rei da ciência, sabedoria e grandeza / San-
são foi rei da força e do salão da boniteza /
Camões foi rei dos poetas, mas o cara das
sem-vergonheza". Que não é "sem-vergo-
nheza", mas, como eu era analfabeto, botei
"sem-vergonheza". O Hercílio parou, achou
graça e decorou a estrofe. Quando botaram
no livro da antologia do Linhares (Francisco
Unhares publicou, junto com Otacílio Batis-
ta, a Antologia /lustrada dos Cantadores, em
1976, pela Universidade Federal do Ceará),
ele botou pra "safadeza", Mas não era. Até
um "cara" reclamou: "Não, isso aqui é o po-
pular! Tem de ser 'sem-vergonheza' mesmo.
Porque se não desmetrifica". Se desmetrifi-
ca, ele tinha razão de falar, principalmente
com a cultura que eu tinha. Isso o Hercílio
e o pessoal achava muita graça. Graças a
Deus, eu fui um bom repentista.

Camila - Quando foi que o senhor decidiu
virar cantador?

Dimas - Aos 18 anos, mais ou menos.
Aos 18 anos comecei, mas ainda não era
profissional. Eu vim ser profissional em
1955, na Serra do Cantagalo, município de
Redenção (a 63 quilômetros de Fortaleza). Aí
eu fui profissional, porque o "cara" me con-
vidou. Eu trabalhava de ferreiro, ganhava 25
contos por dia, e de lá na cantoria deu 150.
Ele me deu 75, eu não queria mais ser ferrei-
ro de jeito nenhum não! Na outra deu 300 e
daí pronto, eu fiz a profissão de viola.

Murilo - O senhor se lembra da primeira
apresentação em público?

Dimas - Lembro. Foi muito boa. Porque
quando a gente não sabe, acha que é grande
(coisa). Depois é que a gente vai entenden-
do, vai aprendendo e vai sofisticando as coi-
sas, modificando. E a cantoria é muito difícil.

Ed - Como foi a reação do público quan-
do o senhor se apresentou?

Dimas - Eles já gostavam, né? Zé Marçal
era a estrela e eu fiquei na companhia dele,
na sombra dele, e me senti muito bem, por-
que (era) novinho, bem trajado, caprichoso ...
Todo mundo estava olhando pra a gente.

Larissa - Seu Dimas, o senhor falou, na
pré-entrevista, que viajava muito por conta
das cantorias. Tem algum episódio interes-
sante que o senhor queira relatar para a gen-
te? Alguma história importante, que marcou

essas viagens?
Dimas - Sim! De história tem as namo-

radas. É que eu arranjava muita namorada
e aquilo ali ... No tempo, tinha respeito, que
era namoro. Porque eu tenho até um re-
trato de uma namorada que há 52 anos ela
morreu. Um dia eu disse: "Minha filha, me
dê um copo com água?" ela disse: "Eu não
casei com você, para lhe dar essa liberdade
de me chamar de 'minha filha'!" Era assim!
E a gente tinha medo: era o pai aqui, a mãe
acolá, a namorada aqui e pronto. Pegava na
mãozinha, nem alisava. Embora que, nas es-
condidas, desse um abraço.

Ed - E o que é que a família dessas namo-
radas achavam de o senhor, um violeiro e
cantador, namorar a filha?

Dimas - Bem, quando a pessoa olha para
aquela outra que gosta, ele não quer saber
qual é a profissão não. Não tem dessa. Quan-
do eu namorava com uma moça dessas, não
era nem que ela gostava não. Às vezes, era
o pai dela quem gostava da cantoria. Os pais
dela que gostavam e, com isso, aceitavam.
Pronto, já tava apoiado com aquele pai de
família. E a gente estava namorando, e às
vezes dava um chute assim ... Como eu dei
nessa namorada que eu disse que morreu.
Essa menina morreu ... Casou-se, esperou
cinco anos por mim. Aí passou-se ... Casou e,
com 28 dias, morreu.

Alissa - O senhor lembra de alguma can-
toria que o senhor tenha feito que tenha mar-
cado muito?

Dimas - Lembro. Eu fiz em Mombaça
(município do Sertão Central do Ceará). Esse
casamento foi o seguinte: as cantorias esta-
vam fracas, e o cara me levou daqui para lá.
Essa cantoria deu, naquela época, 105 mil
contos. Eita, era coisa medonha! (ênfase) Foi
a maior cantoria que eu fiz na minha vida.
Porque 105 mil contos naquela época era di-
nheiro!

Camila - E como era a cantoria? Como
eram os versos?

Dimas - Ah, os versos são para o povo.
Respeito ao casamento, ao noivado, parabe-

JI ••• com dois meses
de escola, que

era no tempo da
palmatória, que tinha
os argumentos, eu
aprendi as quatro

operações de conta"
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No fim da primeira pré-
-entrevista, Dimas fez
questão de chamar os dois
netos que estavam, no dia,
na casa, para que cumpri-
mentassem Thamires e Be-
atriz. Desconcertados, os
adolescentes disseram "oi"
e voltaram para a frente da
televisão.

Antes de começar a en-
trevista, Murilo quis saber
se Dimas conhecia o avô,
que era um conterrâneo
de Russas, dentista popu-
lar. Dimas confessou não
recordar o nome, mas pro-
vavelmente saberia quem
era, se o visse.



Quando a turma inteira
chegou para a entrevista,
Dimas já estava muito bem
à vontade, conversando
sobre assuntos diversos e
até contando piadas aos
que chegaram mais cedo.

Ed foi um dos primeiros
a chegar à Casa do Canta-
dor no dia da entrevista.
Depois de alguns minutos
de conversa, Dimas foi
logo mostrando as fotos
que ele tinha com José
Sarney, ex-presidente do
Senado Federal do Brasil.

nizando, essas coisas. Era eu cantando aqui,
(quando) o cara botou a bandeja com cinco
mil, eu já fiquei espantado! A família "todi-
nha" foi cinco mil. Vieram logo oito cédulas
de cinco mil. Meu amigo, você tem de se ins-
pirar! (Risos) É a vitamina pura!

Alissa - Seu Dimas, além do dinheiro, o
que fez o senhor querer ser um cantador?

Dimas - (Antes) eu trabalhava muito
pesado, e levar uma vida daquela (de can-
tedori, mansamente? Ganhando dinheiro,
olhando para as meninas? Não queria voltar
para casa não! Não queria voltar não, garo-
ta, não queria não! Você já imaginou pegar
numa bigorna, num martelo, cortar ferro,
calçar picareta, chibanca (Antiga ferramenta
para cavar buracos, parecida com uma pá,
porém mais curta e mais estreita), cortar pe-
dra ... Porque eu fui muito feliz ... Eu cortava
pedra meio-dia, sentado na pedra quente.
E um cara como eu, graças a Deus, nunca
sofrer de hemorróida? É muita felicidade!
(Risos) É, porque numa "quentura" de uma

bia, perdia o dinheiro todinho. Mas eu puxei
ele na corda, puxei, puxei: deixou de beber.
Educou família, vive bem e a família vive co-
migo aqui, porque o pai se regenerou, ficou
feliz. Foi um ano e nove meses que eu fiquei
com Zé Matias, cantando nessas praias aco-
lá pelo Choró, por Aquiraz (Municípios do
Ceará). Acolá era nossa zona. Zé Matias foi
muito honesto comigo. Às vezes se fala em
falsidade ... Zé Matias nunca foi falso a mim.
Nunca! (ênfase) Nunca Zé Matias deixou a
minha pessoa pra cantar com outro. Quan-
do falavam, ele: "Eu vou, mas vou com o Di-
mas, pronto". Assim nós fizemos dupla. Zé
Maçal também foi, na primeira. Teve outros
cantadores. Agora, polêmica com cantado-
res, aqui e acolá a gente tinha, mas era bes-
teirinha!

Murilo - Mas com ele, com o Zé Matias, o
senhor acha que aprendeu muita coisa?

Dimas - Não, que ele não tinha pra me
dar, como eu não tinha o que dar pra ele,
mas com a parceria, com o equilíbrio ... (pau-

pedra daquelas, meio-dia ... Nossa mocidade
fazia, meu filho, porque nós somos teimo-
sos!

Marcelia - Na época que o senhor canta-
va, o que mais lhe inspirava?

Dimas - O público. Quanto mais gen-
te, melhor. Os "caras" às vezes vão cantar
drogados, porque não têm coragem. O can-
tador, quanto mais gente vê, mais se inspi-
ra. Mais ele tem o que dizer. E quanto mais
passa o tempo, mais a máquina desenvolve.
Você começa cantando novo, fraquinho, fra-
quinho. Mas começa a chegar gente, a ver o
povo, começa a cair uma nota assim, você
fica pronto, desenvolve. Então a cantoria é
isso. Quanto mais tempo, melhor. Você pas-
sava uma noite cantando, era até de manhã.
Tinha uma história de "a cantoria pegar o sol
com a mão" ...

Beatriz - Com relação ao seu relaciona-
mento com outros cantadores, teve alguma
parceria que marcou?

Dimas - Teve. A minha parceria foi com
José Matias, foi a maior parceria que eu fiz.
Zé Matias e Zé Pereira. Zé Pereira era en-
graçado e o Zé Matias foi muito atencioso à
minha pessoa. Zé Matias era desses que be-

sal Tem isso também: o equilíbrio. Porque,
você estar trabalhando com a pessoa que
você se dá com ele e ele se dedica aos seus
costumes, você vive bem. A união de uma
família é se dar aos costumes. Então, eu te-
nho Zé Matias como um irmão. Até mais que
irmão, porque ele era o meu caminho e eu
era o caminho dele.

Thaís - Seu Dimas, quando foi que o se-
nhor resolveu vir para Fortaleza?

Dimas - Eu sempre vinha à Fortaleza.
Eram as dificuldades da vida. Eu estava em
Russas, naquela distância econômica, lá
embaixo, com uma família, a mulher costu-
rando, sacrificado ... (pausa) Eu tive um vício
muito maldito, que deixei: foi jogar. O pior
vício que nós temos na face da Terra não é
mulher, não é bebida, é jogo. É o vício mais
amaldiçoado que tem. Tanto falo de amal-
diçoado, que nós estávamos numa roleta lá
em Russas, um cara foi e disse: "Dimas, faça
um verso! O que é que você diz dessa role-
ta?" Eu disse: "Fica roleta maldita! / Imunda,
amaldiçoada / Por Deus, és excomungada /
por se tornares parasita / O Satanás te acre-
dita, / porque a ele convém / Talvez nem um
vintém / nos teus dedos eu não ganhe / A
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maldição te acompanhe / para sempre, sem
fim, amém!" E de uma praga dessas não tem
quem fuja! Isso foi de jogo.

Thamires - E quando é que o senhor de-
cidiu se fixar aqui em Fortaleza?

Dimas - Aí foram umas dificuldades mui-
to grandes. E eu queria comprar um rancho,
que eu não tinha. Vivia em casa alugada. Foi
quando cheguei a me empregar, pra poder
alugar uma casinha e morar com a família,
quando resolvi mudar pra Fortaleza. E (os
motivos de) essa vinda para Fortaleza foram
as dificuldades que eu estava em Russas.
Nada dava certo, nada dava certo, e eu tinha
umas coisinhas por lá, apurei, fiz de tudo
para comprar um rancho. Comprei aqui no
(bairro) Pirambu, esse rancho. Muito ruim,
mas me serviu muito. E hoje eu tenho uma
casa boa ali. Eu resolvi vir com a família e
aqui me estabeleci, daí foi que eu vim pra cá,
pra Casa do Cantador.

Marcello - Qual era a diferença da vida
de cantador no interior e aqui em Fortaleza?

Dimas - É mais social, Fortaleza. Só que
no interior era mais cabível pra gente. Com a

pressão profunda nos primeiros meses aqui
em Fortaleza, e ficou internado no Hospital
Psiquiátrico Mira y Lopez. Qual foi o motivo
dessa depressão?

Dimas - Financeira. Você ver os filhos
precisando e não ter o que dar, você tendo a
consciência que precisa daquilo ali, você cai.
Cai, cai, cai. (triste) Aí me deu um "choro-
rô" danado, até que eu fui internado. Passei
dois meses no Mira y Lopez. Quando eu saí
do Mira y Lopez, fizeram uma reunião aqui
(na Casa do Cantador) e me colocaram como
tesoureiro e me recuperei trabalhando. Sem
ganhar nada, mas sempre em contato com
todo mundo. Eu, muito audacioso ... Até que
chegou o ponto da quebra da Federação de
Cordelistas em Brasília, foi que eu comecei a
viajar, melhorei, graças a Deus. Foi o desen-
volvimento profissional.

Alissa - O senhor se sente curado, hoje,
da depressão?

Dimas - É, às vezes quer atacar, mas eu
me defendo dela. A gente tem de dominar.

Alissa - Como é que o senhor se defende,
então? Como o senhor faz isso?

"Ouando eu ia pras cantorias com meus
pais, eu me sentava no chão, assistia e

achava bonito, comecei a captar"
poesia do matuto, né? Chegava o cantador,
que chamavam de cantador da rádio. Ora, os
cantadores da rádio! (ênfase) Aqueles que
cantavam aqui (em Fortaleza) faziam os pro-
gramas da rádio daqui. Quando chegavam
no interior: "Os cantadores da rádio!" Aquilo
ali, pra nós, era uma graça, uma brincadeira,
porque não tinha apoio. Os matutos faziam
as cantorias, tinha as polêmicas, e aquilo ali
era uma teima! Tinha uns que só faltavam
brigar. Agora só que, nas cantorias das pra-
ças (da cidade), a gente entrou pro lado mais
social. Porque você, vindo lá do sertão, com
uma turma dessas? Vocês não iam. A hu-
manidade hoje é outra. A mentalidade, tudo
está diferente. Naquele tempo, se esperava o
algodão, quando chegava em junho, a gen-
te, quando tinha cantoria, saía cantando por
aquelas fazendas e fazendo os tratos. Quan-
do chegava em agosto, vinha a safra do al-
godão e o lucro aumentava, era só fazer os
cálculos. Já sabia que estava bem, porque a
cantoria estava boa, porque o pessoal tinha
dinheiro. Agora, com a queda do algodão,
com o bicudo (principal praga do algodão,
inseto que prejudica a safra), acabou a can-
toria no sertão.

Beatriz - Seu Dimas, o senhor contou pra
gente na pré-entrevista que entrou em de-

Dimas - Eu faço que estou com raiva e
mando ela para longe. "Você vá pra casa não
sei de quem!", começo a conversar, passa.
Foi nessa (ocasião) da depressão que eu
tive os casos do Acidente Vascular Cerebral
(AVC) ... Esse AVC, eu não sei ... Tem um mis-
tério nesse AVC sobre um negócio que teve
que eu fiquei impressionado. Realmente. Foi
essa menina que eu namorei. Essa menina
morreu, mas eu sempre sonho com ela. E,
num sonho que eu tive com ela, há uns qua-
tro anos, foi no dia 20 de julho desse ano tal,
não estou lembrando o ano, já está bem com
quatro anos, sonhei com ela e, com três dias,
me deu um AVC. Fui internado, me recupe-
rei ... E o sonho que eu tive foi no dia 20 de
julho, nessa data. E ela morreu no dia 20 de
dezembro, no mesmo horário. De nove ho-
ras lá, que ela morreu, foi a hora que eu tive
o meu AVC.

Ed - Qual era o nome dela?
Dimas - Fransquinha. Francisca Sam-

paio. Eu consegui até um retrato dela. Estou
com ele ali. Aí a Lúcia ... Mostrei (para ela):
"Tá aqui, Lúcia, a moça. Mas não vá se pre-
ocupar, que ela já morreu". Ela fica assim,
olhando ... Era bonita! Era bonita e muito de
respeito, a Francisca. O caso que eu tenho
remorso é que eu prometi de voltar e não
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No final da última pré-en-
trevista, Thamires lembrou
a Dimas que também viria
uma fotógrafa, além dos
entrevistadores, no dia. Be-
atriz, brincando, disse para
ele fazer a barba para sair
bonito nas fotos. Ele reba-
teu prontamente com: "A
barba já tá feita, eu vou é
tirar ela!"

Terminada a entrevis-
ta, Dimas fez questão de
mostrar para a equipe da
Entrevista as instalações
da Casa do Cantador. São
quatro quartos para hos-
pedagem, dois banheiros,
uma cozinha e um salão
de estar.



Quando Dimas termi-
nou de declarar a dor que
sentiu ao saber que nio
poderia mais tocar a viola,
todos estavam emocio-
nados. Thaís retomou o
ritmo da entrevista com
lágrimas nos olhos e voz
embargada.

Minutos antes da entre-
vista, Beatriz foi buscar um
copo com água para dei-
xar à disposição de Dimas,
durante a entrevista. Pediu
à dona Lúcia, que fez sinal
que esperasse, e disse:
"Só água? Pois eu levo já
um refrigerante bem gela-
dinho também!".

voltei. Isso ela esperou cinco anos.
Alissa - Por que é que o senhor não vol-

tou, então?
Dimas - Eu acho que o destino complica

essas coisas. Porque se o destino quis ... Ago-
ra, como diz o matuto, "tivesse quisido" ... Eu
tinha voltado. Tinha dado tudo certo. Eu não
namorei com ela (aponta para a dona Lúcia)?
Eu vinha, voltava, namorei e cheguei a casar
com ela? É porque o destino era pra ela, não
era pra de lá. Aqui, quando você nasce, já
está tudo na constituição de Deus. Porque o
tribunal divino não tem vazamento.

Beatriz - Seu Dimas, então, voltando aqui
um pouco para a questão da cantoria, quan-
do é que o senhor encerrou a sua carreira
como cantador?

Dimas - Desde agora, com o primeiro
AVC (Em 1943, Dimas teve o primeiro A Vc.
Na época, tinha 13 anos. Na pós-produção,
a equipe da Entrevista entrou em contato
com Dimas, que corrigiu a informação. Na
verdade, encerrou a carreira depois do ter-
ceiro AVC, que aconteceu em 2011). Não
tinha mais condições. Nem voz, nem mão,
nem tato pra pegar em viola. E a cantoria se
sofisticou muito. Não dá mais pra mim não.
É preciso a gente ter consciência do que é.

Beatriz - E como é que o senhor se sentiu
ao ter de cessar essa carreira?

Dimas - Senti ruim, né? Ruim, porque,
quando você tem um destino, tem vontade
de fazer uma coisa e não dá mais pra fazer,
você sente. Seja que profissão for.

Camila - Seu Dimas, a dona Lúcia falou
que ela chegou um dia, o senhor estava no
quarto chorando e disse que era o velório da
sua viola. Como é que foi esse episódio?

Dimas - É porque eu, vendo a viola, sem
poder mais pegar nela, porque não podia
cantar ... Eu tinha de chorar, né? Aquilo ali era
uma morte. A gente tinha quase como uma
pessoa que vivia a vida com a gente. A viola
foi quem me deu a vida. E eu perder a vida
de quem me deu a vida? Você tem de sentir.
Não tem coração duropra suportar não. Cho-
rei, é verdade, porque a gente ver a compa-
nheira, a fiel companheira, que ajudou a criar
os filhos, pra não poder mais pegar nela, e

"você passava uma
noite cantando, era
até de manhã. Tinha
uma história de Ia

cantoria pegar o sol
com a mão'"

saber que, dali pra frente, estava isolado e
o "cabra" vivo? Porque, quando morre, é, tá
bom, a morte acaba com tudo. Mas, quando
você vê aquilo que lhe deu a substância da
sua vida e não tem mais aquela companhei-
ra fiel, como era a viola ... É mesmo que lhe
passar um chifre! Ela (durante) toda a vida
me deu o pão de cada dia. Então, a viola foi
a minha fiel companheira.

Thaís - Seu Dimas, o senhor passou
quanto tempo como cantador? Foram quan-
tos anos?

Dimas - Quase 50 anos. Quarenta e oito
anos, mais ou menos, foi a minha vida de
viola.

Alissa - O senhor sente falta, hoje, da vio-
la?

Dimas"- Eu sinto. Sinto. Se pudesse can-
tar, para mim era uma felicidade. Talvez ins-
truísse mais o meu juizo, os meus sentimen-
tos ruins se apagavam. Uma distração. Tudo
aquilo ali servia pra eu fazer a minha vida
mais cautelosa e mais calma, fora de trau-
mas, dessas coisas.

Beatriz - Seu Dimas, por que o senhor
começou a se envolver mais com a adminis-
tração aqui da Associação?

Dimas - É que, quando eles me botaram
aqui, há 33 anos, a associação ainda não ti-
nha quórum pra eleger uma diretoria. Era:
"Pode botar Fulano, pode botar Beltrano, Ci-
crano ...", aí me colocaram. "Vamos botar o
Dimas como tesoureiro". Não tinha dinheiro,
me "rebolaram"! Ficou o comentário: "Mas
botar um doido na tesouraria da associa-
ção?" "Mas tudo bem, não tem dinheiro!"
Mas quando eu saí dali (do Hospital Mira
y Lopez) pra minha casa eu disse: "Eu vou
trabalhar pra ser presidente da Associação!"
Trabalhei. Com dois anos, já tinha quórum
para eleger uma diretoria. Presidente, Vice-
-presidente, Primeiro-secretário, Tesoureiro,
Segundo-tesoureiro e Conselho Fiscal. Fize-
mos um grupo de 12 membros da Associa-
ção dos Cantadores do Nordeste. E comecei
a trabalhar. Entrava em todo campo atrás
da associação. Carreguei madeira na cabe-
ça pra fazer a primeira casa, aquela casinha
pequena ali (aponta para os fundos da Casa).
Foi que nós fizemos essa estrutura. E eu en-
trava no Ministério, entrava em todo campo.
Eu era assim desse jeito. Eu fazia as coisas
só para o bem, para o mais.

Ed - Como é que o senhor conheceu a
Associação de Cantadores do Nordeste?

Dimas - Foi por causa dessa reunião que
me botaram de tesoureiro, e eu morando
ali (na casa que comprou, no bairro Piram-
bulo O Alberto (Alberto Portírio, poeta popu-
lar, escultor, xilógrafo e sócio-fundador da
Associação dos Cantadores do Nordeste.
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Faleceu em 23 de setembro de 2009) era o
presidente, e me trouxe aqui. O terreno era
baldio. Isso aqui era uma "ruma" de lixo. Pra
você ver o que é o pessoal, a associação ti-
nha uma vila de casas no (bairro) Antônio
Bezerra, uma casa no (bairro) Bonsucesso,
uma no (bairro) Pirambu, esse terreno aqui e
mais cem contos de réis para fazer a Casa do
Cantador, e eles comeram tudo!

Ed - "Eles" quem?
Dimas - A diretoria passada. E eram dou-

tores, professores, todo esse povo. Acaba-
ram com ela (a associação). Tinha o terreno,
aquela Ceasa (Centrais de Abastecimento do
Ceará S.A, um projeto que viabiliza a venda
de produtos agrícolas) é uma quadra de terra
em cima da quadra de terra da associação, E
eles conseguiram a indenização de lá. O ter-
reno (em que hoje fica a Casa do Cantador)
era o seguinte: ou murava ou limpava. Se
limpasse, não dava para murar, se murasse,
não dava para limpar. Eies disseram: "Aqui,
os vereadores podiam arranjar um material
para limpar o terreno!" Com isso, você vê
como eu era doido mesmo! Numa terça-fei-
ra, com essa história do Alberto, eu fui no De-
partamento de Limpeza Pública. Nesse tem-
po era o Adail Fontenele o superintendente
(Adail Fontenele foi diretor do Departamen-
to de Limpeza Pública de 1976 a 1985 e é o
atual secretário de Infraestrutura do Estado
do Ceará). Cheguei lá Nesse tempo não ti-
nha computador não (Adail) falou: "Qual o
seu caso?", eu falei que tinha o caso de um
terreno e não tinha dinheiro para limpar, ou
murava ou limpava. Ele perguntou onde era
e eu falei pra ele. E tinha um rapaz lá, com
aquelas máquinas, parecendo uns pés de
boi, pá, pá, pá, pá (gesticula como quem es-
creve em máquina de escrever), escrevendo
meu nome com tudo, só não pediu o atesta-
do de morte de papai, mas tudo ele colocou
lá. Isso numa terça-feira. Disse: "Sexta-feira,
às três horas da tarde, esteja lá no terreno".
Eu vim. E ficaram: "E não é nada, rapaz!".
O povo que gosta de destruir a gente (fica-
va dizendo) "Vem lá nada!". Saí de casa, na
sexta-feira, quando chego aqui, tinha mais
gente que em Dia de Finados no Parque da
Paz! (Cemitério de Fortaleza) Três, quatro
caçambas e uma pá mecânica. Quando foi
cinco horas, faltou combustível, eles foram,
abasteceram, vieram, limparam o restinho e
o terreno ficou que era uma maravilha!

Alissa - O senhor já pensou em entrar
para a política?

Dimas - Deus me livre!
Camila - Por quê?
Dimas - Porque eu não digo que sou ho-

nesto, mas pelejo pra ser honesto. Propina
eu não recebo. Eu fiz, no governo do Lula

(Luiz Inácio Lula da Silva, 2003-2010), um
projeto de 263 mil reais pra fazer um festival
aqui e em outras cidades do interior. Mais
tarde, chega um "cara" lá de Brasilia: "Tá
lá o teu projeto, eu vi o teu projeto, muito
bom. Se me der dez por cento, é aprovado!"
Eu disse: "E a prestação de contas?" "Não,
nós somos oito lá, dá pra gente reajeitar". Eu
disse: "E dá mesmo?" "Dá." "Pois é, vocês
voltem e depois vocês ajeitam", e eu não re-
cebi. Porque de onde é que eu ia tirar mate-
rial para cobrir 26 mil e tantos reais? Deixei ...
Só que depois me arrependi de não ter feito,
porque, quando fosse aprovado, o dinheiro
ia pra conta. Eu chamava os associados e di-
zia: "Olha, aconteceu isso e isso. Vocês assi-
nam, como profissão, como a parcela de fes-
ta da associação?". Se eles dissessem: "Ah!
Então vamos dar", dão os cinco mil a ele, ele
vai-se embora e pronto. Eu ia ganhar. Quan-
to eu não tinha ganho? Tinha ganho muito
dinheiro, né? Mas eu não sou desses de sa-
ber fazer essas manobras.

Eu fiz um festival aqui, os 50 anos da asso-
ciação. Foi tanto dinheiro que veio para cá!
Material permanente foi conseguido pelo de-
putado federal Marcelo Teixeira (atualmente
não é mais deputado). Compraram um free-
zer, um fogão, botijão de gás, 100 cadeiras,
uma televisão e um computador. Chega um
cantador: "Rapaz, tire esse computador e
melhore o nosso cachê ..." E eu digo: "Não,
senhor! Faço isso não!" As cadeiras, vieram
R$ 1.400, foram R$ 1.399. Sobrou um real e
eu fui botar na conta do Ministério da Cultu-
ra. Fui para a fila do banco e coloquei um real
na conta. Passou-se a festa, (foi) muito boa.
Foi até uma que o canal 22 filmou "tudinho"
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Dimas, que não conse-
guiu decorar o nome de
todos os entrevistadores,
encontrou uma solução
prática para os vocativos:
chamava as mulheres de
"Dindinha" e os homens de
"rapaz" ou "cristão".

Quando falava, Dimas
enfatizava alguns trechos
aumentando a voz e dan-
do uns tapinhas na mesa
à frente. A equipe de pro-
dução suspirou aliviada
quando viu que o som das
pancadas não comprome-
teu o áudio da entrevista,
na hora da transcrição.





"Minha escola foi
cantoria. Não foi o
foi quem fez eu me

•o a:



Dimas é brincalhão.
Quando Beatriz estava di-
zendo que tinha alguns
exemplares da Revista
Entrevista para lhe dar, ele
não a deixou terminar de
falar. Virou-se para Thami-
res e perguntou, rindo: "Ela
quer me dar dinheiro, é?"

Quando percebeu que
Zé Matias estava receoso
ao saber que seria entrevis-
tado pela produção, Dimas
usou o seguinte argumen-
to para deixá-Io à vontade:
"Fale, rapaz, fale. É bom.
Quando essas meninas
vieram aqui pela primeira
vez eu conversei mais que
o homem da cobra".

aqui. Quem estava no Rio Grande do Sul,
de lá telefonava para o pessoal daqui, esta-
vam assistindo lá, o festival. Quando foi uns
três meses, chega um "cara" estranho aqui,
olhando a casa, muito melhor, a casa nova,
estava bonitinha, identificou-se que era um
fiscal do Ministério da Cultura. Ele veio com
a lista (de materiais que deveriam ser com-
prados com o dinheiro). Foi só eu mostrar ali
(as notas fiscais dos gastos com o festival),
foi-se embora. Eu não dou pra política. Ma-
nobrinha não é comigo não!

Marcella - Há quanto tempo que o senhor
está à frente da associação?

Dimas - Já posso botar 30 anos.
Marcella - Nesse tempo todo, o que o se-

nhor vê, hoje, como as principais dificulda-
des que a casa enfrenta?

Dimas - A manutenção. Porque nós não
temos ajuda de Governo nem de Prefeitura.
Aqui, o que eu faço ainda, os meus costu-
mes e do meu pessoal, é a Receita Federal.
Consigo materiais apreendidos, faço um ba-
zarzinho e aplico. Isso aqui tudo foi Receita
Federal (aponta para o telhado novo do deck
da casa). Eu botei no meu bolso? Não botei.
O superintendente já veio aqui, para ver isso
tudinho aqui. Até eu tô aí com ele, para ver
se eu consigo um transporte para a associa-
ção. Com o material apreendido (pela Recei-
ta Federal).

Camila - Seu Dimas, o senhor falou que
faz dez anos que um secretário de Cultura
não vem aqui na associação, né?

Dimas - É não, ele passou. Passaram
dez anos sem vir o Nilton Almeida (então
Secretário de Cultura do Estado), do tem-
po do Jereissati (que cumpriu três manda-
tos como Governador do Estado do Ceará,
entre 1987-1991, 1995-1998 e 1999-2002), e
passaram dez anos (Nilton Almeida foi se-
cretário de Cultura do governo Tasso Jereis-
sati somente entre os anos 1999 - 2002, no
terceiro mandato de Jereissati à frente do
Governo do Estado do Ceará). Eu sempre ia

"Ouando eu saí do
Mira y Lopez, fizeram
uma reunião aqui (na
Casa do Cantador)
e me colocaram
como tesoureiro, .e ai me recuperei,

trabalhando"

lá pra ver se conseguia recursos. Ele dizia:
"Faça o festival!". Eu: "Seu Secretário, eu só
faço o festival quando o dinheiro entrar na
conta. Pode ser dez, 15...n "Rapaz, você falou
dez mil? Quer 50?", eu digo: "Seu Secretá-
rio, com dez mil não dá pra fazer um festival,
mas se o senhor mandar, eu gasto, que eu
sei empregar os dez mil na Casa do Canta-
dor. Faço uma noitada e tudo dá certo. E lhe
presto conta. E quero que o senhor vá para
me ajudar. Qual seria a sua ajuda? Me orien-
tar. Então, você me orientando, eu vou me
sentindo mais perto da Secretaria de Cultu-
ra". Eu dei essa lição nele. Porque você sabe
que, se (ele) me orientasse, eu iria pra outro
caminho mais certo.

Camila - Mas, atualmente, o secretário de
Cultura tem visitado a casa ou não?

Dimas - Já, doutor Pinheiro (Francisco
José Pinheiro, Secretário de Cultura do Esta-
do do Ceará desde 2011) já veio aqui. Eu dis-
se a ele: "Doutor, que é que eu faço? Queria
cobrir isso aqui". Foi o tempo que ele saiu,
depois voltou. Mas consegui (cobrir o teto)
com a Receita Federal, não precisou dele.
E agora, tendo esse festival, eu estou espe-
rando que ele venha. Estou encaminhando
um e-mail para o Governador (Cid Gomes).
O Ciro Gomes, quando foi do governo, veio
aqui assistir ao festival, por que é que o ir-
mão dele não pode vir também? E estou
levando agora um e-mail pro prefeito novo
(Roberto Cláudio), pro Secretário da Secul-
tfor (Secretaria de Cultura de Fortaleza. O
secretário é o jornalista Magela Lima) ... Eu
quero esse povo tudo aqui! O Presidente
da Câmara, que é meu amigo. O Walter Ca-
valcante, quero trazer ele aqui. Quero eles
todos aqui, pra ver. Porque eu quero fazer
um festival grande em junho. Entre junho e
julho, por aí assim, conforme seja, dos 100
anos de Domingos Fonseca, que ele foi o
primeiro a criar uma associação de cultura
popular do Brasil. Então, 100 anos ... Não faz
com Patativa? Não faz com Luiz Gonzaga?

Camila - Mas então, atualmente, não há
nenhuma parceria firmada com nenhum dos
dois governos, nem estadual nem munici-
pal?

Dimas - Não, não, não.
Camila - E como é que o senhor se sente

diante dessa falta de assistência, como admi-
nistrador e como cantador?

Dimas - Dificuldade! Dificuldade! Porque
tem de fazer projeto. Só pra você arranjar o
produtor do projeto, já dá trabalho, porque
eu não tenho dinheiro pra pagar. E ainda vai
esperar que seja aprovado ... (pensativo) É
tanto que eu estou com amizade lá dentro
da Secretaria de Cultura, pro rapaz vir aqui,
ainda fazer o projeto do festival agora pra
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(levar para) Brasília. E aí que eu quero falar
com o Baumann (Antônio Baumann, depu-
tado federal), que se dá comigo, com o Eu-
nício Oliveira (senador pelo Estado do Ceará
desde 2011), que é do sertão, que gosta de
cantoria, as coisas dele ele só quer se for de
cantador... Esse Pimentel (José Pimentel,
senador pelo Estado do Ceará desde 2011),
ele também é pra dar ajuda, sabe por quê?
Porque ele é piauiense, então ele, como se-
nador, podia abrir as portas pra gente, no
festival aqui. Que é que há ele arranjar 200,
300 mil reais aqui? Pra ele passar cinco mi-
nutos aqui, trazendo uns presidentes de as-
sociações, trazendo uns cordelistas, fazendo
palestras aqui dentro. E eu quero fazer um
projeto dessa natureza. Fazer uma noitada só
com mulher, cantadeiras. Uma noite femini-
na, uma noite de emboladores e a noite dos
cantadores, com competição, com o troféu
padrão, que é grande, é caro. Se isso aqui
fosse uma coisinha assim (gesto de coisa pe-
quena com os dedos), mas não, eu acho que
dá, não faz vergonha a qualquer autoridade
grande chegar aqui não. Eu penso que não.
(ênfase)

Beatriz - Seu Dimas, na pré-entrevista o
senhor falou que aqui dentro da associação
alguns cantadores não pagam a mensalida-
de. Como é que o senhor vê isso?

Dimas - É triste. É triste porque, se eles
vêm à associação, a associação precisa pa-
gar. Se não quer pagar porque acha que
não tem condições, vê que não dá. Mas os
doentes que vêm pra cá saem quase todos
curados. (alguns cantadores do interior se
hospedam na Casa para buscar tratamento
médico na capital, não apenas para fazer
apresentações.) Ouantos deles cancerosos
saíram daqui bem felizes. Tem um aí que
está meio doente, mas esse é mais pesado.
O Batista saiu hoje, satisfeito, o Zé Loro tam-
bém, saiu outro que veio de Cajazeiras, um
barão que se tratou aqui e já levaram, pra
você ver, não é essa a dificuldade da gente.

Ed - Se a associação tem dificuldade com
relação a financiamento, com o poder pú-
blico e também com os próprios membros,
já que alguns não pagam a mensalidade ...
Como é que ela tem se mantido financeira-
mente?

Dimas - É o que eu lhe disse, eu alugo
para casamento, para aniversário ... Eu só
não cobro em velório.

Ed - Já aconteceu algum velório aqui?
Dimas - Já teve muitos deles aqui. Com

isso é que eu estou mantendo a Casa. É a
única por aqui que é até Seção Eleitoral.
Qual é a entidade aqui que tem uma sede
que tenha isso? Me mostre aqui dentro de
Fortaleza, dentro do Estado do Ceará. Só tem

nós aqui. iénfase) Mas, mesmo distante, eu
quero botar no juízo de vocês que também é
difícil. Se o governo der um certo apoio aqui,
eles vão se aproveitar e mandar todo mun-
do pra cá. Chega uma turma por acolá, "Ai,
precisa de um apoio, precisa de uma hospe-
dagem" e corre pra Casa do Cantador. Como
está acontecendo em Brasília. Antes, tinha
cama de primeira qualidade, guarda-roupa,
banheiros limpos ... Pra hoje não ter nem
cama, nem rede, não tem armador lá! Não
tem nada disso. Meu amigo, espere aí... Isso
é triste! (ênfase) Onde tem mais dinheiro é
em Brasília. Mas come tudo.

Marcello - Seu Dimas, nesses 30 anos à
frente da Casa, o senhor chegou a pensar
que ela fosse fechar por conta das dificulda-
des de manutenção?

Dimas - Pode fechar.
Marcello - Ainda pode fechar?
Dimas - Pode. Pode fechar porque, eu

saindo daqui, a primeira coisa que dá o pre-
go é o motor. Porque o motor, você tem de
ter uma assistência o tempo todo, pra não
queimar. Queimou, acabou-se a água. E,
quando eu entrei aqui como tesoureiro, o
pessoal não fazia isso. Eu fiz. Estou fazendo
aí. E, se eu sair daqui, pode acontecer isso.
Pode acontecer.

Ed - O senhor teme por esse futuro?
Dimas - Eu, quando cheguei aqui, não

sabia de nada. E não fiz? E os outros, que
têm condições e não aprendem? É falta de
interesse. E se não tem interesse pra cuidar
nisso aí, pra sempre, quem vai cuidar? Bater
de porta em porta, como eu bati em Brasília,
bati aqui na secretaria, bati na Receita Fede-
ral ... É difícil. E eu aplico. Arranjo e aplico.
Você chega com uma "rurna" de carro velho,
amanhã eu estou vendendo aqui na sucata.
Pra apurar alguma coisa. Tem as vigas pra
fazer, tem um vazamento acolá, tem uma
caixa d'água pra ajeitar, tem um motor ali ...
Todo esse dinheiro que eu arranjo, eu vou
aplicar "tudinho". Aliás, ainda pode ser até
do meu próprio salário.

Murilo - Seu Dimas, o senhor disse então
que vai falar com o secretário de Cultura, vai
falar com o prefeito. O que o senhor acha

,
JlE porque eu, vendo
a viola, sem poder
mais pegar nela,

porque não podia
cantar. .. Eu tinha de

chorar, né7"
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A conversa com Dimas
não foi feita sob a tensão
do silêncio: do meio para o
fim, alguém da vizinhança
ligou o rádio e deixou que
Bartô Galeno embalasse o
ritmo da entrevista.

Depois da entrevista, ia
passando pela rua da Casa
do Cantador um vendedor
de "chegadinha", gulosei-
ma tipicamente nordestina.
Murilo, que nunca havia
provado antes, achou bom.
"É muita cultura popular pra
uma tarde só!"



Pouco antes de a pro-
dução começar, Beatriz
mudou-se para um apar-
tamento a poucos metros
de distância da casa de
Thamires. Muitos telefone-
mas foram economizados.
Recomenda-se, inclusive,
que todas as equipes de
produção das próximas
entrevistas se mudem para
perto uns dos outros.

A entrevista foi feita na
área externa da Casa do
Cantador, numa parte co-
berta, com várias cadeiras
à disposição da turma. Lá
há uma churrasqueira e
um balcão, no qual dona
Lúcia deixou vários copos
com refrigerante e água
para quem tivesse sede.

que eles podem fazer para ajudar a Casa?
Dimas - É, tem esses problemas. Mas,

primeiramente, se ele vier, eu vou ver a em-
polgação deles em ver a casa, porque o meu
caso primeiro é fazer o aniversário do Fonse-
ca. Vou ver se eles me dão essa cobertura.
Por sinal, tem duas emendas aí, de dois vere-
adores, que já estão colocando pra essa data
(do festival em homenagem a Domingos
Fonseca). É pouco, mas já é uma ajuda. São
30 mil, já é ajuda. E, com isso, com o pre-
feito tratando esses assuntos, pode ser que
ele abra as portas. Ele não dá 700, 800 mil a
um só? Ele não podia tirar uma parte pra nos
ajudar? A minha intenção é essa. Eu não sei
se ele vai me dar essa cobertura. Vai doer
a consciência dele, de precisar fazer isso?
Pra nós fazermos a festa, trazendo o pessoal
de todo o Nordeste aqui. Quero trazer até a
Marta Suplicy, que é Ministra da Cultura.

Murilo - Certa vez, o senhor disse que
outra casa (do Cantador), a de Brasília, foi
aceitando os apoios políticos e passou a ser
como se fosse um quintal do governo. Dian-
te da sua busca pela ajuda do poder público,
até que ponto isso também ameaçaria a au-
tonomia da Casa?

Dimas - É, disso é que eu tenho medo.
Porque eu quero a cultura popular liberada,
pra nós trabalharmos como estamos traba-
lhando. Não é pra fazer da maneira que fula-
no quer. Porque, nessas alturas, a gente tem
de fazer uma coisa bem feita. Uma "rurna" de
cordel aqui, vocês olhando o cordão, com-
prando, lendo, tudo.

Marcella - O senhor foi para Brasília di-
zendo que gostaria que o poder público pu-
desse ajudar a Noite das Violas. Os objeti-
vos de pedir apoio nessa época ainda são os
mesmos de hoje?

Dimas - É. OS mesmos objetivos.
Marcella - E como foi esse episódio em

Brasília, da Noite das Violas?
Dimas - Nós estávamos na campanha de

fazer a Casa do Cantador em Brasília. Nes-
sas alturas, a gente precisava ir lá pra Águas
Claras, onde residia o governador. Não tinha
nenhum carro pra gente ir. Conseguimos
um caminhão lá, fomos de caminhão, pau-

-de-arara, pra lá. Fizemos a cantoria. Quando
terminou, Seu Aparecido (José Aparecido
de Oliveira foi governador do Distrito Fede-
ral de 1985 a 1988 e Ministro da Cultura do
governo Sarney) disse: "Vou fazer a Casa
do Cantador". Com 11 meses, inaugurou. O
prédio, a estrutura, com arquitetura de Oscar
Niemeyer.

Murilo - Como é que o senhor conseguiu
ajuda para realizar a Noite das Violas?

Camila - O senhor não foi pedir ajuda
também para isso?

Dimas - Foi. Foi quando o José Apare-
cido deixou o governo e foi ser Ministro da
Cultura. Foi quando eu fui para falar com ele
sem audiência, que eu não sabia o que era
audiência. Pedi. Quando cheguei lá, eles me
deram a liberdade. Eu falei com ele, conse-
gui. Já perto dele sair, prestei conta.

Murilo - Mas o senhor já era amigo dele,
no caso?

Dimas - Era. Meu amigo. Ele diz assim
mesmo, bate aqui no ombro e diz: "Eles fo-
ram a semente da Casa do Cantador de Bra-
sília". Fiquei muito feliz com isso. E ele nunca
me abandonou. Até ser embaixador, ele deu
prova de que aceitaria um grupo de canta-
dores lá em Portugal, levado por nós aqui.
Só que tomaram. Eu fui "garfado" por muitas
coisas.

Ed - Seu Dimas, e como é que surgiu a
ideia de fazer a Noite das Violas?

Dimas - Essa Noite das Violas já aconte-
cia há muitos anos, na Casa Juvenal Galeno
(Fundada em 1919, é uma instituição manti-
da pela Secretaria da Cultura do Estado do
Ceará, com objetivo de difundir e incentivar
a cultura cearense). Como lá sempre acon-
tecem as teimosias, houve um desenten-
dimento, mudaram o festival lá pra última
segunda-feira e aqui pra primeira segunda-
-feira. Ficou a Noite das Violas. A de lá aca-
bou-se e a daqui continuou. Porque o gover-
no deixou a Casa Juvenal Galeno. Quando o
Roberto Galeno morreu, morreu a casa. Não
tem nada mais ali. Uma casa daquelas não
podia ser assim não. Aquilo ali era no centro
da cidade. Mas não tem nada! Tinha reuni-
ões, Noite das Violas, tinha aquele pessoal
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ali, daquelas declamações de quadras dos
povos, tudo era na Casa Juvenal Galeno.
Hoje ninguém ouve nem falar.

Camila - O senhor já está no décimo
mandato à frente da ACN. Por que o senhor
acha que foi reeleito tantas vezes?

Dimas - Porque a consciência deles di-
zia que eu estava fazendo o trabalho certo.
A consciência ... A última eleição foi agora.
Foram 30 eleitores, chegaram a ser, parece
que, 32 eleitores. Não teve um voto "não".
Tudo foi "sim". Tenho uma responsabilidade
muito grande. Porque ser eleito 100% ...

Alissa - E o senhor se sente satisfeito
com o trabalho que fez ao longo desses dez
mandatos?

Dimas- Me sinto, me sinto. Porque estou
vendo que está feito. Porque isso são coisas
que a gente faz e vê. Saber, com sacrifício,
que tá tudo em pé, saber que isso aqui é coi-
sa para sempre, que tudo é cimento ... Isso
aqui é bom. Porque tudo o que eu quero
fazer é pra ser inacabável. O nosso troféu é
padrão, em homenagem a Domingos Fonse-
ca, é de bronze. Fui eu quem criei, porque
eles faziam uns festivais e botavam aqueles
trofeuzinhos de jogador de futebol. Aqui é a
viola. É uma viola por cima da outra, o tro-
féu. Padrão, de bronze. Pronto. É tanto que
(para) esses festivais que aconteceram, eu
já fazia 50 troféus. Ia atrás de firma, daqui,
dacolá, pra patrocinar, que é cara. Fazer 50
troféus de bronze ... A Caixa Econômica uma
vez me deu 20. Se ela me der mais 20 dá
pra fazer outra firma, para arranjar dez de
um, dez de outro ... Com o projeto que vier,
se tiver os troféus, dá pra fazer um festival
de competição. Primeiro, segundo, terceiro,
quarto lugar e daí por diante.

Murilo - Seu Dimas, ao longo desses dez
mandatos, qual a conquista que o senhor
considera como a mais importante?

Dimas - Qual é a conquista? É minha per-
sonalidade. Eu acho que a conquista maior
é a minha personalidade, de ter executado
uma associação dessas em todos os planos,
e vocês estão aqui hoje por isso. Se não fos-
se isso, vocês não estavam aqui. Pra mim,
é uma conquista fabulosa. Dada por aquele
divino Espírito Santo, porque não teve esco-
la... Mas hoje está tudo aqui, com essa estru-
tura que vocês estão vendo. Eu acho que só
Deus que fez isso em mim.

Thaís - Com esses eventos que vocês
promovem aqui na Casa, como é que o se-

nhor vê a participação dos moradores da ci-
dade, como é a relação da cidade com essa
cultura nordestina?

Dimas - Quando tem festival, a casa é
cheia, né? A casa é cheia, porque os vizinhos
vêm, os amigos e muita gente. Quando você
"bota" na televisão, no rádio, no jornal, todo
mundo sente. Nós temos gente pra cantoria.
A pessoa da cantoria não é a pessoa do for-
ró. Pode fazer um carnaval acolá ... Nós fize-
mos agora Luiz Gonzaga aqui. Não tinha lá na
Praia de Iracema? Lá no Dragão do Mar, por
acolá, Praia de Iracema? A nossa casa aqui
ficou cheia. E só Luiz Gonzaga! Lá era fulano
de tal, não sei da onde, do estrangeiro ... Não
falou nada de Luiz Gonzaga. Mas o cantador
falou! Do nascimento dele, a trajetória dele,
tudo em verso. Cantando aquí de improvi-
so, bem ali naquele palanque. Aqui foi Luiz
Gonzaga. Lá foi uma festa pra aglomerar um
público. E lá (era um lugar) onde levava até
a cocaína, as drogas, tudo lá. Tanto é que
aconteceram arrastões por lá. Aqui não teve
arrastão não. Arrastão aqui foi só viola, festa
e repente. O arrastão daqui. (risos) Foi bom,
foi bom! (Ele se refere a um show organi-
zado no Aterrinho da Praia de Iracema, em
Fortaleza, em dezembro de 2012).

Alissa - O senhor considera que a asso-
ciação faz um trabalho de resistência, para
manter a cultura popular?

Dimas - Considero, porque já houve mui-
tos projetos aqui, que vieram de fora, ofici-
nas de cordéis, os cantadores, os em bola-
dores ... Então, nós estamos aproveitando o
momento. Eu fico revoltado porque o canta-
dor, qualquer coisa vem com "eu fiz um cor-
del". Se você for olhar ... Não prestava, o cor-
del! (risos) Desmetrificado! Até que chegou
ao ponto, com o Zé Maria e outros, fiz a reu-
nião aqui, fizeram umas oficinas de cordel.
Mas hoje, os cordelistas que participaram
aqui, você olha o cordel e você vê métrica,
rima, oração, vê tudo bem equilibrado. Diz
que tem uma teima na Paraíba, um camara-
da que diz que a poesia não é matemática.
É a maior matemática, a poesia! Eu fui fazer
uma apresentação, o cara fez um trabalho lá,
um universitário, e leu, gaguejou, na última
estrofe. Agora, por quê? Porque estava des-
metrificado. É a matemática. Agora, por falar
em matemática, o cantador parece que tem
um dom tão grande que às vezes ... Eu can-
tando com o Zé Pereira, em um desafio, ele
disse: "Mas um 'O' só vale um zero se for

"Consiqo materiais apreendidos, faço um
bazarzinho e aplico. Isso aqui tudo foi Receita
Federal. Eu botei no meu bolso? Não botei"
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Mesmo já tendo ido
uma vez à Casa do Can-
tador. Thamires e Beatriz
tiveram certa dificuldade
para lembrar a trajetória de
casa até lá. Apelaram para
o "amigo-dos-perdidos", o
Google Mapas, aplicativo
da internet que aponta en-
dereços e direções.

Na Casa do Cantador, há
uma estátua do fundador
da Associação dos Can-
tadores do Nordeste, Do-
mingos da Fonseca, sen-
tado com a viola no colo.
Dimas fez questão que a
foto com a turma fosse ao
lado da estátua.



Ouvir as histórias de
Dimas é ter contato com
o jeito de falar peculiar ao
homem do sertão. Thals,
amante declarada do bom
"cearês", saiu satisfeita da
entrevista, com verbetes
adicionados ao vocabulá-
rio.

Beatriz, Thamires e Alis-
sa já foram à Casa do Can-
tador antes da Entrevista.
A ocasião era menos pro-
fissional: uma festa de São
João, no ano de 2010.

pela matemática / nos algarismos romanos,
já me disse a vida prática / que essa letra não
voga, porque precisa da gramática". Não é
que dá certo, uma coisa dessas?

Thamires - Seu Dimas, passando agora
para a parte da sua família e do futuro. A
dona Lúcia manifestou interesse pelo senhor
desde muito nova e...

Dimas - Foi, me aperreou muito! (risos)
Thamires - Para o senhor, o que foi que

fez ela se encantar pela sua figura?
Dirnas - A gente era quase da família, né?

Fazia amizade pelos outros pais. E o pai dela
gostava de cantoria, comprava os cordéis
pra ela ler. Então, ela se envolveu na cultura,
nessa natureza. Depois me pegou cantando.
Então ela entrou no mesmo rol, ficou gostan-
do. Porque quando a mulher gosta do que
o marido gosta também, o casal fica certo.
Mas quando o casal começa: "Não, eu vou
isso, eu não gosto disso, não gosto daqui-
lo ...", começa o desequilíbrio.

Ed - Então o senhor acha que ela come-
çou a gostar do senhor pela cantoria?

Dimas - Pela cantoria, foi.
Ed - E por que o senhor acha que a can-

toria encanta tanto as pessoas, a ponto da
dona Lúcia se apaixonar pelo senhor?

Dimas - É porque, sempre que a pessoa
é... Eu tenho ela como poetisa. Se ela tem a
vocação como poetisa, então, amou a poe-
sia, gostou de mim pela poesia. Porque ela
gosta da poesia. Se ela não gostasse de po-
esia, ela não estava aqui dentro. Ela analisa,
ela conhece, sabe dos erros dos cantadores,
quando estão cantando ... Quer dizer, é a vo-
cação dela. Só não faz é cantar, mas foi can-
tada por mim. (risos)

Beatriz - E por que o senhor acha que o
relacionamento de vocês durou tanto?

Dimas - Porque eu sou paciente. (risos)
A gente teima muito, agora a gente está tei-
mando muito. Mas é isso mesmo, é de casal
mesmo. Mas eu também nunca desequilibrei
a ela com bebida. O pai dela bebia e ela so-
freu muito por causa da bebida do pai. Quem
bebe desequilibra muito. Pega um besta que
nem eu, que não bebe, e pronto! (risos)

Thamires - Seu Dimas, como é que a
dona Lúcia participa do trabalho aqui na
casa?

Dimas - Na luta, coitada, trabalhando pra
dar conta de tudo certinho. Ela tem amor por
isso aqui. Quando você tem amor por uma
coisa, você faz com toda dedicação. E ela
tem amor por isso aqui. E no mesmo caso
dela tá minha filha, está quase viciada aqui
dentro.

Ed - E o que elas fazem aqui?
Dimas - A minha filha?
Ed - As duas. Tanto a sua filha como a

dona Lúcia.
Dimas - A minha filha fica nessa parte da

burocracia. De passar e-mail, essas coisas,
que ela trabalha na Regional (A Secretaria
Executiva Regional (SER) I abrange 15 bair-
ros da Região Oeste de Fortaleza), que ela
é funcionária pública lá na Regional, tudo
quanto for pia ela passar aqui ela passa lá.
Pronto. Ela resolve todos os problemas da
associação dessa área. Ela gosta. Me respei-
ta. A minha família tem amor por mim. Meus
netos, nora, genro ...

Ed - E a dona Lúcia faz que tipo de ativi-
dades na manutenção da Casa?

Dimas - Ela faz tudo. Vai lhe receber, trata
bem as pessoas ... A manutenção, o equilí-
brio dos eventos, ela quem faz tudo para po-
der manter a casa... Ela quem tem as agen-
das, pra agenda r pro povo alugar, receber o
dinheiro e a ajuda que chega, pagar as con-
tas da associação, de energia, de tudo.

Thaís - E os outros filhos, eles se interes-
sam pelo trabalho aqui da Casa?

Dimas - Interessam. A minha filha é um
exemplo. O meu filho, acolá, na hora em que
eu precisar dele, ele está pronto. E a Leila (fi-
lha mais nova do casal) é a mesma coisa. O
Arimatéia (filho mais novo) é porque mora
em Natal, mas, se eu precisar, é a mesma
coisa também. Quer dizer, eles adotam to-
dos os trabalhos da associação.

Camila - Seu Dimas, o senhor já é pre-
sidente da Associação há mais de 20 anos,
com dez mandatos, né? E o senhor enfren-
tou alguns momentos bem difíceis. O senhor
já pensou em desistir de estar à frente da as-
sociação?

Dimas - Já. Esse vai ser meu último man-
dato.

Camila - Mas antes, já tinha acontecido?
Dimas - Não, nem tanto não. Mas agora .

Já estou muito abatido. Muita luta, a idade .
Oitenta e três anos não brinca não. É peso.

Beatriz - E o que o senhor pretende fazer
quando terminar?

Dimas - Vou pra minha casa.
Ed - No Pirambu?
Dimas - É, no Pirambu. Na Leste Oeste

(Avenida de Fortaleza).
Murilo - E quando o senhor deixar a as-

sociação, o senhor pretende ainda manter
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algum vínculo? Qual é a relação que o se-
nhor pretende manter, quando deixar de ser
presidente?

Dimas - Eu posso passar aqui e fazer uma
visita, como vocês estão fazendo. Eu não vou
mais me preocupar com ela. Para mim, tanto
faz se cair uma telha ou cair ... (risos) É! Eu
não tenho mais responsabilidade nenhuma.

Alissa - Mas, Seu Dimas, o que foi que
manteve o senhor aqui, como presidente
dessa casa, por 30 anos?

Dimas - Muita responsabilidade e o pra-
zer de fazer uma coisa que tivesse futuro. Eu
ainda tô pretendendo crescer mais um pou-
quinho nesses três anos. Eu quero ver é (a
Casa do Cantador) crescer. Para as pessoas
passarem e verem que tem uma casa. E (que)
não faz vergonha. Muita gente, às vezes, diz
assim: "Fui na Casa do Cantador, pensava
que era coisinha, assim, pouquinha". Quan-
do chega aqui, que vê o prédio ... "Rapaz, a
Casa do Cantador é essa daqui?!" "É essa
daqui". Porque você chega lá na universida-
de, muita gente não sabe o que é a Casa do
Cantador. Acha que é um chiqueirinho, uma
coisinha. Muita gente pensa isso.

Beatriz - A Casa do Cantador significa o
que para o senhor hoje?

Dimas - Significa pra mim uma memória,
pra toda a minha vida. Como esse pessoal
falado, como Patativa do Assaré, Luiz Gonza-
ga, fizeram pela cultura, eu fiz pela Casa do
Cantador. Acho que, pra mim, a maior felici-
dade é que eu vou deixar a casa desse jeito,
porque "está puxado para crescer". Porque
nunca comi, nunca mordi desse dinheiro.
Porque, como eu vejo, o Ivanildo (lvanildo
Vila Nova é um dos canta dores mais famo-
sos do Nordeste) dizia a mim que fazia os
festivais em Pernambuco, em Recife. De 800
mil, 10% era para a associação de lá. E hoje
não ter um quarto pra um cantador dormir?
Meu amigo, espere aí! Isso dói em você.

Marcella - O que o senhor acha do futuro
do ofício de cantador?

Dimas - Você sabe que cantador foi enqua-
drado na lei? Que hoje ele é artista, registrado.
E não era. Em janeiro de 2010, foi sancionada
uma lei. (A lei nº 12.198, de 14 de janeiro de
2010, reconheceu as atividades de Repentis-
ta, Embolador, Cantador e Cordelista como
profissões artísticas). Que ficou ruim, por um
lado, porque o cantador antes se aposentava
pelo Fundo Rural (o antigo Funrural), e hoje
eles só vão se aposentar se pagarem INSS.
Ruim, por esse lado aí, (porque), agora, o que
ele iria pagar à associação, ele tem de pagar
ao INSS, porque (se não) ele não vai se apo-
sentar. Mas hoje está é equilibrado. Hoje você
não pode dizer que o cantador é qualquer coi-
sa não. O cantador é registrado como artista,

profissional, por lei. Isso está garantido.
Marcella - Como o senhor vê a posição

que o cantador tem hoje?
Dimas - A posição hoje está muito boa. O

cantador hoje está na televisão, o cantador
hoje está na universidade, o cantador hoje
está em Brasília, na capital federal, o cantador
hoje está sendo chamado para o exterior, para
a França, para Portugal. .. Quer dizer, o canta-
dor hoje está em um padrão diferente do meu
passado. No meu passado, você passava em
uma fazenda (e ouvia): "Vagabundo!". Tinha
cantador que era "sacana": quando chama-
vam de vagabundo, ele puxava aquele dinhei-
rinho miúdo, arranjava um pacote e mostrava.
E eles, com tanto trabalho, não tinham aquilo
ali. E eles (os cantadores) tinham. (risos)

Beatriz - Seu Dimas, o quea Casa do Can-
tador representa e representou para a manu-
tenção de uma identidade cultural do Nordes-
te?

Dimas - Ela ficou no patrimônio cultural da
poesia popular brasileira. É o cordel, é o can-
tador e o embolador.

Beatriz - O senhor acredita na continuida-
de da cultura popular nordestina?

Dimas - Sim, estão aparecendo uns no-
vatos, acredito que eles vão sustentar. Daqui
a mais alguns ... Não muitos anos, não. Acre-
dito que a nossa cultura popular, da maneira
em que nós estamos, o máximo que ela vai
aguentar é 50 anos. É o máximo que ela vai
aguentar, porque a informática, a eletrônica,
a mídia, estão trazendo umas pessoas, de-
plorando a nossa cultura. Não é mais aque-
la cultura limpa. É um negócio sofisticado, e
acredito que ninguém vá suportar. Agora, se
encontrasse a mocidade, como vocês que es-
tão aqui, no festival, interpretando aquilo ali,
admirando aquilo outro, iria pra frente. Ia apa-
recendo mais cantador.

Beatriz - Então é isso, obrigada, Seu Dimas.
Dimas - Obrigado digo eu! Não mereço

tanta cortesia quanto vocês fizeram comigo
aqui, mas estou feliz. Graças a Deus, estou à
disposição.

IJEu,quando
cheguei aqui, não
sabia de nada. E

não fiz? E os outros,
que, têm condições.

não aprendem? E
falta de interesse"
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Quando a turma foi con-
vidada a conhecer as aco-
modações da casa, quatro
cantadores estavam insta-
lados nos quartos. Todos
acharam melhor observar
os cõmodos do lado de
fora, visto que um dos
artistas dormia tranquilo
numa rede lá dentro.

Repente é uma tradição
folclórica que se destaca
no Nordeste e cuja origem
remonta as trovas me-
dievais. Mescla música e
poesia, num rompante de
improviso e desafio entre
os participantes.



Na reunião de discus-
são sobre a captação da
entrevista, Larissa confes-
sou que teve uma "crise
de risos". Ela não conse-
guia parar de rir quando
Dimas utilizava expres-
sões autenticamente nor-
destinas nas respostas.

Finalizada a entrevista, a
equipe de produção voltou
a entrar em contato com
Dimas. Dessa vez, para es-
clarecer algumas referên-
cias a datas, locais e pes-
soas, que o entrevistado
comentou sem especificar.

Ii Direito de Resposta - Nilton Almeida

Sobre a relação da Casa do Cantador com Nílton Almeida, então secretário de Cultura
no governo de Tasso Jereissati, e sobre a declaração de Dimas Mateus de que a associação
passou dez anos sem a visita de um secretário de Cultura.

Nilton Almeida - Deixei a Secretaria
há mais de dez anos. Portanto, creio que a
afirmação segundo a qual "faz dez anos que
um secretário de Cultura não vem aqui na
associação" não se refere ao meu período.
Lembro bem que compareci à inauguração
da nova sede da Casa do Cantador, na Rua
Coelho da Fonseca, nº 195, no bairro Álvaro
Weyne. E, como o próprio entrevistado
afirma, ele sempre ia à Secult, recebido em
audiência, naturalmente. Já a frase "faça o

festival" não reflete meu estilo de trabalho.
Minha postura era sugerir a apresentação de
projeto. Agora, com certeza, a Associação
dos Cantadores foi contemplada no período
em que estive à frente da Secult. Já o mesmo
não posso dizer em relação aos projetos
pessoais do Sr. Dimas, pois a prática era
privilegiar as entidades, ao invés dos
projetos de pessoas físicas, o que parecia
incompreeosível para alguns contumazes
visitadores da Secult.

Ii Direito de Resposta - Nota de Esclarecimento da Casa Juvenal Galeno

Sobre a declaração de Dimas Mateus de que a Casa Juvenal Galeno, equipamento da
Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará, não estaria realizando programação
em prol da disseminação da cultura cearense.

A CasadeJuvenal Galeno sempre ofereceu
respaldo àquela Associação. Inclusive as
apresentações das Noites de Viola, aqui
realizadas, eram remuneradas através de
verbas do Tesouro Estadual, conforme o
Projeto MAPP nº 59 (Monitoramento de
Ações e Programas Prioritários).

Com a mudança do secretário de Cultura,
elaboramos um novo Projeto Cultural -
MAPP nº 442, contemplando entre as demais
Entidades Literárias, aqui sediadas, as Noites
de Viola, no entanto, ainda sem aprovação
pelo Governo. Portanto, as atividades de
cunho popular permanecem suspensas
temporariamente, mas a Casa continua
de portas abertas para as apresentações
tradicionais de agrado do povo.

Desconhecemos também o termo
"desentendimento" citado pelo Cantador
Dimas Mateus em sua entrevista, pois em
nenhum momento a direção da Casa deixou
de atender as reivindicações dos Cantadores.
Registre-se aqui o concorrido lançamento do
livro autobiográfico de Alberto Porfírio, ex-
presidente da ACN, realizado nesta Casa de
Cultura, com o nosso irrestrito apoio.

Outrossim, a Casa de Juvenal Galeno
"não morreu". Tem atingido os seus fins de
Órgão Promotor e incentivador da cultura em
nosso meio, e até ampliado os seus círculos
de relacionamentos literários.

"O Governo não deixou a Casa de
Juvenal Galeno", conforme afirmação do
Senhor Dimas Mateus. Graças ao Governo a
Casa foi restaurada, reformada, a biblioteca
higienizada, catalogada, informatizada,
climatizada, além de ter sido a Casa
reequipada em suas necessidades básicas.

Lamentamos a inoportuna declaração
do laureado cantador Dimas Mateus a esta
conceituada "Revista Entrevista", no entanto,
não guardamos nenhum ranço ao destinado
Senhor, sequer à Associação que ele preside.
Ratificamos, porém, que os livros prometidos
pela Casa ao Presidente Dimas Mateus para
o acervo da Biblioteca dos Cantadores
permanecem em vigor. E as portas da Casa
abertas para a cultura da terra.

Atenciosamente,
Antônio Santiago Galeno Júnior
Diretor da Casa de Juvenal Galeno
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Coco de Embalada, ou
simplesmente Embala-
da, é um tipo de repente.
Nele, o instrumento que
dá ritmo à rima e à métrica
do desafio de versos é o
pandeiro.

Cantaria é outro tipo
de repente. Nela, o ins-
trumento que acompanha
o desafio entre poetas de
improviso é a viola caipira
ou a rabeca. O ritmo da
Cantaria é mais melodio-
so que o da Embalada e a
temática gira em torno de
temas cotidianos.


