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RESUMO
A oralidade constitui um rico manancial que revela aspectos que nos pareciam insignificantes,
propiciando uma nova compreensão da vida urbana. Quanro mais velho o depoente mais
rica a informação prestada. Além do senso de responsabilidade, que a sociedade atribui aos
idosos, por valorizarem o trabalho, as opções de lazer eram reconhecidas por eles como
significativas e socializanres.
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ABSTRACT
Oral narratives are rich sources that bring abour aspects thar we used to consider as
insignificanr and promote a new comprehension of urban life. The older is the narraror, rhe
richer is the given information. As rhe aged people give a great value ro work, rhe sociery
attributes to thern a sense of responsibiliry. However, rhe aged people, by thernselves,
recognize the leisure activities as significam as weJl as an importam way of socialization.
KEYWORDS:
History and Narrative: Oral History, Folk Culrure.

AI:. cidades são compostas por espaços multifacetados e as fontes,
que canalizam a dinâmica das relações sociais vivenciadas, ampliam-se com
a adoção de novos métodos de trabalho na pesquisa histórica. Sem desmerecer
as fontes escritas, afinal a escrita é algo sagrado, a cripta da Catedral da
História. Contudo a redescoberta do valor da oralidade nos permite mergulhar
no imenso manancial da história urbana, revelando a força de expressão de
agentes históricos antes desconsiderados.

A proliferação de informações, nos dias atuais, explode nos meios
de comunicação, tornando o trágico um trivial cotidiano e fazendo-nos acatar,
de forma passiva, as contradições da ação humana, estampadas nas imagens
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e. n~tíci.as divul.gadas. Por isso, o impacto da notícia ou da imagem não
diminui o apetite de quem se acostumou a fazer refeições diante de um
aparelho televisor, afinal não é uma cena do espaço distante que prejudica o
sabor palatal do telespectador.

. Ante~, a maioria das informações era filtrada, uma vez que a história
só registrava Informes condizentes com as diretrizes do poder estabelecido
no contexto social, em que se noticiava a ocorrência selecionada. Os jornais,
em~or_a atrelados aos donos do poder, constituíam uma opção reveladora da
orrussao p.rese~te na ~ocumentação dita oficial. Embora limitadas pelo
compromisso Ideológico a que se atrelavam, as notícias ou mesmo as
reportagens apresent~das. passaram a revelar outros temas e agentes, que se
antepunham ao restrito Interesse das elites.

O alcance do som e da imagem, através do rádio e da televisão
projetavam novas informações, ampliando as modalidades de transmiti;
notícias. Entretanto, sem querer menosprezar as demais fontes, é deixando-
se envolver pela força da oral idade que nos conscientizamos de algo revelador:
sem o falar, a escrita seria impedida de se revelar. As palavras proferidas ou
as pa~avras e as coisas divulgadas, na diversidade das ações cotidianas não
constituem apenas uma forma de expressão mecânica dos nossos sentimentos.

Na verdade, ela ultrapassa a simples função transmissora de sons
pois sua essência revela a interioridade de quem fala, deixando expressar o
estado de espírito e o nosso lado íntimo, algumas vezes, do nosso próprio
subcons.ciente. É por isso que o ato de falar é revelador, capaz de condimentar
ou recr~ar a, ~ensagem revelada não apenas pela voz, mas expressa pelos
gestos simbólicos do nosso mundo interior.

Mesmo sem querer negar o valor da escrita, afinal o falado será
~res~rvado a~ to~nar-se escrito, a pujança dos depoimentos propicia um
significado cristalino ao que foi escrito, tornando-se fonte reveladora não
apenas. de in~ivídu~s, pois se apresenta como uma memória social, que
transmite muito mais do que uma simples recordação individual.

Desse modo, o individual espontaneamente se torna social. As
lembran~as que guardamos são partilhadas com outras pessoas, revelando
aspectos Intrínsecos dos grupos sociais nos quais nos envolvemos. O nascer
e o morrer, só, é uma síntese expressa de maneira simplória. Desde as mãos
acol~edoras, presentes no nascer, até aquelas que nos acompanharão na
caminhada em direção à última morada, a dimensão da solidão é diluída no
caudal das relações sociais de cada dia de nossa existência.

A memória é o depósito e a máquina dinâmica a revelar e reconstituir
as ações passadas, engajadas nas nossas experiências atuais. Por isso, o ir e
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II da memória, em que a imaginação e a razão se aproximam: fazem-nos
1'1 r eber que "a memória é um processo complexo, não um slmples_ acto
111 ntal".' Apesar da liberdade de expressão, que garante a man~tençao. da
I idadania, a construção ou reconstrução do passado é seletiva, pOIS a
111 mória social é submetida às limitações impostas pela sociedade, revelando-

110. a trama das relações sociais. .
Torna-se difícil querer estabelecer diferenças entre memória e

história, uma vez que a relação entre ambas é intrfnseca.se nos re~~rtarmos
J antiguidade, percebe-se" ...a aproximação fecunda e problemanca ent~e
memória e história, a primeira constituindo-se finalmente como o mero
privilegiado de acesso ao verdadeiro conhecimento".2 Contudo a
historiografia contemporânea, a partir dos anos setenta do século pas~ado,
insiste em estabelecer, na relação memória-história, um processo mais de
conflito do que de complement~ridade, colocando a história" ... senhora da

d Ó . "3
memória, produtora a mem na . . , . "

Hoje, ultrapassando a rígida subordinação da memória a história

ou a oposição entre memória coletiva e história,4 sem cair no exagero do
relativismo,5 o melhor é usufruir a oportunidade oferecida por ~ma nova
opção metodológica, em que as vozes e ações tornam-se pluraiS,. sem o
pesadelo de limitar a força da interpretação pessoal, como marco reglstrad~r
do trabalho produzido. E se a memória pesa forte no processo de reconstruçao
histórica, ela adquire um indício singular, mais revelado r, quando emana de

pessoas experientes: os idosos.

A TRANSP~NClA NARRATIVA DOS IDOSOS

Quanto mais velho o depoente, maior o manancial forneced~r das
informações almejadas. A idéia inicial de recorrer à fala de pessoas Idosas
decorreu da leitura de uma obra reveladora do alcance e da dimensão dos
informes por elas transmitidos. Refiro-me à contribuição de Ecléa Bosi, ao
nos apontar a riqueza de tais agentes histórico~, fazendo~nos e.ntender a
conexão de trilhas entre o velho e o novo, consideradas distanciadas, mas
que se entrelaçam, demonstrando algo mais além do que uma simples

de A' 6
informação prestada e rorma mecanlca. .

Se o diapasão é capaz de afinar um instrument~ ~u.slcal,
proporcionando a harmonia almejada, isso nos faz perceber a dlnamlCa do
que parece insignificante, daí o valor do saber usá-Io, a fim de d.~~co~rir o
sentido de uma ação reveladora, que se faz presente na sequencla de

informações transmitidas por pessoas de idade.
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Na verdade, revendo a experiência vivida, a minha simpatia pelos
velhos antecedeu à leitura reveladora, transmitida por Ecléa Bosi. A memória
é pessoal, retroativa e, portanto, associada às saudades. Dizem que o termo
saudade é específico da nossa língua. Outras culturas o expressam sem a
precisão do falar brasileiro. Saudades ou apenas o sal da idade? Depende da
opção do saber recordar ou se relacionar com o velho. Não me refiro ao
enigma da dita pós-modernidade, em que o velho só pode ser realçado,
quando se reveste do que é novo. Ilusionismo ou a realidade do ímpeto
destruidor da globalização, que lança na sarjeta o arcaico, considerado obtuso?

Nem sempre a saudade é compensadora, seja referente a um passado
remoto ou a algum momento dos dias atuais. Raul Pompéia, ao revelar o
caráter repressor da vida no internato do Ateneu, deixou transparecer a
acidez do passado rememorado: "Sob a coloração cambiante das horas, um
pouco de ouro pela manhã, um pouco de púrpura à tarde, a paisagem é
sempre a mesma, beirando a estrada da vida.",? O Poeta Cearense, Padre
Antônio Tomaz, apesar da fé que deixou transbordar em seus versos, também
encarava a velhice como um estágio doloso: "Quando partimos ao verdor
dos anos, da vida pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente
e os desenganos vão ficando atrás." Com o passar do tempo e ao chegar à
velhice: "Então nós percebemos claramente, como a existência é rápida e
falaz, vemos que sucede exatamente o contrário dos tempos de rapaz, os
desenganos vão conosco à frente e as esperanças vão ficando atrãs.""

As diferentes dimensões dos sentimentos expressos revelam como o
peso da idade é sentido e avaliado de acordo com a experiência de vida.
Entretanto é preciso destacar que o velho nos traz saudades salutares de um
passado revelado em suas narrativas. Pensando em minha infância, o que
mais se destaca como lembrança é a presença dos meus avós maternos, que
moravam distante da casa de meus pais: a princípio, em Cedro, no centro-
sul do Estado e, posteriormente, em Pombal, no interior da Paraíba.

O trem era o condutor entre a região central do Ceará, Senador
Pompeu, e o sertão paraibano. Mais do que a paisagem urbana, com alguns
sobrados e a velha Igreja do Rosário, o modo de ser e de tratar os netos dava
a meus avós a configuração de cordiais protetores daqueles que deles se
aproximavam. A maneira de conversar com os netos, o cheiro típico do baú,
presente em suas roupas e pertences, a espreguiçadeira que centralizava a
atenção dos que para lá se dirigiam à noite, para o costumeiro bate-papo nas
calçadas, o santuário no quarto do casal e as ferramentas de carpintaria,
guardadas no compartimento ao lado da cozinha, representavam o significativo
mundo encantado do cotidiano doméstico que nos convencem da importância
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ti ' poder compartilhar momentos de nossas vidas c~~ os av~s. .
Por sinal, a morte dos avós maternos constituiu a pnmeua dor, por

mim sentida, com a perda de familiares. Foi com ela que gravamos, na
mente, a expressão do seu verdadeiro sentido, que nos foi transmitido pelo
poeta Drumond de Andrade: "a morte é algo natural, desde que não aconteça
om aqueles que nos são caros."

Outro momento foi quando a velhice de meus pais me fez mudar o
rumo traçado na minha profissão, em virtude da morte de meu irmão mais
velho, por sinal ainda novo, com apenas 47 anos: uma ferida difícil de
cicatrizar. Foi ela que me forçou a deixar João Pessoa, onde trabalhava na
Universidade Federal da Paraíba, a fim de lhes dar apoio e ter de recomeçar
a vida profissional, no local de onde partira. .

Antes de voltar a Fortaleza, na homenagem que me foi prestada
pelos colegas do Departamento de História, um trecho .da d: José Américo
de Almeida me serviu de âncora ao regresso pretendido: Voltar é uma
forma de renascer, ninguém se perde na volta". Entretanto as particularidades
do cotidiano e as mudanças registradas no ambiente de trabalho fizeram
com que a volta para cuidar dos velhos provasse o contrário: o renascer foi
tardio e angustiante, deixando um " ... acre sabor na boca ... ", como revelara

Manuel Bandeira.
Na verdade, a presença ativa do velho, no cotidiano de quem pensava

permanecer sempre jovem, me fez entender ainda m~s sua importância nesse
admirável velho mundo, que sempre pretende ser deimeado como novo.

A IMPORTÂNCIA DO LAZER NA TERCEIRA IDADE

Revendo as nove entrevistas com pessoas "de idade" em Fortaleza,
destinadas à elaboração de uma Tese," à primeira vista, o lazer deveria figurar
a reboque dos demais temas por elas tratados: transporte ur?~no, ilumi~ação
pública, mercado de trabalho, questões políticas e SOCIaiS.Todavia, ao
selecionar o material coletado, qual não foi a minha surpresa ao constatar
que a parte mais longa das informações prestadas dizia respeito às o~çõ:s de
lazer em uma capital em crescimento, mas ainda acentuadamente provmCl~na.

Como explicar tal preferência, se as possibilidades de usufruir o
lazer eram limitadas? Seriam anseios reprimidos ou pouco atendidos que
marcavam o cotidiano da época? O símbolo definidor da sociedade cearense,
na primeira metade do século XX, projetava-se na idéia de sobrepor o trabalho
ao lazer, de acordo com os valores estabelecidos, em que a classe trabalhadora
ocupava uma função especial, fosse à esquerda ou à direita, de acordo com
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as propostas políticas apresentadas. O discurso getulista muito bem atesta
tal situação: "trabalhadores do BrasiL" era a palavra de ordem para transmutar
o perfil do ditador em uma figura paterna, sempre defendendo os direitos
dos trabalhadores do país.

Ao compararmos as opções de lazer, em Fortaleza da primeira
metade do século passado, com as possibilidades hoje desfrutadas pela
população, à primeira vista, poder-se-a emitir uma opinião taxativa, afirmando
que as condições existentes naquele período eram mínimas, pois as
oportunidades do dia a dia se limitavam aos cinemas, passeios de ônibus em
direção às praças públicas ou às freqüentes comemorações religiosas.
Entretanto, o pouco desfrutado muito simbolizava a quem dele usufruía.

A5 OPÇOES ou AS IMPOSIÇOES DE LAZER

Os cinemas

Em sua maioria, os cines, em Fortaleza, desde meados do século
XIX, localizavam-se no centro da cidade. Segundo os depoimentos dos
entrevistados, só posteriormente eles despontariam nos bairros, como o Cine
São José, no Círculo Operário Católico, nas proximidades do Seminário da
Prainha ou o Ventura, na Avenida Barão de Studart, na Aldeota, considerado
"muito antigo".

O Majestic destacava-se dos demais, sendo, a princípio, o teatro
freqüentado pela elite, mas, a partir dos anos quarenta, tornara-se popular.
Segundo o memorialista Marciano Lopes, o seu teto era uma autêntica obra
de arte, todo trabalhado em relevos de placas de chumbo. As suas luminárias
de cristal proporcionavam um brilho especial ao recinto.'? Segundo Dona
lida Ana Façanha Bastos: "Quando moçotinha, eu ia muito ao Majestic com
as minhas amigas. A gente chegava e batia palma e fazia a maior algazarra, no
domingo, quando passavam filme do Carlitos. O cinema era mudo e ficava
bem no centro."!' No entanto, para definir o ambiente como seleto, diferente
da bagunça, sempre próximo ao povão, ela acrescenta: "O cinema era sério".

O Cine Moderno, na Praça do Ferreira, destacava-se por sua fachada
vistosa, com duas torres. Apesar de estreito, o recinto atraía muita gente,
pois a decoração interna na madeira refletia-se nos espelhos, o que
proporcionava um visual especial ao ambiente.

Quanto ao Cine Diogo, concluído no início dos anos quarenta,
considerado o mais luxuoso da cidade, antes da inauguração do São Luís,
poucas referências a ele foram apresentadas pelos entrevistados. Para o Senhor
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João Francisco dos Santos, "O Diogo veio depois, na Barão do Rio Branco,
onstruído pela família Diogo, muito ilustre ... "12 Para Dona Maria da

Expectaçâo Farias Camelo, ao Diogo e ao São Luiz, esse último só inaugurado
nos anos sessenta, "Ia todo mundo bem pronto, com a família e com os
amigos e namorados."13 Qual o motivo de parcos comentários apre~e~tados
sobre o cine de maior destaque na cidade? Cabe lembrar que a maiona das
pessoas entrevistadas eram pessoas simples e algumas delas residiam distante
do centro da cidade.

Na verdade, o cine preferido pelas pessoas mais simples era o Cine
Luz, na Praça Castro Carreira, mais conhecida como a Praça da Estação de
Trem,

[...] onde passava mais filme de guerra. O cinema era um casarão coberto de
telha e madeira e os filmes que passavam eram mudos.A gente ia muito ao
cinema, porque era baratinho. Por isso ficava lotado, não existia outra diversão
melhor do que o cinema numa cidade como Fortaleza."

Segundo o Senhor João Francisco dos Santos, esse cine era
freqüentado "...por aquela camada mediana," provavelmente pelos morado:es
de algumas ruas centrais, como Senador Pompeu e General Sarnpaio.
Entretanto, para Marciano Lopes, a maioria dos freqüentadores eram

'1 d "C I" d "C' » 15 Q Imoradores do arraial Moura Brasil, o urra e as inzas . ua a
explicação mais cabível? Ambas têm a sua razão de ser, pois podem referir-
se a momentos diferentes da vida desse cine.

Outro cine, também na Rua General Sampaio, era o Rex, mais
simples, porém procurado pelos que moravam nas ~roximidades. Co~ o
passar dos anos, outros cinemas foram instalados nos balr:os, como o ~amlhar,
próximo à Igreja de Otávio Bonfim e o Nazaré, tambe~ ne~se bairro. ~m
Mecejana, Parangaba, no Jardim América e no Joaquim Tavora também
foram inaugurados cinemas, embora não pudessem ser comparados aos
que se localizavam no centro da cidade.

Clubes e Praias

Os clubes mais procurados eram o Ideal e o Náutico. A princípio,
o Náutico ficava na Praia Formosa, nas proximidades do Gasômetro e do
Passeio Público, perto do baixo meretrício, mais conhecido como "curral."
Foi inaugurado em 1929. Tempos depois, com o crescimento da ~idade e a
conseqüente valorização da área litorânea leste, sob:etudo a partIr d~ p~s-
guerra, nos anos cinqüenta, a evidência dos clubes fOIacentuada e o Nãutico
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passou a figurar como um dos principais cartões-postais da cidade e "vir ao
Ceará e não ir ao Náutico é como ir a Roma e não ver o Papa" 16.

O Clube Maguary, nas décadas de cinqüenta e de sessenta,era muito
valorizado pela classe média, sendo definido como "...muito popular, muito
conhecido e querido". 17 Situava-se pr6ximo à Avenida 13 de Maio, na
Avenida Barão do Rio Branco, quase em frente ao 23° Batalhão de Caçadores.
O Sr. Amando Dionísio de Lima lembra que

o clube naquele rempo represencava o ponco fraco da alta sociedade. Eu
ainda fui sócio de um clube, mas no outro lado da cidade, na Barra do Ceará.
Brinquei muiro carnaval lá, era bom demais.Todo mundo que queria se
diverrir era sócio de um clube.Todos eram muiro organizados pelo valor que
se dava a eles, como local de diversão."

É comum deixar fluir classificações mecarucas, relativas ao pós-
guerra, como aquela atribuída à influência americana, como impulsionadora
de uma súbita valorização dos banhos de mar, atraindo a maioria da população
à nova opção de entretenimento. Todavia, se examinarmos com atenção as
notícias divulgadas pelos jornais ou mesmo os depoimentos, percebemos
que a valorização dos banhos de mar registrava-se de modo lento e
gradual.Afinal, nem todos se deixavam levar pela novidade. Dona Anita
Severino Máximo, por exemplo, proveniente do interior paraibano,

[...) ia à praia, mas não gosrava. Só tornei três banhos de mar em roda a minha
vida.Os banhos de mar eram nos finais de semana. Homens e mulheres
romavam banhos juncos. Nesse rempo o maiô era bem arrumadinho.

A atividade compartilhada pelo sexo masculino e feminino, numa
área exposta ao público, constituía uma novidade, pois rompia com uma
tradição interiorana, segundo a qual, os dois gêneros "não eram farinha do
mesmo saco". O maiô "arrumadinho" reflete a idéia do pudor venerado,
fortemente impregnado pela moralidade religiosa da época. A informação
segundo a qual "Todo mundo tomava banho junto, rapaz e moça" tornou-
se comum na maioria dos depoimentos, mas ela não significa a adoção de
um procedimento idêntico a todos. A maneira de agir e sentir reflete a
variedade de comportamentos, mesmo em uma sociedade conservadora,
em que as normas de controle eram mais fortes.

Em geral, costuma-se afirmar que as praias, no período, apresentavam-
se como uma paisagem graciosa, mas homogênea, que agradava todos. Na
verdade, pode-se comprovar essa afeição, como o atesta Dona Ilda:
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Antes do casamento, eu ia a Praia de Iracema, pro banho de mar. Lá rinha
casas bonitas com aqueles portões de ferro, varandas e os maiôs não eram
como os de hoje. Eram de fazenda, mas bem bonitinho. Eu passava o ano me
olhando no espelho, pra ver se tava cerro, pra eu poder ir a praia.

Todavia, para Dona Anita Severino Bastos, a situação era outra: "A
praia de Iracema era tão feia ... " Os motivos desta classificação não foram
revelados, mas provavelmente alguma experiência, ali vivenciada e lembrada,
ou mesmo ainda o eco do pudor cautelar tenha roubado dela a simpatia, que
muitos cativava. E se o maiô já não era algo exótico, ainda persistiam as
"roupas de banho compridas: uma calça e uma blusa, quem não tinha tomava
de vestido," conforme o relato de Dona Maria Amália da Silva.

Um dos depoimentos mais ricos em informações sobre o cotidiano
de Fortaleza, dos anos cinqüenta, nos foi prestado pelo Sr. Amando Dionísio
de Lima, proprietário e motorista de táxi, que bem conhecia os multíplices
espaços da cidade:

Eu fazia muitas corridas pra diferentes poncos da cidade, mas um local
procurado era pra banda da Praia de Iracema. O Resrauranre O Alfredo, o
rei da peixada, era um dos preferidos e o Restaurante Conder , conhecido por
uma sopa de cabeça de peixe que ele tinha à noite.Então, quem fazia a corria
praquelas bandas, ia tornar essa sopa. Custava apenas um cruzado.

Nas praias de Iracema e do Meireles, além dos botecos às margens
das avenidas, com fogareiros, que vendiam peixe frito e caranguejo,
encontrava-se alguns quiosques e barraquinhas, que dispunham de uma bomba
manual para puxar água doce, a fim de tirar o sal que permanecia impregnado
na pele dos banhistas. Interessante: que sempre havia mais homens do que
mulheres nas praias.

Carnaval e Bares

No carnaval, diversas musicas eram cantadas, mas o grito do Zé
Pereira se destacava das demais. Conforme destacou Dona Ilda: "Era tudo
cantado, tinha música bonita, tinha jardineira. Eu dançava tudo, juntinha e
me chamavam pé-de-ouro, dançando. É tanta coisa boa que não volta mais."

Havia na cidade um indivíduo, nomeado pela Polícia, chamado
Inspetor de Quarteirão, que possuía uma certa autoridade. Ele controlava as
festas e concedia a licença necessária à realização das festas programadas.
Entretanto,em certos dias santificados não era permitido divertir-se. No
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final do carna al fei de ci . é . d. v ,na quarta- eira e Cinzas, mngu m ousana ar um pulo ou
vestir ~ma fantasia. O Inspetor permanecia atento para ver se havia algum
mal-feIto.

Pelo comentário do Sr. Raimundo Pinto Mesquita,

o povo brincava muito durante o carnaval, mas o de 1946 foi o mais bonito
de FOrtaleza. Todo mundo fantasiado, cantando as músicas de Carmen
Miranda. Foi o carnaval mais lindo, porque foi o carnaval da vitória, porque
finalmente a guerra tinha acabado. Depois da guerra ficou todo mundo
tranqüilo, todo mundo trabalhando, chegaram mais produtos, a cidade
co~eçou a evoluir, a crescer, surgiram fábricas de óleo e de tecidos e surgiram
rnars empregos.

Se o carnaval contagiava diversas pessoas, a outros não agradava.
Dona Maria da Expectação não gostava muito, "... tinha medo de cloretil,
que era um lança perfume, numa latinha. Ai se dava uma bombadinha e
quando ~ía no olho da gente ardia muito." O carnaval era importante para
o povo e Já havia o Maracatu, Az de Espada.

Boates, Cabarés e Pensões Alegres

.. Dançar e extravasar os sentimentos, além das regras impostas pelos
Vigilantesfreq·· d d I b I I .uenta ores e c u es se eros, era macu ar o nome e baixar a
honradez das tradiçs . 'T' d . - di , .. es morais. 10 avia, como as opçoes contra rtorias
Inundam os momentos díspares que compõem o colorido da colcha de
retalhos da no . A • d fi id d dif . dssa cxisrêncra, es rutar as oporturu a es I erencra as do
Jazer e do pp~ I fc . al d d -. ,. azer era a go per eitamente s utar, es e que nao provocasse
distúrbios ou A d I Por i d I b d b. escan a os. or ISSO,o es um ramento as cates e cabarés
bnlhava no rOteiro dos divertimentos.

A diferença entre os termos boates e cabarés não se limitava a uma
questão semânt· E . . d . A - b

_ . rca, ra muito mais o que ISSO.r\.'S oates ocupavam uma
função supenor às dos cabarés, na escala classificatória dos apreciadores da
arte do amor livre. Elas localizavam-se nas ruas centrais da cidade, naquelas
onde os POnto . . d .s comerCIaIS pre orrunavam, como a Senador Pompeu, por
exemplo,.ou mesmo a Barão do Rio Branco. O Sr. Raimundo Pinto Mesquita
nos explica as diferentes denominações atribuídas às "Casas Noturnas" _
outra opção definidora - com os contrastes dos espaços sociais nelas presentes:

~'As boates começaram a aparecer na cidade a partir dos anos cinqüenta. As
amadas pensões alegres também eram boates. [cabarés)As rnadames pegavam

asmocinhas que vinham do interior, sem ter onde trabalhar e engabelavam
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essas mocinhas para elas se prostituírem.No Arraial Moura Brasil, que também
era chamado de "Cemitério do Inferno", eu passava na porta e via o ambiente.
A música era só no violão, as bebida e jogo em quantidade."

Geralmente eram locatárias dos pisos superiores de edificações
antigas. O subir as escadas dava um tom especial ao ato de ingresso em uma
casa de diversão, tanto aos jovens como aos de meia idade, fossem pusilânimes
ou audaciosos. Não um ar típico das formalidades burocráticas de uma
solenidade oficial, mas a ostentação singela do ambiente constituía o intróito
que impregnava o corpo e o espírito dos boêmios ou aventureiros casuais.

Em cima, além de uma entrada, em primeiro plano, situava-se um
amplo salão, em geral, com o piso assoalhado. Diversas mesas à meia luz
compunham o cenário,onde se conversava e bebia com a escolhida ou
oferecida à concretização do ato sexual. Os quartos destinados ao deleite,
em geral, possuíam apenas uma cama, muitas delas de ferro, com colchões
de algodão, apoiados por uma tela de arame. O movimento dos corpos, na
relação mantida, gerava uma monótona ou suave trilha sonora proveniente
da referida tela, provocando uma sonoridade alterada e galopante.

Após a satisfação do prazer, a parceira saía rápida e voltava com
uma bacia de rosto e um jarro pequeno, de ágata, além de uma toalha em
um dos braços. Era a ablução higiênica que finalizava o ato programado, na
expressão dos seus agentes, ou o ato pecaminoso, segundo o discurso dos
moralistas que se opunham à moção prazerosa. Findo o desejado, os
aventureiros regressavam ao salão, onde, à meia luz, demonstravam saber
arrastar os pés com a parceira disponível ou permaneciam na mesa, fixos no
copo ou deslocados pelas conversas mantidas.

Se os circunspetos, que condenavam a vida pregressa e pecaminosa
das prostitutas e de seus usuários, fossem inseridos naqueles recintos,
provavelmente, além do abalo sofrido pela moral e pelos bons costumes, o
número dos oradores da santa pureza sofreria uma significativa queda. Como
o imaginado nem sempre é fiel ao ocorrido, o melhor é relatar e respeitar as
opções, que traduzem o valor do reconhecimento do livre arbítrio.

As boates e cabarés eram diversos, localizados em algumas ruas,
como aquelas indicadas ou mesmo em outras, como a Senador Alencar. Da
Barão do Rio Branco até a central - Estação do Trem - ou mesmo a Rua da
Misericórdia, nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia. As pensões
alegres também eram freqüentadas por "gente da alta", como a São Carlos, a
Imperial e a Graça.O Sr. João Francisco dos Santos nos apresentou uma
síntese acerca dessas Casas de Diversão:
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A Boate São Carlos era na Barão do rio Branco, onde funcionava o Clube dos
Diários. Em frente á Sé a Imperial, no meio da Conde d'Eu, muito afamada
porque tinha uma orquestra muito boa ... com saxofone, piston e bateria.
Havia um salão de dança, que funcionava dia de sábado à tarde até umas
horas da madrugada e dia de domingo começava às duas horas e entrava pela
noite. Pro lado da Praia, na Rua do Boris, Rua Dragão do Mar, era mais para
os pobres. Fortaleza era cheia de meretriz, ass autoridades perseguiam, até
que se criou uma lei em que as mulheres s6 podiam ser soltas de nove horas
em diante. Foi inventada por Franco Rabelo.Quanto aos Cabarés, havia o
Céu Azul, a Casa da Farinha, que era pro lado da praia. o Bola Preta, na
descida da Santa Casa e uns no Morro do Cheiro.

cafés, outrora plurais, agora pontos raros no centro da cidade, pois os melhores
ali já não mais se situam. Quem os desejar, terá que se deslocar aos Shoppings
da Cidade:

Nas ruas Franco Rabelo e João Moreira, funcionavam bares onde
"mulheres faziam ponto", sem esquecer a afluência de prostitutas nas
proximidades da Catedral. Os soldados do Quartel da 1Qa Região Militar
eram assíduos freqüentadores dos "pontos" ali existentes. Como se explica a
existência de uma Casa de Prostituição em frente à Sé? É bom não esquecer
que a reconstrução da Catedral prosseguia lenta como a modernização da
cidade. As solenidades religiosas haviam sido transferidas para a Igreja do
Pequeno Grande, aquela das Irmãs de Caridade, em frente à Escola Normal
Justiniano de Serpa.

Mesmo nas boates,destaca o Sr. Antonio Guedes Fernandes, "as
mulheres da noite eram daqui, mas de vez em quando pintava uma carioca.
O Alencar era conhecido como o Rei das Mulheres. Ele costumava andar
todo de branco."

O baixo meretrício concentrava-se no Arraial Moura Brasil, próximo
ao centro, onde hoje se encontra o Hotel Marina Park. Nas palavras do Sr.
Amando Lima,

"Eu me divertia muito quando ia aos cafés, porque eram tão pobres que era
uma graça, mas era o ponto de encontro do povo. A pessoa chegava lá e pedia
um cafezinho, feito num fogãozinho com uma chapinha de ferro no cantinho
da parede. Como ainda não existia gás burano, o café era feito à lenha. Para
acender o cigarro, a gente chegava na porta do café e via uma corda que ficava
acesa o dia todo. Nela você acendia o cigarro ou o charuto e quando essa
corda acabava, acendia outra.Além do café se vendia cigarro e charuto. Era
muito freqüentado, pois o café saía barato, um tostão apenas. Isso em 1946.
Como não havia mesa, era todo mundo em pé em redor do balcãozinho de
madeira. Eu lembro de outro café, o Expresso, localizado no antigo Romcy.
Como havia muita procura, era um café na esquina e um café na outra. Na
Praça do Ferreira tinha outros cafés. S6 existia um bar que se chamava
Jangadeiro. Em 1944, quando muita gente foi chamada para ajudar a combater
a Alemanha, os soldados fizeram um quebra-quebra nesse bar. Quebraram o
bar rodinho, uns por alegria, outros de tristeza, emoção. No dia seguinte, o
dono do bar foi até o quartel, para pedir o dinheiro do prejuízo ao General,
porque tinha sido quebrado pelos soldados da Marinha e do Exército."

A zona se chamava curral. O comerciário, o estudante pobre, a classe pobre
mesmo compunham o quadro de freqüentadores. Eu andei muito lá. Havia
muita violência.O conhecido Salão Azul, Ave Maria, era uma beleza. Mais
em baixo, depois do Salão Azul, ficava a praia, cajueiros e mato.Em outro
salão, também procurado, chamado de farinhada, tinha um sanfoneiro
tocando,mas era um lugar muito perigoso. As chamadas madames
[proprietárias ou gerentes do ponto] moravam em uns quartinhos, na ladeira
da Santa Casa.

Além dos cinemas, clubes e banhos de praia, as Emissoras de Rádio
exerciam uma forte presença no cotidiano das famílias da época. Com o
passar dos anos, possuir um rádio, muitos a corrente e a bateria, a opção de
uso dependia da permanência ou ausência do fornecimento de energia. A
mais antiga foi a Ceará Rádio Clube, posteriormente filiada aos Diários
Associados, em que se destacavam radialistas, como João Ramos, com a
sonoridade de sua voz, fosse na leitura de notícias ou mesmo nas novelas;
Augusto Borges, nos seus programas e comentários jocosos; a voz cativante
de Neide Maia; sem esquecer o noticiário transmitido por Aderson Braz e
Aldenor Maia, num patrocínio da Casa das Máquinas, "o maior crediário
do Ceará", onde eram vendidos os pianos Essenfelder. Os Lima Verde
prosseguiam na trilha do pai, embora bastante diferenciados nas comunicações
apresentadas: o compenetrado Narcélio e o sarcástico Paulo. Entre Os Anos
Carregaram e Parada dos Maiorais, intercalava-se a crônica Pimentinha de
Cheiro, sob o comando de Wilson Machado, que a muitos cativava, fossem
velhos ou mais jovens. Acostumei-me à audição dos mesmos, sempre
presentes no alvorecer dos domingos e, por intermédio do primeiro, eram
enviadas as mensagens de parabéns aos meus avós, Osterno Mota e Idalina,
que já residiam em Pombal-PB.

Os Cafés e as Emissoras de Rádio

A memória do Sr. Raimundo Pinto Mesquita, em apenas um
parágrafo, dispensa comentários, pois constitui uma preciosa descrição dos
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o Sr. Amando Lima nos comprova o alcance do Rádio como
alternativa de divertimento:

"O que me marcou mesmo foi as rádios de Fortaleza, que serviam de
divertimento e traziam norlcias. Naquele tempo se valorizava mais rádio na
cidade. A pioneira foi a Ceará Rádio Clube, que pertencia ao grupo Diários
Associados, do diabo do Assis Chateaubriand .Depois foi a Rádio Iracema,
que perdurou por muito tempo. Outra emissora era a Rádio Uirapuru. Lembro
da inauguração da PRE-9, como era chamada a[Ceará Rádio Clube. Ela se
localizava na Avenida João Pessoa e seus transmissores ficavam onde hoje é o
Romcy Montese, A Rádio Iracema ficava no centro, na Guilherme Rocha.
TInha um programa muito bom, chamado Fim de Semana na Taba.Era um
programa de auditório com apresentação de cantores, daqui ou que vinham
de fora,com distribuição de prêmios aos participantes de competições. O
programa era muito divertido. Eles traziam também artistas sertanejos. A
Rádio Iracema se mudou, indo para a Praça José de Alencar, em um edifício
de primeiro andar, chamado Palácio Guarani, que depois foi demolido".

Os programas de auditório eram muito divertidos, outra
oportunidade de diversão nos finais de semana e reuniam muitas pessoas,
principalmente jovens e crianças. Os apresentadores que se tornaram mais
conhecidos foram Augusto Borges e Irapuan Lima, da Rádio Iracema,
recentemente falecido, responsável pela apresentação do Fim de Semana na
Taba, famoso pelas apresentações populares e pela vinda de cantores do sul.
O poder de comunicação e de criatividade desse radialista se cristalizaram
na propaganda do Gerardo Bastos, "onde um pneu é um pneu".

A riqueza de informações prestadas, por intermédio do alcance da
oral idade, completa o dito e fornece o não dito sobre Fortaleza, principalmente
quando os porta-vozes do passado são pessoas idosas, talvez desrespeitadas e
mal-amadas, que se transfiguram ao transmitir experiências percorridas e,
por isso, são merecedoras da nossa gratidão. Por que não lhes damos o que
merecem? Triste e maldita é a sociedade que esquece os idosos.
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