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RESUMO 
 
 

Evidencia a memória de um grupo de idosos, como experiência substantiva na 
construção de uma memória social da cidade de Janduís, Rio Grande do Norte, locus da 
pesquisa. Por meio de uma narrativa autobiográfica, numa abordagem qualitativa, 
busca-se evidenciar aspectos da trajetória individual e da memória coletiva do grupo, 
partindo de uma pergunta comum: o que eles lembravam? Desdobrando-se em outras 
subsequentes; como eles lembravam e em que circunstâncias eles lembravam. Assim, o 
vivido e o lembrado constituem-se em objeto de análise deste trabalho, na medida em 
que esses relatos expõem e revelam aspectos característicos do grupo e da cidade, 
objetivando também (re) contar a história da cidade pelas lembranças desses sujeitos 
recordadores. Pelos depoimentos orais e a interpretação desses relatos, revelou-se 
aspectos subjetivos construtores de uma memória social, marcada por episódios 
violentos, que, lembrados no presente, constituíram-se no sedimento histórico que liga 
os diversos tempos sociais, estabelecendo um padrão narrativo.  Em Janduís, essa base 
comum diz respeito às lembranças que marcaram suas trajetórias individuais, e à vida 
coletiva, no passado, colocando em relevo a feira e os acontecimentos que nela se 
processaram como o lugar mais lembrado, onde as memórias se cristalizam. Quando 
narram incorporam outros fatos, renovam essa história, constituindo-se num elemento 
que liga o passado ao presente. Também revelou aspectos subjetivos construtores de 
uma memória social, como sedimento histórico que liga os tempos sociais. No presente, 
a feira para eles, é um lugar que não existe mais; para a cidade, um lugar de ampliação 
da presença feminina nos espaços de comercialização, sendo, portanto, lugar de 
transformações sociais.  Desse modo, a feira, no presente e no passado, constitui-se em 
objeto de análise, como elementos importantes para referenciar o tempo e o lugar das 
narrativas e de como no presente, elas atualizam aquele passado gravado nas 
lembranças dos seus antigos moradores. Procura-se, portanto, articular a memória e a 
história a partir de condicionantes temporais e espaciais que definem o lugar e o 
contexto das narrativas: o vivido e o lembrado no cotidiano do grupo. Assim, 
identificaram-se os elementos integradores de uma memória coletiva, articulando a 
memória e a história, pelas narrativas, que reforçam e atualizam essa história, 
influenciando e sendo influenciada, constituindo-se, pelas lembranças, em um fenômeno 
coletivo alimentando o imaginário local. 

 
 

  
Palavras-chave: Memória. História oral. Velho/idoso. Janduís.  
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ABSTRACT 

 
 

Shows up the memory of the elderly, as a consistent experience in the in the 
construction of the social memory of Janduís, Rio Grande do Norte, where the research 
takes place. Through an autobiographic narrative, in a qualitative approaching, the 
intent is to stand up aspects about the individual history and collective memories, 
starting in a simple question: what did they remember? A question that turns into many 
others, as how the remember and under which circumstances.  So, the lived and 
remembered moments are the subject of this paper, as these testimonials shows and 
reveals the citizens typical aspects, intending to telling (again) the city’s history by the 
memories of this people. By oral statements and the analysis that followed, subjective 
aspects that made a social memory, highlight in violent episodes, that, now 
remembered, occurred in the historical sediment, which connects several social times, 
establishing a narrative standard. In Janduís, this standard is about the memory that 
sticks out their individual ways, and the collective life, in the past, standing out the fair 
and the events that occurred on it, as the most remembered place, where the memories 
go stronger.  When they narrate are incorporated others facts, the story is reinvented, 
connecting the past to the future. The paper also revels builders’ subjects aspects of a 
social memory, as historical sediment that joins the social times. At the present moment, 
the fair, to them, is a place that doesn’t exist anymore; for the city, is a place of 
enlargement of women’s presence at the trending spaces, which means a place of social 
transformation. That being said, the fair, in both times, present and past, turns into a 
analysis object, with important elements to reference narrative’s time and place. And 
how the narrative update the past recorded in the old citizen’s memory. What was 
intended to do was articulate the memory and the history form temporal and special 
etching that define the place and the narrative context: the lived and the remembered at 
the group’s day by day. In that way, were identify the collective memory’s common 
elements, enunciating the memory and the narratives that update that history, 
influencing and being influenced, forming in memories in a collective phenomenon 
fueling the local imaginary. 

 
 
Key word: Memory. Oral history. Elderly. Janduís.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A origem deste trabalho antecede o momento em que ingressamos no Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do RN. Seu início localiza-se bem 

antes, em testemunhos colhidos nos inúmeros encontros em reunião de famílias, em conversas 

nas calçadas, nos bancos da igreja, nos alpendres das casas por onde estivemos. Lugares de 

convívio social e de memórias em qualquer cidade do interior. Gestado em tantos lugares, mas 

com um ponto de convergência: a cidade de Janduís1.  

Testemunhar aqueles encontros e, sobretudo, fazer parte deles nos instigava e, ao 

mesmo tempo, nos permitiu vislumbrar muitas possibilidades de, objetivamente, participar 

como sujeito a contribuir numa dimensão possível, ouvindo aquelas histórias sobre as 

trajetórias dos nossos interlocutores e a cidade de Janduís - contadas por um grupo de pessoas 

que participou ou testemunhou esse tempo - fixando um tempo que foi lembrado e contado, de 

certa maneira, traduziu-se em uma oportunidade de poder revelar à população atual algumas 

histórias que povoavam aquelas narrativas.  

A ideia inicial era de colher memórias de velhos,2 para produzir um videodocumentário 

sobre a história da cidade de Janduís. No decorrer da pesquisa de campo durante as entrevistas 

pudemos perceber que só o registro audiovisual era muito pouco. A expectativa deles 

momentos antes da gravação, a ansiedade do que dizer e até em manifestar um certo 

protagonismo no início da gravação dizendo: - Vamos começar!3 Enquanto explicávamos o 

objetivo do nosso trabalho; em outra situação:  pensei que não viesse mais! Isso porque 

devemos ter nos atrasado por alguns instantes do horário acertado, sem dúvida, que aquele 

entusiasmo, aquela vontade de querer dizer, sugeria muito mais do que um registro 

audiovisual. Como conciliar aquelas narrativas tão extensas, não somente no sentido de 

duração, mas tão densas no conteúdo registrado e nos seus significados?  Relatos carregados 

de lembranças que não falavam apenas de uma vida individual, mas, sobretudo, revelavam 

aspectos da vida cotidiana de Janduís, da época da formação social da cidade que dava os seus 

primeiros passos como unidade político-administrativa e traziam fatos e situações que 

marcaram a história do lugar, suas práticas sociais que evidenciavam as formas de viver e de 

pensar aquele espaço, que traduziam a cidade, pela feira que “funda” e dá “fama” à cidade,  

                                                
1 Cidade localizada na Região do Médio-Oeste, a 286 km de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. 
2 Expressão que diz respeito ao ato de registrar os relatos orais, enfatizada por Chauí. (2007, p. 12).   
3 Para efeito de organização, utilizamos o itálico para palavras e frases ditas pelos sujeitos pesquisados. 
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pelo cotidiano do grupo. Deparamo-nos, então, com mais um dilema: o que suprimir? O que 

editar? O que revelar no videodocumentário?   

Narrativas tão carregadas de subjetividades que imprimiam um caráter singular a cada 

discurso e que expressavam um sentido de pertencimento fundido em bases sociais e culturais 

construtoras daqueles sujeitos coletivos. Eram lembranças que falavam de acontecimentos da 

vida íntima no seu espaço privado, vividos no dia a dia da vida ordinária, mas, 

fundamentalmente, de lembranças que traziam acontecimentos alargados pelo imaginário 

coletivo, sob forte influência dos acontecimentos históricos que alimentam o cotidiano coletivo 

e as suas relações sociais: eis que surge o interesse do nosso trabalho - a vida cotidiana, 

mesma, em Janduís, na simplicidade do fazer diário; o seu tempo mítico, a vida privada, mas, 

sobretudo, a dimensão histórica daquelas narrativas. Seríamos, portanto, esse instrumento 

capaz de dar-lhes voz. Percebíamos, naquele instante, que também seríamos objeto. 

Objeto/instrumento capaz de ouvir e registrar as suas histórias e poder transmitir as suas 

memórias. Daí, a materialidade deste trabalho acadêmico: a possibilidade de contar mais uma 

versão da história da cidade de Janduís, sob a inspiração em Walter Benjamin, para quem só 

perde o sentido aquilo que no presente não é percebido como visado pelo passado. (CHAUÍ, 

2007.  

Inspirada no que sugere Martins (2008, p. 52) que o “novo herói da vida é o homem 

comum imerso no cotidiano” e que o cotidiano com os “seus usos e costumes” não poderia ser 

interpretado somente pelo residual; a vida cotidiana é o resultado do vivido, portanto, no 

percebido e no concebido e nela decifrada, e até mesmo da incorporação dos pequenos 

acontecimentos e das concepções do senso comum que intermedeiam as relações e a inserção 

do homem comum nos processos históricos.  Certamente, daí decorre, cada vez mais crescente, 

o interesse da sociologia pelo cotidiano das pessoas (assim como a vida com os seus desafios), 

que tem se constituído em referência de novos estudos sociológicos que se traduziria em 

esperanças para a sociedade, mas, que esses só teriam consistência se levasse em conta as 

contradições do processo histórico que o produzem. Sem isso, para o autor é alienação.  

Porque é no pequeno mundo, no seu refúgio de todos os dias, onde está o tempo e o lugar da 

eficácia e das vontades individuais. Exatamente nessa sociologia da vida cotidiana é o lugar 

onde reside a força da sociedade civil, “é fazer a história sem saber que está se fazendo”. 

(MARTINS, 2008, p. 125). 

Na perspectiva de que a “vida na sua simplicidade” continua despertando o interesse e 

se constituindo em objeto de conhecimento da sociologia nos dias atuais, nos inspiramos sob 
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tal pressuposto para pesquisar a memória social de Janduís, tendo como premissa que trabalhar 

com a memória implica, necessariamente, repensar essa história com base nas narrativas desse 

grupo de pessoas idosas4 (ou velhas) da cidade buscando compreender seus processos 

históricos e as circunstâncias em que eles recordam no presente.  

Contar suas histórias faz parte das alegrias da convivência, além do que para eles não 

lhes pesa, tampouco lhes cansa, já que é uma atividade lúdica que flui naturalmente, épica por 

excelência como bem nos lembra Walter Benjamin (1980), e que trabalhar com narrativas 

orais é reconhecer a importância das pessoas como testemunhas do passado, ouvi-las, e 

descobrir que elas têm sempre algo interessante a dizer, de acordo com Paul Thompson (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4A categoria “velho” engloba indivíduos a partir dos 60 anos.  Há estudos que propõem os seguintes recortes: 
jovens idosos (de 65-75 anos);  idosos-idosos (acima de 75 anos) e ainda, idosos mais idosos (com mais de 85 
anos). Esses mesmos estudos (Johnson, 1987, apud Debert, 1999, p. 62) criticam englobar o indivíduo de 60 
anos nessa categoria por considerar uma diversidade no controle de uma série de recursos entre aqueles que têm 
60 anos e os outros 20 ou 30 anos mais velhos.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

  A empiria deste trabalho emerge de um lugar e de um contexto tantas vezes 

visitado e partilhado e de sentimentos de curiosidade e de pertença. Circunscrito no tempo 

presente, a cidade de Janduís, se apresenta como uma realidade a ser desvelada, e o nosso 

objeto de pesquisa, pouco a pouco sendo construído. Já não nos preocupávamos  tão somente 

com a inquietação primeira: o que revelar ou o que excluir do videodocumentário sobre os 

velhos da cidade, sem dúvida, nosso ponto de partida. O que se apresentava agora como 

estrutura fundante para nossa pesquisa era compreender o que eles recordavam? Como eles 

recordavam?  Por que eles recordavam? E quais as circunstâncias em que eles recordavam? 

 Nosso desafio constituiu-se, então, da necessidade de definição e construção do nosso 

objeto de pesquisa - o velho ou idoso (que recorda), da cidade de Janduís, o que, na percepção 

de Bourdieu (1998), por se tratar de um objeto tantas vezes já estudado, e uma categoria, ela 

própria pré-construída, seria necessário estabelecer um ponto de ruptura para que esse objeto 

“banal” se constituísse em problema, a partir desse objeto comum: o velho, e dessa realidade 

comum: o cotidiano. Dessa forma, a pesquisa aqui apresentada tem como objeto de estudo não 

somente a vida daqueles indivíduos, mas, sobremaneira, a realidade objetivada com base em 

suas memórias, cujos relatos compõem este trabalho, narrando suas práticas comuns, e suas 

lembranças no tempo presente, suas experiências particulares, “as frequentações, as 

solidariedades e as lutas que organizam o espaço onde as narrações vão abrindo um caminho 

que significará delimitar um campo” como sugere Certeau (2009, p. 35).    

 Na presente pesquisa, o velho se insere numa dimensão de sujeito histórico que narra a 

sua vida e a vida cotidiana de Janduís, como um narrador benjaminiano: aquele que narra com 

base no que viveu e no que lembrou - narrador da sua própria experiência. ((BENJAMIN, 

1994), e a sua narrativa como prática de (re)inserção social. (BOSI, 2007). Hora de 

desempenhar a função por excelência da lembrança, de uma lembrança não feita de hábitos, 

capaz de sair das determinações atuais. Uma lembrança que revive o passado. Uma memória 

liberta das atividades profissionais e até familiares. Esta, a memória que nos interessa - a 

memória de velhos de Janduís. Delineia-se, portanto, a nossa investigação e a nossa 

proposição: eles recordam porque existem as condições essenciais para o exercício da 

recordação pela preservação dos seus quadros de referências, premissa inalienável da Teoria da 

Memória Coletiva de Halbwachs (1950). 
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A princípio, tínhamos como objetivo ouvir os “velhos” mais idosos que tivessem 

alguma atividade social. Contudo, tal experiência não foi viável, visto que, nas três primeiras 

abordagens, encontramos indivíduos em um estágio de senescência bastante adiantado. 

Entendemos que esses já não dispunham das condições necessárias para narrar suas vidas, por 

se tratar de pessoas com muita dificuldade na fala e na audição.  Procuramos outros velhos que 

não apresentassem limitações físicas para narrarem suas histórias. Decisão, a nosso ver, que 

não alterou o curso do trabalho, preservando-se a diversidade na hierarquia social da cidade.  

A pesquisa de campo foi realizada com um grupo de oito sujeitos, de ambos os sexos, 

sendo quatro homens e quatro mulheres, com setenta anos ou mais. A ferramenta principal se 

constituiu da escuta de relatos de vida desse grupo e da análise de suas narrativas, numa 

abordagem qualitativa, cuja condição era tão somente a experiência de, em comum, terem 

vivido em Janduís5 toda a sua vida (ou a maior parte dela) e ainda permanecerem na cidade 

durante a velhice.                       

A pesquisa não objetivou a comprovação da veracidade, tampouco o confronto das 

narrativas: o que pretendíamos era que, ao narrarem suas trajetórias de vida, partindo de uma 

proposta biográfica, os sujeitos pudessem revelar aspectos do cotidiano presente da cidade e da 

sua memória.  Exatamente por isso, a preocupação já se insurgiu na escolha do método, quem 

são as vozes que devemos ouvir? Como escolhemos a quem ouvir? A história oral tem a 

mesma credibilidade que as fontes documentais? Até que ponto a evidência é confiável? A 

reconstrução do passado sugerida baseia-se na autoridade de quem? De quem são as vozes que 

estamos nos apropriando em Janduís?   

Na perspectiva de responder a algumas dessas questões, o grupo pesquisado adveio das 

mais diferentes posições sociais: barbeiro, ceramista, costureira, comerciante, ex-político, 

produtor rural e donas de casa. As lembranças evidenciadas neste trabalho são decorrentes da 

escuta e do registro das suas evocações a partir de uma pergunta inicial comum a todos os 

sujeitos pesquisados: “como foi a sua vida quando jovem em Janduís e como era a cidade na 

época da sua infância e da sua juventude?” Isso estimulou as lembranças do trabalho, da feira, 

das festas, entre outras. Dessa pergunta, as subsequentes foram decorrentes do curso e do 

contexto da narrativa, por vezes, redirecionadas, outras vezes, mais extensivamente exploradas 

para reforçar alguns aspectos da sua trajetória e do cotidiano da cidade, ressaltando que todos 

                                                
5 Janduís possui uma população de 5.340 habitantes de acordo com o Censo realizado em 2010 pelo IBGE. Esse 
resultado evidenciou uma diminuição da sua população que, de acordo com a última contagem em 2000, foi de 
5.560 habitantes. 
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os sujeitos entrevistados foram previamente contatados e demonstraram entusiasmo ante a 

possibilidade de contarem suas trajetórias de vida.  

Assim, a articulação entre a história e a memória traduziu as percepções do grupo por 

serem representações polissêmicas do passado, que revelam as crenças e os sentimentos 

construtores de uma memória coletiva, além de que a história oral oferece a possibilidade da 

produção de uma memória que pode “transformar tanto o conteúdo quanto a finalidade da 

própria história”, assinala Thompson (2002, p. 22). O conjunto dos relatos das trajetórias de 

vida também não pretendeu obter uma amostra que evidenciasse representatividade estatística: 

tão somente buscou-se estabelecer um recorte empírico das trajetórias como percurso 

metodológico, cuja interseção é a realidade social que articula a memória e a história pela 

narrativa. 

O presente trabalho está estruturado em cinco partes: introdução, conclusão e os 

capítulos que se seguem: um em que tematizamos a feira de Janduís como o lugar central de 

rememoração dos sujeitos; um em que contextualizamos o tempo e o lugar das narrativas - a 

cidade de Janduís, para referenciar a comunidade afetiva onde se realizam as recordações: e 

um capítulo inicial em que promovemos uma reflexão acerca da velhice, com base em estudos 

bibliográficos e outras fontes contemporâneas que tratam sobre a condição do idoso no país, de 

modo a ampliar nossa percepção sobre a temática, como também sobre a abordagem teórica da 

memória coletiva.  

No percurso dissertativo que ora apresentamos as lembranças, pelas narrativas (fruto da 

pesquisa de campo), estão presentes no decorrer de todas as suas sessões, pela compreensão de 

que os narradores ou como denominamos “os sujeitos recordadores” são os TESTEMUNHOS 

DE UM TEMPO VIVIDO, cujo subtítulo: fragmentos e contextos de uma narrativa de 

Janduís-RN, revela o resultado desse itinerário narrativo/interpretativo. Para aquisição do seu 

corpus conceitual, nos valemos, entre outros, de Bosi (2007), Beauvoir (1984, 1990), Debert 

(1997, 1999), sobre a condição do idoso; Bourdieu (1996 e 1998), Giddens (1997, 1990, 

2003), Connerton (1999), Benjamin (1994), Halbwachs (2006), Pollak (1989, 1992), 

Thompson (2002), Nora (1993),  Almeida (2008), abordagens sobre a memória coletiva.  

A utilização da história oral, como metodologia de referência, além de se constituir 

numa possibilidade de evidenciar dados e informações sobre a história da cidade, permitiu a 

apreensão de traços sociais característicos do grupo e se constituiu em um espaço privilegiado 

entre a subjetividade e a objetividade. Consideramos, também, que trabalhar com história oral 

é, obrigatoriamente, transpor barreiras disciplinares, no nosso caso, da história e da literatura, 
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mesmo que tais incursões não implicassem aprofundamento nessas disciplinas, mas 

compreendendo que as ciências sociais são constituídas por interpretações, explicações e 

teorias, e, inclusive por histórias narradas, escritas e oralmente contadas, portanto, da 

necessária interdisciplinaridade, por nos fornecerem um material extremamente rico para 

análise, como diz Certeau (2009), é o prazer de contar, com pertinência científica. Nos relatos 

orais, encontramos o reflexo da dimensão coletiva na narrativa a partir da visão de cada 

indivíduo. Optamos pela entrevista livre com a utilização do instrumento da história de vida, 

sendo que, no decorrer da narrativa, em algumas situações que exigiram uma interação maior 

entre o entrevistador e entrevistado, procuramos tematizar para ampliar ou esclarecer certos 

aspectos no curso da narrativa.  

O relato de uma vida como instrumento de pesquisa, além de ser uma ocasião em que 

o entrevistado narra fatos que marcaram a sua trajetória de vida, constitui, também, um 

momento privilegiado para a pesquisa, já que valoriza o testemunho vivo de épocas ou 

períodos históricos a que nos propusemos investigar. A opção pelo método biográfico se deve 

ao reconhecimento de que a modalidade narrativa autobiográfica abrange um espaço rico para 

análise das trajetórias e dos resultados da interação e de comunicação entre sujeito e história 

com o objetivo de promover a conexão entre indivíduo e sociedade. A narrativa 

autobiográfica atribui existência de sentido aos acontecimentos narrados por parte do 

entrevistado e promove conexões que imprimem coerência e significado à narrativa 

(BOURDIEU, 1996). A interpretação dos fenômenos e a atribuição dos significados não 

requerem (obrigatoriamente) o uso de métodos e técnicas estatísticas: a fonte direta de coletas 

de dados é o ambiente natural onde a ação acontece, pois consideramos que a relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito institui um vínculo indissociável que não pode ser 

traduzido em números. 

Para Bourdieu (1996), trabalhar com história de vida é aceitar a narrativa como um 

jogo, um caminho, e a trajetória como o percurso com as suas encruzilhadas, cujos trajetos só 

ganham sentido inserido nas regras desse jogo, de uma vida organizada como uma história; 

com começo, meio e fim. Portanto, a opção metodológica de trabalhar com história de vida é, 

pelo menos,  “pressupor, [...] que a vida é, inseparavelmente, o conjunto de acontecimentos de 

uma existência individual, concebida como uma história e a narrativa dessa história. É o que 

diz o senso comum”. (BOURDIEU, 1996, p. 74).  

Registrar aquelas trajetórias de vida era também, de certa forma, (re)contar a história 

da cidade que não estava registrada em documentos oficiais, e de acontecimentos não 
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vivenciados pela população atual. Lembranças, algumas tão bem elaboradas e num suporte 

tão misteriosamente frágil, que é o tempo de poder lembrar e o da finitude da vida, revelavam 

muito mais: falavam de acontecimentos vividos intimamente, num tempo distante, e falavam 

de uma história da cidade, contada e vivida de forma individual, também era social, era 

coletiva, considerando que: “a vida como um todo coerente é uma aposta metodológica do 

entrevistador com a cumplicidade do entrevistado”, o que, segundo Bourdieu (1996), é uma 

criação artificial de sentido: sujeito e objeto da biografia, entrevistador e entrevistado, têm, de 

certo modo, o mesmo interesse em aceitar o postulado do sentido da existência contada. 

(BOURDIEU, 1996, p. 74-89).   

Thompson (2002, p. 138) recomenda que a “evidência oral deva ser considerada do 

mesmo modo como se avaliam os outros tipos de evidências históricas”, inclusive adverte: 

“[...] se as fontes orais podem, de fato, transmitir informação ‘fidedigna’, tratá-las 

simplesmente como um documento a mais, desconsidera-se a riqueza do testemunho subjetivo 

falado.”  

A narrativa é uma modalidade que situa os agentes por referência ao seu lugar através 

das suas histórias de vida. Para Connerton (1999), essa modalidade também referencia os 

contextos sociais e o seu lugar na história, porque a “narrativa de uma vida faz parte de um 

conjunto de narrativas que se interligam, está incrustada na história dos grupos a partir dos 

quais os indivíduos adquirem a sua identidade.” (CONNERTON, 1999, p. 24). As histórias 

orais procuram “dar voz àquilo que, de outro modo, permaneceria mudo, ainda que não 

ficasse sem vestígios através da reconstituição das histórias de vida individuais” afirma 

Connerton (1999).  Sendo assim, não foi nosso objetivo estabelecer um padrão narrativo 

linear; afinal, não pretendíamos um curriculum vitae do entrevistado e sim os ciclos básicos 

de suas vidas, construídos por semana, por anos, por uma geração. Também não pretendemos 

uma recuperação de dados biográficos de cunho individualista e psicológico, mas a 

reconstrução, através dos relatos autobiográficos, da trajetória histórica e social do grupo, ou 

ainda, das forças que constituem o seu campo social, considerando, sobretudo, que a história 

de uma vida faz parte da história de modo geral, de uma história não dissociada do seu 

processo histórico.  

Nossa abordagem aconteceu em suas residências (na presença de familiares), na igreja, 

na barbearia, lugares também de afetos para aqueles recordadores. As entrevistas foram 

marcadas, a todo tempo, pela cordialidade entre entrevistado e entrevistador. Para cada um, 

uma abordagem particular. Também o verbo “recordar” lembra Connerton (1999), “pertence a 
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uma diversidade de construções gramaticais e as coisas recordadas pertencem a muitas 

espécies diferentes”. (CONNERTON, 1999, p. 20). 

Para situar o lugar da nossa pesquisa (no passado e no presente), utilizamos a 

observação direta da feira livre da cidade, o lugar mais evocado em todas as narrativas, 

definido, neste trabalho, como um lugar de memória, como concebe Nora (1993). As 

observações da feira aconteceram de modo assistemático e livre (em dias variados)6. 

Observamos também situações ordinárias para identificar as vivências dos sujeitos no 

cotidiano da cidade, além da escuta de depoimentos de outros informantes locais para a 

contextualização do campo empírico - a cidade de Janduís.  Portanto, nossa abordagem 

trabalhou com valores, crenças, hábitos, atitudes, representações e opiniões. 

Como diz Nora (1993), a memória se alimenta de lembranças vagas, é afetiva, é 

mágica, é global, mas, sobretudo, um elo vivo no eterno presente. Portanto, nossa ênfase 

também foi a observação na feira livre no presente. Naquela procuramos observar a inserção 

social da população idosa como usuária ou transeunte, tomando a feira como espaço vivo 

aberto à dialética das lembranças. A feira do passado (pelas memórias) e do presente como  

campo de observação da pesquisa, entendendo esses espaços como lugares de encontro, pelas 

lembranças e pelas vivências no presente, como “lugares” onde se processam as memórias. 

Nesse contexto, a observação livre e a entrevista aberta se ligam à história oral como 

formas de registro e de captação das vivências para interpretação das falas do grupo 

pesquisado, como recurso para identificar alguns elementos constitutivos da história social de 

Janduís. 

 A utilização do recurso audiovisual e fotográfico foi importante por reconhecê-lo 

como suporte capaz de captar o instante real, reconhecendo o poder que a imagem suscita na 

nossa cultura contemporânea. O “retorno da narrativa” com imagens faz da memória uma 

experiência intensamente retiniana e poderosamente televisual, sugere Nora (1993). São 

recursos já completamente incorporados às ciências sociais7 e à antropologia, pela 

                                                
6 As observações da feira aconteceram nos dias: 22/03, 04/04 e 03/05/2010 e 21/02/2011, consistindo de observação 
direta, gravação em suporte audiovisual (dia 22/03), de entrevistas abertas com feirantes do interior do Mercado 
Público e de depoimentos de pessoas que são reconhecidas na cidade como conhecedoras da história do lugar e, 
sobretudo, da observação da presença de idosos na feira.  
 
7 No Brasil, a primeira vez que se utilizou a expressão “antropologia visual” foi, em 1973, por John Collier.  
 Antropólogos renomados já faziam uso desses suportes por entender que favorecem a percepção de aspectos 
cognitivos importantes e inatingíveis pela linguagem verbal. O uso do cinema e do vídeo tem o “poder de 
fascinar pela fidelidade das imagens chegando fazer crer ao receptor que as imagens são mais reais do que o 
próprio referente”. Sobre a utilização desse suporte, ver Kohatsu, L N. O uso do vídeo na pesquisa do tipo 
etnográfico: uma discussão sobre o método. Psicologia na Educação, nº 25. Instituto de Psicologia da USP, São 
Paulo, 2007. 
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possibilidade de captura de aspectos cognitivos importantes, porque, pela imagem, o sujeito 

representa a si mesmo.  

Consideramos oportuno observar que, tanto quanto a opção metodológica, a 

neutralidade, a objetividade e a subjetividade, também as imagens, nunca são neutras e nem 

totalmente objetivas. Ao contrário do que se pensa habitualmente “a imagem não seja 

restituição, mas reconstrução - sempre uma alteração voluntária ou involuntária da realidade. 

[...] E se, do ponto de vista da criação, [...] as imagens não são neutras, mas, pelo contrário, 

produto da intencionalidade que as produziu, o mesmo se pode afirmar quanto à recepção 

delas.” (KOHATSU, 1989, p. 66).  

A feira livre de Janduís, se constitui, portanto, para a nossa pesquisa, como o “lugar” 

mais lembrado pelo grupo de recordadores, lugar onde se produziram as memórias (no 

passado) e onde se processam as memórias no presente, sob os diversos aspectos: as 

sociabilidades no passado e no presente, do abastecimento da população do campo e da cidade, 

sendo, portanto, um lugar de mediações, mas, sobremaneira, o lugar (geográfico) onde se 

localiza a origem da cidade e dos relatos recorrentes dos conflitos (brigas) que acabavam em 

“bofetes”,  mas, sobretudo, lembrada no presente, a feira é um “lugar que não existe mais”, 

constitui, dessa forma, relatos de uma feira das suas memórias, ou seja, a feira como um lugar 

de memória. Para Nora (1993), a não mais existência de um evento, como meio de produção 

de memória, pode se constituir em lugar de memória. Ressaltamos que a feira de Janduís, no 

presente, tem a importância econômica e social de uma feira rural do interior do Nordeste, 

como um espaço da comercialização semanal de produtos, de abastecimento (compra e venda) 

da população das zonas urbana e rural, mesmo que repercuta em menor intensidade na 

economia local (ao contrário do passado, segundo as narrativas), ela ainda se constitui em um 

lugar de encontros. Junto com o “encolhimento” da feira, evidenciado pelas narrativas, ainda 

se manifesta como lugar de transformações, em particular, pela ampliação da presença 

feminina nos seus espaços de comercialização, como vendedoras. (GARCIA, 1984).  

Assim, a feira de Janduís, do passado e do presente constitui campo da nossa 

experiência, como representação simbólica e lugar de identidades do grupo, mas também pela 

ampliação da presença feminina nos espaços de comercialização, resultado das transformações 

históricas do espaço social na região, viabilizada pela experiência associativista da agricultura 

familiar de melhoria de renda. Salientamos que não nos debruçaremos sobre objetivações 

acerca da feira: referimo-nos a como lugar simbólico de produção de memórias, como propõe 
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Nora (1993), e como o fenômeno que demarcou o tempo histórico da cidade, como descreve 

Antonio Cândido de Almeida (2008) e também os seus moradores mais antigos.  

A centralidade da feira se evidencia através dos relatos sobre uma confusão logo na 

primeira feira em 1925 (ou 1926) do século passado, quando o pequeno povoado esboçava o 

seu projeto de vila.  Episódio que a particulariza e a identifica, até hoje, de forma carinhosa na 

maioria das vezes, conforme descreve Almeida8, mas reproduzida, ao longo dos anos, 

constituindo-se numa narrativa completamente incorporada ao discurso na cidade, que não se 

limita aos seus moradores mais velhos. (ALMEIDA, 2008, p. 31). 

 

Logo na primeira feira 
Os cabras de Dito Saldanha 
A título de brincadeira 
Mostraram sua façanha 
Formaram uma confusão 
Confiados no patrão 
Que gozava de renome 
Dentro de poucos segundos 
Foi bofete em todo mundo 
E daí nasceu o nome. 

 

Praticamente, em todas as narrativas, e, em particular, as masculinas, esse episódio foi 

lembrado com alguma variação na forma de contar, mas com a mesma estrutura na narrativa. 

Em comum, o “bofete”, como motivo da origem do apelido do antigo nome do lugar: São 

Bento do Bofete. Passado mais de meio século, tal apelido é contado e lembrado pela 

população e não se ousa discordar, embora a cidade “oficial” (as instituições públicas) não o 

invoque, ou pelo menos, não o reforce nas suas comemorações cívicas.  

De acordo com as narrativas orais e a literatura local, a feira definiu o lugar do 

surgimento da cidade, sendo “o surgimento de uma cidade” um dado construído, pois não se 

sabe ou não é possível precisar, exatamente quando ela surgiu. Inferimos, pelas narrativas, que 

a feira com a sua particularidade (os bofetes) tenha dado origem à cidade de Janduís, dado que, 

historicamente, as feiras foram responsáveis por promover novas aglomerações humanas, que 

resultaram na formação de novas cidades em todo o mundo. (WEBER, 1979 apud VEDANA, 

2004). No Brasil, particularmente, no Nordeste, as feiras promoveram o surgimento de 

inúmeras delas. (MOTT, 1975). 

                                                
8Folhetos de Saudade – rimando com Janduís, o sertão e as Pinturas, (orgs) Almeida, M. D. de., e Almeida, E. P. 
Natal: EDUFRN, 2008.  Neste trabalho, ele é referência e também um dos narradores. Na obra ele relata fatos e 
situações vividas por pessoas da cidade, muitas dessas ainda vivas e algumas pertencentes ao grupo dos 
recordadores do presente trabalho.  
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A feira e os mercados, em qualquer cidade, são os locais, por excelência, das trocas 

sociais, cujos espaços, de acordo com Da Matta (1975), se constituem em esferas de ação 

social de domínios culturais institucionalizados, visto que são espaços capazes de produzir 

emoções reais, constituindo-se em categorias sociológicas de análise importante onde 

acontecem trocas sociais fundamentais para a organização e coesão social do grupo.   

Em Janduís, a segunda-feira, além do dia de “fazer a feira”, como recorda um de seus 

moradores: era considerado um dia de festa para os janduienses porque era o dia do encontro 

com os amigos, e o mercado público era o lugar (geográfico) que delineava a paisagem social 

da cidade, no passado, como nos dias atuais. Assim, além de demarcar o seu tempo histórico, a 

feira de Janduís é a principal referência da identidade coletiva da cidade. Por nossas 

observações, já foi possível identificar alguns aspectos da feira de Janduís do presente: o lugar 

de rememorações nos encontros semanais no espaço da feira; a implantação do agronegócio, 

proveniente dos movimentos sociais das comunidades rurais, que aumentou a oferta de 

produtos hortifrutigranjeiros, trazendo, consigo a ampliação dos espaços femininos nesse tipo 

de comércio tradicionalmente masculino; e a manutenção do modelo convencional (feira 

utilitarista) com um pequeno número de feirantes que fazem o circuito das feiras da região, e a  

inexpressiva presença de idosos na feira atual, mesmo que estudos apontem o impacto 

financeiro nas feiras das pequenas cidades, promovido pela receita advinda das aposentadorias 

dos idosos.     

A feira, objeto de análise no segundo capítulo, será, mais expressivamente, a feira das 

memórias dos sujeitos recordadores, instituída como lembrança, produto de um sedimento 

histórico e seu elemento de recordação. Analisaremos, também, a feira percebida no presente, 

na perspectiva de compreender como os recordadores reelaboram suas lembranças, 

referenciando-as no presente. Objetivamos também, evidenciar aspectos da vida cotidiana da 

cidade com base na experiência dos sujeitos envolvidos, outras experiências coletivas de 

situações ordinárias nos lugares de convívio como a barbearia, as festas, o mercado público, a 

igreja, as conversas nas calçadas, entre outras,  tomando o cotidiano da cidade como o campo 

da nossa experiência.  

Tal procedimento se faz necessário para a contextualização do campo social e das 

trajetórias enquanto identidades narrativas que irão referenciar o tempo e o lugar desses 

recordadores9 (intérpretes do seu tempo), para a pesquisa, e a de interpretados quando narram 

suas existências, e, ainda, a interpretação histórica dos acontecimentos, suas vivências como 
                                                
9  Designação dada, na pesquisa, aos sujeitos narradores do grupo pesquisado, que diz respeito ao ato de registrar 
os relatos orais, enfatizada por Marilena Chauí na apresentação da obra Lembranças de Velhos. (BOSI, 2007).  
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consequência da sua inserção no tempo presente. Definimos, portanto, o contexto no qual 

desenvolvemos a nossa pesquisa, em que o vivido e o lembrado no cotidiano do grupo é o 

pulsar das nossas inquietações e o objetivo da nossa dissertação.   

Consideramos, também, como premissa, como alerta Pollak (1989), que o ato de narrar 

é seletivo, um embate entre o que lembrar e o que esquecer; um jogo permanente entre o 

narrável e o inarrável, da lembrança e do esquecimento. Em consonância ao que sugere Nora 

(1993), de que a memória é a tradição vivida, visto que a memória é vida, ela não se acomoda 

a detalhes, é flutuante, são particulares, são simbólicas, e são coletivas quando emergem do 

grupo que ela une. (HALBWACHS, 2006)10.  A memória “tece” os fios entre os indivíduos, 

lugares e acontecimentos, mais do que recuperá-los, resgata-os ou ordena-os.  

A proposta metodológica de ouvir histórias de velhos (ou idosos) de Janduís que 

narravam trajetórias de vida nos redirecionou a fazer um percurso mais alargado – 

compreender a condição própria da velhice no tempo: saber como a sociedade via o idoso e de 

como a sua imagem, de modo geral, é a de um velho que “já não tem mais serventia” reforçado 

pelo discurso homogeneizante da sociedade que conduz o indivíduo que já não se encontra 

inserido no mercado de trabalho à degradação e ao “descarte social”.  

No presente trabalho, abordaremos a questão da inserção/exclusão do velho na 

sociedade a partir de estudos sobre a velhice no mundo contemporâneo, resultado das grandes 

transformações pelas quais passou o conjunto da sociedade, mais acentuadamente análise 

sobre culturas ocidentais capitalistas. Transformações que não só alteraram o modo de 

produção da sua riqueza, mas sobremaneira, a sua relação com o velho: antes, uma figura 

revestida de prestígio (nas sociedades ditas tradicionais) como o guardião da memória e da 

tradição, condição esta que lhe que imprimia status dentro do seu grupo social. Nas sociedades 

modernas, onde o trabalho é o regulador de todo o conjunto da vida social “ficar velho” 

significa estar excluído do mundo do trabalho e, portanto, estar, em larga medida, “excluído” 

também da vida social. É preciso desmistificar a hipocrisia que cerca a condição do 

velho/idoso diz Beauvoir (1990) ao propor uma mudança radical na nossa sociedade para que 

todos os homens permaneçam seres humanos durante todo o tempo em que estiverem vivos.  

Esse indivíduo que, conduzido prematuramente ao “descarte” por se encontrar no 

declínio da sua vida tanto biológica quanto social, assume, na nossa pesquisa, um novo status: 

a de narrador/recordador, consoante ao que propõe Marilena Chauí, que o ato de lembrar 

reconduz o indivíduo, pela memória, à dimensão de um trabalho sobre o tempo e no tempo, 
                                                
10 1950, ano da primeira publicação de A Memória Coletiva, obra fundante da teoria da memória coletiva. 
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apontando uma nova possibilidade de se relacionar com o velho “num outro horizonte, a figura 

laboriosa da velhice, trabalhando para lembrar.” (BOSI, 2007, p. 20). Entretanto, se faz 

necessário compreender que a velhice, em qualquer sociedade, é um processo inexorável, uma 

condição inalienável, e aceitar que, no nível humano, “é uma construção sempre inacabada de 

equilíbrio entre todos os fatores e forças que atuam na vida e é a última chance que a vida nos 

oferece para acabar de crescer, madurar e finalmente terminar de nascer. (BOFF, 2003). 

Nesse aspecto, ouvir o velho de Janduís precedeu entender, mesmo que minimamente, 

as transformações ocorridas na condição social que o idoso ocupa na cultura ocidental.  De 

guardião das tradições e da memória nas sociedades tradicionais, como nos sugere Giddens 

(1996); à condição de excluído da vida produtiva nas “sociedades do trabalho”, como aponta 

Offe (1989), mas, ainda que, mesmo metaforicamente, a velhice pode ser entendida como um 

tempo diferente naquele estágio da vida: um tempo privilegiado para atividades livres dos 

constrangimentos do mundo profissional e familiar, conforme aponta Debert (1997; 1999), 

cuja abordagem será exposta no primeiro capítulo deste trabalho. 

Falar de uma existência subjaz o ato de recordar e esse é um ato eminentemente 

individual. Tal pensamento permeou a maior parte do século XX e já era difundido no âmbito 

da filosofia (Bergson)11 e da psicologia interpretativa do inconsciente (Freud) desde o século 

XIX. Somente a partir da proposição de Halbwachs (1950)12 de que a memória produz 

lembranças que falam pelo indivíduo e também pelo coletivo, instaura-se uma nova percepção 

sobre a memória, especificamente de uma memória coletiva. Para ele, a função primordial da 

memória era a de promover laços de filiação entre os membros de um grupo tomando como 

base o seu passado coletivo. Com essa proposição, Halbwachs  (1925) insere a memória como 

objeto de investigação científica no campo das ciências sociais. Segundo ele, é impossível 

conceber o problema da recordação e da localização das lembranças se não tivermos, como 

referência, a realidade social que habita esses indivíduos. A esse “lembrar coletivo”, 

                                                
11Considerado o mais importante filósofo francês do início do século XX, Henri Bergson distingue duas espécies 
de memória: a memória que consiste no hábito, e outra que seria a recordação, a primeira sendo uma operação 
mecânica do ato de lembrar. Exemplifica com ato de “lembrar” de uma lição como uma operação mecânica em 
que foram adquiridos certos hábitos.  Enquanto que recordar um acontecimento é uma experiência única, seria 
este, a verdadeira memória. Para Bergson, existe uma relação entre matéria e espírito. Para ele, a memória é 
matéria e é espírito. (BOSI, 2007). 
12 Integrante da segunda geração da Escola Sociológica francesa desenvolveu o conceito de “memória coletiva” 
em três obras: Os Contextos Sociais da Memória (1925), primeiro dos três trabalhos sobre memória onde 
apresentou as suas percepções sobre a memória e de como o passado é recordado no seio do grupo. Em A 
Topografia Lendária dos Evangelhos na Terra Santa (1941) fez um estudo histórico sobre os cristãos e como eles 
se utilizaram das memórias na sua formação durante as visitas a Jerusalém, e, finalmente, a mais importante das 
suas obras: A Memória Coletiva (1950), obra póstuma em que aplicou a sua teoria à análise e às percepções da 
memória no tempo e espaço e as diferenças entre história e memória, além de abrir um novo caminho para o 
estudo sociológico da vida cotidiana. (HALBWACHS, 2006). 
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engendrado de tantas maneiras, num processo de reconstrução do passado, ele definiu como 

memória coletiva: 

 
Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que estes nos 
tragam seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de 
concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato 
entre uma e as outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a 
ser reconstruída sobre uma base comum (HALBWACHS, 2009, p. 39). 
 

 Para o autor, todo grupo social desenvolve uma memória do seu próprio passado 

coletivo e essa memória é indissociável da manutenção de um sentimento de identidade. 

Entretanto, devemos considerar que o exercício da lembrança fala de um tempo, e a ideia de 

temporalidade está diretamente ligada ao sujeito que fala da sua existência, trazendo consigo 

pela narrativa, além das suas experiências vividas, os testemunhos do que “ouviu falar:” 

levando-se ainda em conta também do que ele não quer ou não pode falar. Falar de suas 

lembranças com os hiatos de memória próprios do ato de lembrar.   

 Em Janduís, a memória coletiva também trabalha com o não querer lembrar e com os 

esquecimentos.  A fama de “cidade violenta” é superficialmente contada e a forma de lembrar 

e narrar sobre “os bofetes” ocorre de modo jocoso. O histórico de “brigas e bofetadas” nas 

feiras pertence aos relatos de origem da cidade, ainda que esses episódios tenham deixado de 

acontecer, ou que se manifestem de outra natureza. O tempo presente silencia as narrativas 

pela opressão ao discurso de alguém que habita uma cidade incrustada em uma região 

reconhecidamente violenta, a Região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, envolvendo 

brigas de famílias, assassinatos, ações de grupos marginais, ocorrências de assaltos a bancos, a 

transportes coletivos, roubos a residências e ao comércio local na área urbana e nas 

propriedades rurais. Essas ações marginais são intensificadas pela fragilidade da segurança 

pública na região, como são noticiadas.13  Tais episódios alimentam o imaginário da população 

local, de que a região Oeste do presente não está tão distante do passado, da “época” de brigas 

no mercado no final da feira, e de tantos outros acontecimentos violentos que marcaram a 

cidade, no início do século XX, que hoje atualizam o anedotário da cidade.  

                                                
13 (1) Pistoleiros serão julgados nesta quarta em Mossoró  (...) A motivação para as mortes, segundo o acusado, é rixa 
de família. Fonte: jornal eletrônico nominuto.com - quarta-feira, 27/02/2008.   
 
(2) Pai e filha são executados em Janduís; polícia acredita em rixa familiar – (... ) A polícia já está investigando 
os assassinatos e acredita que os crimes tenham sido motivados por causa de uma rixa. (...). 
Fonte: b: noticiasdorn.com – sexta-feira, 25/02/2011. 
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 Falar nos espaços privados (intimidade da casa) sobre as mortes por “encomenda”, as 

emboscadas, é reconhecer que, em Janduís, existe “uma memória subterrânea opressora”, pois, 

mesmo quando narram, trazem de forma superficial esse histórico. (POLLAK, 1989).      

Essa área de conflito entre “o que lembrar” e “o que esquecer” e tudo que está contido 

nesse “entre” se constitui em um espaço singular dos dois contextos da narrativa, porque, 

exatamente nesse ponto, está o elo que une e separa os dois contextos: o que narrar e o que 

não narrar; do que lembrar e do que não lembrar. São, segundo o autor, as “zonas” 

problemáticas que fazem parte da estrutura social, e que, necessariamente, dizem respeito às 

categorias sociológicas de tempo e de espaço. (DA MATTA, 1997).  Esse dualismo para 

Pollak (1989) são as zonas de sombras nas lembranças de uns e dos outros, feitas de silêncios 

e dos “não-ditos” que, por vezes, provocam o esquecimento definitivo pelo não exercício da 

lembrança. Essa fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, 

também fazem parte da memória - de uma memória (coletiva) subterrânea da sociedade. 

Nesse aspecto, Pollak (1989) extrapola a tese de Halbwachs (1950), quando afirma que mais 

do que a seletividade existe um forte processo de “negociação constante” para conciliar a 

memória coletiva e as memórias individuais.  

Também a percepção da feira foi mediada pelo tempo presente influenciada pelas 

lembranças da feira do passado; daí a necessidade de retornarmos ao campo de pesquisa para 

perguntar como os sujeitos percebiam a feira no tempo presente. Posto que, até então 

estávamos envolvidos com as memórias da feira, de memórias de um passado lembrado no 

tempo presente, e a percepção desse presente.  

Para trabalhar com histórias de vida, ou seja, com a memória individual, também se faz 

necessário compreender o “caráter destruidor, uniformizador e opressor” da memória coletiva, 

diz Pollak (1989). Ao aprofundar essa questão, faz referência à memória coletiva nacional 

(reportando-se à Europa no século XIX) e à nação como a forma mais acabada de um grupo e 

mais completa de uma memória coletiva. Nesse ponto, ele expõe mais acentuadamente sua 

divergência a Halbwachs (1950) que dizia que a identidade (coletiva) precedia a memória que 

determinava o seu conteúdo, e ser a identidade estável e coerente, evidenciando, dessa forma, a 

sua adesão à teoria durkheimiana de coesão social, sem explicitar o “conflito” dos interesses 

antagônicos subjacentes à construção social do passado. Nesse sentido, Pollak (1989) defende 

a existência de uma memória subterrânea, uma “memória silenciada” ou uma “memória 

envergonhada” que, segundo ele, se trata de uma memória que reabilita a marginalidade e a 

periferia em oposição à memória nacional. Contudo, retoma Halbwachs (1950) quando afirma 
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que essa memória também é parte integrante da memória coletiva e que, em tempos de crise 

(como a guerra) ou sobressaltos, ela subverte o silêncio e aflora de forma brusca e mais 

acentuada. Com essa proposição, diz que a memória “entra em disputa” e, nessas 

circunstâncias, essa memória (subterrânea) coletiva também se constitui objeto de pesquisa 

sociológica, exatamente nessas zonas de conflito e de competição das memórias concorrentes.  

Em Janduís, essa lembrança não lembrada ou não pronunciada deve ser considerada; 

primeiramente, porque a violência, na região, é um fenômeno presente; depois, porque as 

lembranças dos conflitos na cidade e na feira estão bem vivas nas conversas dos mais velhos e 

nas da população atual.  As lembranças das brigas na feira carregam, em si, essa memória 

como sedimento histórico. Como afirma Nora (1993), os lugares de memória nascem e vivem 

do sentimento de que não há memória espontânea. 

Chegada a hora da pesquisa de campo surgiu um novo desafio: o distanciamento 

metodológico enquanto premissa do nosso trabalho (etnográfico), mantendo ao mesmo tempo 

o velho costume de “jogar conversa fora sentada na calçada no fim da tarde”, inspiração 

primeira da pesquisa, e o distanciamento que, no nosso caso, deveria ser obrigatoriamente 

necessário de modo a não se constituir em um luxo narcisista como adverte Bourdieu (1998, p. 

50-51).  Sem dúvida, tais advertências são pertinentes, como também a necessária objetividade  

como premissa metodológica inalienável à pesquisa. Igualmente, apostamos no que sugere 

Queiroz (1992) que entre a atitude de frieza e estranhamento ou do engajamento que permite 

adentrarmos na atmosfera das emoções e dos sentimentos, optamos pela segunda premissa: a 

do pesquisador engajado, mas, seja qual fosse esse objeto, ele não escaparia de ser apreendido 

pelo esquema conceitual da disciplina formadora de nossa maneira de ver a realidade à luz do 

entendimento da disciplina sociológica que promove a “refração necessária” para estudar 

qualquer sociedade, como propõe Cardoso Oliveira (1998, p. 19).  

Dessa forma, o desafio de conversar na calçada e ouvir histórias no fim da tarde em 

Janduís, além de prazeroso, se apresentava como condição e fonte primordial para nossa 

pesquisa de campo. Consciente de tal necessidade, mas também confiante de que, no decorrer 

da nossa experiência no campo e do fortalecimento de vínculos entre a população e o nosso 

trabalho podíamos avançar na condição de observador das suas vivências no tempo presente 

que, somados aos relatos de vida desses moradores mais velhos, evidenciaríamos fragmentos 

da história da cidade, revelados por essas e tantas outras falas, como referencial de análise para 

a construção teórico-metodológica da nossa pesquisa.  
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Nessa perspectiva, não se buscou tão somente a recuperação de dados biográficos dos 

indivíduos pesquisados. O que se pretendeu, mesmo de forma fragmentária (atributo próprio 

do ato de lembrar), foi uma reconstrução, pelas lembranças, da trajetória histórico-cultural e 

das forças que constituem o campo social do grupo pesquisado. Desse modo, buscamos 

compreender a experiência subjetiva e a memória coletiva do grupo pesquisado em Janduís, 

suas trajetórias de vida e as representações como objeto de análise do nosso trabalho. Histórias 

individuais que estavam imbricadas com a história da cidade.  
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2 TESTEMUNHOS DE UM TEMPO: DE UM TEMPO VIVIDO, LEMBRADO E 
CONTADO  

 
Essa lembrança é vida. A pessoa não continua vivendo nela, mas continua 
vivendo em nós. Enquanto aqueles que testemunharam sua vida viverem aqui 
na terra, ela também vive. Agora quando só existir uma nova geração que não 
a conheceu, aí então aquele morto deixou de existir. Portanto, cada vez que 
falei no nome de quem morreu, foi mais uma vez que aquele morto viveu na 
minha lembrança. (ALMEIDA, 2008, p. 26)14.  
                              

Testemunhos de um tempo vivido, lembrado e contado constituem relatos de 

experiências de vida, narrados por um grupo de velhos da cidade de Janduís, locus da nossa 

pesquisa. Dessa experiência, buscamos re(contar) a história da cidade, a partir de fragmentos 

das narrativas desse grupo, investido da condição de narrador, para nossa pesquisa, a de 

recordador, ancorado na interconexão da temporalidade de um presente e de um lugar; a 

cidade de Janduís, permitindo que ao narrarem suas lembranças, também possam vivenciar os 

seus esquecimentos e os seus silêncios.  

A lembrança é um ato do indivíduo, produzida num contexto de grupo pertence a uma 

base comum, produz dados que traduzem o coletivo que permite identificá-lo e distingui-lo 

dos demais. Essa base comum em Janduís diz respeito às lembranças do cotidiano vivido pelo 

grupo e pela ressignificação própria do ato de lembrar, acompanhadas de sentimentos como 

uma reaparição que liga o começo e o fim pelo trabalho da reflexão e da sua localização. Na 

narrativa de uma história de vida, temos a narrativa de uma existência e as lembranças são 

como as marcas deixadas pelo tempo da existência, se diferenciando da narrativa ficcional em 

que o extraordinário e o miraculoso são narrados sem que o contexto psicológico da ação seja 

imposto ao leitor.  

As histórias aqui narradas são relatos de vida de um grupo de pessoas e da própria 

cidade de Janduís. Histórias vividas de superação da pobreza, de exclusão social, de 

casamentos “arranjados”, da dependência alcoólica, das falências nos negócios, das confusões 

na feira, maternidades múltiplas, migrações, mas também de resistência, da aprendizagem de 

ofícios, de festas, de superação do vício, da dependência, da experiência de administrar a 

cidade, de amores vividos, dos rituais solenes, da fé professada aos santos católicos nos cultos 

                                                
14 Antonio Cândido de Almeida nasceu em Janduís (RN), em 1915, então Distrito de Caraúbas. Nessa obra 
póstuma (2008), descreve em versos a sua relação com a cidade e com os seus amigos de forma divertida e ao 
mesmo tempo melancólica. A obra se constitui em uma referência importante para o trabalho, visto que se refere 
a nomes e acontecimentos vividos em Janduís na sua época e alguns desses pertencem ao grupo pesquisado. 
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que se realizavam na intimidade de suas residências; tudo isso são lembranças recorrentes nas 

evocações dos nossos recordadores. Esse é o “leitmotiv”15 que referencia o grupo ao mesmo 

tempo que imprime uma dimensão poética à fala dos recordadores, referendando o que diz 

Benjamin (1994), que a memória é a faculdade épica por excelência.  

                Na pesquisa, as histórias colhidas, são relatos das trajetórias de vida, 

invariavelmente, pontuadas pela “necessidade de sobrevivência”, remetendo as experiências de 

trabalho dos recordadores de Janduís, marcadas pelas dificuldades. Dona Maria Balbina de 

Souza, 72 anos, ou somente Dona Bilia, como é conhecida na cidade e como a chamaremos, 

lembra bem de um tempo efetivamente vivido. Pela narrativa, ela reafirma no presente a 

lembrança da sua jornada diária exaustiva numa cidade de limitado mercado de trabalho, 

principalmente para uma pessoa nas suas condições socioeconômicas. Ela conta:  

 

                                            Aí eu disse: - sabe duma coisa? Muito preguiçoso, ronceiro em serviço, 
(referindo-se ao marido) eu disse: sabe duma coisa, não tenho minha mãe 
por toda vida, eu tenho que dizarnar que mamãe criou nós trabalhando, eu 
vou fazer um serviço! Que eu olhava as loiceira fazendo, eu olhava, eu 
achava que num fazia. Mas a precisão obriga a pessoa aprender e fazer o 
que num sabe, num é assim?  Aí bem, eu disse: peraí, fui morar num terreno 
do finado Moisés onde tem uma ruma de barro, o baixio de Oto era bem 
pertinho, barro preto, barro amarelo, era perto, aí fiz uma ruma num canto 
de parede, aguei, aí tinha a finada Rosena que era loiceira fina e ia fazer 
lá. Eu disse Rosena eu vou botar o barro e botar de molho, amassar e curtir 
e levantar as panela pra você endireitar. Aí levantava aqueles timbungo  
(molde da panela ainda no chão)  muito mal levantado, ela ajeitava, dava 
muito trabalho, que coisa que os outro faz pra gente terminar é um 
trabalho né?   Aí quando foi um dia, eu disse: você quer saber de uma 
coisa? Vou fazer uma vazia aqui sozinha ver se sei. Aí moiei a panela 
demais e a panela arriou. Daí, uma madrinha minha disse, não é assim 
não! Se você moiar cai. Aí eu fiz a outra primeira, aí quando foi um dia eu 
fiz uma tijelinha muito bunitinha de fazer arroz, que o povo só usava 
comida feita em panela de barro né (...) Aí eu continuei. Primeira feira que 
fiz aqui em Janduís menina! Eu ia pra casa tão contente, só em ter 
liberdade de viver, como se diz: as minhas custas!  Sem esperar por minha 
mãe, sem esperar por minha mãe que eu sabia que não tinha ela por toda 
vida, era uma excelentíssima mãe. (Dona Bilia, grifo nosso). 

 

  Lembra da árdua tarefa que, diariamente, fazia; vender leite de porta em porta e, 

posteriormente, da dificuldade de domar o barro e modelar sua louça, ou melhor, seus “potes” 

(variados utensílios domésticos) como ela gostava de dizer, permitindo, assim, o seu sustento, 

                                                
15 Leitmotiv. Termo alemão, de autoria de Hans Von Walzogen (1848-1938) traduzido para o português  
significa  “motivo condutor”. Utiliza-se para referenciar os motivos que conduzem a narrativa e que se 
encontram intimamente associados a determinados personagens, objetos, situações ou até conceitos abstratos 
recorrentes ao longo de uma narrativa. 
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com a convicção de que, se o cansaço e o sono não permitissem hoje, amanhã tentaria 

novamente:   

 
De noite, eu era sentada e tinha noite que eu tava com tanto sono que era eu 
alisando a panela nas pernas e a panela caía, quebrava. O sono! De sono! 
Caía do meu colo e quebrava.... tão lisinha!  Eu tinha uma pena!  Tem nada 
não, eu faço outra! (Dona Bilia).                                             

 

Dona Bilia insere a narrativa da sua existência à poética da vida social de Janduís a 

partir da lembrança do que viveu e do que lembrou. No decorrer da entrevista comenta: a 

minha vida é um romance! Não há dúvida que sim, Dona Bilia, de uma épica benjaminiana, 

pois o dom do narrador é o de poder contar a sua vida e sua dignidade, é contá-la inteira. 

(BENJAMIN, 1994).  

Nas suas evocações, fala de um tempo quando produzia suas panelas (e outros 

utensílios), e suas lembranças trazem consigo toda a sua experiência:  

 
Fazimento de loiça cansa, prejudica a pessoa. Cansa as munhecas. As 
munhecas tinha vez que duía de butar força pra amassar o barro, eu não 
tinha fé em barro amassado no pé. Tinha que ser na mão. Amassava aquele 
pico de barro, pela hora dessa [era por volta das 15 horas quando narrou]  
molhava um pano e amarrava o moleque de barro, no outro dia já estava 
pronto. Me sentava no chão e mandava brasa.  Num instante eu levantava 5 
panela. Só tem se você fizer uma hoje, você trabalha nela e trabalha amanhã 
e lias [aliás] amanhã, porque tem a pedra pra alisar. Fica bem lisinha. 
(Dona Bilia). 
 

Ela lembra e narra. Na lembrança da sua mãe, fala da ausência, da saudade e da 

preocupação dela com o seu futuro, quando comenta: era uma excelentíssima mãe [...] ainda 

choro por ela. Que era uma mãe de ouro viu! Nada me faltava... (nessa fala, ela se refere ao 

afeto e segurança), mas eu sabia que não tinha ela por toda vida. Eu disse: Eu tenho que me 

desenvolver! Ela também traz as lembranças da época do nascimento de cada um de seus filhos 

e recorda que, em um dos nascimentos, as contrações que antecederam o parto já começaram a 

caminho da sua casa e que, quando as dores se intensificavam, ela parava no caminho;  quando 

aliviavam, prosseguia em seu destino. Desse tempo, recorda com carinho os detalhes dos 

queimadores de incenso, as louças que produzia pra vender, mas que também dava o privilégio 

de “perfumar” e “purificar” o seu quarto durante o resguardo, trazendo, para sua vida íntima, 

um ritual cristão próprio àquela situação especial de dar à luz um filho: 
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Eu achava bunitim era aquelas panelinha com tampinha toda furadinha pra 
incenso, butava as brasas dentro, eu num fiz pros meus resguardos? 
Panelinha de pezim, ai furava os buraquim e a tampinha encima com os 
pegadozim, quando não queria fazia os pegadozim assim [gesticula] fazia só 
os pegadore com a tampinha num sabe? Ai toda furadinha ai butava as 
brasinha dentro e butava o disfumador dentro num sabe? Pra disfumar no 
meu resguardo! (Dona Bilia). 

Dona Bilia fala, fundamentalmente, da sua experiência de vida sempre marcada pela 

necessidade do trabalho e dessa experiência, a dificuldade de aprender a fazer os utensílios de 

barro, reproduzindo, segundo ela, a fala do seu sogro estimulando-a para que aprendesse a 

fazer suas louças de barro. Lembra em forma de “diálogo” entre ela e Seu Chico (seu sogro), 

narrando do seu jeito:  

Maria, porque é que você num faz, Maria?  [imitando a voz de Seu Chico 
perguntando] Seu Chico? E eu vou fazer sem saber? Por caridade! 
[respondeu Dona Bilia] Aprende! [continua imitando Seu Chico] a dor 
ensina a gemer e a vontade ensina também, quem tem a vontade tem a 
metade! Meu sogro dizia e eu achava que não fazia. Oh! Aprendi vexado. 
Fazia tudo, tudo que visse eu fazia [Pausa] Pois é isso ai! [pausa] É uma 
maravilha! A gente viver e aprender! (Dona Bilia, grifo nosso). 

 
Desse novo tempo de artesã do barro, ela traz as lembranças da época em que 

comercializava na feira a sua produção, e dos conflitos, que muitas vezes, interrompiam a 

venda de suas panelas, fazendo com que retornasse para casa mais cedo, com medo das 

confusões na feira, sem haver terminado de vender todo o estoque produzido ao longo da 

semana: 

 
Teve uma feira no tiroteio de bala de Jacó que houve aqui em Janduís, 
passou uma pessoa e disse: Bilia junte suas panelinha e vá simbora. E eu vi 
uma patota de puliça ali daquele lado de Seu Adelgiso,[ponto comercial] ali 
num tinha um recanto? E outro moí poto canto [pra outro] chegando, muito 
puliça. Passou uma pessoa e disse: Bilia, muié junte suas panelinha e vá 
simbora, quando era cedo né. E eu digo: E por quê? Muié vá imbora, 
também já tinha pouquinha, já tinha vendido quase tudo, peguei o restim das 
panelinha, que eu vendia em casa também, nera só na feira não! (Dona 
Bilia). 
 

 
Esse tempo, sem dúvida, foi marcante em sua vida. Entre as múltiplas profissões que 

exerceu, foi a de artesã (para ela “loiceira”), a que mais recorrentemente foi lembrada: quando 

eu botei minhas panelas na feira, comecei de réis quinhentos réis, dois minréis, findei de 5 

minréis, 10 minréis, para o final já estava num dinheirão a panela. Contudo, o seu passado de 

antes das “panelas e potes na feira” irrompe na narrativa: o tempo em que vendia leite de porta 
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em porta, do carinho que despertava nas crianças da cidade e da sua criatividade/necessidade 

de usar um apito para não gritar tanto:  

 
Vinte e cinco anos nessa estrada!!! [com vigor na fala] andando nessa 
estrada!, Andando com água de pescoço, de coxa16, agora aquilo do jeito 
que tivesse, do jeito que tivesse, que boa que doente, eu ia. Cinco horas da 
manhã já tava lá no curral. Vinte e cinco anos com a lata na cabeça. 
Chegava em casa com a cabeça pegando fogo! Aí que já vivia cansada de 
gritar ó o leite! Ó o  leite!  Aí eu usei um apitosinho quando era com apito o 
povo já sabia que era eu, né! Vendi vinte e cinco anos!  Rua por rua! Casa 
por casa! (Dona Bilia). 

 

Lembra a dificuldade, mas lembra, com alegria, o carinho que recebia, logo cedinho, 

nas ruas, quando passava vendendo leite e as crianças corriam ao seu encontro para abraçá-la e 

chamá-la de vovó, chegando, por vezes, a quase fazer cair a lata que carregava na cabeça que 

transportava o leite:  

 
 [...] Tem muitas criança em Janduís que já tá moça feita e dizendo a bença 
vovó, sem ser nada meu, porque eu vendia leite e as criança prestava 
[avançava] pra cima de mim. Tinha delas que precisava eu segurar a lata 
senão elas me derrubava [risos]. (Dona Bilia). 

 

 Ela não lembrou, ou não falou, a quantidade de leite que vendia e como era a forma de 

pagamento dos clientes. Certamente, essa preocupação não lhe pertencia; eram preocupações 

do dono do produto; o proprietário da Fazenda Clarão.  

Dona Bilia e as suas lembranças. Ela recorda de algumas situações em que mulheres 

pertencentes a uma classe social diferente da sua que vinham à sua casa à procura das suas 

panelas, como ela mesma diz: “das tachonas pra cozinhar soro pra queijo”. Referindo-se a 

essas mulheres (em tom formal) que vinham à sua casa comprar os tachos que fabricava, 

estabelecia-se uma relação interpessoal pela troca:  

 

Num chegava não, minhas panela!  Pote! Era encomenda dos sítio , das 
tachonas pra cozinhar soro pra queijo, era povo dos Saldanha, vinha as 
muiés encomendar, fazia aquelas tachonas. No dia que foi peu ter, quem meu 
Deus? Deixe eu me lembrar, quem foi... foi Pretinha, Meu Deus? Parece que 
foi! Eu tava tirando um pé duma tijela desse tamanho [gesticula] quem 

                                                
16 A Fazenda Clarão de onde Dona Bilia trazia o leite se localiza após o Rio das Croas ou Adquinhon, para 
alguns, o Rio São Bento que divide a área urbana e a rural no sentido sul. Como a travessia era feita a pé em 
tempo de cheia no período das chuvas se tornava mais difícil. No resto do ano o curso do rio é seco como a 
maioria dos riachos da região.  Esse rio é recorrentemente lembrado, lá fica o “Outro Lado”, onde se localiza o 
Sítio São Bento, onde nasceram Seu Eunir, e as duas Terezinhas.   
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terminou de tirar o pé da tijela foi minha colega Mariana. Mariana foi quem 
terminou de tirar o pé da tijela, que já tava sentindo muita dor e tirando o pé 
da tijela  e eu não aguentava tá sentada mais. Aí Mariana foi quem terminou 
de tirar. As tijelona grande pra ferver soro, pra queijo, eu fazia uns potim de 
beiço, pra tirar e botar leite, tudo isso eu fazia. (Dona Bilia). 
 

Nessa fala, Dona Bilia revela os dois mundos que delimitavam aquele contexto social.  

Daquela maneira, se comunicava, através das suas panelas com “outro” mundo social. Refere-

se às festas que frequentava, essencialmente as religiosas: a de Santa Terezinha em Janduís; e a 

de Santana, em Campo Grande. Nessas cidades, as festas religiosas, se percebe uma 

participação mais intensa da população. Dos encontros com suas amigas, daquela época em 

Janduís, recorda quando comenta que a sua casa vivia sempre cheia: e tem as minhas colegas 

que ainda estão com vida ainda, um bocado já se foro e um bocado ainda tem, referindo-se às 

amigas que já morreram, mas que permeiam as suas lembranças. São relatos de uma vida, 

individualmente narrada, mas socialmente partilhada quando no exercício da lembrança. 

(HALBWACHS, 2006).  

O narrador, diz Benjamin, narra o que lembra e o que extrai da sua experiência, pelas 

lembranças, sempre carregadas de significados, traduzem a cultura do grupo social do qual 

fizeram parte, consoante ao que postula Durkheim (2003) quando diz que o coletivo é a 

expressão do que reelabora o grupo. Para Halbwachs, a lembrança é o ponto de partida para 

estudar a memória coletiva.  Em síntese, é uma possibilidade e um recurso para uma 

representação e reconstrução da memória de uma sociedade, diz Bosi (2006).  

 No presente trabalho, a condição de ser velho revela a importância daquele que viveu, 

e, a partir da sua experiência, narra sobre a sua existência. Histórias que leram nos livros ou 

que ouviram falar, mas que afloraram como narrativas orais em nossa pesquisa.  

 

2.1 SER VELHO, A VELHICE E A INSERÇÃO SOCIAL DO VELHO 
 

 A memória é o passado lembrado no presente, comum a todos os grupos, que refaz, 

reconstrói e repensa, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. Nas sociedades 

tradicionais, as ditas sociedades orais, o velho era o repositório, ou o guardião da tradição, o 

“meio organizador da memória coletiva” reproduzindo pela tradição, referenciado-a a 

acontecimentos ou estados passados, dando continuidade à experiência. (GIDDENS, 1997, p. 

32). Assim, a categoria velho se insere no presente trabalho como alguém que, portador de 



 
 

 
 

36

experiência, excluído do mundo trabalho, narra o que viveu e, pela narrativa, institui uma nova 

forma de inserção social. (BOSI, 2006). 

 Quando Dona Bilia lembra o tempo em que cantava nas festas em Janduís ela não está 

descansando, está se ocupando, consciente e atentamente do seu próprio passado, e diz com 

firmeza: Eu vou me lembrar! Às vezes eu canto, quando tô me lembrando de alguma coisa.  Eu 

canto é muito sozinha dentro de casa!  Durante os festejos comemorativos a São Bento, bairro 

de mesmo nome em Janduís, no ano de 2010, constava da programação social um dia 

destinado a participação do idoso. Nessa ocasião, Dona Bilia cantou. Cantar, para ela, 

significava mais do que se expressar naquele palco; naquele instante, se estabelecia uma 

continuidade entre o seu passado, quando cantava nas festas de Santana e Santa Terezinha, e o 

seu instante se presentificava. Quando recorda que já foi famosa nas festas de outrora e que 

agora “acabou-se”, estabelece-se a unidade entre os dois contextos históricos. Naquele 

instante, cantando no palco da Festa de São Bento, também se apresentava como uma 

recomposição do seu passado. 

 

FIGURA 1 – Dona Bilia cantando na Festa de São Bento, dia 11/07/2010, no espaço dedicado ao 
idoso.  

 

 

                              

A análise a que nos propusemos empreender nesta seção refere-se à temática da 

velhice, a partir de considerações sobre a invenção da terceira idade em Debert (1997 e 1999), 

e de estudos que apontam outras possibilidades de relacionamento com a velhice e de novas 
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formas de articulação, consumo e demandas públicas que recomendam cautela sobre a 

homogeneização da experiência do envelhecimento, que, segundo a autora, estão alicerçadas 

em matrizes históricas ultrapassadas.  

Ao se falar em velhice, se faz necessário compreender o que é ser velho no mundo 

contemporâneo, com base em algumas abordagens sociológicas acerca da velhice em Giddens 

(1997) e Bosi (2006), para a necessária compreensão de que a velhice deva ser entendida como 

percurso de vida. Abordamos, também, algumas reflexões em Beauvoir (1984 e 1990), que faz 

profunda revisão histórica sobre a condição “de ser velho” ao descrever situações diversas em 

algumas sociedades e a sua relação com os seus velhos, relata rituais em que o velho é 

“descartado nas montanhas”, outros que são excluídos do convívio familiar e social, e também 

de sociedades em que os velhos são prestigiados socialmente. Contudo, a ênfase de Beauvoir  é 

a de mostrar que a velhice, além de ser um fenômeno biológico, interferindo no organismo do 

indivíduo, apresenta certas singularidades: 

 
A velhice acarreta, ainda, consequências psicológicas: certos comportamentos 
são considerados, com razão, como características da idade avançada. Como 
todas as situações humanas, ela tem uma dimensão existencial: modifica a 
relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e 
com sua própria história. Por outro lado, o homem não vive nunca em estado 
natural; na sua velhice, como em qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto 
pela sociedade à qual pertence (BEAUVOIR, 1990, p. 15). 
 

Além de ser o destino do indivíduo, a velhice é também uma categoria social e, 

dependendo de cada sociedade, a velhice e o processo de envelhecimento são fenômenos que 

variam no tempo histórico segundo a estruturação, os valores, as políticas e práticas dessas 

sociedades. A velhice como destino e a certeza da morte não a torna natural, porque nada do 

que acontece ao homem é natural, visto que a sua presença altera o seu meio e o questiona. 

(BEAUVOIR, 1984). 

O estudo sociológico sobre a velhice na contemporaneidade deve ser marcado pelo 

abandono de conceitos reducionistas, segundo os quais a velhice era caracterizada, 

necessariamente, como afastamento recíproco entre todos os indivíduos que envelhecem e a 

sua estrutura social, sendo essa a causadora do declínio nas condições de vida dos idosos. Ao 

invés disso, a velhice pode ser entendida como um lugar de influência da subjetividade na 

construção social do fenômeno, a partir da compreensão de uma fase da nossa experiência de 

ser vivo. Portanto, a velhice, compreendida como um período de retraimento social em face da 

doença ou de outra limitação, ou de alguém que “já não serve pra nada” ou não “tem nenhuma 
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serventia”, é estereótipo da contemporaneidade com o qual convivemos e que também não diz 

respeito aos objetivos do nosso trabalho. Em Janduís, percebemos, tanto no universo 

pesquisado como em observações livres, que os idosos continuam realizando atividades 

produtivas e participam da dinâmica da vida doméstica local e social, como diz Dona Maria 

Batista, ou Dona Bicota, 82 anos: “dou conta de tudo que se passa por aqui daqui da minha 

calçada”, como veremos também nas narrativas dos demais informantes.  

Seu Braz, 83 anos, é aposentado rural, reside no Bairro São Bento, e ainda exerce a 

atividade de barbeiro na sua própria barbearia, no mercado público no centro da cidade; se 

desloca, diariamente, de casa para o trabalho, sendo frequentemente visto em outros lugares, 

sempre de bicicleta.  Do seu tempo de menino, quando vinha à feira,  ele comenta: 
A gente pra sair de casa e vim aqui uma feira nos tempos de menino não 
tinha quase carro, a gente saía pra casa, pro sítio, quando pegava um carro 
de boi, aí achava que era um transporte muito bom, em carro de boi puxado 
em duas rodas com os boi puxando, a gente subia pra se apear lá em casa, 
pra poder ir pra casa e achava muito bom era mesmo que ser no carro. (Seu 
Braz). 

 

A sua fala traz vitalidade, mesmo quando recorda esse tempo difícil.  Da sua condição 

atual, afirma: hoje temos conforto mas não temos saúde. Acho que é por isso mesmo! A gente 

tinha saúde!  A gente vivia naquela vida, mais tava satisfeito! Com aquela vida nem achava 

que era sofrimento! Por ocasião da última festa religiosa de São Bento (11/07/2010) ele estava 

na plateia, à noite, assistindo à apresentação do primeiro concerto da orquestra de Janduís, a 

Filarmônica 12 de Junho (na mesma festa em que Dona Bilia cantou). Seu Braz demonstra 

disposição física e relativo conforto, em que pese a condição de velhice.  

 
FIGURA 2 - Seu Braz na Festa de São Bento – dia 11/07/2010 (sentado de camisa branca).  
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Numa abordagem voltada para a percepção das formas de bem-estar da velhice, Debert 

(1999) refere-se às discussões promovidas na Europa e nos Estados Unidos sobre a velhice e 

terceira idade, destacando que os trabalhos antropológicos já realizados corroboravam com a 

ideia de que o status social dos idosos, nas sociedades tradicionais, era mais alto e prestigiado 

do que nas sociedades modernas, e sugeriam uma correlação negativa entre modernização e 

participação, status e satisfação na velhice. (DEBERT, 1999).  Essa proposição também era 

defendida no âmbito da sociologia, ao se referir ao velho naquelas sociedades como o guardião 

das tradições, cuja fala era uma fala ritual ou uma verdade formular, sendo o velho um 

indivíduo dotado de poderes de hierarquia equivalente a dos especialistas nas sociedades 

modernas. (GIDDENS, 1997, p. 34). Diferentemente das sociedades capitalistas em que o 

trabalho regula toda a estrutura social, sob a égide da “sociedade do trabalho”. (OFFE, 1989). 

Este é, sem dúvida, um fato sociológico fundamental (tradição clássica da Sociologia), e o fim 

da vida, alicerçada no trabalho marcaria também o seu fim como um ser social e a consequente 

entrada na velhice, com todas as consequências próprias dessa condição. Nessa direção, 

também Beauvoir (1990) indica que há uma relação de reciprocidade entre velhice e doença, 

sendo raro encontrar o que poderia chamar de “velhice no estado puro”.  

Na tentativa de desconstrução da velhice como uma experiência homogênea - traço 

marcante na antropologia e na sociologia até meados do século XX. Debert (1990) chama a 

atenção para os resultados de estudos que apresentavam “certa homogeneidade” sobre a 

condição do idoso que apontavam os mesmos problemas enfrentados pelo idoso, no que se 

refere à etnicidade, classe ou raça no mundo industrializado. O que sugere Debert é uma 

redefinição desses conceitos, além de recomendar cautela sobre essa “pretensa 

homogeneidade” ao se referir a estudos voltados às percepções das formas de bem-estar da 

velhice e às discussões que sugerem “a heterogeneidade dos sujeitos empíricos que essa 

categoria tende a englobar, ou então, procurar construir uma suposta homogeneidade 

colocando-a sobre novas bases” rompendo com a correlação negativa entre modernização e 

participação, status e satisfação na velhice. Na nossa pesquisa, foi possível observar que, 

mesmo na condição da velhice, existem idosos que desempenham alguma atividade e gozam 

de boa saúde.  Contudo, uma questão se impõe: a velhice é o resultado do prolongamento de 

um processo da vida.  

Estudar a condição do velho não é tarefa fácil, alerta Beauvoir (1990), pois a noção de 

velhice atravessou diversas épocas como algo não definitivo, e seus sentidos e significados são 



 
 

 
 

40

resultados de uma construção histórica ao longo do tempo. Assumindo diferentes 

significações, revelando-se uma instituição contraditória no seu meio social em diversos 

níveis. A imagem da velhice é incerta, confusa e contraditória, apresenta sempre dois sentidos 

diferentes17e radicalmente opostos, razão pela qual tira o seu valor por apresentarem cada um a 

“sua” verdade de forma incompleta. Enquanto que, como categoria social, é mais ou menos 

valorizada segundo as circunstâncias, mas, sentencia: “para cada indivíduo um destino singular 

– o seu próprio” (BEAUVOIR, 1990, p. 109).  

Salientamos, porém, que o indivíduo não deve ser percebido simplesmente como um 

ser biológico que tende a declinar. A velhice também deve ser entendida como uma 

experiência inevitável e mortal (BOFF, 2003 apud DEBERT, 2003), ignorar tal condição é 

supor uma situação estabilizada e determinada. A velhice vem, junto e ao lado, de realização e 

de alegria, mas, inevitavelmente, acompanhada de dor e de sofrimento, sendo necessário 

compreender que, no nível humano, tudo é dinâmico, uma construção sempre inacabada de 

equilíbrio entre todos os fatores e forças que atuam na vida.  

A temática da velhice tem demandado inúmeras pesquisas no campo das ciências 

sociais, e os seus resultados têm sugerido novas posturas acerca de certas concepções 

negativas sobre a velhice. Um novo posicionamento, propõe Debert (1999), que apresenta a 

velhice como sendo, mesmo que metaforicamente, “um tempo privilegiado para atividades 

livres dos constrangimentos do mundo profissional e familiar” como um direito de alguém que 

já viveu, mas com o prolongamento da expectativa de vida, o de poder vivenciar outras 

experiências nessa nova etapa da vida. Refere-se a estudos que propõem uma redefinição do 

trabalho como categoria-chave da sociologia, ao dizer que o lazer, mais do que o trabalho, é 

motivo do prolongamento da vida e da manutenção da autonomia do indivíduo (idoso) 

sugerindo ser a aposentadoria esse tempo privilegiado, configurando-se numa “civilização do 

lazer.”  

A partir de meados do século XX, a velhice tem-se constituído em um vasto campo de 

estudos exatamente por sua abrangência interdisciplinar e, no campo das ciências sociais, a 

partir da formulação de três grandes teorias18. As teorias sociológicas sobre o envelhecimento 

surgiram no decorrer dos anos de 1940 a 1980, com pesquisas no campo da gerontologia 
                                                
17 Categoria dos legisladores (os moralistas) e dos poetas.  De acordo com Beauvoir, moralistas e poetas 
pertencem sempre às classes privilegiadas. A dos legisladores a imposição acontece pela norma, enquanto a dos 
poetas pela completa ausência dela, e que ambas as categorias apresentam a “sua” versão de forma incompleta 
(p. 109). 
18  Teorias da Atividade, desengajamento e modernização: teorias sociológicas clássicas sobre o envelhecimento 
Doll, J. et alii. Estud. interdiscip. envelhec., Porto Alegre, v. 12, p. 7-33, 2007. 
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internacional, que impulsionaram os estudos no âmbito da sociologia sobre o envelhecimento 

como fenômeno social, com enfoque no interior desse campo, definindo-se, a partir daí, um 

campo de estudos específico sobre a velhice: a Gerontologia Social. Caracterizada como 

campo de pesquisa, partia das formulações de teorias sobre envelhecimento que visavam a 

integrar qualidade de vida x percepção do idoso e da própria velhice, com a análise da 

representação social da categoria.   

Foram principalmente as teorias da atividade e do desengajamento que atravessaram 

todo o século XX e que provocaram a comunidade gerontológica internacional a realizar 

estudos empíricos, pesquisas comparativas, reformulações e diferenciações nessas teorias.  A 

teoria da modernização19, menos polêmica, mas também uma das primeiras teorias 

sociológicas específicas sobre o envelhecimento surge no ano 1945, mas só chega a ser 

formulada entre 1972 e 1986.  Essas teorias definem a velhice como um momento de perdas 

de papéis sociais, mas, fundamentalmente, a sua principal contribuição se deu na realização 

de trabalhos práticos com pessoas idosas para medir o grau de conformidade e seu nível de 

atividade. Em comum nas duas abordagens (da atividade e do desengajamento) havia o 

entendimento de que a velhice era um período de ajustamento pessoal desse indivíduo. Na 

teoria da atividade, o velho era mais feliz quando encontrava atividade compensatória e 

permanecia ativo. Na teoria do desengajamento20, essa atitude voluntária de desligamento das 

suas atividades era a chave do envelhecimento bem-sucedido.   

Em qualquer aplicação dessas teorias, devemos considerar que o fenômeno do 

envelhecimento é crescente em todas as sociedades. O crescimento populacional, enquanto 

fenômeno deste século tem provocado transformações no mundo e também no Brasil, 

exigindo atitudes que promovam transformações sob diferentes aspectos na vida cotidiana de 

toda a sociedade. De acordo com o IBGE (2010), a vida média do brasileiro continuará 

crescendo, alcançando, em 2050, o patamar de 81,29 anos, basicamente o mesmo nível atual 

da Islândia (81,80), na China (82,20) e Japão (82,60). Os estudos sobre populações da ONU 

apontam que, para aquele ano, estima-se que a relação será de uma pessoa idosa para cinco, e 

de uma para três nos países desenvolvidos. Os números atuais indicam que para cada grupo de 

dez, uma pessoa, tem 60 anos de idade ou mais.  

                                                
19 As pessoas idosas seriam mais resistentes à inovação e são portadoras de desconfiança em relação às 
inovações tecnológicas, portanto, possuem a sua imagem presa a algo ultrapassado. A elaboração dessa teoria foi 
fundamentada nessa ideia. 
20 “Teoria do Desengajamento” defende o afastamento progressivo do indivíduo do seio da sociedade, usando 
como instrumento a aposentadoria, e na aceitação desta perda que surge como providência para que esse 
indivíduo tenha um tempo maior para suas realizações uma vez que está próximo à morte. 
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A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios21 apresenta dados estatísticos 

sobre o crescente número de idosos no Brasil que já somam 19 milhões de pessoas com mais 

de 60 anos e nos próximos 20 anos poderá ultrapassar os 30 milhões de pessoas devendo 

representar quase 13% da população ao final deste período. Projeção que coloca o país como 

o sexto no número de idosos no mundo, quantitativo que superará países europeus como a 

França, Inglaterra e a Itália que, historicamente, têm expressivo contingente de idosos. No 

Brasil, a faixa etária que mais cresce é a da população idosa que, de acordo com os dados 

apresentados pelo IBGE, correspondem a 10,8% da população de 190.732.694 habitantes. O 

aumento no envelhecimento da população brasileira é resultado da redução da taxa de 

fecundidade e do aumento da expectativa de vida no país.                    

 São números que exigem mudanças na forma de ver o idoso e toda a diversidade que 

o segmento representa. Essa expectativa já preocupa a gestão do sistema da previdência social 

brasileira, em virtude do aumento de longevidade de sua população, resultante das condições 

favoráveis em que vive o idoso, tanto em relação aos avanços da medicina quanto às 

condições sociais de moradia e renda, entre outros. Essa realidade requer ajustes urgentes 

desse sistema que já vem sendo discutido pela sociedade e pelo governo. Da parte do governo, 

a preocupação com a gestão financeira previdenciária é alarmante, dado que a previdência 

social, historicamente, se apresenta como um sistema deficitário; com o aumento da 

perspectiva de vida do brasileiro já se fala, inclusive, em colapso do sistema previdenciário 

público brasileiro.  Assim, com frequência, as autoridades da área econômica expõem o 

“peso” social que o velho acarreta na economia do país22.  

 Além de todas essas circunstâncias, existem as de ordem biológica, psicológica, 

histórica, econômica, mas, fundamentalmente, as circunstâncias sociais, haja vista que a 

imagem do idoso, no Brasil, ainda se reveste de preconceito seja no espaço doméstico ou 

social. A afetividade/sexualidade é reprimida nessas duas esferas. Em Janduís, durante a nossa 

pesquisa, percebemos o preconceito do próprio idoso com outros idosos, em relação às festas 

dirigidas a esse público, como o “forró do idoso”. Para alguns, essa seria uma conduta 

“inadequada” naquele estágio da vida, principalmente se for mulher. Percepção extensiva a 

outras pessoas da comunidade, e sendo o idoso oriundo de uma família de condição social 

                                                
21 IBGE/PNAD (2010). Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002 , 
idoso.shtmm . Acesso em: 15/03/2011.  
22 O economista e ex-ministro Mailson da Nóbrega, durante entrevista no programa Roda Viva, exibido no dia 
25/07/2011,  segunda-feira, às 22h30, na da TV Cultura de São Paulo, disse que a questão do idoso no Brasil era 
um problema para as contas do governo, levando em conta somente à perspectiva financeira, que é um erro.  
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abastada, sua segregação é mais acentuada e a sua vida social fica restrita às festas de cunho 

religioso de familiares.  

Contrariando estudos relatados anteriormente, que indicam que a velhice vem, cada 

vez mais, deixando de ser vista como um processo contínuo de perdas, e sim como uma 

oportunidade de ampliar as relações de convívio, a partir das experiências vividas e dos 

saberes acumulados: as conquistas ao longo da vida propiciariam aos mais velhos 

oportunidades de explorar novas identidades, realizar novos projetos e de retomar os que 

foram abandonados em outras etapas da vida. Seria também o momento de estabelecer 

relações mais profícuas com o mundo dos mais jovens e também dos mais velhos, dado o 

tempo e as condições que se apresentam nessa fase da vida (BOFF, 2003). É o que 

percebemos na entrevista com Dona Bilia, que demonstrou aproveitar, de forma bem 

prazerosa, esse estágio da sua vida, indo a festas sozinha, mantendo um relacionamento 

amoroso, “transgredindo” ao lembrar:  

Quando eu ia ao forró dos idosos em Patu, ou, aí depois que caí no Grupo 
dos Idosos, eu comecei no Grupo dos Idosos em 91. [...] Os namoro de 
antigamente não era como os de hoje (risos) hoje eu desejava ter meus 15 
anos (risos) pra ...  (sic) com um bocado (risos) é porque as moças de hoje, 
hoje tá com um, amanhã tá com outro, depois tá com outro (riso) e no nosso 
tempo... (risos). (Dona Bilia). 

 
 No Brasil, a obra Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos, de Ecléa Bosi (1979, 

ano da primeira edição), reposiciona os estudos sobre a velhice ao apresentar um estudo em 

profundidade sobre a velhice e a memória. Durante a pesquisa, ela confessa: foi sujeito e 

também objeto. Sujeito enquanto indagava, no percurso de querer saber, e objeto, quando 

ouvia, registrava e transmitia as lembranças de um grupo de pessoas idosas da cidade de São 

Paulo. 

  O estudo foi desenvolvido no campo da psicologia social, e, entre outros objetivos, 

buscou compreender os fenômenos sociais ocorridos em São Paulo no início do século XX, a 

partir da experiência do indivíduo em seu contexto sociocultural. Pelas narrativas, Bosi pôs em 

evidência aspectos da história de São Paulo e do Brasil, como a Revolução Constitucionalista, 

a Semana de Arte Moderna de 1922, a epidemia da varíola no país, entre outros temas. 

Contudo, o que emerge da obra de Bosi são a opressão e a exclusão que as sociedades 

contemporâneas impõem ao velho, expondo uma fratura social importante que é a degradação 

senil prematura, fruto do pragmatismo imposto pela sociedade do trabalho. Opressão que 

também se revela quando lhe são tirados os quadros de referências, ou como ela mesma 
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afirma, quando lhe roubam os seus suportes materiais que impedem ou sufocam suas 

lembranças em circunstâncias extremas, provocadas pela mobilidade espacial, pela mudança 

de endereço decorrente da falta de trabalho, da casa própria, ou de condições financeiras para 

sua manutenção. Nessas condições, diz Bosi, o velho rompe com suas lembranças, pois lhe são 

roubados os suportes da memória. Para Halbwachs (2009), esses suportes são a base 

psicológica necessária para o exercício da lembrança, seria o contexto social desses indivíduos 

com os seus referenciais. 

 A obra traz, de forma contundente, o conflito de classe nas relações sociais quando 

reafirma que a condição de velho não lhe permite mais pertencer a nenhuma classe, dado que a 

condição de pertencer à determinada classe “precede a definição objetiva de posição que ele 

ocupa no mundo do trabalho”, e complementa dizendo que “a mulher, a criança e o velho não 

são classes: são antes aspectos diversificados e embutidos por entre as classes sociais”. Nesse 

contexto, Bosi amplia a problemática da criança, da mulher e de outros segmentos sociais que 

socialmente são subjugados pela dependência. Opressão, diz Bosi, que já começa enquanto a 

pessoa que trabalha é submetida a situações degradantes no ambiente de trabalho, ou em 

processos que destroem e desmoralizam o trabalhador. Mas ela diz que a opressão “mais 

daninha e sinistra, é a promovida pela história oficial celebrativa que pisoteia a tradição dos 

vencidos”. Ela vai além e nos inquieta com a pergunta: “o que é ser velho?” Ela responde: “em 

nossa sociedade, ser velho é lutar para continuar sendo homem”. Ao definir a ideia central da 

sua obra, sintetiza: “não pretendi escrever uma obra sobre memória, tampouco sobre velhice. 

Fiquei na interseção dessas realidades: colhi memórias de velhos”. (BOSI, 2007, p. 39). 

Traçado esse panorama retrospectivo, observamos o que recomenda Debert (1992): a 

velhice não deve mais ser entendida como “uma arena limitada”, pois se os idosos acumularam 

bens ao longo da vida, esses gozarão de prestígio; caso contrário, ficarão expostos a situações 

de convívio, compulsório com parentes, muitas vezes sujeitos ao desrespeito e até aos maus 

tratos de familiares e da sociedade.   

Em pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo (2006)23 sobre os idosos no 

Brasil, com o objetivo de traçar um perfil sociodemográfico desse segmento, buscou-se 

                                                
23 A pesquisa Idosos no Brasil - Vivências, desafios e expectativas na 3ª idade foi realizada pela Fundação 
Perseu Abramo por meio de seu Núcleo de Opinião Pública, em parceria com o SESC Nacional e SESC São 
Paulo. A coordenação da pesquisa coube ao cientista político Gustavo Venturi e à socióloga Marisol Recamán, 
foi realizada no período de 01 a 23 de abril de 2006. Foram entrevistadas 2.136 pessoas com 60 anos ou mais. 
Como se pretendeu também investigar a imagem que os mais jovens têm da velhice e do envelhecimento foram 
entrevistadas 1.608 pessoas de 16 a 59 anos de idade, em 204 municípios pequenos, médios e grandes de todas 
as regiões do país e publicada em 2007. A Fundação Perseu Abramo (FPA) é uma fundação brasileira, para 
desenvolver projetos de caráter político-cultural e se auto-define como um espaço para o desenvolvimento de 
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descrever alguns aspectos da condição de vida dos idosos, mas, segundo os realizadores, 

fundamentalmente, buscou-se dar voz aos brasileiros da Terceira Idade. Foram, também, 

investigadas percepções sob a ótica do idoso e do não idoso em relação ao envelhecimento e o 

seu contexto social. A pesquisa identificou que, comparativamente aos brasileiros jovens e 

adultos não idosos, com idade entre 16 a 59 anos, a população idosa brasileira urbana (60 anos 

e mais) é mais feminina, declara-se mais da cor branca, é mais católica e, sobretudo, menos 

escolarizada – metade do universo pesquisado é atingida pelo analfabetismo funcional. 

Elencamos alguns dos resultados que julgamos importantes: 

A imagem de velhice está principalmente associada a aspectos negativos, 
tanto para os próprios idosos (88%), como para os não idosos (90%). Dentre 
esses aspectos as doenças, as debilidades físicas, o desânimo e a dependência 
física são os principais sinais de que a velhice chegou, numa clara tendência 
em estereotipar o envelhecimento como período somente de perdas.  
Contraditoriamente quando perguntados como se sentem com a idade que 
têm, a maioria dos idosos responde positivamente (69%), destes 48% se diz     
satisfeita ou feliz.  
Para uma expressiva maioria dos não idosos (85%) e dos idosos (80%) existe 
preconceito contra a velhice no Brasil. Mas, poucos brasileiros admitem ser 
preconceituosos em relação à velhice: apenas 4% dos não idosos. 

 
Esses dados recebem destaque para efeito de contextualização e de ilustração sobre a 

problemática do idoso e de como ele é visto pela sociedade brasileira, também nos apontam 

uma forte contradição já evidenciada em outras pesquisas sociais:  o preconceito existente não 

somente em relação à velhice, revelando o lado sombrio da questão - o de não assumir para si 

o preconceito -  entendendo este, como um problema do outro, um problema alheio, e 

constatou que “mentimos aos outros e principalmente a nós mesmos”.        

Particularmente no Brasil (que propalava uma imagem de “país jovem” até a última 

década), essa realidade tem demandado condutas tanto do governo como da sociedade. A 

instituição do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 2003), é o instrumento que visa a garantir 

direitos à categoria, sendo o marco regulatório na sua proteção. Esse instrumento também 

revelou sua face cruel: é mais conhecido entre os mais jovens que entre idosos. De acordo com 

a pesquisa acima referenciada, 18% dos idosos o conhecem (superficialmente) e 27% dos 

idosos revelaram desconhecimento total a respeito. Tal desconhecimento é resultado do 

analfabetismo entre os idosos, e mais do que isso, é decorrente da desinformação que atinge 

                                                                                                                                                   
atividades de reflexão político-ideológica, estudos e pesquisas, destacando a pluralidade de opiniões. Foi criada 
em 5 de maio de 1996 em homenagem ao jornalista Perseu Abramo. 
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não apenas os analfabetos, mas também os iletrados, os desinformados e a população 

analfabeta funcional.24  

Tais resultados colocam à sociedade brasileira um importante desafio: o de pensar que 

a inclusão social depende não somente do acesso à informação, mas também da capacidade de 

processá-la e fazer uso dos benefícios sociais existentes, sobretudo junto aos idosos, incluindo-

os nas políticas educacionais, e considerando ser cada vez maior a sua expectativa de vida. Isso 

se constata nos dados apresentados pelo IBGE que comprovam a expectativa de crescimento já 

apontada por outros institutos: 

O envelhecimento da população é uma realidade e aponta seu crescimento de 
8% para 16% nos próximos 25 anos. Essa situação tem sido motivo de 
preocupação para as organizações que tratam da questão dos idosos e para 
aqueles que se dedicam à formulação de políticas públicas no país. (IBGE, 
2007). 

Poderia o leitor perguntar: por que deveria um trabalho sobre memória enveredar por 

tal caminho? Acreditamos que é necessário relacionar a nossa reflexão à realidade 

socioeconômica e demográfica sobre essa população, cuja presença tem sido destacada de 

maneira crescente nas áreas urbanas do país e nas cidades de pequeno porte25 e, em particular, 

na cidade de Janduís, no Rio Grande do Norte, campo empírico da nossa pesquisa.  

 

 

 

  QUADRO 1 – Número de idosos no Rio Grande do Norte e em Janduís. 

Rio Grande do Norte    Nº de idosos        Janduís       Nº de idosos 

Mulheres       191.532       Mulheres          383 

Homens       151.358       Homens           361 

Total        342.890        Total            744 

Fonte: IBGE/PNAD 2010. Número de pessoas com 60 anos e mais. Consulta realizada em  
15/03/2011. 
 

                                                
24 Fonte IBGE.  Em 2007, 21,6% das pessoas de 15 anos ou mais de idade eram analfabetas funcionais, contra 
22,2% em 2006. Já a taxa de analfabetismo de 2006 para 2007, passou de 10,4% para 10,0% da população com 
15 anos ou mais de idade, o que representava cerca de 14,1 milhões de analfabetos. Acesso em 11/09/2010. 
25 Classificação da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos) para cidades com 
população de até 20 mil habitantes.  
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A exemplo da grande maioria dos municípios da Região Nordeste, a cidade de Janduís 

vive, fundamentalmente, da transferência de recursos federais através do FPM26, da receita 

decorrente das aposentadorias rurais, e, em menor escala, dos salários do funcionalismo 

público. As aposentadorias rurais são de longe a grande responsável pela transferência de 

renda direta na economia desses municípios, chegando, inclusive, a superar os mecanismos 

fiscais. (GALINDO & IRMÃOS, 2003; CARVALHO, 2010). 

Essa expressiva receita deve-se a características da realidade rural da Região Nordeste 

e do Rio Grande do Norte, onde a maioria dos municípios possui características 

eminentemente rurais e vive da agricultura de subsistência, com exceção dos municípios 

localizados na Região Metropolitana da Capital que são beneficiados com as indústrias que 

absorvem um expressivo número de trabalhadores, somada a rede de prestadores de serviços 

que se forma em torno dessa cadeia produtiva.  Até mesmo os municípios localizados nos 

vales férteis do Açu e do Apodi e no pólo têxtil do Seridó mantêm esse perfil rural, uma vez 

que essa realidade economicamente produtiva é recente, em contraponto a uma população 

idosa local, protegida pela aposentadoria rural universalista27. Na prática, essa última estendeu 

os direitos previdenciários a idosos e inválidos de ambos os sexos.  

O benefício da aposentadoria rural pode ser requerido a partir dos 60 anos (para os 

homens), e dos 55 anos (para as mulheres do campo). Ambos terão que comprovar com 

documentos que trabalharam, pelo menos, 180 meses na atividade rural28, independente de 

haver contribuído para a previdência social. O impacto que a cobertura desse seguro social 

promoveu continua sendo o principal instrumento de inserção social do idoso, a partir da 

década de 1990 em todo o país, complementado, posteriormente, pela universalização do 

                                                
26 FPM – Fundo de Participação dos Municípios. Conforme estabelece o Código Tributário Nacional (Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966), do valor total destinado ao FPM. 10,0% são distribuídos entre as Capitais, 
86,4%, entre os demais municípios, e o restante, 3,6%, são distribuídos entre os municípios do interior com mais 
de 156.216 habitantes, de acordo com o Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de agosto de 1981. O coeficiente mínimo, 
0,6, é válido para municípios com até 10.188 habitantes como é o caso de Janduís. Para municípios que têm mais 
de 10.188 habitantes e menos de 156.216, foram definidas 16 faixas populacionais, cabendo a cada uma delas 
um coeficiente individual.  
 
27 A Previdência rural universalista inaugura-se, de fato, no Brasil em 1992, com a aplicação das novas leis de 
custeio e benefícios da previdência (Leis 8.212 e 8.213, de 24 de junho de 1991). Desde então, chega ao meio 
rural um sistema de atendimento ao trabalhador informal e à agricultura de subsistência - o chamado “regime 
especial” que introduziu o princípio do acesso universal aos idosos e inválidos à previdência social, ou seja, 
também o chamado setor rural informal, constituído pelo “produtor, parceiro, meeiro e o arrendatário rural, o 
garimpeiro e o pescador artesanal, bem como respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar sem empregados permanentes “(Art. 195, § 8, Constituição Federal, apud DELGADO, 2000). 
 
28 O trabalhador urbano tem acrescido 5 anos (para homens e mulheres) para requisição da aposentadoria. Fonte: 
Ministério da Previdência Social, consulta realizada no dia 15/03/2011.  
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sistema de saúde, SUS - Sistema Único de Saúde, sendo, o impacto maior nas pequenas 

cidades do interior do Nordeste.  

 O impacto financeiro e comercial que as aposentadorias rurais promoveram nas 

pequenas cidades revela uma população idosa que influencia na economia desses municípios, 

evidenciando uma considerável receita oriunda dos velhos. Considerando-se que o 

desemprego no país29 (notadamente nas pequenas cidades) é preocupante mesmo com os 

indicadores otimistas, a relevância dessa receita nesses municípios alcança grandes 

proporções, ao injetar recursos na própria cidade onde o velho gasta o seu dinheiro. Isso 

promove a absorção da força de trabalho local nos empreendimentos também locais, 

incrementando toda a cadeia produtiva, promovendo a inserção social do idoso e alterando a 

sua imagem na sociedade. No período do pagamento das aposentadorias rurais, toda a cadeia 

econômica de Janduís se prepara em função desse aporte financeiro, seja para acertos de 

dívidas, seja para efetuar novas vendas.  

Apesar dos constantes assaltos às agências bancárias no interior do estado, a sua 

manutenção decorre, sobremaneira, da necessidade da manutenção desse serviço para a 

efetuação de pagamentos e recebimentos de contas30, conforme explicaram alguns feirantes 

do interior do Mercado Público Municipal de Janduís. Quando perguntamos ao Sr. José 

Gonçalves de Queiroz, 63 anos, feirante (originário da cidade de Apodi), sobre o impacto na 

feira por ocasião do pagamento das aposentadorias, ele afirmou ser o dia da feira que se vende 

mais31. Perguntamos também sobre a forma de pagamento da sua clientela, disse vender 

“fiado”32 para muita gente, e que é nessa época do mês que os fregueses vêm “acertar as 

contas” de compras efetuadas ao longo do mês.  

Com relação ao comportamento do idoso desde que passaram a receber os benefícios 

da aposentadoria, percebemos, pelas narrativas, significativa autonomia, advinda da 

aposentadoria. Mesmo morando com familiares, a sua renda altera a situação desse idoso 

                                                
29A taxa de desemprego no Brasil, em 2010, foi estimada em 8,0%. O IBGE classifica como pessoas 
desempregadas ou desocupadas aquelas que não estavam trabalhando, mas que estavam disponíveis para 
trabalhar e tomaram alguma providência efetiva para conseguir trabalho nos trinta dias anteriores à semana em 
que responderam à pesquisa. Fonte: IBGE (consulta realizada em 12/09/2010).  Os resultados apresentados  
apontam  declínio na taxa de desemprego nos anos 2009 a 2010.  
 
30 Em Janduís, em 2010, foi instalada novamente uma agência bancária na cidade, após décadas de ausência de 
serviço bancário local, contudo grande parte do pagamento das aposentadorias é realizado na cidade de Campo 
Grande, cidade vizinha distante cerca de 20km, ou mesmo pela agência dos Correios local.   
31 O entrevistado vende hortaliças e outros produtos agrícolas trazidos do Vale do Apodi, região irrigada do 
estado. 
32 Relação de compra e venda, na qual o comprador só efetua o pagamento certo tempo depois, numa 
demonstração de confiança mútua.  
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junto à família e ao comércio local, ou seja, no convívio familiar ou na esfera social mais 

ampla. Dona Terezinha Gurgel de Lima, 82 anos33, uma das nossas recordadoras, vai além, e 

fala da sua emancipação de um casamento que já havia acabado: Quando ele [o seu marido] 

me deixou, também eu já era aposentada, não precisava mais dele (fala com certo desdém na 

expressão). Os depoimentos de Seu Braz e Dona Bilia também atestam o efeito emancipatório 

de suas vidas com as suas aposentadorias: ah! Os tempos tão muito ‘mais’ melhor. Nem se 

compara. Hoje todo mundo vive bem. Todo mundo aposentado, os velhos, antigamente não 

tinha aposento não! (Seu Braz).   

 

QUADRO 2 - Dados etários e fonte de renda do grupo pesquisado. 

                                NOME IDADE TIPO DE 

APOSENTADORIA 

 
1. Maria Balbina de Souza, D. Bilia, 

    72 Anos Aposentadoria rural 

2. Maria Batista de Almeida, D. Bicota 82 Anos Aposentadoria rural 

3. Pergentino Bezerra – Perré 75 Anos Aposentadoria rural 

4. Terezinha Gurgel de Lima, Dona Terezinha 
(de Canuto) 

82 anos Aposentadoria rural 

5. Braz Sinésio de Menezes, Seu Braz. 85 Anos Aposentadoria rural 

6. Eugênio Gurgel Filho, Seu Eunir 81 Anos Aposentadoria contributiva 

7. Terezinha Gurgel dos Santos, Dona Terezinha  
(esposa do Prof. Aluízio) 
 

84 Anos Aposentadoria contributiva  
e pensionista 

8. Sebastião Almeida Gurgel, Bastim 
 

71 Anos Aposentadoria contributiva 

 

Dona Bilia que, na sua narrativa, expôs suas dificuldades para criar os seus quatro 

filhos sem emprego definido (não citou a ajuda do pai dos filhos) e  ajuda oficial, afirma que, 

com o seu trabalho, garantiu que todos tivessem uma vida organizada. Ela própria atesta a sua 

condição atual: “tenho a vida descansada agora, tenho meu ‘salariozim” todos os meses, 

né!”. Inferimos, portanto, que o velho, nessas cidades, é um sujeito economicamente ativo 

sendo incontestável que os domicílios que gozam de uma aposentadoria rural desfrutam de 

uma qualidade de vida melhor do que aqueles que não têm o seguro rural. São pessoas (em 

sua maioria jovens) que se ocupam em trabalhos eventuais e sem qualificação e que não se 

dispõem a trabalhar na agricultura local, de predominância de subsistência familiar, por vezes, 
                                                
33 Dona Terezinha “de Canuto” para diferenciar de Dona Terezinha de “Seu Aluízio”.  (O nome Terezinha é 
comum a muitas mulheres na cidade, em homenagem à Padroeira).   
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liderada por um trabalhador rural aposentado, com menos vigor físico, mas que ainda exerce 

algum tipo de atividade no campo. Outros com atividades urbanas também recebem a 

aposentadoria rural de tipo universalista, visto que, paralelamente, trabalharam na agricultura 

e declararam para o requisito da aposentadoria a atividade rural, e ainda assim continuam 

exercendo alguma atividade na cidade.  

Outro fato de grande relevância do seguro previdenciário é a garantia de permanência 

dos aposentados na cidade onde sempre trabalharam e moraram, não sendo este o motivo para 

migrarem para outros centros urbanos. Há estudos que apontam que 74% dos beneficiários 

permanecem nos seus locais de origem após a concessão da aposentadoria e que esses 

recursos caracterizam-se como a principal receita orçamentária, superando o valor das 

transferências do governo federal aos municípios através do FPM. (GALINDO & IRMÃO, 

2003).   

No Rio Grande do Norte, Carvalho (2010) analisou a repercussão da transferência de 

renda recebida pelos beneficiários a partir da previdência rural nos municípios do estado que 

também evidenciam um expressivo índice (92%) de idosos com alguma fonte de renda e em 

muitas das situações com posição não de colaborador nas despesas da casa, mas de provedor 

principal da família, um dado relevante, considerando-se o grande contingente de 

desempregados nas pequenas cidades com características predominantemente rurais. A renda 

previdenciária rural supera a urbana em 145 dos 17 municípios do Rio Grande do Norte, 

correspondendo a 86,82% dos casos. Dos 158 municípios estudados, apenas 11 deles têm 

receita própria superior à transferência de renda proveniente da previdência rural universalista, 

oriunda da assistência social34. Portanto, é considerado um dos maiores avanços inscritos na 

Constituição de 1988 em termos de direito social. A transferência de renda recebida pelos 

beneficiários, a partir da previdência rural, revela a importância dessa política de proteção 

previdenciária para dinamização da economia, o combate à pobreza e à redução das 

desigualdades sociais, no âmbito desses pequenos municípios. (CARVALHO, 2010). 

                Portanto, a realidade requer uma análise das trajetórias das histórias de vida do idoso 

(DEBERT, 1999) e a necessária desconstrução dos significados correntes e dominantes acerca 

                                                
34 Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC-LOAS ao idoso e à pessoa com deficiência, é 
um benefício da assistência social, integrante do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, pago pelo 
Governo Federal, cuja a operacionalização do reconhecimento do direito é do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS e assegurado por lei, que permite o acesso de idosos e pessoas com deficiência às condições 
mínimas de uma vida digna. O idoso deverá comprovar que possui 65 anos de idade ou mais, que não recebe 
nenhum benefício previdenciário, ou de outro regime de previdência e que a renda mensal familiar per capita 
seja  inferior a ¼ do salário mínimo vigente. 
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da velhice, levando-se em consideração que idade não deva ser o marcador determinante das 

suas experiências. Até mesmo a ideia de que a “família” seria a garantia de bem-estar da 

velhice e de elemento fundamental para pensar esse bem-estar, também requer cautela. Para a 

autora, há pesquisas que apontam idosos morando cada vez mais em casas especializadas e 

destaca alguns estudos realizados na Europa por Thompson et al (1991) na Inglaterra   que 

apontam:  
 
A relação entre avós e netos são muito semelhantes e os filhos são ainda a 
principal fonte de apoio esperada. Morar com os filhos adultos, em 
momentos de crise, é ainda a solução preferida numa extensão bem maior do 
que os dados estatísticos sobre as unidades domésticas tendem a sugerir. Da 
mesma forma, o ideal de independência representado pela recusa dos pais 
idosos em morar com os filhos, quando gozam de boa saúde, vigora há mais 
tempo do que em geral se imagina. (THOMPSON, 1991 apud DEBERT, 
1999, p. 47). 
 

Àries (1983 apud DEBERT, 1999, p. 45) também procurou compreender os impactos 

causados pelo novo estilo de vida adotado pela população na França, ainda sob influência das 

radicais mudanças ocorridas naquele país35 desde a Revolução Francesa (1789), que alteraram 

o estilo de vida e os costumes que seriam mantidos até o final da existência daqueles 

indivíduos, e de como a velhice era vivida pelos idosos nascidos em meados do séc. XIX. 

Mudanças, segundo ele, que provocaram tal uniformização (pelo vestuário) nos indivíduos, 

que dificultou precisar a idade considerada como “velhice”, que, entre as mulheres começava 

entre os 40 e 50 anos e para os homens entre 50 e 60 anos. Na economia, esse impacto causou 

a explosão de um mercado específico para o idoso, como forma de colocar o dinheiro do 

segmento em circulação, de modo que lá a inquietação já seria a formação de “guetos de 

idosos” e uma nova forma de segregação. 

Neste século XXI, o Brasil também vive uma explosão na oferta de produtos e serviços 

destinados ao idoso36: passeios turísticos (muitos de cunho religioso), festas temáticas, 

alimentação específica, entre outros.  Mas, o que fundamentalmente procuramos destacar neste 

trabalho foram alguns estudos que tratam sobre novas formas de relacionamento da sociedade 

com o idoso e de algumas experiências que buscam dissolver a ideia de que o bem-estar na 

velhice estaria ligado à intensidade das relações familiares ou ao convívio intergeracional.  
                                                
35 Além da ruptura do poder e dos costumes (o estilo do novo vestuário celebrava um começo, uma libertação), a 
Revolução Francesa também está associada ao novo, adquirindo o estatuto de mito do moderno. 
(CONNERTON, 1993, p. 7-8).   
36 Segmento que engloba um contingente de cerca de 19 milhões de pessoas no Brasil, que corresponde a 10,8% 
da população com mais de 60 anos no país de acordo com o IBGE, Censo 2010.  
Fonte: www.ibge.gov.br/cidesat/topwindow.    
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A Organização Mundial de Saúde escolheu o Bairro de Copacabana no Rio de Janeiro 

como laboratório para um estudo que buscou soluções para melhorar a qualidade de vida dos 

idosos nas grandes cidades, por ser o bairro de maior contingente de idosos no Brasil 

chegando a 16,7% do total da população do bairro37.  Algumas iniciativas nesse sentido já 

podem ser percebidas; destacamos, entre essas, a de adequar o meio onde o idoso vive com 

algum tipo de mudança física nos edifícios e nas relações interpessoais, o que vem 

promovendo novos arranjos residenciais e novas posturas naquele bairro, como o exemplo de 

alguns edifícios que já passaram por alguma intervenção social de modo a adequar-se a essa 

realidade. Em alguns condomínios, as administrações têm promovido adequações físicas com 

a instalação de rampas, corrimões, maior e melhor iluminação nas áreas internas, entre outros, 

que também promoveram um reordenamento das demandas sociais locais numa demonstração 

de atenção ao contingente de idoso visível no bairro.   

Há relatos de que os porteiros dos prédios que passaram por essa intervenção também 

modificaram suas condutas individuais, tendo sido treinados a prestar auxílio ao idoso como 

atividade inerente ao seu trabalho; muitos deles não se restringem somente às suas funções de 

rotina38, o que, segundo depoimento de familiares desses empregados, tem promovido 

mudanças importantes também na relação com outros idosos do bairro. Conforme relato de 

um familiar de um dos porteiros, essa nova conduta refletiu positivamente no convívio 

doméstico com a sua família. É certo que esse tipo de iniciativa ainda é pontual e se localiza 

em um bairro de classe média e de uma população de nível escolar e social diferenciado, 

entretanto, serve como experiência que aponta uma nova maneira de relacionamento com o 

idoso no mesmo ambiente social.  

Também em relação ao lazer, o segmento turístico já descobriu o grande potencial 

econômico que o idoso representa. Os recursos provenientes dos aposentados são 

consideráveis e o mercado sabe disso. A cada dia os serviços destinados a essa clientela são 

ampliados e cada vez mais diversificados. Existem algumas operadoras que trabalham com 

ênfase nesse segmento, inclusive no nosso estado, privilegia a categoria promovendo passeios 

que levam em conta as limitações físicas do grupo; o mais interessante é que esses passeios 

                                                
37 O Rio de Janeiro possui índices comparáveis aos da cidade de Viena na Áustria. Também é reconhecido como 
a capital brasileira da Terceira Idade. Fonte: jornal eletrônico Copacabana, busca realizada em 14/03/2011. 
 
38 Em reportagem do Jornal Hoje da Rede Globo de Televisão o porteiro de um determinado prédio no Bairro de 
Copacabana conduzia o idoso apoiando-o pelo braço até a calçada da rua. Nessa mesma reportagem houve 
relatos de experiências semelhantes.  
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são abertos a qualquer pessoa, indiferente de faixa etária; caso contrário, voltaríamos à velha 

matriz histórica da segregação. 

Os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, já manifestam, por 

intermédio dos seus conteúdos novelísticos, a temática. Em recente episódio da novela juvenil 

“Malhação39” a questão do idoso foi abordada, ocasião em que também foi exposta a 

dificuldade do convívio; do idoso fora do mundo do trabalho, o conflito familiar pelo idoso 

morar em casa de familiares, o preconceito pela própria condição da velhice, o esquecimento 

natural e as consequências no meio familiar, a sexualidade, a cumplicidade com os netos, 

entre outros. No Brasil, onde a ficção (a novela) tem forte influência na construção das 

representações sociais, é reveladora a presença da problemática do idoso em horários de 

grande audiência das emissoras, instituído como o “horário nobre” por abranger o período de 

permanência em sua residência, ou seja, a hora em que a pessoa (o telespectador) chega em 

casa até a hora de dormir, constitui-se, portanto, um horário privilegiado na grade de 

programação da televisão brasileira.  Esse horário abarca cerca de 80% do faturamento das 

emissoras40. 

Esse cenário de convivência reflete de certa maneira uma realidade: o Brasil já é um 

país de velhos, como já foi dito anteriormente. Inúmeros são os estudos de cunho 

antropológico e sociológico sobre a velhice, e diversificados são os resultados. Por isso, é 

oportuna a observação de Debert (1999) em sugerir também cautela na interpretação dos 

resultados que tratam a velhice como uma experiência heterogênea. Portanto, a percepção 

acerca dessa temática envolve o que pensa o idoso, mas fundamentalmente, o que a sociedade 

pensa acerca do idoso. Retomamos Beauvoir (1990), quando ela diz que, para cada indivíduo, 

um destino singular, o seu próprio. Assim, necessário se faz compreender a experiência 

própria da velhice, cuja percepção não deve ser restrita aos velhos, mas diz respeito ao 

conjunto da sociedade. 

Nesse sentido, este trabalho tem como um dos objetivos observar a inserção social do 

idoso pela garantia de renda e permanência na cidade, compreender como aquele idoso 

interage com o seu meio e com outros idosos nas suas ações cotidianas:  com a família, com a 

vizinhança, com os espaços sociais, como a igreja, a feira, os mercadinhos, enfim, através dos 

                                                
39 Malhação, novela da Rede Globo de Televisão, em exibição no horário das 18h, destinada ao público juvenil. O 
episódio em referência foi exibido nos dias 30 e 31/12/2010 e Mulheres Apaixonadas de Manoel Carlos exibida 
no período de 17/02 a 11/10/2003 no horário das 20 horas.  Quem não se lembra da personagem Dóris, a neta-vilã 
da novela que roubava e espancava os avós? 
40 Fonte: Programa Observatório da Imprensa da TV Brasil, apresentado pelo jornalista Alberto Dines, espaço 
em que se discute a televisão brasileira. Episódio de referência: dia 30/08/2011.  



 
 

 
 

54

seus quadros de referências preservados que garantem o exercício da lembrança, uma vez que 

a rememoração pessoal está situada na encruzilhada das redes de solidariedade múltiplas em 

que o indivíduo está envolvido. (HALBWACHS, 2006).  

2.2 NEM SÓ DO TRABALHO VIVE O HOMEM: O EXERCÍCIO E O CONTEXTO DA 
RECORDAÇÃO   

 
 
Não existe um jeito certo ou errado de contar uma história. 
Talvez você esqueça do início, do meio ou do final. Mas um 
pouquinho de sol nascendo através de uma pequena janela 
também anima o coração. Por isso, adule os velhos resmungões 
para que contem suas lembranças. (ESTÉS, 1998, p. 39). 
 
 

Fazendo esse balanço sobre a condição do idoso no Brasil, ampliamos nossa percepção 

sobre o idoso, não mais, necessariamente, sob pressupostos de que o indivíduo fora do mundo 

do trabalho estava compulsoriamente fora da vida social, percepção alicerçada nos conceitos 

clássicos da Sociologia burguesa e da Sociologia marxista, compartilhando a visão de que o 

trabalho ocupa posição-chave na vida social constituindo-se como o fato sociológico 

fundamental. (OFFE, 1989). Decerto que o trabalho organiza e estabiliza as relações sociais e 

garante a sobrevivência física dos seus membros; mas o que se discute no tempo presente é o 

entendimento de que se faz necessária uma reelaboração do trabalho enquanto categoria social, 

sem personificar o trabalho na categoria social do “trabalhador”, para que o homem 

“permaneça sendo homem” enquanto indivíduo que é. 

Não temos dúvida de que o capitalismo trouxe para o seio da sociedade o fundamento 

de que o trabalho regula a totalidade da sociedade e a modernidade, a marca do capitalismo. 

Viveríamos, portanto, sob a égide da sociedade do trabalho. O sentido do mundo não poderia 

mais ser dado de antemão por nenhuma autoridade tradicional, lembra Giddens (1990), mas 

teria que ser descoberto a partir do interior das crescentes mudanças internas inerentes à 

modernidade.   

Conforme Souza (2001), o trabalho humano consiste numa realidade estrutural que se 

apresenta sob um duplo intercâmbio dos indivíduos com a natureza e dos indivíduos entre si. 

Em nível orgânico, refere-se a Arendt (1993 apud SOUZA, 2001), que aponta o caráter 

destruidor da vida biológica em todo trabalho, mesmo se na esfera social o trabalho une o 

indivíduo aos demais da sociedade no interesse da produção da vida material. Sem dúvida, o 

trabalho promove a interação social através do encontro do indivíduo com o outro, mas 



 
 

 
 

55

chegado o fim da sua vida de trabalho, esse indivíduo é separado de um ciclo social que lhe é 

muito caro. Percebe-se, portanto, a dimensão dialética (destruição/criação) do trabalho. 

O mundo moderno e capitalista não coaduna com a velhice, que, como categoria social, 

é uma das mais discriminadas em época de desemprego. São os trabalhadores mais velhos os 

que mais rapidamente perdem o seu lugar no mercado por já estarem destituídos da sua força 

vital pelo desgaste biológico provocado por décadas de trabalho. Nesse estágio da vida e 

carregados de experiências que levaram toda uma existência para aprender, eles podem 

transmitir suas experiências por meio de suas narrativas, como uma nova maneira de se 

relacionar com o mundo. É preciso que a sociedade repense as relações humanas sob um novo 

olhar e perceba o velho como parte integrante desta sociedade “é preciso mudar a vida, recriar 

tudo, refazer as relações humanas doentes para que os velhos trabalhadores não sejam uma 

espécie estrangeira. Para que nenhuma forma de humanidade seja excluída da humanidade” 

recomenda Bosi (2007, p. 81).  

No presente trabalho, esse indivíduo, carregado de experiência, é colocado na condição 

privilegiada de narrador. Narrador da sua experiência, em certo sentido, ele é inserido 

socialmente através dessa nova condição, de novo sujeito. A velhice entendida como um 

tempo de recordar, o tempo daquele que viveu e que tem o privilégio de contar sua experiência 

a partir do que lembrou, conforme Benjamin (1994) quando diz que o narrador conta o que 

retira da sua experiência, incorporando à sua narrativa, a dos seus ouvintes. Na condição de 

narrador/recordador desempenhar o papel de guardião. Pela narrativa conta o que retira da sua 

experiência e nela (re)imprime a sua marca. Contar o que viveu é a forma que o velho encontra 

para se comunicar com o mundo e através do seu relato contar as suas experiências ou a 

experiência relatada por outros.   

Quando Dona Bilia recorda e diz não vou trabalhar mais não, refere-se à sua antiga 

jornada diária de trabalho: acordar de madrugada, se dirigir à Fazenda Clarão, receber o leite 

para vender, retornar a pé para a cidade com a lata na cabeça, fazer todo o trajeto nas ruas onde 

moravam os seus fregueses e de porta em porta entregar o leite; ou, ir buscar o barro no 

“baixio de Otto”, molhar e amassar, alisar e queimar as panelas para vender toda semana na 

feira. Como ela mesma dizia, já estava cansada de “viver” sentada no chão amassando barro, 

pois ela só acreditava em panela bem feita com o barro amassado com as mãos, uma atividade 

de reconhecido desgaste físico41. Na sua narrativa ela evidencia tanto o desgaste físico quanto 

                                                
41 Dona Bilia sempre se queixa de dores nas pernas provocadas pelas jornadas excessivas de trabalho que teve 
carregando água e leite (e lenha) na cabeça, e de ficar sentada horas e horas fabricando panelas e outros 
utensílios de barro para vender. 
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o psicológico em que se encontra, ao contar a sua vida, Dona Bilia imprime, concreta e 

duplamente, a sua marca na narrativa:  

Quando foi pra eu me aposentar eu suspendi o trabalho e fiquei só no leite, 
mas era pouquim, que era lá de Chiquinho de Zé de Chica, eu tirava de lá. 
Aí então quando me aposentei eu disse: não vou trabalhar mais não, já 
trabalhei demais e eu dou graças a Deus de não ter ficado aleijada do meu 
espinhaço de viver tão abaixada de fazer pote. (Dona Bilia). 

Na velhice, uma nova oportunidade: 

[...] Porque eu nova, eu me casei muito nova, num conto muito da minha 
mocidade porque o tempo foi pouco pra mim aproveitar a mocidade né. Aí a 
gente tem de aproveitar depois quando dá certo (risos]. (Dona Bilia). 

 
 Nessa nova condição – da velhice –   momento de desempenhar o papel de guardião no 

exercício da lembrança. Pergunte ao velho sobre algo acontecido há muito tempo: ele dirá que 

não lembra mais de nada: ele se desqualifica com uma resposta previsível de negação da sua 

existência na atual condição de velho (ou mesmo pelo despreparo do ouvinte). Mas, se a ele 

for dado “o tempo” para que possa reconstruir, na sua memória, os fatos passados, suas 

lembranças afloram vigorosas e cheias de significados. Daí, pressupormos, a partir de 

observações de campo em situações com velhos em Janduís, que, na velhice, o status da 

memória é exercido com muito mais frequência e fluência quando lhe são preservados os seus 

referenciais familiares, temporais e espaciais. No movimento que se desdobra na tríade 

memória/trabalho/velhice (BOSI, p. 20), o indivíduo é conduzido a outra dimensão do trabalho 

pela memória, seria, para ele, o despontar de um novo horizonte, uma nova forma de se 

relacionar com o mundo. Para Bosi: a figura laboriosa da velhice trabalhando para lembrar. 

A narrativa oral constitui, portanto, essa via de acesso privilegiada para uma nova 

experiência do indivíduo. Quem conta (e escuta) uma história está em companhia de um 

narrador. Benjamin (1994) nos conta que o narrador assimila de forma mais íntima aquilo que 

sabe ou ouviu dizer porque no relato oral, os elementos diversos e heterogêneos que dão corpo 

à experiência se encontram numa forma única, singular e integrada de expressão e 

comunicação.  

Thompson (2002) orienta aos que utilizam o método da história oral que o seu uso “não 

é necessariamente um instrumento de mudança: isso depende do espírito com que seja 

utilizada. Não obstante, a história oral pode certamente ser um meio transformador tanto do 

conteúdo quanto da sua finalidade na história. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da 

própria história e revelar novos campos de investigação [...]. (THOMPSON, 2002, p. 22).  E, 
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fundamentalmente, pode devolver às pessoas que fizeram e vivenciaram a história, um lugar 

fundamental, mediante suas próprias palavras. Porém, adverte sobre o cuidado que o 

pesquisador deve ter na escolha do lugar da entrevista; segundo ele, uma entrevista concedida 

“em casa” aumenta os ideais “respeitáveis” influenciados pelo ambiente familiar que pode 

inibir o entrevistado. Já um ambiente exterior, por exemplo, um bar, suscitaria os atrevimentos 

e as brincadeiras.  Da Matta (1997 p. 15), também se refere à problemática do lugar e sua 

influência no modo de agir do indivíduo: os padrões domésticos (rígidos) são deixados em 

casa. Na rua, no mercado, a ousadia e a transgressão são aceitáveis.  Portanto, a flexibilidade 

que a metodologia da história oral propicia em relação ao local da entrevista e principalmente 

na escolha do entrevistado pode se constituir em um dilema, mas também pode se reverter em 

benefícios à pesquisa, considerando que um levantamento em que os informantes são 

predeterminados e as entrevistas seguem um esquema inflexível não se constituem em 

garantias do material coletado ou da eficácia do método. (THOMPSON, 2002, p.167).  

Traçado esse cenário sobre a condição da velhice, também a heterogeneidade proposta 

por Debert (1990) deve ser considerada, acerca das particularidades que envolvem a condição 

do idoso.  

 Ao nos depararmos com a trajetória de vida de Dona Terezinha Gurgel dos Santos, 84 

anos, ou Dona Terezinha de Seu Aluízio42 como é conhecida, percebemos a diversidade e a 

heterogeneidade que envolve o idoso sob outros aspectos. Em Janduís, ela vive uma vida de 

recato; durante a nossa permanência na cidade, não a vimos em nenhum evento social, nem 

mesmo na igreja. Dona Terezinha é aposentada contributiva e pensionista do marido, mantém 

afetiva e economicamente um neto que coabita em sua residência e vive com relativo 

conforto.  Quando chegamos à sua residência, explicamos como seria a nossa conversa 

enquanto a equipe preparava os equipamentos para gravação da entrevista. Como era o dia da 

captação de imagens, perguntamos em que local da casa ela queria que fosse a gravação 

(pergunta feita a todos os sujeitos da pesquisa). Dona Terezinha preferiu um canto de sua sala 

de estar, ao lado de uma mesinha com algumas imagens de santos e um vaso com flores.  No 

início se mostrou um pouco retraída, apresentando um certo nervosismo, talvez pela 

possibilidade de contar a sua vida àquelas pessoas, para ela estranhas. Reação diferente da de 

Dona Bilia, Seu Braz, Perré, Bastim, idosos de vida social mais intensa na cidade. Fizemos 

uma pausa com o intuito de descontraí-la naquele momento, e reiniciamos a entrevista. 

                                                
42 Dona Terezinha é viúva e prima do professor Aluízio Gurgel, um dos professores mais ilustres da cidade, cuja 
família tem uma presença marcante na história do magistério de Janduís. Das pessoas da cidade da faixa etária 
dos 60 anos que frequentaram escola, não há quem não tenha sido aluno do seu marido. 
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FIGURA 3 - Dois momentos de Dona Terezinha registrados durante nossa entrevista (à esquerda 
quando suas lembranças afloraram espontaneamente. À direita, lendo os registros da carta/diário).  
(Entrevista realizada no dia 20/03/2011). 

  Fotografia: Érica Lima. 

 

Ela nos assegurou que havia preparado, por escrito, o que ia nos relatar. Contudo, 

quando avisamos que começaríamos a gravação, ela começou a falar espontaneamente sobre a 

sua infância e a família, mantendo o envelope fechado sobre o colo por algum tempo. Abaixo, 

alguns excertos das suas lembranças instantâneas:  

 
Eu nasci em Umarizal, papai foi lá trabalhar com os primos dele, e lá eu 
nasci. Vim com seis meses aqui pra Janduís, São Bento. Meus padrinhos 
foram Rogério Gurgel e Amélia das Neves Gurgel. Me batizei com seis 
meses. Meu pai assim era agricultor, trabalhava tomando conta da fazenda 
do pai. Meu pai casou com Maria dos Santos, do município de Patu, em 
1916. Fui batizada em 1929, corrige. Em 1927. A família do meu pai são 11 
filhos também. [...] quando o meu pai morreu eu tinha cinco anos de idade, 
ele morreu em Caicó, no serviço do Itans. Porque era o terceiro ano de 
seca, e quando, assim, nas secas, não tinha recurso por aqui e ele foi 
trabalhar no Açude Itans em Caicó, e lá adoeceu e morreu. Mamãe ficou 
viúva com 7 filhos, aonde eu era uma das caçulas porque depois de Eunir 
que é Eugênio. Ele tem o nome do pai e se chama Eunir, pra mim assim, que 
era pra não ficar com o nome do pai colocaram o apelido de Eunir43.  
(Pausa). (Dona Terezinha do prof. Aluízio).  
 

O envelope continuava fechado sobre o seu colo. Pensando que ela havia esquecido 

devido ao nervosismo que demonstrara no início da entrevista, perguntamos: - e a carta?  Ela 

riu com certa timidez e respondeu: 

                                                
43 Seu Eunir a quem Dona Terezinha se refere é um dos sujeitos da pesquisa. 
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 Vou continuar (a narrativa sobre a morte do pai em Caicó). Aí quando meu 
pai morreu eu tinha cinco anos de idade e foi, aí no serviço do Itans em 
Caicó. (repetiu mais uma vez) . Aí ele foi com uma turma daqui e adoeceu 
nesse serviço do Itans em Caicó que era... . Foi com uma turma daqui pra 
trabalhar e lá adoeceu. Foi pra casa da mulher... a cunhada dele, a mãe de 
Monsenhor Walfredo, era só... (pausa), ele não resistiu a doença e morreu 
no dia 29 de março de 1933. Aí mamãe ficou viúva com essa família, aí eu 
como era afilhada de um irmão de papai, Rogério Gurgel, aí ele pediu que 
ficasse com a afilhada que ele não tinha família, só tinha um filho e esse 
mesmo foi ser padre, então dava pra me criar muito bem, né! Mas que 
mamãe era muito (pausa) gostava muito, assim, da família. Quando ele (o 
tio) foi morar em Santa Cruz, que ele morava (antes) em Campo Grande, 
era telégrafo, telegrafista (ri) aí quando ele foi pra Santa Cruz, mamãe, ela 
ficou, assim, que ela não consentiu assim, que eu fosse não, ficava muito 
sofrida. Pra ela, que ela, assim, queria muito bem aos filhos e não queria 
que se separasse. Aí mandou pedir que queria ficar, (reticente) aí quando foi 
pra arrumar tudo pra levar a família pra Santa Cruz, mandou (a mãe) pra 
me buscar. (Dona Terezinha do prof. Aluízio). 

 
Naquele instante nos demos conta de sua necessidade em relatar aquela história, 

movida pela urgência do instante, o que só, posteriormente, compreendemos. Naqueles escritos 

(do envelope) não estavam contidas as lembranças daquele instante. Neles, estavam registrados 

fatos e acontecimentos, que ela havia organizado para a entrevista, pertenciam às suas 

memórias, de situações da vida privada e social em Janduís dos quais participara. Dona 

Terezinha havia organizado, de forma cronológica, as festas (principalmente as celebrações 

religiosas), e a colheita na fazenda do pai.  Por ocasião da narrativa, o que emergiu foi uma 

lembrança “muito cara” revelada de forma bastante emocionada, quando fez alusão à sua 

família, a figura protetora dos pais, ao seu primeiro ano de vida, ao seu batizado em Campo 

Grande, ao amor que o seu pai dedicava à família, deixando “para depois” as lembranças que 

ela havia registrado de forma organizada no impresso do papel. Sem dúvida, essas também 

integram as suas memórias, “o instante” da rememoração, marcando, de fato,  aquele momento 

do registro.    

Quando finalmente Dona Terezinha resolveu (ou lembrou) abrir o envelope, e começou 

a ler o que havia escrito, onde registrara, previamente, de modo organizado, alguns 

acontecimentos vividos, naquela Janduís distante, mês a mês, (não fez referência ao ano), 

memórias importantes de serem fixadas e registradas naquela entrevista.  Histórias que se 

cruzavam, uma vida individual e o seu contexto social. Disse-nos que são anotações que já 

vem fazendo tempos atrás, e essas são parte das suas anotações selecionadas para nos relatar.  

Trabalhar com trajetórias de vida como instrumento metodológico é também 

compreender que a narrativa de uma existência foge a um roteiro esquemático preestabelecido. 
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Ali, o narrador é “quem decide” o que narrar. Quando Dona Terezinha “se entrega” àquelas 

lembranças, a sua narrativa rompe, a princípio, com o preestabelecido, e naquele momento, se 

fez singular.  

Ao falar de acontecimentos que marcaram a história da sua vida, disse que passa uma 

boa parte do seu tempo escrevendo e que ainda vai publicar as suas memórias. Escreve há 

bastante tempo e que escrever era uma forma de se manter viva.  Foi Dona Terezinha que nos 

recebeu com essa exclamação: pensei que não viesse mais! (Reproduzida na primeira página). 

Diz que mesmo escrevendo há bastante tempo, havia intensificado a sua escrita após a morte 

do marido e de um de seus filhos. Falou: escrever era uma forma de me manter viva. Ela 

garante que ainda vai publicar um livro com as suas memórias. Mesmo que não venha a 

publicá-las ou que ninguém as leia, foi a forma que encontrou para superar suas perdas. 

Remetemos à Beauvoir (1984) quando relatou de forma minuciosa o convalescimento e morte 

de sua mãe, no seu leito de morte, e de haver sido censurada por tê-lo feito. Justificou dizendo 

que escrever, reconfortava tanto quanto a prece reconfortava o crente e que, pela linguagem, 

superava o seu caso particular e comungava com toda a humanidade. (BEAUVOIR, 1984, p. 

39). 

Dona Terezinha lê com relativo conforto, sem correção visual, e quando comentamos 

sobre a necessidade do uso de óculos, nos disse que, após cirurgia na vista e de um sinal na 

face, deve fazer um novo par de óculos. Ficamos, então, na expectativa de como seria a leitura, 

mas ela riu e acrescentou: “leio sem óculos”. Conversando com Dona Terezinha em um 

encontro posterior ao da gravação em vídeo, ela se justificou dizendo que aquele dia (o da 

gravação) tinha sido um dia muito triste, pois havia acontecido a morte de uma pessoa de sua 

família, o que a deixou bastante abalada. Também deixou claro que, como não iria comparecer 

à cerimônia de sepultamento, poderia nos receber para a entrevista. Terminada a entrevista nos 

convidou para conhecer a sua casa, os seus santos, sua cristaleira repleta de objetos antigos, 

(foto), falou dos filhos, e fez questão de dizer que uma das filhas é freira de uma congregação 

católica e mora em Natal. 
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FIGURA 4 – Dona Terezinha (pose) ao lado da cristaleira na sala de jantar da sua residência.  

 

 

Dona Terezinha mora em uma casa 

confortável, ampla e bem iluminada, em 

companhia de um dos seus netos. Durante 

uma das nossas visitas, no final da manhã, 

registramos a chegada de um dos seus 

filhos para o almoço parecendo ser uma 

atividade diária em sua casa.  

 

Fotografia: Érica Lima 

Trabalhar com trajetórias de vida se constitui, portanto, nesse instrumento valioso, pois 

possibilita, a cada entrevista, uma forma original, afinal, cada história traz uma experiência em 

um invólucro especial, permitindo ao pesquisador pensar os diversos contextos em que as 

memórias se cristalizam, como por exemplo: a entrevista de Dona Bilia, concedida na calçada 

da sua casa; a de Perré, no terraço do quintal da sua casa; a de Seu Braz, na sua barbearia 

atendendo a um cliente (Seu Braz ainda exerce a profissão);  a de Seu Eunir no balcão da sua 

mercearia; a de Dona Terezinha (de Seu Aluízio), na sala de visita da sua casa;  e a de Bastim, 

no interior da igreja (no altar) onde exerce a função de líder religioso, atividade herdada do seu 

pai. Assim, tanto quanto a narrativa, o local da entrevista de cada um dos entrevistados 

também se fez singular.  

A narrativa, seja biográfica ou autobiográfica, como a do entrevistado que “se entrega” 

a um entrevistador, propõe eventos que, geralmente, faz com que o entrevistado perca o fio da 

narrativa cronológica pretendida. (BOURDIEU, 1996).  Sem dúvida, a ruptura da narrativa 

linear (da carta) de Dona Terezinha também alterava essa aposta; em contrapartida, o que 

emergiu das suas lembranças foi uma memória bergsoniana, uma memória realizada pelo 

espírito, gravada em seu inconsciente como páginas impressas de um livro. Um passado que 
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permanecia inteiro na sua memória, vindo à tona, misturando-se às suas percepções imediatas, 

deslocando-se e ocupando todo o espaço da sua consciência. Uma memória irrompendo como 

força subjetiva, latente, penetrante, oculta e invasora, porque a memória não é uma operação 

prática, não possui organização predefinida que apenas se ajustaria aqui e ali, que se organiza e 

se mobiliza a medida dos acontecimentos como uma surpresa que se habilita e se transforma 

na ocasião, ela só se instala num encontro fortuito, no outro: “como os pássaros que só põem 

seus ovos no ninho de outras espécies, a memória produz num lugar que não lhe é próprio”. 

(CERTEAU, 2009, p. 150).  

 

 

2.3 REMEMORAÇÃO E RECONSTRUÇÃO: OS FIOS QUE TECEM AS TEIAS DA 
MEMÓRIA   
 

A memória é passado. A memória é o passado no presente, mas não é o presente. A 

memória é uma reconstrução do passado tendo como base o presente. O indivíduo que lembra 

é sempre um indivíduo inserido e habitado por grupos de referência44 mas esses pontos de 

referência não estão no indivíduo e sim na sociedade.   

Com essas proposições, Halbwachs (1950) insere a memória definitivamente no campo 

das ciências sociais, somente a partir da percepção de que o ato de produzir memória é 

individual, mas o fenômeno da recordação é coletivo45. Instaura-se ali um novo campo de 

estudos, a partir dos postulados de Halbwachs, de que a identidade coletiva precede a 

memória, e o indivíduo que lembra só o faz enquanto membro de um determinado grupo, 

mesmo sendo a memória um ato do indivíduo. No pensamento da Escola Sociológica Francesa 

(a qual pertencia Halbwachs), essa questão ainda não havia despertado o interesse das ciências 

sociais, sendo, até então, negligenciada a base social da memória, mas que dependia 

essencialmente da localização da lembrança e do reconhecimento num quadro de referências 

espaço-temporal comum, pois é na sociedade que os indivíduos produzem e elaboram suas 

lembranças, considerando que os acontecimentos vividos no exercício da lembrança não dizem 

respeito somente a ele.  

  Com base nessa proposição, as relações vividas pelos sujeitos com a família, com os 

vizinhos, com a religião, com a política, suas relações profissionais, enfim, com os diversos 

                                                
44 Condição necessária que sustenta a tese de Halbwachs  demonstrando a forte influência recebida de Durkheim 
([1912] 2007) sobre consciência coletiva a partir de uma relação dialógica da sociedade.  
45 Premissa da teoria da memória coletiva de Halbwachs.  
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níveis sociais estariam inevitavelmente articulados com a atividade mnemônica inerente à vida 

atual num trabalho de “modelagem”:  

 
 Se a nossa impressão pode se basear não apenas na nossa lembrança, mas 
também na de outros, nossa confiança na exatidão de nossas recordações 
será maior, como se uma mesma experiência fosse recomeçada não apenas 
pela mesma pessoa, mas por outras. (HALBWACHS, 2006, p. 29). 

 

Ao colocar em análise a sua teoria sobre memória coletiva, Halbwachs (1950)46 diz que 

o trabalho da reconstrução do passado depende do contexto real vivido outrora em comum. 

Desse, dependem as memórias no presente ou do contexto de referência no qual atualmente 

transitam o grupo e o indivíduo. Mas não basta que os indivíduos evoquem suas lembranças de 

um mesmo evento que vivenciaram em conjunto e sob as mesmas circunstâncias: essas não 

serão as mesmas, pois eles não são mais os mesmos. Contudo, quando esses indivíduos 

conseguem pensar e localizar em comum os fatos passados, eles assumem uma importância 

maior e é possível revivê-los com maior intensidade, porque o indivíduo não está mais só ao 

representá-lo.   

A representação coletiva se processa, então, pela ressignificação no presente dos dados 

fornecidos pelo passado e pela compreensão do passado no presente por um determinado 

grupo. O legado de Halbwachs, nesse aspecto, também foi extremamente importante ao 

reforçar a proposição da existência de vários tempos sociais (ou coletivos) rompendo com a 

ideia de uma única temporalidade47. Contudo, as ideias de Halbwachs foram abruptamente 

interrompidas por sua deportação e morte em campo de extermínio nazista. Somente a partir da 

década de 1970, as ciências sociais se apropriaram dos conceitos da memória como campo 

teórico reposicionando seus estudos com base na sua proposição como construção coletiva.  

            Para Halbwachs, é no encontro passado/presente que se evidencia a diferença entre 

rememoração e reconstrução, ou memória coletiva e memória histórica. Ele não tratou do 

caráter dialógico, negocial e conflitivo da memória, também não considerou a existência de 

interesses antagônicos no seio da construção coletiva decorrentes das tensões que ocorrem na 

vida em sociedade. Estudos posteriores a Halbwachs evidenciaram a existência desse caráter 

dialógico que, até certo ponto, distanciava-se de sua teoria, mas que também emergia de uma 

                                                
46 Publicação póstuma da Memória Coletiva. 
47 Ideia bergsoniana de uma única temporalidade. Henri Bergson é considerado o mais importante filósofo 
francês do início do século XX. Para ele a memória é matéria e é espírito, visto que a matéria se conserva no 
espírito.  
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memória coletiva (POLLAK, 1989; NORA, 1993) que apontava as tensões sociais como 

produtores de uma memória coletiva. 

O trabalho de rememoração (Halbwachs, 2006) se forma a partir do conjunto das 

lembranças individuais de acontecimentos vividos, da retenção das imagens, dos afetos, etc., 

com lembranças que se conservam no espírito de cada indivíduo e, partindo dessa retenção, 

garantem a sua preservação e a dos quadros sociais da memória. Essas referências temporais 

são as garantias ou condições que fortalecem o tecido social do grupo, uma vez que o lembrar 

coletivamente reforça a percepção de que a memória está intimamente ligada à consciência 

coletiva48 e à tradição. Ambas estão interligadas permanentemente na tarefa de unir o passado 

e o presente num trabalho contínuo de interpretação e reconstrução que aproxima a memória 

da história a partir de uma memória social, porque a história da nossa vida faz parte da história 

em geral. Como não reconhecer a dimensão humana nas paredes das cidades, nas ruas, nas 

casas, nas paisagens rurais que revelam a pessoalidade dessas construções?  

Tal afirmação é possível ilustrar com uma situação presenciada (nascida de forma 

espontânea dia 06/02/2011), que corroboram alguns dos pressupostos da teoria halbwachiana. 

Três irmãs, Noêmia, Rita e Terezinha (todas com mais de 70 anos) tendo sido informadas de 

que Dona Bicota (uma das recordadoras da pesquisa), quando narrou suas memórias referiu-se 

ao seu tempo de estudante e de situações vividas em comum em Janduís, na ocasião em que 

havia lembrado delas. Perguntadas se queriam ver a entrevista, responderam afirmativamente. 

As três ficaram diante da tela do computador assistindo Dona Bicota referir-se a um passado 

comum em Janduís:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 Termo utilizado por Durkheim para conceituar um conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos 
membros da sociedade que formam uma “vida própria”. 
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FIGURA 5 - Noêmia (à esquerda) Terezinha (sentada) e Rita à direita, assistindo ao vídeo em que 
Dona Bicota recorda de situações vividas em comum no passado na cidade de Janduís. 
 

       
Dona Bicota (no vídeo). 

 

 Naquele instante (do registro fotográfico), passado e presente se entrelaçam. Quando 

Dona Bicota, a recordadora (na narrativa gravada em vídeo), lembrou da sua infância e 

pronunciou o nome das três irmãs (na foto), recordando da primeira professora dizendo: a 

professora era... – “Dona Teca”, todas (Dona Bicota e elas) pronunciaram ao mesmo tempo o 

nome da professora. Dona Bicota (no vídeo) continua suas memórias e as irmãs, concordando 

com gestos, ouviam em silêncio. Ela continua: Nesse tempo menino podia levar bolo, menino 

podia apanhar, nós apanhava bolo, (da professora)  na mão e batia com a palmatória. Agora 

se bater vai para justiça como vejo agora, bota a professora pra fora. (Dona Bicota). 

Perguntamos: e o menino aprendia? Ora se aprendia!  Mais do que revela o registro 

fotográfico, essa e outras situações eram comentadas pelas três irmãs, fazendo referência 

àquele passado em comum, presentificado pela rememoração. Como concebe Halbwachs 

(2006, p. 31), para se confirmar ou recordar uma lembrança não se faz necessário o 

testemunho no sentido literal do termo, ou seja, que todos os indivíduos, obrigatoriamente, 

estejam presentes sob uma forma material.  

 A proposição de que o passado não é o presente, mas que, pela memória, há uma 

reconstrução do passado revela um dos mais importantes legados de Halbwachs aos estudos da 

Nós vinha de pés todo dia, nós vinha e se 
encontrava cá, já perto. Agora a escola 
era ali vizinha a casa de Bastim. Tinha 
um prediozim que nós chamava o grupo. 
A professora era a filha de Tico de Góis, 
era Dona Teca. Ai nós vinha, era Rita, 
Terezinha Vieira, Noêmia. Nós se 
encontrava aqui perto, se chegasse cinco 
minutos atrasada num entrava mais.  
Pra nós fazer xixi, lá atrás de uma 
pedra, num tinha essas coisa, um 
banheiro, num tinha nada. Pra sair de 
dentro, a gente pegava uma bilazinha, 
aquelas bichinha de vidro, você num 
sabe o que é não, elas sabe, (referindo a 
pessoas da cidade que se encontravam 
presentes). Tinha que pegar lá, ia e 
voltava, chegava, butava, outro pegava e 
ia. Era desse jeito.  
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memória ao defender a distinção entre a memória coletiva e a memória histórica, ou uma 

memória interior e outra exterior, a qual só representaria para o indivíduo um passado de 

forma resumida e esquemática, enquanto que a memória de uma vida apresenta um panorama 

bem mais ampliado e contínuo.  

 A história e a memória também se entrelaçam pela narrativa individual da vida 

cotidiana, como quando Dona Bilia ao recordar da chegada da luz elétrica na cidade,  

recordava de um acontecimento importante da memória social (histórica) de Janduís. Mas a 

lembrança que emergiu da sua consciência foi a de libertação de uma situação difícil e do 

conforto que a energia lhe proporcionou por não mais se submeter à luz da lamparina que tanto 

mal lhe causava: Trabalhava a noite toda, trabalhava numa esganança tão grande, numa fé 

em Deus tão grande que via anoitecer e amanhecer a fumaça de lamparina nos zóio, que não 

existia elexidade (eletricidade) nessa época, que só chegou a energia nos anos 70. Essa 

lembrança, ou essa forma de lembrar aquele acontecimento, de acordo com Halbwachs (2006, 

p. 86), pertence a ela, estando  “inteiramente” preservada no seu espírito a chegada da luz 

elétrica na cidade. É uma memória individual, mas que recebeu ajuda da memória histórica. 

Nessas duas direções da consciência coletiva se desenvolvem as diversas memórias que se 

alteram conforme as intenções por elas visadas. Entretanto, as duas memórias se distinguem 

pelo menos sob dois aspectos: a memória coletiva se processa pela recomposição do passado 

por meio da rememoração, sendo essa, a memória em relação ao tempo:  

 
Uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem de 
artificial, já que retém do passado somente aquilo que ainda está vivo ou 
capaz de viver na consciência do grupo. Quando um período deixa de 
interessar ao período seguinte, não é um mesmo grupo que esquece uma parte 
de seu passado: há, na realidade, dois grupos que se sucedem. 
(HALBWACHS, 2006, p. 102). 

 

Já a memória histórica é aquela que reconstrói o passado com base nos dados 

fornecidos pelo presente da vida social projetada sobre o passado reinventado, sendo, portanto, 

uma memória fixada:  
A história não é todo o passado e também não é tudo o que resta do passado. 
Ou, por assim dizer, ao lado de uma história escrita há uma história viva, que 
se perpetua ou se renova através do tempo, na qual se pode encontrar 
novamente um grande número dessas correntes antigas que desapareceram 
apenas na aparência. (HALBWACHS, 2006, p. 86).  
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 O estudo da memória pelas fontes orais se apoia em três pontos fundamentais: 

proporcionar informações significativas; transmitir a consciência individual e coletiva (parte 

integrante desse mesmo passado) e, principalmente, apresentar a perspectiva histórica que nos 

ensina e nos permite avaliar o significado atribuído pelos atores da história, ao longo da 

história, porque a memória não se apoia na história apreendida, mas na história vivida. Nesse 

entendimento, a memória, a tradição e a história, reveladas por fontes tão diversificadas se 

ligam, permanentemente, na tarefa de unir passado e presente, num trabalho contínuo de 

interpretação e reconstrução histórica pelo testemunho oral.  (HALBWACHS, 2006, p. 78).                                                                  

 A memória como campo investigativo (metodológico) do nosso trabalho é a memória 

que emerge da consciência coletiva do grupo pesquisado como imagem-lembrança em Janduís 

e as representações coletivas que compõem as teias dessa memória, ou seja, uma memória 

lacunar, fragmentária em que a hierarquia dos fatos se modifica, principalmente, a da 

valorização das subjetividades e a da desconstrução de inferioridades.   

 As vozes das quais nos apropriamos, em Janduís, advêm dos diversos segmentos 

sociais (barbeiro, loiceira e doméstica, costureira, ex-comerciante e ex-vereador, agricultores, 

donas de casa), compondo um mosaico bastante heterogêneo. Mas, todas são fontes históricas 

e estão impregnadas de subjetividades desde o início; é a “presença viva das vozes subjetivas 

de um mesmo passado”, mas que também nos limitam em nossas interpretações e que nos 

permitem, ou melhor, “nos obrigam a testá-los em confronto com a opinião daqueles que 

sempre, de maneira fundamental saberão mais do que nós” (THOMPSON, 2002, p. 195).  Uma 

questão fundamental para o autor: o método da história oral faz de qualquer um de nós uma 

personagem histórica e oportuniza contar novas versões dessa história ao dar voz aos múltiplos 

narradores.   
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2.4 A TRAJETÓRIA E O TESTEMUNHO: A NARRATIVA COMO MEDIAÇÃO DE UM 
TEMPO VIVIDO 
 
FIGURA 6 - Perré rememorando o seu tempo de locutor na Difusora de Janduís,  no terraço do quintal 
da sua casa durante a entrevista, no dia 22/03/2010. 
 
 
 
 
 
Prezados ouvintes!  
Meu cordial boa noite! 
Neste instante entra no ar  
o serviço de publicidade.  
É a Voz de Janduís ,na 
apresentação de músicas populares  
e variadas e de alguém para você [pausa]. 
E na continuidade, eu passo a atender 
ao pedido de Luíza de França do  
Nascimento, na interpretação de  
Nelson Gonçalves,  
a música Carinhoso.49         
 
                                                             
                                   
                                                                                   Fotografia: Érica Lima 
 

A narrativa da trajetória de vida, iniciada à sua maneira, por Seu Pergentino (Perré), 

nos instigou a dar destaque à sua fala no início dessa seção, pois sua forma poética de se 

autoapresentar imprimiu um caráter único à sua narrativa. Ficamos sabendo, durante a 

entrevista, que ele tinha sido, quando moço, o primeiro locutor do serviço de difusora da 

cidade, fato que nos instigou a tal performance.  Somente depois, ele falou: Nasci em 1935, 

aqui mesmo na cidade de Janduís, apressando-se em dizer como socialmente veio ao mundo, 

por ser um filho natural. Prosseguiu, no seu curso narrativo, revelando ser imperativo se 

                                                
 
49 “Perré” durante a entrevista realizada no dia 24/03/2010. Quando nos encontramos em outubro de 2010, no pavilhão 
da Festa de Santa Terezinha, nos disse ter se equivocado sobre a autoria da música Carinhoso, corrigiu dizendo que é 
de Pixinguinha (e a letra de João de Barro, Braguinha, grifo nosso).  
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autoreferenciar como filho vindo de uma relação não-oficial. A manifestação da memória de 

Perré, expressando a sua condição, nos remete a Connerton (1999, p. 25) quando diz que nosso 

autoconhecimento nos faz fontes importantes de nós mesmos, pois a nossa história passada “é 

a ideia que fazemos de nós próprios”.                         

 Perré. É assim que ele se reconhece e é reconhecido na cidade, pois o vocativo Sr.  não 

comporta  no seu apelido. Sr. Pergentino soava estranho para ele, então foi como Perré que 

ouvimos a sua trajetória de vida. Segurar o microfone o fez “voltar no tempo”; o meu cordial 

boa noite!  O remeteu a um passado longínquo quando informava à cidade dos acontecimentos 

noticiados pela difusora: a gestualidade da fala era poética, a voz era poesia, sua fala imprimia 

certo “aconchego”, conforto.  Ao iniciarmos “dando voz” a Perré, as suas primeiras 

lembranças evocadas emergiram de um tempo passado quando trabalhava como locutor na 

difusora da cidade, marcada e performatizada como “voz de locutor”50. Essa particularidade na 

narrativa, como sugere Lima (2003), nos leva a compreender que, além de uma forma de 

expressão da comunicação humana, a oralidade se constitui por si, em rico material pelo qual 

são “esculpidas as imagens-matrizes que são construídas na e pela linguagem oral, através das 

quais podemos interpretar alguns dos muitos fios com que a vida social é entretecida” 

(VASCONCELOS, 1997 apud LIMA, p. 15). 

 A memória como campo teórico da oralidade implica, necessariamente, compreender 

também os silêncios (esses, no plural) como lembrança lembrada e não pronunciada, seja pelos 

esquecimentos provocados pelo não exercício da lembrança, ou pelos apagamentos naturais do 

processo de envelhecimento.  Durante as entrevistas, muitos foram os momentos de silêncios 

vivenciados por Perré, Dona Bilia, Seu Braz, Dona Terezinha e por outros recordadores. 

Foram silêncios sempre carregados de significados do que foi silenciado, e não-revelado, o que 

não significa dizer que não foi lembrado. Mas, fundamentalmente, foram falas que 

evidenciaram as marcas deixadas em suas trajetórias como vestígios de um tempo difícil que 

não se deseja lembrar num duelo permanente entre o que contar e o que não contar - processo 

contínuo que dá movimento à construção das lembranças e que revela o caráter conflituoso da 

memória; de uma memória que permanece “escondida” até o instante que se revela, no 

momento oportuno como “um resplendor que brilha na ocasião” diz Certeau (2010, p. 146). 

A entrevista com Perré foi marcada por períodos de silêncios e hiatos - e até por 

interrupções de ordem técnico-operacional, uma vez que a sua residência fica ao lado de um 

lava-jato que provocava muito barulho e já estava comprometendo o curso da entrevista. Dona 

                                                
50 Assim se diz quando alguém tem voz de timbre grave e firme. 
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Luíza, sua esposa, lembrada na saudação inicial da sua narrativa, foi até o local e negociou 

uma trégua (providência necessária para prosseguirmos com a entrevista). 

Perré narra sua trajetória e fala de acontecimentos da sua vida, da doença que deixou 

sequelas permanentes no seu corpo, dos múltiplos empregos, da experiência de gerir o seu 

próprio negócio, após testemunhar a falência do seu patrão, e depois experimentar a sua 

própria; ambas as situações que o deixaram sem trabalho e que ele narra assim: 

 

Eu fiquei desempregado (pausa). Aí compramos os equipamentos de uma 
padaria e ele [o antigo patrão] deu pra mim, eu passei quatro anos eu passei 
na padaria. Quatro anos. Aí depois quebrei, o comércio foi abaixo, entrei em 
falência e (pausa) fui trabalhar na agricultura, ainda passei uns dias 
trabalhando lá por Mossoró numa casa de jogo, ora depois, aí eu me submeti 
a trabalhar na agricultura e até hoje venho trabalhando na agricultura, né! 
(Perré).   

 

Contudo, também recorda de um tempo de prestígio quando exerceu o mandato de 

vereador em duas legislaturas chegando até a compor a chapa majoritária como candidato a 

vice-prefeito do recém-criado município, como ele próprio disse: da primeira eleição pelo voto 

popular em Janduís, campanha essa que ele perdeu51. Lembra e conta o seu tempo de 

decadência, como ele mesmo disse, de um tempo que estive no fundo do poço, expressão que 

caracteriza o discurso das pessoas que frequentam como ele, as reuniões dos Alcoólicos 

Anônimos e confessa a sua dificuldade em convencer outras pessoas usuárias de drogas na 

cidade, particularmente das que fazem o uso abusivo do álcool52.  

Perré conta o que viveu inclusive sua experiência na superação do vício do álcool (e, 

como testemunho), reconhece o mal que causou àquelas pessoas que o rodeiam, mas fala, 

principalmente, de sua trajetória durante o período que ficou usando álcool de forma abusiva:  

 
Passei uma temporada fazendo uso de bebida alcoólica, fui ao fundo do 
poço, é, mas graças a Deus apareceu alguém que me abordou, como se diz, 
de uma maneira certa, e eu acreditei naquela abordagem e passei a ser 
membro do AA, inclusive houve a abertura de um grupo aqui e eu assumi a 
responsabilidade de que eu ia coordenar o grupo e hoje já conto 18 anos 
que coordeno esse grupo e graças a Deus me mantenho sóbrio há 19 anos. 
[Ri confiante]. Inclusive dentro desse período que eu passei bebendo, judiei 
um pouco com a Luíza que eu falei [refere-se à pessoa que citou no início da 

                                                
51 A campanha a que se refere Perré foi a primeira eleição para prefeito em Janduís no ano de 1963. Ele compôs 
a chapa com o Sr. Miguel (Migas) Veras Saldanha, quando o voto para prefeito era desvinculado do vice. A 
chapa vitoriosa ficou com o prefeito de uma legenda e o vice de outra, no caso o Sr. Hermiro Régis de Almeida. 
 
52 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 10% da população mundial são acometidas pela 
dependência química, com ênfase no uso do álcool.  
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entrevista] que é minha esposa, né porque a gente quando bebe [certa 
dificuldade de dizer] sempre maltrata muito aquelas pessoas que convive 
com a gente, né muito embora(s) que a gente ache que só quem tá sofrendo é 
a gente mas não, o contrário, muito mais sofre aqueles que nos rodeia né, 
quando bebemos (pausa). E ela me reclamava. Eu dizia nada (com desdém 
na voz) é cavilação, é besteira sua. Quem está perdendo alguma coisa sou 
eu, aí nada! (Perré). 

 

Perré fala do seu compromisso atual, enquanto membro do grupo de autoajuda 

Alcoólicos Anônimos, que é o de difundir a proposta da entidade. Fala também da dificuldade 

em cumprir a sua missão, ou seja, convencer aqueles que têm problema com a bebida a parar 

de beber. Ressalta a sua perseverança em se manter sóbrio, da sua força de vontade, de sua 

superação, deixando explícito, enquanto membro do grupo, o  seguinte testemunho:  

 
Depois que eu passei a viver sóbrio caí na real, cheguei a conclusão que 
aquelas pessoas que nos rodeiam sofre mais do que a gente quando bebe 
né?  Por isso que hoje, graças a Deus eu vivo uma vida tranqüila, botei a 
cabeça no lugar, sei o que estou fazendo, né! Pelejo muito pra ver se num 
vejo aqueles que bebem num chegar ao ponto que eu cheguei, mas é isso que 
eles acham que é melhor beber pra morrer do que parar pra viver. (...)não 
deixo, não desvaneço, não deixo de procurar ajudar, num sabem né. As 
portas do grupo se mantêm abertas. Não estou fazendo as reuniões todas as 
quintas-feiras consecutivas, porque não tem, não tem ninguém agora 
comigo, num é! (Perré). 
 
 

FIGURA 7 - Quadro na parede na entrada da casa de Perré (“oração da serenidade” do AA). 
                       

 
             Fotografia: Érica Lima 
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A opressão é recorrente em quase todas as lembranças, seja pelo vício confessado na 

fala de Perré, seja pela pobreza extrema nas lembranças de Dona Bilia, pelas limitações da 

vida de Seu Braz, ou pela libertação do casamento malsucedido de Dona Terezinha, pelos 

relatos de violência “abrandados” por Seu Eunir, mas são, fundamentalmente relatos de vida, 

cujas rememorações localizam suas lembranças, mesmo as mais precoces que evidenciam a 

necessidade de trabalho. Os relatos, invariavelmente, exprimem as experiências de vida numa 

cidade pequena, num contexto social rural, precário social e economicamente. 

  Ao fazer um resumo bem concatenado de sua trajetória, Dona Bilia conta a história de 

sua vida, das necessidades que passou numa vida marcada pela pobreza e resume as suas 

primeiras lembranças, inclusive as maternas, assim:  

 

[...] vou dizer o seguinte: minha mãe nos criou trabalhando no roçado da 
fazenda Clarão. Eu era a caçula, muito pequena, ela levava, eu ia limpar, 
arrancando os pés de feijão. [Risos] Ela dizia: menina você num tá vendo os 
pés de feijão aí não? Assim foi que ela nos criou, plantando, limpando, 
colhendo, lavando roupa de ganho, apanhando algodão nas capoeira, levava 
nós tudo pras capoeira pra apanhar algodão, era do que nós viveu, Butava 
umas latinha d’água pra ganhar quinhentos réis, dois ‘minréis’, aí então a 
gente foi crescendo e foi  ficando moça trabalhando sempre pra sobreviver.  
(Entrevista  dia 21/03/2010). (Dona Bilia). 
 
 

  São lembranças de um tempo difícil, numa Janduís que não era dotada de um sistema 

de fornecimento de água potável à população. A água que ela vendia era para o consumo das 

pessoas que podiam pagar e a adquiriam na porta de suas residências, costume que era comum 

nas pequenas cidades do interior do Nordeste em época de seca. O dono da propriedade onde 

havia sido “descoberta a água doce perfurava uma cacimba53 ou permitia que a Prefeitura o 

fizesse, garantindo o acesso das pessoas mais humildes a fim de retirarem a água para beber 

(trabalho feito, em sua maioria, por meninos e homens). Quem podia pagar, se valia dos 

serviços prestados por Dona Bilia e por outras pessoas. Contudo, essa tarefa, de modo geral, 

era realizada por pessoas jovens do sexo masculino que transportavam a água em roladeiras54, 

galão ou jumentos.                              

                                                
53 Poço artesanal cavado nos leitos dos rios secos ou dos açudes no período de estiagem onde era encontrada 
água potável. O poço ficava protegido com caixotes de madeira e fechado a cadeado, com acesso regulado pelo 
dono da propriedade. Nas cacimbas as pessoas de menor poder aquisitivo pegavam água gratuitamente para uso 
próprio ou para vender na cidade, serviço que era feito geralmente por pessoas humildes, numa espécie de 
“biscate”. 
 
54 Barril de madeira puxado por um ferro que exigia força física. Tinha capacidade para transportar cerca de 10 
latas d’água por vez.  A designação é decorrente por esse barril ser conduzido girando guiado por uma pessoa.  



 
 

 
 

73

A vida de Dona Bilia se confunde com a vida da cidade:  ela vendeu água e leite de 

porta em porta (ambos transportados na cabeça apoiada por um pano retorcido conhecido por 

“rodilha” para ajustar a lata, e ao mesmo tempo, proteger a sua cabeça) trazidos da zona rural, 

num percurso diário a pé, segundo ela: “vinte e cinco anos com a lata na cabeça”. Contudo, a 

atividade que referencia Dona Bilia na cidade é a de ceramista, ou artesã, ou “loiceira” como 

ela se reconhece. Na cidade, todos a conhecem como “Bilia loiceira”, mas tomamos 

conhecimento por outras pessoas de que ela também “vendia” lenha na feira às mulheres que 

cozinhavam para os feirantes e para os frequentadores da feira, que vinham da zona rural e 

ficavam, praticamente, todo o dia na cidade. Dona Bilia fala de sua experiência, trazendo 

consigo o contexto em que viveu: 

 

 
FIGURA 8 – Dona Bilia na calçada da sua casa no instante da entrevista.  Dia 22/03/2010. 

 

 

Ela lembra das festas: 

 [...] eu ia pras festas de Santa Terezinha, época, num era como 
hoje. [...] a minha voz era excelente. Ganhei o primeiro lugar 
bem três anos em seguida cantando lá no palco de Santa 
Terezinha, era a noite mais bonita que tinha!   
 
E da sua fama: 
 
 [...] Eu era falada até pelo pessoal que vinha de fora! Agora 
não! Acabou-se! É, mas eu participei muitos anos, desfilei, eu 
tenho aí muitas fotos do desfile do idoso. Eu ia cantar lá em 
Campo Grande, lá na festa de Nossa Senhora Santana 
(21/03/2010). 
 
 

  Fotografia: Érica Lima. 
 
 

Ela não faz referência à sua juventude, também não parece guardar recordações. Faz, 

sim, uma breve referência a esse tempo, como ela mesma diz: “da mocidade eu conto muito 

pouco”, e lembrou que se casou muito cedo convencida por sua mãe que disse: “é! Você tá 

muito criança, mas ele vai acabar de lhe criar. Aí então eu me casei. Me casei no dia 30 de 

janeiro de 56”. Suas lembranças também “a transportam” para um tempo de fama e glória 
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quando cantava nas festas da padroeira de Santa Terezinha, em Janduís e de Santana, em Campo 

Grande, município vizinho. Continua suas rememorações reafirmando sua condição de destaque 

naquele passado agora presentificado com a expressão Acabou-se!   

Como havíamos previamente sido informados desse passado de ganhadora da “mais 

bela voz”, em concursos na cidade, a instigamos a rememorá-lo. Ela indagou:  

 
Será que minha voz presta, agora? (pausa). Na semana passada veio uma 
filha de Severina, veio de São Paulo, aí nós tava ali, a neta dela Priscila, nós 
fumo comemorar na praça o ano novo! Aí ela disse: cante uma música peu 
gravar! Ela gravou no celular dela e levou pra tia dela em São Paulo. Chega 
lá, mande ela, ói você bote e num diga a ela não que sou eu não, Bernadete, 
sabe? Aí a menina levou isso, foi uma alegria desse povo. Ou fofoca grande! 
[risos] Aí eu vou cantar uma que Zé Daniel me acompanhou na festa de 
Santa Terezinha, é muito importante essa [risos]. Eu vou me lembrar! (Dona 
Bilia).     

 

Dona Bilia para, pensa um pouco, organiza a postura, passa a mão na cabeça 

arrumando os cabelos, se revigora e canta um clássico da década de 1960, momento que ficou 

registrado em vídeo. Dessa forma, imprimiu a sua marca na narrativa, como diz Benjamin 

(1994), a marca de alguém inserido num contexto social real. Para Dona Bilia, aquelas são 

lembranças vividas, de alguém que viveu e deixou suas marcas impressas na história da 

cidade de Janduís.  

O tempo a que Dona Bilia se refere diz respeito a uma existência vivida, lembrada e 

contada. Quando ela diz: eu já trabalhei! E do trabalho eu gostei e do trabalho eu gosto, hoje 

eu trabalho em casa, porque eu cansei de trabalhar refere-se aos afazeres domésticos da sua 

casa e ao tempo em que fabricava suas panelas, mas também revela a condição de alguém que 

já está cansada pelo desgaste natural da idade (72 anos) e pelo esforço físico desprendido para 

garantir a sua sobrevivência, revelado nas suas múltiplas atividades: babá, empregada 

doméstica, trabalhadora rural, lavadeira, vendedora de leite de porta em porta, artesã do barro 

ou “loiceira”, mãe de quatro filhos vivos, fato que, para o seu tempo e  por suas condições 

sociais, é algo que merece ser destacado, numa época que as estatísticas sociais brasileiras 

denunciavam dados alarmantes de natimortos em decorrência da falta de uma política pública 

para a saúde voltada à assistência materno-infantil e à infância.  

A narrativa de sua trajetória, as dramatizações, os diversos papéis que Dona Bilia e os 

outros recordadores protagonizaram atestam que a memória é produzida a partir dos 

acontecimentos que o espírito realiza e das circunstâncias históricas em que estas são 

realizadas: de uma memória histórica, de uma memória coletiva, mas, fundamentalmente, das 
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“construções arbitrárias” e dos diversos papéis reais e imaginários que se alicerçam na 

consciência de cada indivíduo que recorda.  Num encontro casual em uma das ruas da cidade 

ela comentou que, no aniversário do prefeito, cantou uma música em sua homenagem, tendo 

sido muito aplaudida. Justificou dizendo: “a música tem que combinar com a situação”. 

Então perguntamos: e como a senhora sabe? Ela respondeu: “a gente pensa na situação e 

lembra da letra, foi uma música romântica”.        

Da mesma forma ocorreu com Seu Braz; as suas lembranças continuam vivas quando 

recorda, no presente, a sua profissão de barbeiro, iniciada há mais de quarenta anos.   

 

A minha vida de cortar cabelo eu comecei cortar andando assim com um 
caixãozinho trabalhando pelos sítios, às vezes ia... (pausa)  quando passou uns 
tempos aí eu fui embora pra Apodi. Lá trabalhei 3 anos. Fazia a feira de Apodi, 
que era no sábado, domingo fazia Felipe Guerra, nesse tempo era Pedra de 
Abelha, fazia depois. Comecei a trabalhar em Caraubas, trabalhei 3 anos, aí 
casei aqui e comecei a trabalhar aqui e não fui mais pra Caraúbas,  viu?  Meus 
tempos foi esse. Aí me casei. Nesse tempo era uma vida aperriada. (Seu Braz). 
 
 

São imagens que se misturam. Juntas emergem das suas lembranças situações vividas 

quando trabalhava na agricultura em regime de exploração tão comum na época. Quando ele 

lembra “a gente trabalhava mais... pra os patrão” traz, em sua fala, um ser coletivo e põe em 

evidência um tempo em que a dependência econômica atrelava o indivíduo àquela realidade 

carente de direitos sociais e trabalhistas que aprisionava a si e aos de sua classe55 - o trabalho 

de meia56 para os fazendeiros da região:  

 
A gente trabalhava mais, também mais pra os patrão. Capoeira de 
algodão... não tinha ninguém, naqueles tempos atrás, ninguém ouvia falar 
nem em governo, era os patrão. Trabalhava de meia, eles era quem fornecia 
a gente, num sabe?  Dava fornecimento, aí a gente quando tirava o algodão 
terminava e que fazia a conta, aí descontava o que a gente comprava. Claro, 
o meio (a meia) dos fazendeiros. Era essa a vida minha era assim. Viver 
trabalhando, quando era muito moço, num sabe, nos tempos do meus pai a 
gente morava numa casinha velha de taipa no sítio, feita as portas com talos 
de carnaúba amarrada com aqueles couros que tirava e amarrava naquelas 
arriatas de couro. Amarrava os talos, era assim de talo de carnaúba as 
casas daqueles tempos. Nós num tinha direito nem assim a uma bolacha pra 
comer, assim como o povo tem, nós comia aquelas de juazeiro, aquelas 
bolachinhas secas dizia que era bolacha, num sabe? Maracujá pelos matos, 
caçando, era nossa vida era essa de sofrimento, naquele tempo. (Seu Braz). 

                                                
55 No conceito marxista de luta de classe.   
 
56 Relação trabalhista informal em que o patrão entrava com a terra e o trabalhador com sua força de trabalho. 
Ao final, a produção era dividida meio a meio. 
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 Contrariando, de certa maneira, os imperativos da sua idade, Seu Braz insiste: trabalha 

todos os dias, cortando cabelo e recontando sua história na sua barbearia no mercado público 

local.  

 

 

 

FIGURA 9 – Seu Braz (cortando cabelo de Seu Benedito)57, no momento da entrevista no dia 
22/03/2010), segunda-feira. 
 

 
                                     Fotografia: Rosália Figueiredo 
 

As lembranças de Seu Braz são pessoais, são familiares, e evidenciavam as condições 

vividas no Brasil, principalmente nas áreas rurais, em regime de semiescravidão, de um 

contingente considerável sem seguridade e sem as garantias mínimas, o que, para Martins 

(2008, p. 89) referindo-se a Lefèbvre, seria a reprodução de um modelo explorador: “não há 

reprodução sem uma certa produção de relações sociais”, ou, mais exatamente, a vida 

cotidiana de Seu Braz  está, invariavelmente, imbricada com o seu  processo histórico, visto 

que não há cotidiano sem história.  

Perré, Dona Bilia, Seu Braz e os outros recordadores narram suas histórias, ancorando-

as no mundo trabalho58. Quando falam de suas vidas, de suas experiências individuais, íntimas, 

                                                
57 Benedito Targino do Rego, cliente e, segundo Seu Braz, “um fazendeiro daqui da região de Messias, dos Targino”, 
em entrevista no dia 22/03/2010. Quando nos encontramos no dia 17/02/2011 a primeira coisa que nos falou foi: 
“lembra do véi Benedito? Morreu, também era muito doente!”.  
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renunciam, muitas vezes, as sutilezas psicológicas, imprimindo às narrativas um caráter 

legítimo. Como inferimos da fala de Seu Braz:  

 

Naquela época era essa só de sofrimento pra gente, era só sofrimento. Ainda 
me lembro nós fumos trabalhar num ano ruim, nós fumos pros agreste 
trabalhar nos agreste num canto lá chamada a Serra da Formiga, aí tinha 
tanta purga, tanta purga, a gente trabalhava lá,(...) mas era muito ruim era 
um tal de .... esqueci até do nome dele [o patrão], aí nós saimo tudo de 
madrugada, tudo de pés, de pés nesse ano ruim. Viemo tudo de pés, de pés 
pra cá, sofrendo muito naquela época. Aí eu fiquei até aqui em Tapera, 
nesse tempo era Tapera, hoje não é mais Tapera. Nós fiquemo lá, já vinha 
cansado e aí fiquemo lá e os nosso pai viero simbora e nó viemo no outro 
dia. As coisas passada que temo que contar são essas mesma. (Seu Braz). 
 
    

As falas muitas vezes evocam testemunhos de pessoas que já não estão mais entre eles; 

algumas porque se mudaram ou porque já morreram. Dona Bilia, em sua narrativa, fala, 

recorrentemente, de pessoas que já morreram: “de antigas patroas” como ela se refere, e de 

antigas amigas comentando como a sua casa era cheia delas: 

 
E tem as minhas colegas que ainda estão com vida ainda. Um bocado já se 
foro e um bocado ainda tem. As moças que frequentava minha casa até hoje 
veio uma aqui em casa, todas ainda gostam de mim, tem Neném de Nobilino 
que já tá com 50 e quê e 40 e quê era da minha casa também. Agente 
quando se junta nós duas é só para conversar no passado. Eu mais Neném, 
ela já está com a idade bem avançada, era da minha casa, minha casa vivia 
cheia, que eu adorava Cumade Maria, que era irmã de Alberto, eu adorava 
ela. (Dona Bilia). 
 

Esses laços permitem o reconhecimento entre si dos indivíduos e promovem uma 

interação social; a permanência na cidade gera um vínculo afetivo na comunidade que dá 

consistência às suas lembranças. Em sentido contrário, o desenraizamento está ligado ao 

esquecimento: "Esquecer um período de sua vida" diz Halbwachs: "é perder contato com 

aqueles que até então nos rodearam (2006, p. 32). Essa perda de contato ou dos referenciais 

não pode ser restituída pela descrição dos acontecimentos desse período: mesmo que seja exata 

a descrição, as imagens se apresentam como dados abstratos. Sem vínculo, não há 

reconhecimento, não há lembrança, uma vez que, na memória coletiva, é necessário que se 

                                                                                                                                                   
58 Na perspectiva em que o trabalho figuraria como posição-chave na teoria sociológica (OFFE, 1989) movida 
pela sociedade do trabalho, mas dirigido pela “tortura da fome e da coação estrutural” para ganhar a vida. E por 
assim dizer, a matéria-prima das construções teóricas dos clássicos da Sociologia. 
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conserve no indivíduo a mesma corrente de ideias ou pensamentos ou as condições que 

permitam nela situar. 

Sendo assim, a permanência dessa população na cidade permite que o status da 

memória seja exercido com muito mais frequência pela preservação das paisagens humanas, 

dos referenciais históricos e dos seus monumentos. Compreendemos, ainda, que a memória 

também é constituída de objetos e de paredes de pedra e cal59, mas, fundamentalmente, pela 

possibilidade de manutenção dos seus vínculos afetivos com a família e com a vizinhança. Em 

cidades pequenas, a vizinhança ocupa um lugar familiar que seria também uma família 

ampliada ou extensa, reforçada pelos laços de compadrio ou mesmo pela convivência 

duradoura, porque a vitalidade das relações sociais do grupo fortalece as imagens que 

constituem a lembrança, sempre fruto de um processo coletivo e inserida num contexto social 

preciso, tomando, como referência, a fala da maioria dos entrevistados, quando dizem que 

“agora a vida está muito melhor”.  

 

 

 

 

                                                
59 Cavignac, Julie A. e Valença, Márcio M.(orgs.).  Revista Vivência UFRN/CCHLA, nº 28, Memória.   Natal, 
EDUFRN, 2005. 
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3 A FEIRA, A MEMÓRIA E MUITAS HISTÓRIAS 
 

 
A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes 
existem. [...] e com tudo o que lhe permite utilizar para fabricar o seu 
mel, na falta das flores habituais. Logo com palavras. Signos. 
Paisagens e telhas. Com as Formas do campo e das ervas daninhas. 
Numa palavra, com tudo o que pertencendo ao homem, exprime o 
homem, demonstra a presença, a atividade, os gestos e as maneiras de 
ser do homem. (ALMEIDA, 2009 apud LE GOFF, 2003, p. 530). 
 
 

Os relatos sobre a origem de um lugar ou de um evento são uma certificação que 

institui um acontecimento, exercendo, inicialmente, uma função autorizadora, ou de fundação 

estruturando um mundo invisível, sob uma base mística dando espaço às ações e criando um 

campo que lhe serve de sustentação, essa é função primeira do relato.  Os relatos produzem e 

transformam lugares em espaços ou espaços em lugares, uma vez que todo relato é um relato 

de viagem, como um percurso dos espaços, produzindo uma prática que se realiza em táticas 

cotidianas, ou como diz Pierre Janet: “o que criou a humanidade foi a narração”. (CERTEAU, 

2009, p. 182). 

Os relatos também organizam os jogos de relações de um imaginário simbólico, 

produto de uma imaginação partilhada, como o mito, uma construção individual, mas que 

pertence ao patrimônio comum do grupo, uma vez que “o indivíduo não é, senão, o 

entrecruzamento necessário, de um conjunto de relações na produção de um sentido social [...], 

no qual as relações são pensadas pelos seus termos” (AUGÉ, 2008, p. 12).   

A arte da narração representa também o seu outro; a descrição historiográfica lhe 

modifica a lei.  Contudo, existe uma diferença fundamental que separa a narração do relato, 

não se tratando mais de ajustar o máximo possível a uma “realidade, como uma operação 

técnica para dar credibilidade ao texto, pelo “real” que exibe: o relato não possui discurso 

próprio. Existe, com certeza, um conteúdo do relato, que pertence, também, à arte de fazer um 

golpe: ele é desvio por um passado (“no outro dia”, “outrora”) ou por outra citação (uma 

“sentença”, um “dito”, um provérbio), para aproveitar uma ocasião e modificar um equilíbrio 

por uma surpresa [...].  O discurso produz então efeitos, não objetos. É narração, não descrição. 

É uma arte de dizer [...]. Algo na narração escapa à ordem daquilo que é suficiente ou 

necessário saber. (CERTEAU, 2009, p. 143).  

Na Athenas contemporânea, os transportes coletivos são os metaphorai, (metáfora em 

grego). Para ir ou voltar para casa, toma-se uma metáfora. Ao narrarem suas histórias, os 
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gregos traçavam os seus movimentos: “Era uma vez... “O jardim de Adônis, A pantera 

perfumada, Dionísio morto, A cozinha do sacrifício: fábulas de um narrador praticante”. Das 

lutas e das danças, das idas e vindas das suas narrativas, eles exerciam uma arte de pensar,  

como num jogo de xadrez, em que a figura do cavalo atravessa todo o tabuleiro com “as 

curvas” das suas histórias, privilegiando as figuras que o relato aciona. O relato não instala as 

histórias gregas diante de si para tratá-las em nome de outra coisa que não elas mesmas. Para 

compreender a relação entre o relato e as táticas, deve-se encontrar e demarcar melhor um 

modelo científico mais explícito, em que a teoria das práticas tenha precisamente, por forma, 

uma maneira de narrá-las. Um relato não exprime somente uma prática tampouco se contenta 

em dizer um movimento, ele o faz, porque o relato protege-o das alterações museográficas que 

a historiografia, ao encontrá-lo, naquele instante do achado, julga-o essencial e perde-o, em 

seguida. Ao perdê-lo, insere-o no campo da antropologia “como objeto estranho”, cuja ação de 

intermediação, institui o prazer de contar, com pertinência científica. (CERTEAU, 2009, p. 

197). 

Na mitologia grega, quem narrava o mito era o poeta-rapsodo, o escolhido dos deuses 

que lhes mostravam os acontecimentos passados que lhe atribuíam a responsabilidade de 

transmiti-los aos ouvintes, pois, para os gregos, o mito era inquestionável e incontestável, 

portanto sagrado. Na contemporaneidade, o mito é uma organização da realidade a partir de 

uma experiência sensível, e, como tal, possui função explicativa cujos efeitos permanecem no 

tempo, (CHAUÍ, 2000, p. 161). 

 Desse modo, tomamos a Feira de Janduís como objeto de análise, por sua dimensão 

histórica e mitológica, pelos relatos dos seus velhos, que a institui como  “o lugar” da fundação 

da cidade, de suas primeiras casas, dos primeiros moradores, de suas primeiras ruas, das 

sociabilidades. Desse modo, além de cumprir uma função organizadora, os relatos da feira, 

também, produziram uma narrativa sobre o lugar, uma “geografia de ações” da cidade: “a 

primeira casa”, “dali começou a rua”, relatos que produzem trajetos que se constituem em 

itinerários históricos, porque, além da função de ordenar o espaço através das suas práticas 

cotidianas, os relatos também organizam aquele espaço. “A feira debaixo de latadas”, “a 

construção da igreja” representam os percursos do espaço de um lugar praticado; onde o mapa 

demarca, o relato faz uma travessia. Pelos relatos, criam-se frases, itinerários, organizam-se os 

espaços.  

As narrativas daqueles que evocam o passado como testemunhas ou herdeiros do 

passado evidenciam elementos que caracterizam o mito: confiabilidade, autoridade e, 
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sobretudo, uma função explicativa. As narrativas sobre a feira de Janduís contêm essa 

racionalidade do mito porque são discursos pronunciados em público pelos moradores mais 

velhos da cidade, para os ouvintes que a recebem como verdade, porque confiam na narrativa 

dos seus atores. Pelas evocações dos sujeitos a feira foi o seu motivo de origem. Pelas 

lembranças, os velhos narram o seu mito - a feira e os conflitos que lhe renderam fama -, e, de 

certa maneira, sustentam o seu mito, pois, quando eles narram, imprimem a sua verdade, já que 

testemunharam diretamente, ou receberam a narrativa de alguém que presenciou os 

acontecimentos. Essa é, portanto, a condição que os torna possuidores de autoridade e 

confiabilidade. 

A reconstituição dos seus mitos e as suas interpretações, como concebe Nora (1993, p. 

7), “é o arrancar do que ainda sobrou do vivido no calor da tradição no mutismo do costume, 

na repetição do ancestral, sob o impulso de um sentimento histórico profundo”. Para o autor, 

fala-se tanto em memória porque ela não existe mais, não há mais identificação com a sua 

herança, persistindo como residual pelos testemunhos que se imbricam à memória e à história, 

como um lugar que não existe mais, como postula Nora (1993).    

Contudo, essa mesma feira, dá a sensação de vida à cidade, pois independente do lugar 

de onde fala o sujeito, a construção da imagem da feira e da cidade converge para alguns 

pontos comuns que permitem pensar a totalidade daquele acontecimento, como representação 

simbólica do surgimento da cidade e o seu mito de origem, porque há um elo entre aqueles que 

compartilham esse momento, numa relação explícita entre o imaginário individual e o 

imaginário coletivo, e entre o imaginário coletivo e o simbólico, que a institui, pela narrativa, 

como seu mito de origem. Assim, a análise e reflexão a que nos propusemos é uma 

reconstrução intelectual regulada por um tempo que foi lembrado e narrado por um grupo de 

velhos da cidade, portanto, das lembranças do passado percebidas no presente, ou seja, sob 

forte influência do tempo presente. Analisaremos, também, a feira na sua atualidade como 

lugar de comércio, de encontros, de sociabilidades e, sobremaneira, o lugar da narrativa do seu 

mito, pois a referência à feira implica  (pela linguagem) aqueles sujeitos em si mesmos. 

As lembranças dos sujeitos sobre a feira do passado, vividas no presente, carregam o 

sentimento de um “lugar” que não existe mais. Nesse sentido, adquire o estatuto de lugar de 

memória. Para Nora (1993), não basta que haja o testemunho, o registro ou a intenção 

memorialística, é necessário que exista “uma vontade de memória” de modo que os lugares de 

memórias não sejam somente lugares de história, e sim, um lugar onde ainda palpita uma vida 

simbólica. Assim posto, a feira livre de Janduís se constitui em um lugar de memória, pela 
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compreensão de que as memórias dos sujeitos sobre a feira preservam alguns elementos 

importantes da identidade do grupo.  Os lugares de memória representariam menos uma 

ausência de memória ou uma manifestação de uma memória historicizada, pelas narrativas 

dos nossos recordadores, por ser o lugar, deliberadamente, mais visitado pelas lembranças, 

porque está abrigada no hábito, no gesto e nas experiências relatadas, portanto, revestida de 

uma aura simbólica nas suas ações cotidianas.  

Assim entendida, a feira de Janduís, para o nosso trabalho, simboliza um lugar onde os 

velhos “ancoraram” suas memórias (no presente), um lugar que só existe em suas lembranças, 

de um passado “protegido” do esquecimento, visto que está enraizado em diversos contextos. 

É um lugar de memória, pois envolve o tempo, a mudança e a história. Das lembranças do 

passado de uma feira de economia vigorosa à percepção no presente de uma feira de pouca 

expressão. Pelas narrativas dos sujeitos da pesquisa, a feira livre de Janduís, no tempo 

presente, é bem reduzida em relação à feira de antigamente, ou como eles se referem “à 

feirona do passado a uma feirinha no presente”.  

Procuramos, portanto, perceber a feira na sua totalidade temporal, como lugar de 

inserção dos velhos, vivida por Seu Braz, 85 anos, o barbeiro, e por Seu Eunir, 81 anos, 

comerciante, ambos, sujeitos históricos da feira do passado e do presente, mas, sobremaneira, 

perceber a feira como um lugar de memória do grupo, por ser um lugar de encontro, um lugar 

de rememorações. Nela, coexistem simultaneamente, um plano material e um simbólico, 

essenciais à sua constituição, configurando-se, dessa forma, em um lugar das memórias por 

estar impregnada nas lembranças dos sujeitos recordadores como um elo vivido no eterno 

presente, porque essa memória é transportada por grupos vivos. Está enraizada “no concreto, 

no espaço, no gesto, na imagem e no objeto”. (NORA, 1993, p. 9).  

Julgamos oportuno lembrar que as lembranças evidenciadas pelas narrativas não se 

referem ao registro cerebral ou à gravação automática das narrativas: o que procuramos é 

enfatizar “o significado” da feira e a sua transmissão pela oralidade dos sujeitos recordadores.  

Assim, as lembranças da feira são representações de alguém que viveu aquele passado, que 

recorda a partir do que reteve, e, de como no presente ordena e estrutura a sua percepção sobre 

ela. Constituindo-se, portanto, numa operação espontânea realizada pela mente humana, 

subjetiva, por vezes caprichosa, justificando o seu próprio entusiasmo, mesmo que não (se) 

reconheça na feira do presente a mesma importância para a cidade, ela se constitui um marco 

espacial onde eles podem apoiar as suas recordações.    
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A feira livre de Janduís, é portanto, “esse” suporte material da memória social e o lugar 

da consciência local por estar impregnada nas rememorações dos velhos da cidade, 

preservando a finalidade de dar significado à vida coletiva em Janduís.  

 

3.1 O SURGIMENTO DAS FEIRAS NO BRASIL 
 

 
Na perspectiva de analisar a feira de Janduís, procuramos, por meio de uma revisão 

bibliográfica, identificar como esse fenômeno surgiu no Brasil e como ocorreu a sua 

expansão, uma vez que se trata de um fenômeno universal e, recorrentemente, descrito. Não 

há dúvida de que o maior desenvolvimento do comércio na transição entre o modo de 

produção feudal e produção capitalista na Europa tenha sido um dos elementos principais para 

o desenvolvimento dos mercados periódicos e das grandes feiras. 

A primeira referência do estabelecimento de feira no Brasil data de 1548, de acordo 

com o professor e antropólogo Luis Mott (1975), que realizou uma pesquisa sobre feiras no 

Brasil, particularizando a Feira de Brejo Grande em Sergipe. Na sua tese de doutoramento, 

realizou pesquisas em feiras livres de Portugal, no Arquivo Histórico Ultramarino e Torre do 

Tombo, além de ter observado dezenas delas na região do Minho buscando a gênese e 

desenvolvimento das feiras na colônia. No Brasil, pesquisou em arquivos dos estados da 

Bahia e de Sergipe e na Biblioteca Nacional, cujo objetivo foi o de identificar até que ponto as 

matrizes organizacionais das feiras brasileiras eram oriundas das feiras portuguesas, 

especialmente para as feiras localizadas no norte de Minas Gerais até o sul do Maranhão.  

De acordo com Mott (1975), há registros que sinalizam a existência de feiras em 

Portugal desde 1125, e até o século XV, já existiam 95 delas em todo o Reino. A reprodução 

desse modelo teria sido, portanto, um processo natural na expansão da ação colonizadora na 

América Portuguesa, uma vez que eles já estavam habituados aos suqs da África do Norte e às 

feiras dos sertões de Angola. Assim, justifica-se o fato de a reprodução daquele modelo de 

mercado na colônia ter sido tão eficiente, evidencia o autor. Não há, também, por que 

estranhar a existência prematura de uma instituição tão sofisticada como a feira, em uma 

região de povoamento tão inexpressivo e cujos habitantes nativos desconheciam o princípio 

de mercado. Desse modo, o surgimento das feiras livres no continente sul-americano foi uma 

instituição importada das metrópoles europeias. (MOTT, 1975).     

Mesmo com a determinação da criação das feiras no Brasil, estas não foram instaladas, 

de imediato, na colônia, diferentemente das colônias do continente africano, e mesmo da Índia 
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e Ceilão, locais onde as feiras tinham a função de reunir a produção dos nativos (marfim, cera, 

metais) a fim de exportá-los para a metrópole, haja vista que no Brasil os produtos de maior 

importância, extraídos da colônia, eram o pau-brasil e o açúcar,  os quais saíam diretamente 

(das matas e dos engenhos) para os portos de embarque, sem a necessidade de reuni-los em 

praça pública. É tanto que, em 1534, já havia ordens expressas do Rei Dom Manuel I 

proibindo a comercialização de produtos da colônia por parte dos colonos, pois essa deveria 

ser uma atividade exclusiva do Capitão Mor: “Todas as pessoas assim de meus reinos e 

senhorios [...] não poderão tratar, nem comprar, nem vender cousa alguma. [...] e quem ao 

contrário fizer, hei por bem que perca em dobro toda a mercadoria”.  

Consideramos importante relatar que, ao ordenar, posteriormente, a instalação das 

feiras, essas não objetivavam tão somente o abastecimento dos moradores, também tinham a 

determinação do rei de reunir a produção dos nativos em um só lugar visando à sua 

exportação, além de ser a forma de controlar a produção e a cobrança dos impostos na 

colônia.  Assim, os poucos registros sobre a instalação das feiras na colônia dão conta que, 

somente 40 anos depois do primeiro Regimento enviado ao Brasil, um segundo regimento foi 

enviado ao governador da Bahia, ordenando que se estabelecessem feiras nas povoações das 

capitanias para o abastecimento dos colonos (MOTT, 1975, p. 310). Desse modo, os registros 

sobre as feiras no Brasil referem-se àquele ano de 1548, como o da ordem de instalação da 

primeira feira, pelo Rei Dom João III, ao 1º Governador-Geral do Brasil:   

 
Ordenareis que nas ditas vilas e povoações (da Bahia) se faça em um dia de 
cada semana, ou mais, se vos parecerem necessários, feira a que os gentios 
possam vir vender o que tiverem e quiserem, e comprar o que houverem 
mister. E não se fazendo as ditas feiras, ordenareis que se façam um dia ou 
mais cada semana. (MOTT,  1975, p. 309). 

 

Mesmo com a ordem imperial que determinava que fossem instaladas feiras na 

colônia, não há registros ou mesmo relatos que informem sobre a primeira feira no Brasil 

naquele período. De acordo com Mott (1975, p. 313), a primeira referência é creditada a 

Felisbelo Freire, que comenta sobre a existência delas ainda no século XVI, e a Borges de 

Barros, que aponta o ano de 1641 como o ano do surgimento da primeira feira na colônia. 

Mesmo assim, segundo o autor, essas informações não foram comprovadas por documentos 

no decorrer das suas pesquisas. O que Mott aponta é que, em 1677, sob as ordens do Rei Dom 

Afonso IV, com o Regimento que trazia de Portugal, o Mestre de Campo General do Brasil 

veio também a ordem imperial para que se criassem feiras no continente e, assim, os gentios 

pudessem vender e se abastecer. (MOTT, 1975):  
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Nesta Capitania nunca se fizeram feiras para os gentios venderem o que 
trazem, ou comprarem o que lhes é necessário, e por isso não tem lugar à 
disposição deste capítulo, o que seria mais aplicado à Capitania do Pará, 
aonde há sem comparação muito maior número de índios. 

 

  A nova determinação imperial não fazia referência à existência de qualquer feira na 

Capitania da Bahia, até então, corroborados pelos relatos dos cronistas e viajantes que 

passaram pela Bahia nos séculos XVI e XVII, que também não faziam referência à existência 

delas. Essas teriam se consubstanciado somente com o crescimento populacional e econômico 

da colônia. 

Há registros de que a primeira feira que houve na colônia foi na Região Nordeste, no 

Distrito de Santo Amaro de Ipitanga, no Sítio do Capoame, localidade situada no norte do 

Recôncavo Baiano, em 1732. (MOTT, 1975). Também foi nessa região, em que o 

empreendimento alcançou maior êxito no modelo como é mais conhecido; uma pequena feira 

local, como desdobramento da ocupação do território pelos colonizadores, principalmente da 

necessidade do abastecimento das grandes propriedades agrícolas que foram surgindo 

afastadas da costa. Fazia-se necessário suprir os colonos que haviam adentrado o sertão na 

conquista de novas terras, trazendo objetivos claros: expulsar os índios para fixação dos 

colonos nas terras, fundar povoações e vilas para garantir a posse do território e produzir 

riquezas para a coroa portuguesa. Assim, a atividade pecuária foi a que mais se adequou ao 

clima e ao solo da região semiárida do Nordeste.  

Desse modo, a ocupação territorial vai, lentamente, acontecendo e, nesse caminho, também 

vão surgindo as vilas e povoados, além dos pequenos comércios que, pouco a pouco, vão se 

estabelecendo na região, cuja economia ia se organizando basicamente sobre dois polos 

principais: o primeiro, através dos inúmeros engenhos de cana-de-açúcar no litoral; e o 

segundo,  seguindo o caminho do gado, fazendo surgir vilas e povoados na zona do sertão 

onde a atividade pecuária foi a mais adequada. Dessa atividade, novos caminhos entre o 

sertão e o litoral foram definindo um desenho na geografia e na economia da colônia de forma 

mais visível. De acordo com Cascudo (2002), as vilas surgiam em posições estratégicas na 

região, preferencialmente entre os caminhos em direção ao interior.  

Assim, foi no sertão e no agreste nordestino que as feiras prosperaram e deram origem 

a inúmeras cidades, e ainda hoje se caracterizam como vetores de desenvolvimento e índice 

da evolução econômica, social e política da maioria das pequenas cidades nordestinas. Na 

região, merece destaque a Feira de Campina Grande, situada entre a zona do brejo e do sertão, 
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associada ao surgimento do mais antigo núcleo de população naquela região.  (ANDRADE, 

1997, p. 56-57).  

A feira de Janduís, conforme a sua descrição tem a sua origem associada às 

motivações geográficas e econômicas, acontece às segundas-feiras, interagindo com outras 

feiras da Região do Médio Oeste, compondo um circuito regional de feiras: no sábado, a feira 

de Caraúbas, e no domingo a de Campo Grande e de Messias Targino, cidades de fronteiras 

geográficas com a cidade de Janduís: 

 
Sua posição, no cruzamento de caminhos, ângulo de convergência e de 
fazendas de gado e de sítios agrícolas, determinou a povoação, casas 
alinhadas em rua, capela do padroeiro, amplo largo para a pequenina feira 
semanal que se foi avolumando, pelo interesse econômico circunjacente. 
(CASCUDO, 2002, p. 192). 
 

 

3.2 A FEIRA DAS MEMÓRIAS: UM LUGAR DE REMEMORAÇÃO  
                              

Em Janduís, cidade do interior nordestino, a feira “instaurou” a cidade em 1926, além 

de definir o lugar da cidade. Pelas narrativas, também foi marcada por uma discórdia da qual 

não se menciona a origem, mas que imprimiu à cidade um apelido que atravessa gerações: 

São Bento do Bofete. Pelos comentários, era comum, na feira, ocorrerem episódios de brigas. 

Pelas lembranças dos sujeitos, ilustramos tal proposição, pelas narrativas de Seu Braz: “a 

feira daqui quando começou a mesma, a primeira feira, (referindo-a a primeira feira antes da 

sua suspensão) foi numa latada, aí foi uma briga de bufete, uma briga de bufete debaixo 

duma latada60, aí butaro o nome de São Bento do Bufete”.  Desse modo, a feira do passado, 

referenciada pelas narrativas orais dos moradores mais velhos, revela o seu principal traço 

identitário, que lhe rendeu “fama” de cidade violenta na região, constituindo-se num elo entre 

as memórias individuais e coletivas do grupo, particularmente, “esse” texto narrativo.  Seu 

Braz continua sua narrativa:   

 

Aí adepois teve um dia de feira chegou um cabinha de fora, chegou e disse: 
me diga uma coisa: -  como é o nome desse lugar? O caba foi disse assim: - 
É São Bento do Bufete. E o caba disse: -  que hora vai começar o bufete?  Aí 
o caba meteu-lhe o bufete. Apanhou que fez medo... (repetiu de modo 
engraçado). Que hora começa? Agora mesmo!  É! Tenho que lembrar essas 
coisas, pois é! (Seu Braz, barbeiro, entrevista realizada no dia 22/03/2010). 

                                                
60 Tratava-se de uma estrutura feita de troncos de carnaúba, com cobertura de palha para abrigar os feirantes e os 
fregueses.   
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Ele, também, relata sobre a dificuldade de vir à feira no seu tempo de menino que 

morava no sítio, numa época em que não havia ligação espacial com a cidade: 

 

 A gente pra sair de casa e vim aqui uma feira nos tempos de menino não 
tinha quase carro, a gente saía pra casa, pro sítio, quando pegava um carro 
de boi, aí achava que era um transporte muito bom, em carro de boi puxado 
em duas rodas com os boi puxando, a gente subia pra se apear lá em casa, 
pra poder ir pra casa e achava muito bom era mesmo que ser no carro.( Seu 
Braz). 
 
 

Perré, referindo-se àquele episódio, instaura suas lembranças no presente, e segue a 
narrativa:  

 
E ali construiro as latadas, e surgiu a primeira feira. Até inclusive houve 
uma arenga né, surgiu umas bofetadas, até inclusive, São Bento do Bofete, 
né, São Bento do Bufete. Que inclusive, até pouco uns dias chegou um cara 
de fora e disse: Por que é que chama isso aqui de São Bento do Bufete, aí as 
pessoas daqui respondeu e contou, né, a história. Ele disse era só o que 
faltava! Uma porcaria dessa pegar esse nome de bravura. Aí não fechou a 
boca, um cara meteu-lhe a mão no tronco do ouvido. O cara caiu e disse, aí 
disse: cheguei bem na hora, né! E ficaram chamando São Bento do Bufete. 
(Perré, entrevista realizada no dia 20/03//2010). 
 
 

Assim, mesmo que a cidade jamais tenha sido oficialmente denominada de São Bento 

do Bofete, pelas narrativas, sob forte influência daqueles episódios. A feira exerce um papel 

simbólico de integrar as representações sociais da comunidade, além de se constituir em um 

elemento importante da identidade nordestina. (ANDRADE, 1997, p. 55). Devemos ressaltar 

que “a memória belicosa” da feira de Janduís é uma narrativa construída preponderantemente 

pelo universo masculino. Mesmo que Dona Bilia também se refira aos conflitos no dia da 

feira, isso se justifica porque, naquela época, ela integrava aquele universo. Do seu canto na 

feira (o lugar das panelas), também testemunhou, lembrou e narrou esses acontecimentos.  

Das lembranças do Sr. Sebastião Almeida Gurgel, 71 anos, conhecido como irmão Bastim, 

relato de episódios violentos na feira  que marcaram a cidade, como demonstramos no 

fragmento da sua narrativa:  

 
[...] ali estava o carro de Antunino Benevides com pessoas do sítio, que ele 
ia deixar essas pessoas do sítio (que tinham vindo à feira), [...] essa hora a 
procissão de Santa Terezinha ia saindo, aí quando eu saí e comecei a 
acompanhar a santa por aqui e escutei foi os tiros, Antunino matando um 
rapaz, bem ali. Aí recolheram a santa. (o relato completo se encontra na 
página 145). (Bastim).   
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Desse modo, a nossa reflexão ocorre na medida em que analisamos as narrativas sobre 

a história da feira e da cidade, colocando em evidência um passado lembrado e narrado, mas, 

sobretudo, de uma feira que influenciou a estruturação da cidade. O nosso objetivo não é 

analisar como esse discurso foi construído ao longo do tempo, mas proceder à análise das 

narrativas dos sujeitos da pesquisa, envolvendo a seguinte questão: como eles recordam, por 

que eles recordaram e as circunstâncias em que eles recordam no presente.  

Das lembranças de Dona Terezinha (do Prof. Aluízio), emerge a feira que produzia 

riquezas e promovia o desenvolvimento da cidade: 

 
A feira foi de muito progresso!  Aí vinha gente de caminhão com feiristas 
para fazerem a feira de Janduís, vinha de Campo Grande, vinha de Patu, de 
Caraúbas, Caicó, tudo com os comerciantes para fazer a feira e negociarem 
no dia aqui. Os comerciantes (de Janduís) era Raimundo Benevides que ele 
tomava conta da loja de  Seu Firmino Gurgel que morava em Caraúbas e 
tinha Miguel Câmara que também morava em Caraúbas e tinha loja de 
tecidos em Janduís e também em Caraúbas. Tinha Manoel Félix que vinha 
negociar com esse negócio de algodão, né! Que ele comprava aqui e saia os 
caminhões cheios com aquelas sacas de algodão. E vinha aquele pessoal 
tudo, os fazendeiros dos sítios com queijos, manteiga e muitas coisas, sabe?  
Os caminhões saíam cheios de algodão. (Dona Terezinha do Prof. Aluízio). 
 

Ela continua sua narrativa colocando em evidência o vigor econômico da feira e da 
cidade,  
 

O povo vendia gado, era Chico Dantas, Chico Nuca, como era chamado, 
era o pai de Maria Nuca, ele era marchante e trazia do sítio. Tinha Antonio 
Galdino, ele era marchante também. Deixa eu ver! Tinha Antonio Sutero 
também. A feira ia até as 6 horas da noite. Agora a feira acabou-se! Era 
tanta gente que parecia até uma festa61.  
 

Mesmo que a feira no presente não demonstre o mesmo vigor econômico do passado 

(pelas memórias), como local “exclusivo” do abastecimento dos moradores do campo e da 

cidade pela perda do seu status (com o surgimento dos pequenos mercados), observamos, 

pelos relatos dos sujeitos recordadores, que “a vontade de ir à feira” é a garantia da sua 

permanência no tempo, como um fenômeno que atravessa séculos, ordenando-se e adequando-

se às circunstâncias à sua manutenção.  

Em Janduís, a feira não é mais o principal local de abastecimento da população, pois 

isso pode ser feito em qualquer dia nos mercados da cidade (mercearias) localizados nos 

                                                
61 A denominação do termo feira em latim significa “festa”, solenidade, dia votivo; em francês o termo significa 
fair, expressão associada à ideia de periodicidade e em grego o termo panegyris designa o termo feira, 
significando multidão, uma grande assembleia, de acordo com  Cascudo. (1973 apud ANDRADE, 1997, p. 56). 
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Bairros Centro e São Bento, podendo até o freguês desfrutar do conforto da entrega em 

domicílio, sem custo pelo serviço, além da facilidade para pagamento, da disponibilidade do 

comércio nas vizinhas cidades de Campo Grande, Caraúbas e Messias Targino.  Nesse aspecto, 

o comércio local passa por novas adequações em função da instalação de um supermercado na 

cidade vizinha de Patu, a 25km de Janduís, que tem atraído grande parte da população de 

Janduís em busca de produtos de preços mais atraentes além da facilidade na forma de 

pagamento. Isso tem deixado os comerciantes varejistas da cidade (os donos de mercadinhos) 

apreensivos.   Procurando saber o impacto desse novo modelo de negócio que se instalou na 

região, fomos informadas de que grande parte da população faz uma compra mensal nesse 

supermercado em Patu e, no decorrer do mês, compra produtos de menor valor no comércio 

local, quando acaba o limite de crédito ou mesmo o seu dinheiro. Muitos fretam transporte em 

conjunto o que se torna vantajoso. Sem dúvida, são novas formas de relacionamento que se 

estabelecem entre compradores e vendedores, estruturadas sob novas bases comerciais. 

Recorremos à explicação de Seu Braz que justifica dizendo: “são as consequências dos tempo 

mesmo, em quase todo  canto tá assim. As consequências dos tempo”.          

Na feira de Janduís, se encontram os produtos hortifrutigranjeiros de melhor qualidade 

e de melhores preços, as carnes principalmente a de origem bovina que tem a sua oferta 

aumentada no dia da feira, quando o abate do gado é em maior volume, associado à venda na 

feira, porque a procura da “carne fresca” aumenta. Nesse dia, se encontram artigos rústicos 

voltados para as atividades agrícolas (como artigos de montaria como selas, arreios, botas, 

chapéus), e também utensílios artesanais ou de produção em pequena escala como malas de 

madeira para guarda de pertences. No dia da feira há, também, a oferta de produtos de 

vestuário com preços mais acessíveis. É, preferencialmente, na feira que se encontram os mais 

variados tipos de ervas medicinais e outras substâncias alternativas da medicina popular 

(unguentos, loções, lambedores, etc). Salientamos que não há feirantes de gêneros alimentícios 

distribuídos na feira, já que esse tipo de comércio é exercido pelos donos de 

mercearias/mercadinhos que interagem com a feira assumindo essa atribuição. Na área externa 

do mercado, só há comercialização de produtos manufaturado. 
FIGURA 10 – Dono de mercadinho em um dia de feira. No detalhe ensacando feijão para pesagem. 
Esse comércio é localizado no prédio do mercado público, na Rua Adrião Fernandes, Centro.  
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                                         Fotografia: Rosália Figueiredo 

 

Nas nossas observações na feira, foi possível perceber que ainda é um lugar de 

abastecimento da população da zona urbana e rural, mesmo que em menor importância. 

Quando perguntamos ao Sr. Bastim se ele ainda ia à feira, ele respondeu: “hoje eu fui à feira 

estava fraca62,  mas tinha umas melancias muito boas e estavam com um preço bom, estava a 

4 reais a unidade aí comprei”. Também Dona Bilia comentou que compra na feira a carne que 

consome durante a semana.  Ela disse que compra fiado ao longo do mês e paga quando recebe 

a sua aposentadoria.   

Simultaneamente, significativa como um lugar de produção de memória e de 

abastecimento; no tempo presente, a feira é um lugar de rememoração para os mais velhos, 

lugar da comunicação pública, de “fazer” política, de informar ações da administração 

municipal, da divulgação de campanhas de saúde como vacinas, atividades escolares, avisos 

fúnebres e outras comunicações. Também no aspecto artístico houve transformações, pois 

saíram os cantadores de viola e vieram as mídias piratas (CDS e DVDs). Por essas e outras 

razões, a feira se constitui em um lugar repleto de memórias e de história quando Seu Braz 

lembra: “a feira fracassou porque chegou um tempo que foi diminuindo as feiras [...] quando 

dá fé, as feiras só tá indo até as onze horas e se acaba. De primeiro ia até o escurecer e tinha 

feira aqui”.  

Mesmo assim, a segunda-feira em Janduís - o dia da feira - é um dia de encontro da 

população do campo e da cidade, um lugar de encontrar com os amigos também da cidade, dia 

de acertar as contas com credores, com o passado, consigo mesmo através das memórias, 

porque, na feira, ainda palpita uma vontade de memória.   

                                                
62 A feira, segundo Bastim, naquele dia estava fraca porque era o dia seguinte ao término da festa da padroeira 
que durou 10 dias, deixando a população sem dinheiro e cansada.  (Observação feita no dia 31/10/2011, 
segunda-feira).  
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FIGURA 11 – Flagrante do Banco de Hermiro63 na lateral direita do mercado público, no dia 
21/02/2011, segunda-feira (dia da feira), por volta das 10h da manhã. Da esquerda para a direita: Seu 
Braz (um dos sujeitos da pesquisa), Josimiro “Biro”, Geraldo e Manoel Galdino (falecido no dia 
16/06/2011) sentados, e o Seu Inácio, em pé, todos com mais de 70 anos.  

 

 
 

É tempo de lembrar. A necessidade de memória é uma necessidade de história. Nesse 

sentido, as falas dos sujeitos recordadores reiteram que a memória não é apenas a atualização 

do passado ou uma reconstituição de um modelo de sociedade, sua presentificação é, 

fundamentalmente, um lugar do acontecimento no presente, de uma memória coletiva, ativa, 

vivendo o presente. 

                                                
63 Esse banco tem essa denominação por ficar, permanentemente, na calçada da mercearia de Hermiro, 
(comerciante já falecido).  É um lugar onde as pessoas rotineiramente conversam, sendo que em dia de feira a 
presença das pessoas se intensifica.  Observou-se nessa manhã uma alternância dos frequentadores do banco 
durante o período em que foi observado, nesse tempo só sentaram homens (idosos, com mais de 70 anos). 
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As lembranças fixadas na feira trazem rememorações dos sujeitos (sem a pretensão de 

reconstituição), que impõem ao pesquisador um dilema: até que ponto essa narrativa revela, 

expõe, evidencia a trajetória social desse grupo? Que vontade de memória dos entrevistados a 

pesquisa testemunhou? A dos entrevistados?  E da parte do entrevistador?  Dilemas sempre 

presentes no curso de uma pesquisa, cujo resultado é um repositório intencional de uma 

memória vivida, cujo contexto é o conjunto das relações objetivas a partir da sua percepção 

como sujeito individual e coletivo que traz à luz tanto as suas memórias quanto as do mundo a 

que pertence. Muito se fala em memória: “vamos guardar”, “vamos registrar”, “vamos 

arquivar”. Essa vontade de memória é a garantia da nossa própria identidade coletiva, visto 

que está carregada de sentido e de significado. A função social da memória é o seu 

comportamento narrativo como ato mnemônico fundamental, pois é “a comunicação a outrem 

de uma informação, na ausência do acontecimento ou do objeto que constitui o seu motivo”  

como afirma Pierre Janet ( apud LE GOFF, 1996, p. 424-425).  

Quando nas primeiras incursões pela cidade em busca dos narradores, explicávamos 

sobre os propósitos do presente trabalho, percebemos a repercussão que a obra de Almeida 

(2008) provocara na cidade. Muito se comentou sobre “o livro que conta a história da cidade”. 

Quando demonstrávamos interesse sobre a vida de determinada pessoa e sobre os 

acontecimentos que marcaram a cidade, ouvimos por diversas vezes: “está no livro, naquele 

livro”. Era preciso explicar que nosso trabalho era diferente. Embora reconhecesse a 

importância do “Folhetos de Saudades”, a nossa proposta era evidenciar as memórias de 

pessoas vivas, residindo em Janduís, e do que elas retinham nas suas lembranças. Nesse exato 

momento, percebemos a relevância daquele trabalho para nossos recordadores e para a cidade, 

talvez, pela escassez de trabalhos (impressos) daquela natureza, ou por que relatasse 

acontecimentos comuns ao grupo.  

O que é possível afirmar é que as memórias (individuais) póstumas de Antonio 

Cândido de Almeida eram coletivas: nelas, imagens e sentimentos vivificaram lembranças dos 

moradores mais velhos em relatos que também aguçaram a curiosidade dos mais jovens, pois 

colocava em evidência um tempo social vivido no cotidiano do grupo que, mesmo instituído 

num passado, era lembrado no presente, reforçando os seus laços sociais, narrativas animadas 

pelas lembranças da infância que reconstrói uma memória do nosso passado. 

(HALBWACHS, 2006; CHIANCA, 2008).  

O relato das memórias de Antonio Cândido de Almeida foi determinante para que esse 

tempo, vivido coletivamente em Janduís, pudesse ser lembrado pela leitura e por seus 



 
 

 
 

93

desdobramentos orais.  O dever de memória, diz Nora (1993, p 17), “faz de cada um o 

historiador de si mesmo”. É a história impondo a necessidade de memória.  Em versos, 

Almeida (2008) relata:  
Se eu fosse um poeta, 
Me julgava bem feliz, 
Pra escrever em linha reta, 
Como começou Janduís, 
Sem respeitar confusão, 
Nem temer valentão, 
Canuto, seu fundador, 
Com coragem e com afinco 
No ano de vinte e cinco, 
Uma feira ele fundou. 

                              

A memória da feira que demarca um tempo social emerge das lembranças dos sujeitos 

quando as suas lembranças trazem suas trajetórias individuais que se misturam, confundindo-

se com a história, e da nossa percepção da feira que interfere no presente da cidade. Portanto, 

dessa substância heterogênea, constituímos o percurso deste trabalho: das evocações das 

lembranças dos sujeitos, das suas rememorações do seu lugar no passado e no presente.                

Como reitera Almeida (2008, p. 31), a instalação da feira de São Bento foi o evento 

que institui o tempo histórico de Janduís. Ele aponta o ano de 1925 como o ano de instalação 

da feira, divergindo da historiografia oral local e das lembranças de alguns dos sujeitos da 

pesquisa que se referem ao ano de 1926 como o ano de fundação da feira e da cidade. 

Decerto, não há por que exigir desse relato uma precisão histórica, pois o relato tem a sua 

verdade própria: tomá-lo como verdade é reconhecer que “narrar uma experiência é também 

perdê-la”, já que no momento da narrativa ela se enrijece e se corporifica.  Instituída a feira, 

relata-se que só tenha sido suspensa uma única vez desde a sua instalação. Tal interrupção 

aconteceu em decorrência de constantes episódios violentos que afastavam as pessoas que 

temiam a violência do lugar. O resultado foi que a feira ficou suspensa por quase dois anos.  

Reiniciada, mais tarde, em 1930, desde então, não há registro de outros períodos de 

suspensão. Diz Almeida (2008):  

 
Em mil novecentos e trinta,  
A vinte do primeiro mês, 
Para que a história não minta, 
Começou a feira pela segunda vez. 
Em um dia de segunda-feira,  
Que ainda hoje continua. 
E fora de qualquer engano   
Antes de findar-se o ano, 
Também começou a rua.  
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Almeida também retratou a valentia do lugar que deu tal fama à cidade. Vejamos outros 

dos seus versos:  

Minha terra, Minha glória, 
Cidadezinha pivete, 
Conhecida na história, 
Por São Bento do Bofete. 
Terra de cabra, 
Que até matava gente, 
Por qualquer confusão, 
E quem tinha patrão forte, 
Dava a vida pela morte, 
Pra voltar o que for razão. 

 
Tais afirmações ficaram evidentes em Janduís quando os familiares de Antonio 

Cândido de Almeida - um dos primeiros moradores da cidade - organizaram as suas 

memórias64, em que o autor faz referência a situações vividas, lembrando dos amigos, de fatos 

ocorridos na cidade, pessoas da sua época (algumas delas, ainda vivas), além de outros temas 

relacionados à sua permanência posterior em Mossoró e Natal. A referência a esse trabalho é 

importante como fonte historiográfica da nossa pesquisa porque, além do pertencimento 

declarado pelo autor, fatos significativos que fazem referências a alguns dos sujeitos 

recordadores foram evidenciados.    Essa obra teve grande repercussão na cidade, na época da 

sua publicação, pela descrição dos acontecimentos (memórias) relatados, e, principalmente, 

por fazer referência a um grande número de pessoas moradoras do lugar, muitas delas, ainda 

vivas, ou mesmo, de outras que incorporaram essa narrativa.  

Ao descrever sobre a origem da cidade de Janduís, também Cascudo (2002) comentou 

que as feiras do vilarejo não decorriam de forma tranquila, e que: “vez por outra, tumultuavam 

em discussões e debates havendo farta distribuição de tabefes, taponas e bofetes, provocando o 

apelido de SÃO BENTO DO BOFETE”. (CASCUDO, 2002, p. 192, grifo do autor). Também 

entre os recordadores, alguns desses tumultos, nos finais de feira, eram motivados pela 

ingestão exagerada de bebida alcoólica por parte de alguns moradores. Essas lembranças 

também se referem a um passado mais recente em que o recorrente excesso de bebida alcoólica 

promove conflitos da mesma ordem.                     

Para o Sr. Eugênio Gurgel Filho, Seu Eunir, 81 anos, o retorno não foi no dia da 

semana, até então usual, (o domingo), e sim na segunda-feira, o que prevalece até os dias 
                                                
64 Foram distribuídos gratuitamente na cidade, exemplares aos familiares de pessoas citadas, às bibliotecas das 
escolas e à biblioteca municipal.  A obra constitui referência deste trabalho.   
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atuais. A razão alegada seria para dificultar a presença dos “brigões”, que por ser um “dia 

incomum” para uma feira por se tratar de um dia de trabalho dificultaria a presença desses 

indivíduos. Providência que decerto não resolveu o problema, dado que ele faz referência aos 

constantes tumultos na feira ao longo da sua existência.  Da sua fala também ressaltamos 

outros aspectos da feira: o espaço da arte, da identidade, da sociabilidade, pois ele se refere à 

presença de artistas populares com a sua literatura de cordel, manifestação cultural marcante 

nas feiras dos vilarejos e das cidades do interior do Nordeste.  Ele conta que os cantadores 

vinham de Açu, provavelmente pela proximidade geográfica com Janduís e mesmo pela 

reconhecida vocação artística daquela cidade:  

 
Até hoje eu conservo na lembrança a primeira feira de Janduís, nesse tempo 
eu não era nem nascido, mas eu guardava um versinho desses de cantores 
popular, ele sem dúvida era de Açu, viu! Que ele cantava, era o último dia 
da semana, o último dia do mês e o último dia do ano, sem dúvida de 1926. 
Teve início dessa feira e do meio dia pra tarde quando os patrões se 
retiravam aquela cabroeira deles começava a fazer desordens, e falam que 
houve uma briga tão grande de bofetes que o lugar, o povoado São Bento 
passou a ser conhecido como São Bento do Bofete. E por sinal eu conheci os 
idealizadores dessa briga: João Mariano e um cunhado Antonio Maurício. 
Já depois de muito tempo passado. (Seu Eunir). 
      

É importante observarmos que, na mesma sequência da fala, as lembranças se 

misturam, a memória “relampeja” entre compras, vendas e bofetes. Seu Eunir65 particulariza a 

sua narrativa quando pronuncia o nome dos dois indivíduos que protagonizaram o tal 

episódio. Esse e outros episódios também povoam as memórias dos moradores mais velhos 

com histórias que alimentam o imaginário da população atual, cuja repetição se renova a cada 

narrativa, a cada novo ouvinte. Cada um, à sua maneira, se refere às primeiras feiras “debaixo 

das latadas” em relatos que se constituem legado carregado como herança; são relatos de uma 

experiência pessoal, coletiva e histórica.         

                                                
65 Após a análise desses registros sentimos a necessidade de explorar com maior profundidade a trajetória 
individual de Seu Eunir, visto que ele ocupou a maior parte da sua narrativa sobre a história (coletiva) da cidade. 
Antes que houvéssemos retornado a campo ele faleceu de causa natural no dia 26/03/2011, em Janduís, uma 
semana após um dos nossos vários encontros, sendo que neste último, nada foi registrado em apontamento ou 
gravado. A conversa aconteceu numa atmosfera de intimidade, ocasião em que ele falou da solidão, da morte, de 
doenças e de uma possível cirurgia que precisava fazer nos olhos.  Na cerimônia de sua despedida foi ressaltada 
por autoridades presentes a sua importância como homem-memória, como a memória viva da cidade que 
naquele instante se apagava, mas que ficava na lembrança das pessoas que paravam para ouvir suas histórias. Ele 
era conhecido e respeitado na cidade como um dos maiores conhecedores dos fatos que marcaram a trajetória da 
cidade e diante da impossibilidade de novos encontros dedicaremos um tempo maior à sua narrativa pelo 
reconhecimento da sua trajetória que fala de si e do lugar como referentes mútuos. Para a nossa pesquisa, 
ficaram os registros gravados em áudio e vídeo, mas particularmente, ficaram as lembranças das longas e 
prazerosas conversas em sua mercearia. 
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Quando ele disse que ainda “conserva na lembrança” o dia da primeira feira (1926) o 

que fica evidenciada, na sua narrativa, é a transmissão, pela oralidade, de uma memória que é 

sua por ter ouvido falar daquele evento, pois se trata de uma memória que pertence ao grupo 

ao qual ele está inserido socialmente. Para imprimir veracidade, Seu Eunir fala, de forma 

enfática, que conheceu os idealizadores da briga “muito tempo depois”, mesmo consciente de 

que não presenciou tal episódio visto que sequer era nascido na época - Seu Eunir nasceu, em 

1929, portanto, três anos após o suposto episódio. Trata-se, portanto, de uma memória que 

não é individual, mas que pertence ao grupo do qual foi integrante.           

Lembrados no presente, esse tipo de recordação é a memória que se distribui dentro de 

um determinado grupo ou sociedade.  Não seria uma memória individual e, por conseguinte, 

coletiva; trata-se de outra memória que “interessa” ao grupo e que garante a sua manutenção.  

Sob essa memória, Halbwachs diz serem as memórias tomadas de empréstimo e acontecem 

quando, ao evocar o seu próprio passado, o indivíduo traz consigo lembranças históricas que 

se pode aumentar por meio de conversas ou de leituras. Segundo o autor, são duas memórias 

distintas: uma pessoal ou interior (autobiográfica) e a outra exterior: seria também essa 

memória parte da memória social ou histórica, sendo que a primeira (individual) receberia 

ajuda da segunda.  (HALBWACHS, 2006, p. 72).      

A origem da cidade, a partir da feira, é um construto social formulado por 

determinações históricas e pela criação de uma unidade coletiva. Como propõe Simmel (2006, 

p. 28), a vida humana não deve ser deduzida e interpretada apenas pela vida social, ela 

também deve ser concebida “na tessitura da natureza da criatividade dos indivíduos”, já que  

tudo que os seres humanos fazem, ocorrendo em uma sociedade, é determinada por ela e se 

constitui parte dela.  

 
Sempre ouvimos dizer que toda existência deve ser atribuída exclusivamente 
aos indivíduos, às suas realizações e vivências. Assim, a “sociedade” seria 
uma abstração indispensável para fins práticos, altamente útil também para 
uma síntese provisória dos fenômenos mas não um objeto real que exista 
para além dos seres individuais e dos processos que eles vivem. (SIMMEL, 
2006, p. 8). 
 
 

Se a vida cotidiana surge como uma realidade interpretada, trabalhar com oralidade 

significa também mediar o tempo vivido e o tempo lembrado. Seu Eunir e os demais 

recordadores (além de outros moradores mais antigos) referem-se a esse episódio como a 

particularidade que caracteriza e identifica aquele grupo. A transmissão oral do evento fala 
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mais do que o evento, em si; fala sobre significados, uma vez que a narrativa do episódio que 

gerou o apelido de São Bento do Bofete se atualiza e se mantém até os dias presentes.  

Das memórias de Seu Eunir, também surgem “evidências” da existência de um 

possível povoamento anterior à feira quando rememora uma possível “reunião” para 

transformar a atual Janduís em povoado, deixando escapar que existia, anteriormente, (um 

pequeno povoado) um embrião de sociedade:  

 

Ele (Canuto Gurgel) também tinha o direito de ser comerciante, aí começou 
essa budeguinha, aqui dele, aí nesse prédio onde vai funcionar o Bradesco 
(referência atual). Aí foi onde houve a reunião para transformar Janduís em 
um povoado. Isso o lugar queriam que fosse onde hoje é os conjuntos, o bairro 
São Bento, ai a conselho, muitos disse: não dá certo porque fica longe do rio 
pra trazer água,  ai colocaram aí. (aponta) Aí ele construiu essa casa velha, 
que era muito feia, mas devia ainda estar ainda de pé. Ele morou naquela 
casinha de taipa, nos fundos. Na frente a mercearia, butaro o sino até 
amarrado. (À espera do término da construção da igreja) Ali, tinha um peitoril, 
amarraro o sino, ali os desordeiros de madrugada repicavam, tocavam o sino 
(ri). Então, ali foi casa de morada, foi igreja e foi quartel geral de brigada. 
(Seu Eunir). 
 
 

A casa de taipa, a “budeguinha” e o sino constituem-se nos três marcos da construção 

da cidade que emergiram das suas lembranças, representando, no tempo das rememorações, a 

cidade, a feira, a igreja e o mercado. (SOARES DE BRITO, 1999, p. 77)66, referências mais 

importantes da memória da cidade. Pelas suas lembranças, foi a partir dessa casa, que foi 

instalada a feira.  Ele sempre se queixava de terem derrubado a “casa velha de Canuto”. “Era 

uma casinha de taipa aqui mais ou menos nas imediações da casa de Uteu”.  E insistia: “era 

feia, era de taipa”, mas ele defendia a manutenção dessa casa como referência histórica do 

surgimento da cidade, pois dela havia surgido a primeira rua. Queixava-se ainda, do descaso, 

ou desinteresse da Câmara Municipal em dar reconhecimento a alguns dos homens que, 

segundo ele, contribuíram com a construção social de Janduís e que deveriam ser 

homenageados com nomes de ruas para que não fossem esquecidos:  

 
Eu me debatia aqui pra ter, ao menos, uma rua com o nome de Antunino 
Paulo de Almeida, talvez o primeiro tabelião daqui, uma com Antonio 
Cândido de Almeida, com Mestre Zuza, com José Vieira de Melo, com 
Galdino Matias que  gostava de uma cantoria de viola. Uma rua com o nome 
de Dom João Batista Carreiro Costa, salvo engano, eu acho que era de 

                                                
66 O mercado público municipal foi construído na administração do prefeito de Caraúbas o Sr. Jonas Gurgel, o 
primeiro prefeito provisório de Caraúbas (1930 a 1935), tendo nesse período recebido a visita do Presidente da 
República Getúlio Vargas, no dia 14 de setembro de 1933. A repercussão desse acontecimento foi a 
transformação da Vila de São Bento em Distrito Getúlio Vargas.  
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Santa Catarina. Era um santo de bonito aquele bispo, o 2º bispo de Mossoró, 
talvez o 1º que a pisar nesses terrenos.  (Seu Eunir).        
    

A feira, a cidade e a vida de Seu Eunir se entrelaçam a todo tempo na sua narrativa; ao 

relatar sobre o seu nascimento, conta de forma descontraída, como teria sido o dia  em que 

nasceu, e de como era um recém-nascido “feio”. Na descrição que faz, graceja: [...] eu sou 

convencido que nunca uma onça me comeu porque eu era muito feio. Eu assombrei no meu 

nascimento a parteira. Fica-te aí Mariquinha! (Segundo ele era a parteira se dirigindo à sua 

mãe) Ah! Que moleque feio!  Reconhecido na cidade como um grande “contador de causos”, 

sem dúvida, estávamos diante de mais um dos seus causos. Não raro, ao falar da sua vida, o 

fazia de modo engraçado, lembrando o tempo quando começou a trabalhar com oito anos de 

idade.  Narra o seu tempo de criança, a sua relação com a feira e com a família: 

 

Eu nasci ali no (sítio) São Bento Velho. Foi o primeiro bicho que nasceu 
naquela casa. Eu era da marca de Jorge (para ele uma referência de pessoa 
feia), muito fraco de amor, também a cara não convidada não, aí então eu 
nasci ali no São Bento Velho, fui o primeiro bicho a nascer ali na casa que 
papai construiu, construiu em 1928, e eu nasci em 1929. [...] E eu nasci e 
me criei ali,[...] eu não vinha aqui na... (vila) no povoado, quando chegava 
e avistava a zuada da feira, dali mesmo eu voltava. Eu era um índio. Me 
criei em cima dessas três serras comendo casca de jurema, ameixa, resina 
de angico, maracujá, todas essas coisas, aproveitava todas essas coisas... aí 
depois é que vim mais  morar aqui na vila, nesse tempo. Talvez que em 30 
ou 31, nasceu outro irmão meu, o Vicente Gurgel, mas morreu, morreu 
engatinhando. E papai era um homem meio aventureiro, vivia mais por fora, 
papai deixou essa propriedade que era dele, que era entregue a ele, que era 
400 braças com 2.400 de fundo, e ia ser morador lá de João Mafaldo 
casado com uma dos Gurgel também em Umarizal, nesse tempo era Gavião. 
(Seu Eunir).        
  

Traz, também pela memória, a sua primeira experiência com o trabalho:  
 

[...] Eu acho que era Vila Getúlio Vargas (referindo-se à antiga vila e não ao  
distrito à época)  e aqui comecei a primeira vez (a trabalhar) já aqui. Era 
uma loja, era na loja Miguel Câmara, trabalhando, era só pra encher litro 
de gás (para abastecimento dos candeeiros domésticos) e pesar açúcar, 
depois comecei a trabalhar com João Pinheiro que já era casado com uma 
irmã minha e depois fui trabalhar com Moisés Gurgel de Melo. Trabalhei 4 
anos, 4 meses e 4 dias e aí fui negociar em sociedade com Compadre 
Gurgel, meu irmão,[...] depois comprei um caminhão em sociedade com o 
Compadre Gurgel.  (Entrevista realizada no dia 21/03/2010). (Seu Eunir).        
 

Ele lembra que começou “nas eras de 30”, mas que só prosperou quando se tornou 

sócio do irmão e, posteriormente, se tornou dono do próprio negócio. Como os demais 

recordadores, suas memórias também trazem o trabalho já na infância. Mesmo antes do início 
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da entrevista, ele disse: “você está diante de uma pessoa há setenta anos trabalhando por trás 

de um balcão de comércio”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 12 – Seu Eunir debruçado sobre o balcão do seu comércio (venda de utilidades domésticas). 
Entrevista realizada no dia 21/03/2010.  
 
 

 
                          Fotografia: Érica Lima 
 

O comércio a que Seu Eunir se refere localiza-se em frente ao portão dos fundos do 

Mercado Municipal Migas Saldanha, lugar representativo por abrigar a feira da cidade, e, por 

ser, recorrentemente, visitado pelas lembranças. Em Janduís, o mercado público guarda os 

vestígios dos acontecimentos. De acordo com Polllak (1989): 

 

Além de uma produção de discursos organizados em torno de 
acontecimentos e de grandes personagens, os rastros desse trabalho de 
enquadramento são os objetos materiais: monumentos, museus, bibliotecas, 
etc. A memória é assim guardada e solidificada nas pedras: as pirâmides, os 
vestígios arqueológicos, as catedrais da Idade Média, os grandes teatros de 
óperas da época burguesa do século XIX e, atualmente, os edifícios dos 
grandes bancos.  (POLLAK, 1989, p. 15).   
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E do balcão do seu comércio, a inserção de Seu Eunir na feira: 

 

Momentos também de violência, eu me lembro muito umas serenatas aqui 
em pleno dia, talvez ao meio dia quando vinha uns cidadãos fazer umas 
serenatas com um velho com um fole de oito baixos e esse mercado (aponta 
do balcão do seu comércio) as calçadas era baixa mas já pra cá eram altas. 
E aí o cabo Enedino que era o chefe do destacamento (policial) foi pedir 
para que terminasse com aquela serenata fora de hora e começaram a 
avançar pra cima do cabo e ele foi sempre afastando de costa e quando 
faltou terra nos pés ele caiu que virou as pernas. Aquilo pronto foi o resto 
do dia só pra tocar, aplaudir esse ato. (Seu Eunir). 
 

Essa e muitas outras histórias envolviam facilmente os ouvintes que frequentavam seu 

comércio para comprar algum produto ou simplesmente ouvi-lo: debruçado sobre o seu balcão, 

ficava contando histórias, principalmente histórias sobre os acontecimentos da cidade. Suas 

lembranças e sua narrativa traziam situações que envolveram no passado pessoas de prestígio 

na cidade. Particularidade, que tornava ainda mais singular a sua narrativa. Esse confronto que 

Seu Eunir descreve é de conhecimento da população, de modo geral, e, vez por outra, se insere 

nas conversas nas calçadas, nos alpendres, nas cozinhas, e em outros lugares de memória da 

cidade, principalmente pelos mais idosos; diferentemente da maioria dos demais sujeitos 

recordadores que relatam esse tipo de episódio de modo superficial, ou mesmo alguns que 

silenciam. O seu relato é cheio de detalhes: 
Ali deu-se a grande briga dos Gurgel Carneiro com os cabras de Quinca 
Saldanha, e formaram ali, era Hildebrando Gurgel Carneiro, Graciliano 
Gurgel Carneiro, o avô aí de Edmilson, Cesário Augusto, um dos filhos do 
Prof. Leonel, Néo Gurgel, que era casado aí com uma filha de Canuto 
(fundador da cidade)  enfrentaram aí esses cabras e levaram a melhor, 
conseguiram balear o rejeto (calcanhar) de um dos cabras deles e eles 
correram todos em debanda com medo desse pequeno... (incidente ou 
contingente) e num foi muito grande a briga, talvez até tivesse morrido até 
alguém, porque faltou armas aí mandaram buscar na Fazenda Espalha, (ri) 
e faltou isso (ri) então é por todas essas coisas que chegou um tempo que 
Janduís, já chegou um tempo de tanta violência que não queriam mais 
mandar policiais pra Janduís. (Seu Eunir). 
 

O confronto teria sido provocado por uma tentativa de saque à vila, tipo de assalto 

bastante comum por volta da década de 1930, época em que a Região Nordeste vivia em 

sobressaltos com as investidas do cangaço67. Seu Eunir também se refere àqueles tempos, 

refutando uma pretensa passagem de Lampião por Janduís, pois, para ele, se isso tivesse 
                                                
67 O apogeu do Cangaço foi de 1925 a 1938. No RN, o evento de maior repercussão foi a tentativa de saque à 
cidade de Mossoró, a 120km de Janduís, em 1927, cuja resistência ao bando faz parte do calendário festivo da 
cidade como  ato heróico dos moradores da cidade, intitulada de Resistência. Evento que é comemorado e 
performatizado em setembro num grande evento teatral em praça pública. 
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acontecido seria como “pouso” para descanso do bando e dos animais, visto que o vilarejo não 

despertava interesse de Lampião por seu um lugar de poucos recursos: 

 
Aqui tem uma oiticica lá pros meus terreno [...] hoje com mais de 100 anos, 
que era conhecida como, que chamaram a oiticica de Lampião, que quando 
diziam que Lampião vinha o povo ia se esconder lá. Mas tinha que Lampião 
não passou nessa terra não. Mas tinha um comparsa chamado Massilon 
Leite que teve muito tempo aqui na Amazônia (uma fazenda da região), aqui 
no Poço Verde. Muito conhecido da minha sogra e das filhas dela, vinha 
nessa “excursão” que Lampião vinha fazer o assalto em Mossoró, ele vinha, 
aí quando chegou em Souza (PB) aí aconselhado pra desviar e não passar 
por Caraúbas porque lá tinha o gato vermelho, como era conhecido o 
coronel Quinca Saldanha. Ai ele rumou ai por dentro e veio sair nas terras e 
prenderam até um parente meu. (Seu Eunir). 
 
 

Quando ele narra, incorpora ao seu repertório jargões próprios da época do cangaço, 

como: “cabras”, “tocaia”, “resistência”, “debanda”, “comparsa”, trazendo à sua narrativa o 

imaginário do cangaço e de como a temática suscitava e suscita ainda hoje interesse dos 

ouvintes68. Esse episódio rendeu muitos comentários negativos no município e na região 

dificultando até a presença de policiais na cidade, pelo seu histórico de violência, mas a 

espontaneidade de Seu Eunir, ao narrar o episódio, aliviava as suas circunstâncias negativas, 

mesmo assim imprimindo realidade a seu relato – uma vez que o histórico de violência da 

região não “sugere” esse tipo de comentário em ambientes públicos na cidade.  

Dos sujeitos ouvidos, Seu Eunir desvencilhava-se das amarras sociais “subalternas” e 

das suas memórias irromperam as memórias coletivas subterrâneas de uma cidade 

historicamente reconhecida como violenta. Em Janduís, existem memórias que não são 

lembradas, porque não convêm ou não podem ser lembradas e narradas e que, por isso, serão 

esquecidas pelo não exercício da lembrança ou mesmo pelo apagamento natural como atributo 

mental. Para Halbwachs, é em períodos de calmaria ou “momentânea imutabilidade das 

estruturas sociais, que a lembrança coletiva tem menos importância do que em períodos de 

tensão ou crise porque aí se torna mito”.  (HALBWACHS, 1950, p. 13).  

Pollak (1989, p. 3-15) vai além, ao referir-se a um tipo de memória originária do 

trauma, mas que resistem dezenas de anos como “memórias sobreviventes” esperando um 

momento propício para ser expressas, mesmo que “a despeito da importante doutrinação 

                                                
68 As lembranças imaginadas ou não por Seu Eunir sobre o cangaço e sobre a figura de Lampião se 
corporificavam em outra figura do cangaço próxima a ele: seria a do cangaceiro Jesuíno Brilhante da vizinha 
cidade de Patu. O coronel apelidado de Gato Vermelho por ser um indivíduo de pele muito clara e com a 
exposição ao sol vivia de pele queimada, segundo Seu Eunir.  
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ideológica, essas lembranças durante tanto tempo confinadas no silêncio, e transmitidas de 

uma geração a outra oralmente e não através de publicações, permanecem vivas”. Para esse 

autor, essas memórias sobrevivem porque transitam “cuidadosamente” nas redes familiares e 

de amizades. São memórias, por vezes dissidentes do grupo, por se tratarem de memórias 

traumatizantes, mas se tratam de lembranças que esperam o momento propício para ser 

expressas.  

 “Ouvir” Seu Eunir foi primordial, visto que na sua narrativa, evidenciou-se, além de 

sua experiência individual e coletiva, a memória histórica da cidade, mesmo quando se refere à 

sua trajetória individual, suas lembranças estão entrelaçadas com a história. Em suas 

narrativas, expõe a precariedade das condições em que viviam os agricultores nordestinos nas 

secas de 30, 31 e 32, quando, com seu pai e outros trabalhadores da cidade, foi trabalhar nas 

obras da construção do Açude Itans em Caicó69. Ele conta: “e note bem: esse povo saía lá 

sábado depois do apontamento, de pés e vinham chegando, gente aqui no Setubal, aqui e iam 

até as Lanchinhas70, tudo de pés”.                     

Mesmo se tratando de um pequeno fragmento da sua extensa experiência individual e 

coletiva, se constitui em registro importante no presente, pela possibilidade de difusão no 

âmbito da cidade como repositório da memória social de Janduís, visto que foi narrada e 

também fixada em suporte audiovisual71, porque os lugares de memória nascem e vivem do 

sentimento de que não há memória espontânea: por isso, é preciso criar arquivos, manter 

aniversários, promover elogios fúnebres, considerando que essas operações não são naturais e, 

sem a vigilância comemorativa, a história depressa as varreria. (CONNERTON, 1999).   

Como diz Nora (1993), se um lugar de memória se constitui mais pela sua ausência 

como meio de memória, as lembranças de Seu Eunir se constituiriam, portanto, em lugar de 

memória, por não mais se constituir em um meio de memória, pois já não tratamos mais de 

suas memórias (de uma memória transportada por seres vivos), - a sua narrativa já se constitui 

história, ou uma memória histórica que se diluirá na fluidez das temporalidades. Para a 

presente pesquisa, essa história narrada e fixada nos remete aos nossos objetivos de fixar um 

tempo lembrado e narrado da trajetória social da cidade de Janduís, cuja memória estava 

guardada em um compartimento frágil e finito que é a lembrança dos seus velhos. Assim 

                                                
69 A distância entre as cidades de Caicó e Janduís 120km.  
70 Setubal e Lanchinhas são comunidades rurais do Município de Janduís. 
71 As entrevistas foram captadas, em formato minidv, para produção de um videodocumentário a ser exibido em 
Janduís, durante a comemoração dos 50 anos de emancipação política do município, em junho de 2012. 
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entendido, de Seu Eunir ficaram as lembranças e as marcas de uma história individual que 

também era coletiva, histórica, mas, fundamentalmente, social. 

A história social da feira de Janduís referencia timidamente a presença feminina. 

Quando as lembranças são das mulheres, trata-se de lembranças fugidias, com exceção das 

lembranças de Dona Bilia que, transgressora pelas circunstâncias em que vivia na época, teve 

presença marcante na feira e na cidade, comercializando os utensílios de barros que produzia 

e mesmo antes quando “fornecia” lenha para as mulheres que vendiam comida pronta durante 

a feira e até mesmo quando vendia leite e água de porta em porta, também se estabelecia 

como uma transgressão, uma exposição pública da figura feminina.  

A inserção feminina, nos espaços de comercialização das feiras, é um fenômeno 

recente, resultado de transformações históricas do espaço social, caracterizando-se como uma 

transgressão feminina que se processa pela transposição de suas habilidades domésticas para a 

feira. Diferentemente dos homens, as mulheres não necessitam, obrigatoriamente, de capital 

inicial para investir; a sua inserção pode vir das suas habilidades manuais ou da venda de 

produtos que compram a crédito para vender na feira. Em comum, os dois sexos 

comercializam na feira por acreditarem na possibilidade de ter lucro no ramo que escolheram. 

(GARCIA, 1984).   

As mulheres reproduzem no ambiente da feira os conhecimentos culinários adquiridos 

no seio doméstico, uma atividade feminina por excelência. De resto, a feira se constituía em 

um espaço masculino definido. Para Perrot (1998, p. 352), essa ausência, ou esse silêncio que 

envolve a presença feminina nos espaços públicos é uma grande contradição: “o espaço 

público para o homem é uma honra, é o que há de melhor, enquanto que a mulher pública é 

um horror, pois ela é (vista como) uma prostituta”, reportando-se à historiografia francesa do 

final do século XIX,  sobre a presença feminina nos espaços públicos. 

Para Dona Bilia, suas lembranças ressaltam bem o tempo em que, movida pela 

urgência das suas necessidades, sua presença na feira foi uma possibilidade real de melhoria 

de vida como comerciante autônoma, vendendo sua produção (utensílios de barro) que 

garantiram o seu sustento e de sua família. Para ela, “fazer a feira” com o seu próprio dinheiro 

era motivo de realização pessoal, e ela lembra bem: “com meu dinheiro, Graças a Deus! 

Graças a Deus! Fazia minha feira com meu dinheiro, nunca fiquei devendo em budega de Seu 

Ninguém!”       

Ela recorda: 
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                                      E a cidade de Janduís era São Bento do Bufete, hoje é Janduís uma grande 
cidade a vista do que quando eu conheci, quando eu tinha 10 anos, era uma 
feira debaixo de uma latada, animais amarrado nos paus da latada, tudo isso 
eu me lembro, o cruzeiro velho, quinhentos réis, dez tons, 2 minréis, tostão, 
pão de tostão, de quinhentos réis, aí foi subindo, foi subindo, aí menina, 
quando eu botei minhas panelas na feira, comecei de réis, quinhentos réis, 
dois minréis, findei de 5 minréis, 10 minréis, para o final já estava num 
dinheirão a panela. (Dona Bilia). 

 

Da feira, também vem as lembranças das brigas que a obrigavam a voltar mais cedo 

para casa, muitas vezes, até com parte da sua mercadoria ainda por vender: 

 
                                      [...] Eu vim embora, quando cheguei em casa, daí a pouco, fechei o que foi 

de porta todo, foi um tiroteio de bala no meio do mundo, eu já tava em casa, 
Graças a Deus. Aí as brigas era simples dava pra ficar, mas também tinha 
feira que a saída (das panelas) era tão cedo que quando dava 10 hora já 
estava em casa. Ia pra feira de 7 (horas) de 10 eu já tava em casa. Fazia 
minha feira, comprava minha carninha, (lembra e narra) menina leva essa 
carne bota lá no fogo pra quando eu chegar jantar! (Dona Bilia). 

 
As memórias de Dona Bilia são pontuadas a todo tempo pela satisfação de poder 

prover a sua família com o dinheiro apurado na feira que garantia a subsistência da família e 

que dava conforto espiritual. A sua participação na feira vendendo panelas, potes e outros 

utensílios de barro, caracteriza-se como sua inserção nos espaços da feira, consequência de 

suas habilidades manuais “adquirida no seu ambiente social”. (GARCIA, 1984).                    

A feira também dialoga com a natureza, pois, se o ano for bom de inverno, a feira terá 

maior oferta de produtos do campo, percebe-se a presença maior de pequenos agricultores, 

além dos que já frequentam habitualmente, e renovam-se as esperanças de um tempo melhor, 

de fartura nas suas mesas. E mesmo para algumas pessoas que não são “feirantes” há a 

possibilidade de vender o excedente de sua produção ou adquirir produtos que não produzem.             

Dessa perspectiva, trazemos as memórias de Dona Terezinha Gurgel dos Santos, 84 

anos, ou Dona Terezinha do Prof. Aluízio como é conhecida (e como ela se particulariza). Em 

Janduís, batizar as filhas com o nome de Terezinha é bastante comum como forma de 

homenagear a padroeira da cidade, (Santa Terezinha), que também é tomada como madrinha 

por muitas delas. Para Dona Terezinha (de Seu Aluízio), de condição social confortável, ex-

proprietária de uma farmácia e pensionista do seu esposo, as lembranças da feira remontam, 

inicialmente, aos seus tempos de menina, imagens reforçadas pela lembrança do pai, (quando 

lembra traz a imagem do pai), que se associam às da feira, mesmo na condição de criança 

pequena, de cinco anos de idade, morando no sítio quando “ainda” não vinha à feira. Mesmo 

assim, ela se refere a esse tempo da feira, “lembra” mesmo que suas imagens sejam 
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esmaecidas pelo tempo. Trata-se mais de uma narrativa alimentada pelo legado familiar do 

que propriamente lembranças individuais, enquanto memórias que “trafegam” no ambiente 

familiar.   

Ancorada na figura paterna, mesmo dizendo que o seu pai morrera quando ela tinha 

tenra idade, refere-se à feira como o lugar onde ele ia buscar as notícias sobre as chuvas para 

o sertão.  Portanto, também Dona Terezinha, quando recorda, traz pela lembrança o 

testemunho do que ouviu falar, de uma herança do seu grupo social.  Sem dúvida, são 

memórias importantes, pois nelas está abrigada a imagem do pai naquele passado vivido em 

Janduís, a imagem da sua casa materna, a casa-abrigo, o “seu canto no mundo” 

(BACHELARD, 2008, p. 24).  Nelas, Dona Terezinha também expressa a memória coletiva 

do grupo e ao se referir à expectativa de notícias sobre as chuvas: 

 
Em janeiro, fevereiro, aumentava a ansiedade. Vai haver inverno? Essa 
pergunta tinha o peso do significado da nossa vida. Quantos meses o 
Nordeste correu? Além disso, papai começava a investigar as notícias de 
chuva no Piauí, nos jornais e conversas na feira. Quando está chovendo no 
Piauí, aí então, em várias noites meu pai sentava no escuro no meio do 
pátio. Várias noites! Tentando vislumbrar os clarões do relâmpago para 
cima, era assim que se chamava o lado sul. Para o meu pai o inverno era só 
felicidade! O verde! A água! O gado gordo! A fartura! Dia bonito para o 
sertanejo é o dia em que o torreão prenuncia a desejada chuva, porque 
chovendo melhora a vida do povo sertanejo. (Dona Terezinha do prof. 
Aluízio).  

  

Sua ressonância se faz presente porque as notícias sobre chuvas em outras regiões, 

principalmente as vindas do Piauí, tão esperadas para eles (ainda hoje), eram determinantes 

nas suas vidas; se estivesse chovendo no Piauí, apressavam-se as providências no preparo do 

solo para o plantio. Por isso, essas notícias eram ansiosamente aguardadas, e era da feira que 

elas vinham: chovendo no Piauí e dependendo da sua intensidade  já se começava a preparar o 

solo, no prenúncio de um bom inverno quando se renovavam as esperanças de uma boa 

colheita e pasto novo para os animais. Este último, sem dúvida, era importante para o pequeno 

e médio criador pois, em épocas de estiagens, se exauriam suas economias. Para os mais 

abastados, a solução era remover os animais para lugares mais distantes em busca de 

pastagem (alugada) para o rebanho, que era submetido a longas jornadas, deixando 

debilitados animais e homens. As pessoas menos favorecidas que já trabalhavam em regime 

de parceria ou mesmo donos de poucas terras, a maioria tinha que se submeter às “temidas e 

necessárias” frentes de emergências, que consistiam em reparos ou construção de estradas, 

pontes ou açudes, atividades não habituais ao agricultor, e distante dos seus locais de moradia. 



 
 

 
 

106

A feira lembrada à maneira de Dona Terezinha (do prof. Aluízio) se constitui em um 

lugar de memória. São lembranças instaladas na feira do seu tempo de juventude e também 

quando ela era comerciante, dona da única farmácia da cidade juntamente com o seu esposo, 

este “uma espécie de médico”, uma vez que, naquela época, o médico que atendia na cidade 

vinha no dia da feira, mas sem regularidade. Ela justifica dizendo: é porque o médico vinha de 

Caicó, mas não vinha em todas as feiras, já o cirurgião dentista vinha toda semana no dia da 

feira da cidade de Caraúbas. Faz sentido, pela proximidade geográfica.  

Relata Dona Terezinha que esses profissionais faziam de sua farmácia “os seus 

consultórios” naquela época. Das suas lembranças do trabalho na farmácia, vem o tempo em 

que a cidade não tinha energia elétrica, e, junto à imagem do seu esposo, recordações de 

quando saía pela madrugada para atender a algum cliente necessitado dos seus “serviços 

profissionais”. Dirigindo-se a pé, até a farmácia, com uma lamparina na mão, para iluminar os 

seus passos e a própria rua.  Ela lembra:  

 
Tinha um dentista que vinha no dia da feira e também o doutor que vinha 
consultar. Tinha também Aluízio (seu esposo) que passava o remédio e o 
povo tinha fé (acreditava) e ele consultava. Às vezes ele até ia abrir a 
farmácia com a lamparina na mão, para abrir a farmácia. Mas naquele 
tempo não era muito perigoso como hoje não. Agora tá mais perigoso! 
(Dona Terezinha do prof. Aluízio).  
 
 

              Dona Terezinha, nesse relato, se refere à violência atual que se instalou na cidade, de 

modo geral. Mesmo em uma cidade de passado marcado por brigas e mortes, como Janduís, a 

violência não estava instalada no seu cotidiano. Segundo ela, aqueles episódios violentos 

eram motivados por questões pessoais e por disputas de poder entre certas famílias. Sem 

dúvida, eles influenciavam no cotidiano da cidade, mas, no seu entendimento, hoje a violência 

tem motivos mais banais e repercute na sociedade de modo mais generalizado.                              

Ela também nos contou que, desde que seu esposo faleceu (há 20 anos), é exatamente 

desde esse tempo que ela não vai à feira. Também das suas lembranças, emergiu, por diversas 

vezes, o sentido do qual se refere Câmara Cascudo, como sendo o dia da feira, um dia festivo:  

 
Vinha aquele pessoal dos sítios no dia da feira, era tanta gente que parecia 
até uma festa, as moças que se encontravam com os rapazes, formando 
assim aquele passeio dentro do mercado, as jovens que se encontravam 
dentro do mercado mesmo entre as bancas. Tinha o negócio das licoreiras, 
(as cafezeiras do mercado). Tinha Mãezinha, tinha Zefa Cotó... (Dona 
Terezinha do prof. Aluízio). 
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 As lembranças de Perré o remetem ao apogeu da feira quando ele deixou o trabalho na 

agricultura para trás, passando a gerenciar uma padaria, atividade que exerceu por três anos e, 

posteriormente, quando recorda de um tempo em que viajava, semanalmente, para Campina 

Grande, levando produtos de Janduís. Na época, aquela cidade tinha uma das maiores feiras 

regionais de acordo com Andrade (1997). Perré viajava levando produtos de origem agrícola 

de Janduís: - “viajava a Campina Grande toda semana, toda semana ia pra Campina Grande 

levava uma carrada de mercadoria e trazia duas, três, e assim eu fui longe”. Os produtos 

comercializados eram: gado, caprinos, ovinos, aves (transportadas em garajaus, uma espécie de 

jaula pequena feita de cipós). Também era comercializada a produção de algodão, item que 

alavancava a economia do município. A feira começava por volta das seis horas da manhã e se 

estendia até o final da tarde, por volta das 17 horas.  Vinham comerciantes de Mossoró, Caicó, 

Caraúbas, Patu, Campo Grande e das cidades paraibanas, Belém e São José, como ele se 

refere, “daquelas costas da Paraíba”. 

As memórias de Perré sobre a feira também estão abrigadas nas atividades comerciais 

do Sr. José Dantas (85 anos), comerciante ainda em atividade em Janduís72. Suas lembranças 

fazem referência a uma Janduís de comércio vigoroso, cuja experiência  foi marcante na sua 

vida. Da feira, ele lembra assim:  

 
[...] foi se evoluindo né? Era uma grande feira aqui, grande feira, o 
comércio daqui, na segunda-feira era pesado, pesado, hoje não tem mais 
feira aqui, mas naquela época, naquela época era uma feira grande era do 
amanhecer do dia até a noite, num rojão só. O pessoal morava no sítio, 
vinha se fornecer, fazer compra aqui na rua. Inclusive aquele pessoal 
trabalhava com os patrões, de vez quando vendia o algodão, fazia aquele 
apurado, gastava aquele dinheiro todo aqui né. Aí, de aí por diante. (Perré). 
 
 

             Sr. José Dantas também comercializava peles curtidas de animais, laticínios, e 

gêneros alimentícios em constante intercâmbio com as praças de Mossoró, Campina Grande e 

Fortaleza, como afirma Soares de Brito (1999)73. As referências a esses grandes centros de 

abastecimento evidenciam a robusteza da feira de Janduís na época, numa atividade comercial 

que lhe rendeu (no passado) prestígio político: ele foi vereador distrital por Janduís na Câmara 

Municipal de Caraúbas e, após a emancipação política da cidade, candidatou-se a prefeito (na 
                                                
72 A referência a José Dantas de Araújo se dá porque ele continua exercendo atividade comercial no dia da feira, 
portanto, lugar de inserção dos idosos nos espaços de comercialização da feia.  
73 Também em Soares de Brito (1999) há referências às legislaturas de José Dantas como vereador e como 
candidato a prefeito de Janduís: pelo PR, obtendo 400 votos, contra 517 votos do candidato opositor, Miguel 
(Migas) Veras Saldanha, na primeira eleição direta para prefeito da cidade, ocorrida no dia 1º de dezembro de 
1963. 
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primeira eleição do município), e perdeu. Candidatou-se, novamente, tornando-se o terceiro 

prefeito da cidade, sendo o segundo por eleições diretas.  

 Pelas memórias, Perré traz o apogeu da feira e também a falência do seu antigo patrão 

que repercutiu, diretamente, na sua vida: “[...] depois ele saiu do comércio, que não saiu do 

comércio, (sic) ele entrou em falência, de acordo o que era o comércio dele antes. Eu fiquei 

desempregado”. (pausa).   

Hoje, o seu antigo patrão é um pequeno comerciante de queijos de coalho na cidade de 

Janduís. Na segunda-feira (dia da feira), ele abre seu modesto comércio em uma rua que fica 

em uma das laterais do mercado (rua da feira), à espera dos seus fornecedores (de queijos). 

Geralmente, são esses pequenos fornecedores que trazem o que lhe vender para conseguir 

algum dinheiro para adquirir produtos na feira, ou mesmo levar para casa em espécie. Seus 

fornecedores são pessoas das comunidades rurais que, no inverno, têm a oferta de leite do seu 

rebanho aumentada o que se traduz na possibilidade de fabricação de queijos, sabendo que em 

tempo de estiagem, a maior parte do ano, o preço do quilo de queijo de coalho pode chegar 

até 12 reais, enquanto que, no inverno, o preço máximo é de oito reais na cidade. Na zona 

rural, o preço pode ser menor.  Ele também compra vasilhames de vidro para revenda em 

pontos de comercialização de produtos para reciclagem.  

 
FIGURAS 13 e 14 – Sr. José Dantas, 85 anos, em seu comércio “organizando” os queijos74. 

                                                                       
 
 

                                                
74 No registro fotográfico ele está aparando as sobras (ou rebarbas) dos queijos com o objetivo de melhorar a 
aparência do produto, pois como os queijos são provenientes dos mais diferentes produtores da zona rural, 
apresentando irregulares no tamanho e coloração. Para ele essa providência oferece um atrativo a mais a seus 
queijos, que serão posteriormente revendidos na cidade de Mossoró. 
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Ainda das memórias de Perré, destacam-se as lembranças que “justificam” o lugar 

onde foi instalada a feira, a referência à cidade e a sua fama. Salientamos que, quando narram, 

nossos recordadores, buscam suporte materiais da atualidade, necessários à recordação, visto 

que a lembrança é o passado lembrado/localizado no tempo presente. (HALBWACHS, 2006).  

As suas lembranças também se confundem: a vida pessoal, a família e a história da cidade:  

  
             Meu avô disse: - Cumpade Canuto vamos lá pro Alto Ferreira Chaves? 

(Explica Perré): O Ferreira Chaves fica lá bem perto no alto perto do 
Módulo Esportivo [referência atual] acolá o chafariz, aí foro até lá.  Quando 
chegaro lá, Canuto Gurgel disse cumpade  a vista aqui é muito bonita mas 
fica muito distante do Rio São Bento, aí dificulta a situação pra água num 
é? (referindo-se à necessidade da água para os animais beberem). Vamos 
ficar a mais próximo do Rio São Bento? Aí viero, aí chegaro, observaro ali 
onde era a residência de Lair por ali, o hotel, o hotel principal, o hotel de 
Mundinha (atuais comerciantes da cidade) depois passou a se chamar 
Getúlio Vargas, depois Janduís, que ainda é. (Perré). 

 
As memórias subsequentes também evidenciam a feira como o lugar mais fortemente 

lembrado se constituindo o marco temporal e espacial da memória de Janduís, que ajudam a 

pensar e refletir sobre a feira e sobre a cidade, como o fenômeno que impulsionou o seu 

“desenvolvimento” e como referência da sua evolução econômica. 

Dona Maria Batista de Almeida, 82 anos, ou dona Bicota, como é conhecida em 

Janduís, antiga costureira da cidade, disse que aprendeu a costurar ainda criança quando 

brincava no pé da máquina da tia, costurando as roupas das suas bonecas “que o povo 

chamava calunga. Quando já era moça crescida, virei costureira, mas só gostava de costurar 

roupa para homem, para mulher não gostava não”75. No decorrer da entrevista, sugerimos: 

Vamos falar mais sobre a feira?  Ela respondeu: “Toda segunda-feira era uma briga (ou uma 

feira?!), (grifo nosso), mas só de bufete, que butaro o nome de São Bento do Bufete! Depois 

que mudaro pra Janduís. Mas só chamava São Bento do Bufete!” Aí perguntamos. E por que 

esse povo brigava? - Num sei não mulher!  Quando perguntamos como era a feira, quem 

vendia na feira, ela respondeu fazendo referência, somente, a mulheres que comercializam 

comida na feira. As “cafezeiras”, na feira de Janduís, são presenças fundamentais na 

estruturação daquele espaço. Ela recorda: 

 

Quem vendia aqui eu vou dizer. Quem vendia essas coisas era, (...), quem 
vendia era: Mãezinha vendia mel, Zefa Cotó, que eu penso que você num 

                                                
75 A entrevista com Dona Bicota foi a que requereu um esforço maior tendo em vista que o instrumento história 
de vida e mesmo a entrevista livre, não se mostraram eficientes. Por isso, utilizamos a entrevista com perguntas e 
respostas de acordo com o andamento da narrativa, promovendo um encadeamento no seu curso.   
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sabe nem quem é não! É a mãe de Marinete, uma veinha, ela vendia café 
aqui debaixo das barracas, café! Boa! (Referindo-se à barraca com ar de 
aprovação). (Dona Bicota). 
 

Depois, se lembrou de uma situação que, mesmo remetendo à feira, deve ser vista sob 

outro aspecto: a presença feminina “comercializando” no dia da feira, mas sem ocupar o 

mesmo lugar físico nos seus espaços, mesmo que os seus clientes fossem feirantes e fregueses 

da feira.   

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 15 – Dona Bicota na calçada da sua casa, no momento da entrevista, na Rua Vicente Gurgel, 
nº 49,  Bairro Centro.  

 
 
Ela faz uma observação pertinente: 

 
 A finada Elvira, do finado Doca ela num vendia aqui 
na feira não, ela butava (a banca) ia vender lá no 
caminho do Clarão76, era lá perto de Cãindo Nêm. 
Tinha um juazeiro no beiço da estrada, era a estrada 
que ia pra Caraúbas, era por ali. Ela butava a 
banquinha dela pra vender café e bolo, dia de 
segunda-feira, era o dia todim debaixo do juazeiro. 
(Dona Bicota, entrevista realizada no dia 20/03/2010). 
 
 
    
 
 
 
      
 
 

  Fotografia: Rosália Figueiredo 
                    

                                                
76 Clarão. Nome da Fazenda da qual Dona Bilia vendia leite. Lugar recorrentemente lembrado. 
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               Perguntamos-lhe como é a feira de hoje, e ela respondeu que não frequenta a feira 

atualmente. Disse, também, que não sai mais de casa porque tem uma fraqueza nas pernas e 

teme sofrer uma queda. Sobre a sua saúde, disse que faz exames regularmente, mantém sob 

controle do glaucoma que a acomete há 10 anos, além do controle da pressão arterial. 

Declarou que está satisfeita porque o técnico de enfermagem recolhe a amostra de sangue na 

sua casa para o controle de doenças e recebe a vacina contra a gripe “tudo sem sair de casa, 

porque não fui criada andando. Antigamente o povo vivia era trabalhando”. Quando 

necessita de assistência médica, o agente de saúde, responsável pela região, agenda a consulta 

e o médico vem até a sua residência: “Nem conheço o hospital por doença, só fui uma vez 

porque estava com febre. Ele (o agente de saúde) passa de porta em porta. Ela nos relatou 

que goza de boa saúde, acorda às 5h30 da manhã, faz o café e “o povo da rua” vem tomar café 

com ela: “é bêbado, é doido, é quem quiser”. Às 11 horas dá um cochilo, acorda às 12 horas 

para almoçar, se recolhe para outro cochilo, e por volta das 18 horas, se recolhe para dormir. 

Ela lamenta morar na cidade e não mais no sítio, porque lá podia criar “os bichinhos da gente 

porque quando chega uma pessoa da gente a gente nem se aperreia” (referindo-se à criação 

de galinhas que garantia o preparo do almoço para suas visitas). Ela também comenta:  

 

o povo vai simbora daqui... Do meu tempo tem muito pouca gente. Muita 
gente já morreu. Tem muitos que vai simbora e quando vem aí eu num sei 
mais quem é. Aí diz: Bicota num ta me conhecendo não? Ela responde: num 
sei quem é você?  Aí diz é fulano de tal. É, aí vem os abraço né!   Aí a 
pessoa diz quem é, e aí a gente se abraça!  (Dona Bicota). 
 

Ela, também, se refere ao “convívio” com as suas amigas do passado: “era Alice de 

Peixim, Dizinha, Terezinha de Canuto, esse povo de Seu Canuto”.  Do tempo presente, 

relatou que não sai de casa, mas se mantém atualizada do que acontece na cidade da sua 

calcada mesmo.  

Das lembranças de Dona Terezinha Gurgel de Lima, ou Dona Terezinha de Canuto, 81 

anos, dona de casa, ela também só sai de casa para ir à igreja e isso mesmo é difícil. Fala, 

enfaticamente, repetidas vezes, para dizer que foi o seu pai quem fundou a cidade e criou a 

feira. Relata com propriedade: “quem doou as 100 braças de terra para a igreja foi meu pai! 

Tia Capitulina deu foi para o mercado!”. Pelas lembranças, Dona Terezinha reivindica o 

direito de reconhecimento da obra do seu pai, Canuto Gurgel, proprietário da maior parte das 

terras, onde atualmente está situada a cidade de Janduís.  Ela reforça:  
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Meu pai era professor, ensinava na fazenda do coronel Joel, que na 
biografia dele disse, que nesse tempo ele só tinha um casal de filhos, 
(justificando que ainda não era nascida), que eu até já lhe contei essa 
história, né? Mas vou contar de novo! (Ri). Repetindo várias vezes essa 
informação durante a entrevista: “essas terras tudim pertencia a meu pai! O 
primeiro morador foi meu pai! Depois foi Galdino Matias”. Foi meu pai que 
criou a feira! (Dona Terezinha de Canuto). 
 

Ela relembrou a nossa pergunta inicial: você quer saber como começou Janduís, né? 

Respondemos que sim, e reforçamos nossa pergunta de como era a vida dela naquela época 

em Janduís.  Ela respondeu positivamente:  

 
Sim, desde o início das latadas? É que as primeiras feiras era umas latadas, 
era feita debaixo de umas latadas de oiticica, né! Duas vezes meu pai 
pelejou. É que aqui tinha uns cabras muito insolente, aí vai, começaram a 
derrubar, né! Num aceitaro. Mas aí ele meteu a cara e disse: vou fazer a 
feira! Aí fez mesmo! Aí vinha gente de todo canto, dessas redondezas, 
Setubal, Pinturas, Juruá, de lugar que num sei nem o nome, muitos!! Aí que 
foi progredindo. (Dona Terezinha de Canuto). 
 
 
 
 

FIGURA 16 - Dona Terezinha (de Canuto) na calçada da sua casa na Rua São Bento. (Entrevista 
realizada no final da tarde do dia 21/03/2010).  

 
 

 
 

Pela fala de Dona Terezinha, percebemos um relato ordenado “extraído” da biografia 

do fundador da cidade. A explicação para essa narrativa “distante” possivelmente seja porque, 

na época, ela era criança pequena. De certo é que Dona Terezinha relatou uma vida outrora 
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difícil, dizendo que havia morado em casa de parentes em Natal, passou por dificuldades no 

seu casamento, teve uma prole numerosa, e que só passou a ter vida tranquila quando resolveu 

se converter ao protestantismo, e comentou: “hoje vou ser crente e ninguém me empata” 

decisão, segundo ela, que teria mudado a sua vida, atribuindo a vida sossegada que tem hoje, 

também, a sua aposentadoria, passando a não mais depender do seu marido que já tinha outra 

família, o que para ela teria sido a sua “libertação”. Também fez questão de dizer que quem 

doou as terras onde foi construída a primeira igreja evangélica da cidade, a Assembleia de 

Deus, foi o seu irmão Moisés.  

Sobre os efeitos positivos que a aposentadoria causou na sua vida, esses constituem  

objeto de análise do capítulo anterior, quando analisamos os impactos positivos que as 

aposentadorias rurais promoveram nas pequenas cidades do interior, principalmente nas 

pequenas cidades nordestinas, cujas economias são de origem rural, como Janduís.  

 

 

3.3 A FEIRA NO PRESENTE DA CIDADE: AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E 

ECONÔMICAS NA FEIRA DE JANDUÍS.   

 

A nossa imersão na feira de Janduís, no tempo presente, teve como objetivo observar a 

feira, a partir da representação simbólica que os sujeitos recordadores atribuem àquela, numa 

percepção temporal pelas lembranças dos velhos, da feira do passado, e a feira vivida no 

presente da cidade, dialogando, com o tempo recordado e o espaço percebido no presente da 

feira, como espaço onírico, do fantástico, do fascínio e da desordem e, em Janduís, como um 

lugar de nostalgia. (ANDRADE, 1999, p. 57). 

A princípio, iríamos observar a presença de idosos nos espaços da feira como 

consumidores. Contudo se destacou no nosso olhar a inserção da presença feminina nos 

espaços de comercialização, algo até então não pensado. Até porque, das lembranças da feira, 

somente Dona Bilia referiu-se à feira como lugar de negócios. Buscamos, a partir dessa nova 

perspectiva, perceber a presença de mulheres, que, mesmo reproduzindo habilidades 

domésticas do seio familiar, tem uma participação efetiva naquele contexto historicamente 

masculino. (GARCIA, 1984).  

A descrição que se segue objetiva dimensionar o espaço ocupado na atualidade pela 

feira e suas similaridades com a feira do passado, pelas memórias dos narradores da feira de 

Janduís. É por essa razão que essa reflexão se constitui a sessão final deste capítulo dedicado 



 
 

 
 

114

à feira: assim, o que se procura é estabelecer um diálogo da feira do tempo presente com a 

feira das memórias.  

A feira ocupa o mesmo espaço desde a sua instalação, em 1926, inicialmente embaixo 

de latadas e, posteriormente, dentro do mercado, ocupando todo o seu interior, e no seu 

entorno, as ruas Santa Terezinha, Adrião Fernandes e São Bento, referências também do 

presente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA 1 – Área no entorno do mercado onde se realiza a feira semanal de Janduís. No destaque cor 
laranja o mercado público. 
 

 
 
 

No lado esquerdo exterior do mercado não há comércio da feira, nenhuma barraca, 

nenhum comprador, os pontos comerciais que integram o espaço físico do mercado, daquele 

lado encontram-se fechados, apenas um exerce atividade comercial, onde funciona uma 

academia de ginástica.  A justificativa dos comerciantes da cidade é que aquela rua não é 

atrativa para ser explorada comercialmente, tampouco no dia da feira, por estar de costas para 
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o comércio local. A parte frontal do mercado fica na Rua Santa Terezinha, local onde, de 

acordo com Almeida (2008) e também Seu Eunir (2010), foi construída a primeira casa e 

ocorrido o delineamento das primeiras ruas da cidade. 

  No dia da feira, parte dessa rua fica interditada para o trânsito de automóveis, 

servindo de estacionamento para motos, bicicletas e automóveis que ficam estacionados em 

frente às residências à espera dos feirantes e dos frequentadores da feira que residem na zona 

rural e utilizam o “carro da feira” como transporte de passageiros. Há pessoas que se 

deslocam a pé, caminhando pelo acostamento da BR 226 que liga a cidade, vindas de área 

mais próxima da área urbana, aventurando-se a “pegar carona” durante o trajeto a pé até a 

feira. Atualmente, o meio de transporte mais utilizado em Janduís é a motocicleta, pela 

acessibilidade, praticidade e economia, sendo que, no dia da feira, a movimentação desse tipo 

de veículo com pessoas residentes na zona rural, se intensifica na cidade.  

 

  

FIGURA 17 – Parte frontal do mercado em um dia de feira. Registro no dia 05/04/2010.  

 

 
                                Fotografia: Rosália Figueiredo. 

 

               Mesmo com essa praticidade, o transporte regular ainda é feito por caminhonetas e 

caminhões pequenos que cobram um valor compatível com o destino do cliente. Esperar “o 
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carro da feira” ainda é uma prática adotada pela maioria das pessoas que mora na zona rural 

pela comodidade de transportar a “sua feira” no retorno. Em alguns casos, esses veículos 

transportam, ao mesmo tempo, compradores e vendedores, incluindo-se os produtos que serão 

vendidos na feira.  Os primeiros sinais da feira acontecem por volta das 5 horas da manhã, 

quando se inicia a movimentação dos carros com os feirantes que vêm dos municípios de 

Apodi, Campo Grande, Patu, Açu, Caicó e Brejo do Cruz, na Paraíba.  

Em Janduís, quem entra no mercado pelo portão central na Rua Santa Terezinha, no 

dia da feira, se depara com as bancas móveis das mulheres da feirinha agroecológica, que 

vendem produtos orgânicos, queijos de coalho, doces caseiros e bonecas de pano, e com o box 

das mulheres que vendem refeições77.  São as mulheres participantes de um projeto social de 

incentivo à agricultura familiar, experiência associativista incentivada pelo poder público, nas 

comunidades rurais da região do semiárido nordestino. Projeto que conta com o apoio do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Projeto Dom Helder Câmara, que 

incentivam ações para o fortalecimento da agricultura familiar, promovendo a articulação e a 

organização dos espaços de participação social nas comunidades.  

Do lado de trás das bancas das mulheres existe um ponto de venda de mídias 

eletrônicas piratas (CDS e DVDs), e outro com uma lanchonete. Mais à frente, há bancas 

onde são expostas as carnes salgadas (de gado, de porco, linguiça do sertão), ovos e a carne 

fresca, que ficava à vista do freguês, sem refrigeração.  

O interior do mercado tem o cheiro de feira, os odores dos produtos 

hortifrutigranjeiros e das carnes que se misturam ao burburinho dos transeuntes. A 

distribuição das bancas no vão central formam “ruas” onde são expostos os produtos das 

mulheres participantes da feirinha agroecológica e do lado oposto, os feirantes de “verduras” 

que vêm de fora do município seguindo um circuito de feiras na região.              

 

MAPA 2 - Planta do interior do mercado. No destaque cor laranja, as mulheres participantes da Feira 
Agroecólogica. 

                                                
77 Elas oferecem um cardápio variado: carneiro guisado, buchada, figada, galinha e guarnição, acompanhando 
um copo de suco, tendo a opção de compra de sobremesa. Existem bancas que comercializam os doces caseiros 
(de leite, de leite com ameixa, de leite com coco, só de coco, de mamão com coco, só mamão), também se 
vendem lambedores, bolos, alfenins, feijão verde debulhado, feijão macassar (ou de corda), seco ou verde já 
pesado e ensacado. Nesse espaço, também, a presença das bonecas de pano confeccionadas com retalhos de 
tecido.  
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Mapa: Luciana Nunes 

 

Em Janduís, essa experiência alcançou bons resultados na Comunidade da Permissão, 

zona rural do município, com a participação visível de mulheres. Constatamos que, mesmo 

desempenhando atividade de compra e venda na feira (atividade que caracteriza o feirante), 

elas não se reconhecem como tal, e sim, como participantes de um projeto social de incentivo 

à agricultura familiar. O comércio dessas mulheres ocupa quase a totalidade da lateral 

esquerda do interior do mercado (item 6 do mapa), e suas bancas ficam juntas formando uma 

grande banca cuidadosamente forrada com toalhas, com os produtos oferecidos e bem 

distribuídos ao longo dessa grande banca. 

As mulheres da Comunidade da Permissão reforçam a sua experiência associativista 

com o testemunho de que essa feirinha existe em “todo canto, mas a de Janduís é a mais 

organizada, é a feira modelo na região”, assumem Dona Heloisa Gurgel de Brito (56 anos) e 

D. Rita de Brito (46 anos) que são cunhadas e se ajudam mutuamente. Além de dividir o 

mesmo espaço físico na feira, trabalham, também, de forma integrada:  uma disse que a 

buchada que uma vende ajuda na venda da comida da outra, é tanto que se essa iguaria acaba, 
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enfraquece as vendas da outra. No dia da entrevista, ambas estavam bem satisfeitas com a 

feira, pois haviam vendido tudo que tinham trazido.  

Para elas, a feira é um lugar em que o cuidado com a apresentação de si mesma é 

elevado ao máximo: elas usam avental, toucas no cabelo, a manipulação dos alimentos é 

criteriosa:  a comida é bem protegida, os alimentos que requerem refrigeração ficam na 

geladeira, e os que deverão ser servidos quentes são aquecidos na hora de servir - ou seja, 

“aquele” espaço da feira também é um lugar privilegiado de mudança de atitudes. Essas duas 

mulheres, mesmo que só chegando na feira por volta das sete horas da manhã da segunda-

feira, acordam às quatro e meia da manhã nesse dia. Para essas mulheres, a feira começa no 

domingo, quando iniciam a preparação da comida que será vendida no dia seguinte na feira. 

Aqui cristalizam-se as múltiplas funções que elas exercem no ambiente doméstico, expondo 

uma realidade comum às mulheres trabalhadoras, em que podemos até inferir, caso essa 

atividade (a comercialização) fosse realizada por homens, que haveria a ajuda da mulher 

nessa tarefa do preparo da comida, por se tratar de uma atividade especificamente feminina. 

 Nesse ponto, a divisão do trabalho (do mundo doméstico x extradoméstico) não 

acontece. Percebemos que a participação das mulheres também não é uniforme nos espaços 

da feira, como, por exemplo, a arte de convencer, um atributo majoritariamente masculino, 

estando, assim, as mulheres ausentes nas situações em que seriam levadas a se manifestar a 

um público mais amplo e indefinido. (GARCIA, 1984).  

 Atualmente, existem dois grupos de mulheres que fornecem comida na feira: as 

mulheres da Comunidade da Permissão (participantes da “feirinha ecológica”), que não 

vendem bebida alcoólica, e as vendedoras que, habitualmente, já forneciam comida no 

mercado, sendo que nestas, além da comida, também se vende bebida alcoólica, com destaque 

para a cachaça e cerveja, as mais populares na região. Essas bancas ficam do lado oposto ao 

das mulheres da comunidade da Permissão e se comunicam fisicamente com os bares 

contíguos à área externa do mercado.  

Quanto à venda de comida na feira de Janduís, essa remonta às primeiras feiras, como 

vimos nos relatos que fazem referência à presença das mulheres cafezeiras do mercado. No 

tempo presente, esse tipo de comércio é mais diversificado; algumas vendem verduras, 

legumes, doces, bolos; outras fornecem refeições, sendo possível afirmar que, em Janduís, a 

inserção das mulheres na feira alterou o modelo de feira convencional, mesmo que essa 

participação haja modificado a sua rotina doméstica, alterando, sobremaneira, a sua relação 

com o meio social. Garcia (1984), diz: 
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As mulheres reativam as disposições e habilidades que foram em grande 
parte adquiridas fora do negócio na feira. E é provavelmente a homologia 
entre as práticas femininas na feira e as práticas atribuídas às mulheres no 
universo doméstico que facilita o reconhecimento de suas atividades pela 
comunidade constitutiva da feira. (GARCIA, 1984, p. 10).  

 

A distribuição e a ocupação dos espaços na área externa do mercado seguem em 

direção aos fundos do mercado, espaço delimitado pelas mercadorias expostas no chão, como 

as malas de madeira revestidas de papel (pequena quantidade), mesas, cadeiras, potes de barro 

(na feira, não há mais panelas de barro expostas à venda), coletores de lixo feitos de 

reciclagem de pneu automotivo e outros produtos, todos expostos no chão da Rua Adrião 

Fernandes, em direção à Rua São Bento, na lateral do mercado em direção aos fundos, 

diferentemente das demais mercadorias da feira que, mesmo fora do mercado, são expostas 

em barracas protegidas por lona78.   

Nessa mesma lateral do mercado (na sombra pela manhã), entre a barbearia de Seu 

Braz e duas mercearias, existe um banco de madeira fixo há muitos anos ali, constituindo-se 

num lugar onde as pessoas sentam para descansar e conversar. Foi desse banco que 

percebemos a importância da feira para os idosos da cidade. No período em que nos 

dispusemos a observar, o banco recebeu uma clientela bem variada, lugar quase exclusivo de 

idosos que paravam, sentavam quando tinha lugar livre, conversavam, saíam, enquanto outros 

ficavam, formando outra roda de conversa, como um lugar onde aqueles velhos pudessem 

ancorar suas lembranças. 

 

FIGURA 18 – Flagrante do banco da lateral do mercado na Rua Adrião Fernandes, em um dia de 

feira. (Lugar de encontro na feira de Janduís). 

 

                                                
78 Não feira da cidade, não há espaço destinado à venda de produtos usados. 
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Para aquelas pessoas, a feira se constitui mais um lugar de sociabilidades do que 

mesmo um lugar de abastecimento semanal, “fazer a feira”, para eles, demonstrava o desejo 

de convívio. O motivo das suas presenças era o bate-papo, sempre com a presença de Seu 

Braz. Ele chegava, conversava um pouco e saía. Numa das vezes, sentou, conversou um 

pouco, limpando os óculos e se apressou em retornar para sua barbearia (ponto comercial um 

pouco mais acima, no mesmo lado do mercado). Chegando lá, sentou-se (em uma cadeira que 

já estava à sua espera, devidamente adaptada com uma almofada para propiciar-lhe conforto), 

aguardando o próximo cliente. O dia da feira, para ele, é dedicado aos fregueses “de fora”, o 

que significa dizer, as pessoas que moram na zona rural.  Mesmo com uma clientela definida, 

Seu Braz, anunciou que em fevereiro de 2012 completará  86 anos e vai deixar o negócio da 

barbearia.  

Seguindo na mesma lateral do mercado, em direção ao portão de acesso pelos fundos, 

há uma modesta banca de venda de “assados”, cuja especialidade são vísceras na grelha (rim 

ou estômago de boi) acompanhada de cachaça. Os fregueses dessa banca consumiam em pé, o 

que não se constituía empecilho. Um fato curioso é que essa entrada do mercado (pelos 

fundos) tem um desnível na calçada, levando-nos a evocar Seu Eunir, quando se referiu a uma 

queda sofrida por um policial na tentativa de acabar com uma briga. Conforme o nosso 

recordador se tratava do Cabo Enedino -  que se desequilibrou nesse desnível da calçada e  

caiu, incidente que serviu de chacota naquele dia de feira.    

As barracas (bancas cobertas com lonas) são montadas ao longo das ruas Santa 

Terezinha e Adrião Fernandes, e pertencem a feirantes de “fora da cidade” que comercializam 

artigos populares de vestuário, calçados e acessórios; não percebemos artigos de origem 
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artesanal que representasse uma produção local.  Entre uma barraca e outra existe um biombo 

de lona vermelha que cumpre a função de provador para os clientes. 

 
FIGURA 19 – Peças de vestuário expostas em uma banca na feira de Janduís.  
 
    

 
                                    Fotografia: Rosália Figueiredo 
 

Essas barracas se localizam na lateral direita do mercado. Por último, estão as barracas 

de utilidades domésticas, com bacias, panelas de alumínio, de zinco, de ferro, suporte para 

bacias, pratos de louça e de ágata, conchas, estilingues, candeeiros, grelhas, material de uso 

agrário, e artigos de montaria como selas, cangalhas, arreios, chicotes, chinelos, botas, 

correntes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 20 e 21 – (À esquerda) Barraca de feirante do sexo feminino na feira de Janduís onde são 

vendidos produtos de utilidades domésticas e do campo. (À direita) Feirante com venda de brinquedos 

e  acessórios femininos. 
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Fotografias: Rosália Figueiredo. 
 
 
  

As barracas externas e as bancas do interior do mercado pertencem aos próprios 

feirantes, sendo recolhidas, após o término da feira, para um local definido pela prefeitura, 

facilitando a atividade do feirante e, sobretudo, deixando as ruas livres nos dias subsequentes. 

Passada a feira, guardam-se todas as bancas, providencia-se a limpeza da área, de modo que 

os resíduos da feira não interfiram na dinâmica da cidade.  Essa medida foi tomada pela 

administração municipal e se aplica a todos os feirantes, sendo que duas dessas bancas 

permanecem, diariamente, no interior do mercado vendendo produtos hortifrutigranjeiros à 

população local.  Existe um cadastro feito pela prefeitura de todos os feirantes, sendo cobrada 

uma taxa mensal individual no valor de R$ 3,50 (em 2010) pela ocupação do espaço da feira e 

pela limpeza da área. Essa taxa também inclui a guarda da banca até a feira seguinte. Todos 

pagam e há regularidade no pagamento pelos feirantes que comercializam na feira de Janduís.                   

O Mercado Público de Janduís “Migas Saldanha” é uma arquitetura que sobressai na 

paisagem da cidade e nas narrativas dos nossos sujeitos recordadores, se constituindo em um 

lugar de muitas memórias e histórias.   

 
FIGURA 22 – Vista aérea da cidade de Janduís. Em primeiro plano, o prédio do mercado e o seu 
entorno onde se realiza a feira semanal da cidade. Mais ao longe a igreja de Santa Terezinha79.   
 

                                                
79 O Mercado Público Municipal de Janduís pertence ao Poder Municipal, sendo que os estabelecimentos 
comerciais que formam o conjunto do mercado (mercearias, barbearia, bares, academia de ginástica) são 
propriedades privadas, desde tempos remotos.  
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Fonte: Prefeitura Municipal de Janduís 
 

Em Janduís, o mercado público também guarda e solidifica um tempo que se traduz 

como ponto de referência de uma época passada, de uma feira cuja pujança econômica 

ultrapassava as fronteiras geográficas do município, além de, naquele lugar, as lembranças de 

vários episódios violentos no dia da feira darem movimento às recordações. É, 

fundamentalmente, um lugar integrador dos laços de filiação no passado, justificando, no 

tempo presente, o comentário de uma moradora da cidade, quando lembra de que, ao passar 

na calçada do mercado e o via fechado “dava até vontade de chorar”80.  Durante o longo 

período em que ele ficou fechado à espera de reforma na sua estrutura, a feira passou a 

funcionar na área externa em volta do mercado. 

  O prédio do mercado de Janduís ocupa um lugar central da cidade, atualmente o 

Bairro Centro, englobando as suas ruas mais antigas: Santa Terezinha, Canuto Gurgel, São 

Bento e Adrião Fernandes. Sua construção remonta à década de 1950, preserva as suas 

características originais, mesmo tendo passado por três reformas estruturais, de acordo com 

relatos orais locais, sendo que a primeira delas foi para fazer o acabamento em alvenaria das 

paredes internas, até então, sem reboco. 

                                                
80 A reforma do mercado público da cidade durou dois anos de 2006/2007. Comenta-se que após a reforma com 
a determinação municipal para que os comerciantes de produtos perecíveis retornassem para dentro do mercado, 
teria havido alguma relutância de alguns desses comerciantes pela possibilidade de queda nas vendas. O fato é 
que acostumados a exporem os seus produtos na rua, em decorrência dos longos anos em que o mercado ficou 
fechado aguardando as reformas, a ideia de retornar para o seu interior gerou esse tipo de apreensão, o que não 
se concretizou. 
 



 
 

 
 

124

Contudo, o que procuramos evidenciar da feira (mais do que seu aspecto formal) foi, 

sobremaneira, a sua centralidade na memória da comunidade, pela memória dos mais velhos, 

que identificam a feira como elemento central das suas lembranças. Desse modo, a feira 

assume uma característica integradora das lembranças, uma “semente de rememoração”, para 

a formação de uma massa consistente das lembranças, pois, não basta, o depoimento de 

alguém que viu ou que ouviu falar. Para Halbwachs (2009):   

 

Se não restou em nosso espírito nenhum vestígio do evento passado que 
tentamos evocar, não pretendemos dizer que a lembrança ou parte dela 
devesse subsistir em nós da mesma forma, mas somente que, como nós e as 
testemunhas fazíamos parte de um mesmo grupo e pensávamos em comum 
com relação a certos aspectos, permanecemos em contato com esse grupo e 
ainda somos capazes de nos identificar com ele e de confundir o nosso 
passado com o dele. (HALBWACHS, 2009, p. 33).  
 

A narrativa, portanto, é uma operação integradora dos membros do grupo. Narrar 

sobre a feira preserva-lhes características que ligam um passado vivido em comum, desde que 

não tenham perdido o hábito, tampouco o poder de pensar e de lembrar na qualidade de 

membro do grupo do qual fazem parte, colocando o seu ponto de vista, como também todas as 

ideias comuns às do grupo.                

A feira do presente também se constituiu em objeto de reflexão da vida e cotidianos  

contemporâneos, ampliando os espaços de atuação profissional das mulheres. Modelo que, 

segundo Garcia (1984), é resultado de transformações econômicas e sociais ocorridas nos 

últimos cinquenta anos na região, provocado pela migração da força de trabalho masculina 

para centros maiores, e da reestruturação dos espaços hierarquizados, econômica e 

simbolicamente masculinos, como a feira. Sob tal perspectiva, pudemos observar que a 

inserção feminina na feira de Janduís se deu pela ampliação dos seus espaços de 

comercialização, promovida pela Feira Agroecológica, que, além de alterar a paisagem, 

modificou, sobretudo, as relações na feira, refletindo as transformações ocorridas nos 

processos históricos de produção na região.  

 

 

 

 

4 JANDUÍS DO PASSADO E DO PRESENTE: O LUGAR ONDE SE PROCESSAM 
AS MEMÓRIAS 
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Perceber a cidade além das narrativas foi uma proposta a que nos dispomos para situar 

a cidade como espaço onde se processam as memórias do grupo.  Perceber a produção do 

espaço com base nos seus contornos urbanos e nas suas práticas cotidianas com a 

compreensão de que toda cidade é escrita pelos trajetos dos seus habitantes e pelas formas 

como eles vivem esse espaço, suas ruas, suas esquinas, suas calçadas, expressam a sua 

dinâmica urbana, cujas formas vão imprimindo as marcas que vão definindo os diversos 

modos de ocupação e apropriação do espaço urbano, lugar em que se realiza a ação.  Arranjos 

sociais que articulam o tempo e a história, que conformam e moldam os espaços com base em 

suas práticas cotidianas no uso desses espaços. (CERTEAU, 2009). Práticas que definem e 

traduzem a evolução da ocupação engendrada por seus diversos tempos históricos. Portanto, 

nosso empreendimento foi perceber o espaço habitado no presente, com a imagem do passado 

narrado, para entender o passado (pelas narrativas), sem esquecer que entre um momento e 

outro há um tempo de transformações. (LINS DE BARROS, 2006).  

Assim, perceber a cidade do presente foi uma chave metodológica para contextualizar 

os diversos tempos de Janduís; de um lugar lembrado “da cidade das lembranças”, como uma 

“cidade que não existe mais”, no entanto, abre os caminhos para entender esse espaço 

habitado no presente, percebendo-o como lugar de memórias na atualidade.  

 

4.1 JANDUÍS:  ESTE LUGAR, NO TEMPO  PRESENTE       
 

A constituição espacial da Cidade de Janduís81, de forma ampla, é definida em dois 

bairros, o que não decorre somente de uma conformação geográfica imposta pela divisão 

territorial urbana, mas se deve, principalmente, por sua distinção histórica: de um lado, o 

“antigo”; de outro, o “moderno”. O antigo, representado pelo “Centro”, formado pelas 

edificações mais antigas, parte delas, do início da ocupação, em meados do século XX, dando 

início ao ordenamento da cidade em uma área de terras medindo 100 braças quadradas doadas 

por Canuto Gurgel à Santa Terezinha. Nessa área, foram construídas as primeiras residências, 

as primeiras ruas, a Igreja Santa Terezinha, por volta de 1940, o cemitério, a primeira escola, 

a Escola Isolada Vicente Gurgel e o Mercado Público Migas Saldanha (1950), a Prefeitura 

Municipal, entre outros.  

                                                
81 A divisão em dois bairros foi uma opção metodológica para delimitação dos bairros da cidade: de um lado, o  
Bairro Centro, representado pelos bairros  Centro e 12 de Junho, e de outro, o Bairro São Bento, representado 
pelos bairros São Bento e Onézimo Maia.  
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O “moderno” é representado pelo Bairro “São Bento”, constituído, inicialmente por 

conjuntos habitacionais, resultado da expansão urbana da cidade, ocorrida a partir da década 

de 1980, com a instalação de serviços públicos, como o Hospital Maternidade Maria Cristina 

Maia, a Escola Estadual Daniel Gurgel, de ensino médio, a Creche Tia Alice, e mais 

recentemente, o Fórum Judiciário Desembargador Olavo Fernandes Maia, o Fórum Eleitoral 

William Ubirajara Pinheiro, entre outros serviços, além das residências individuais e dos 

empreendimentos comerciais de maior porte da cidade. O bairro, iniciado com o Conjunto 

Habitacional Onézimo Maia, é onde estão os maiores empreendimentos comerciais da cidade: 

os mercadinhos82 as lojas de móveis, além de serviços diversos, e recentemente, de uma 

capela, em 2008, a Capela de São Bento, cuja construção foi motivada, segundo alguns 

moradores, pela distância entre o novo bairro e a igreja principal, a Igreja de Santa Terezinha, 

localizada no centro.                   

A delimitação espacial, assim compreendida define o lugar social dos sujeitos 

recordadores, o lugar da rememoração do grupo, o lugar da inserção dos velhos, o lugar das 

identidades e das sociabilidades.   

Seguir o traçado definido pela BR 226 (que divide a cidade ao meio separando o 

Centro do Bairro são Bento) é obrigatório para quem se dispõe a conhecer os limites urbanos 

de Janduís83. Do lado direito, sentido capital/interior, o Centro, o lugar onde a cidade nasceu. 

Suas primeiras residências, o lugar da instalação “das feiras embaixo de latadas”, do mercado 

público, da prefeitura, do cemitério e da Igreja de Santa Terezinha, padroeira da cidade. 

Percebemos que estamos no lugar da “tradição”, o lugar da produção das memórias84.  

 

 

 

 
FIGURA 23 e 24 - Festa da Padroeira de Janduís, Santa Terezinha. Imagens: encerramento da  
Festa com a bênção aos fiéis, edição 2010. 

                                                
82 Os mercadinhos são uma versão ampliada de uma mercearia, recebendo essa denominação pela forma de 
distribuição dos produtos, a maneira dos supermercados.  
  
83 De acordo com informações de Seu Eunir, o desejo de administrações anteriores era expandir a cidade na 
direção leste com destino à cidade vizinha de Campo Grande, área contígua ao atual centro, a área de maior 
densidade populacional. O terreno o qual ele se refere até hoje não foi explorado e é facilmente visualizado ao 
entrar na cidade no sentido capital/interior. Com a negativa do proprietário daquelas terras, a expansão se deu do 
outro lado da rodovia (BR 226) expondo a população, diariamente, aos riscos na sua travessia.  
 
84 Com exceção de Seu Braz (o barbeiro), que reside no Bairro São Bento e trabalha no Centro, todos os demais 
sujeitos recordadores residem no Centro.  



 
 

 
 

127

 

Do lado oposto, na mesma rodovia, o Bairro São Bento: o lugar para onde a cidade 

cresceu (e mais cresce): o lugar dos conjuntos habitacionais, o lugar em que estão instalados 

importantes equipamentos públicos que evidenciam a expansão e o amadurecimento da cidade 

como o fórum judiciário e eleitoral, o hospital/maternidade, o posto de saúde, a delegacia de 

polícia, escolas públicas, a torre de telefonia celular e os maiores empreendimentos 

comerciais da cidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAPA 3 – Planta baixa da cidade (direção capital interior). No destaque cor laranja o prédio do 
mercado público.  

 

                                    JANDUÍS                                 ←NATAL  
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            Fonte: Prefeitura Municipal de Janduís. 

 

  Definidos os dois bairros geográficos pelos contornos da BR 226, e por se tratar de 

uma área urbana relativamente pequena, percorrê-la a pé, tornou-se viável para a pesquisa, 

face a necessidade de perceber a cidade através dos seus dois bairros, mesmo que, conhecer 

uma cidade por seus bairros, em médio prazo, explicita Cordeiro (1997):  

 
É uma tarefa impossível de fazer. Mas, conhecer um pouco melhor como 
uma cidade se pensa, no modo como define os seus bairros e, 
consequentemente, como os bairros se pensam enquanto parte de um 
conjunto que é a cidade, talvez possa ser um bom ponto de partida. 
(CORDEIRO, 1997, p. 21).  
 

Essa foi a nossa escolha. Mais do que buscando, comparando realidades, o que nos 

propusemos foi entender a dinâmica da cidade a partir dos seus bairros.  Tal experiência foi 

fundamental para a compreensão de certos aspectos constitutivos do grupo, para a 

contextualização do nosso campo e para definir o espaço físico em que, hoje, a vida social de 

Janduís acontece. Além da feira, percebendo o cotidiano da cidade, suas práticas comuns e a 



 
 

 
 

129

movimentação dos seus moradores nas suas atividades rotineiras85. Como propõe Certeau 

(2009, p. 35), “para ler e escrever a cultura ordinária é essencial observar suas operações 

comuns”.  

Iniciamos nossa caminhada, primeiro pelo Bairro Centro, a parte mais conhecida da 

cidade. No dia seguinte, seria o “desconhecido”: o Bairro São Bento. 

 O Centro era o itinerário que suscitava interrupções pela possibilidade de encontrar 

pessoas conhecidas (e mesmo a desejada presença de alguns dos sujeitos recordadores). 

Iniciamos cedo da manhã partindo de uma praça de eventos que beira a rodovia BR 226, e se 

avizinha com o cemitério municipal. Como bem sugere Certeau (2009), “o caminhar de uma 

análise inscreve seus passos, regulares ou ziguezagueantes, em cima de um terreno habitado 

há muito tempo. Somente algumas dessas presenças me são conhecidas. Muitas, sem dúvida, 

mais determinantes continuam implícitas”. (CERTEAU, 2009, p. 35).   

Assim, continuamos irradiando nossos passos pelas ruas interiores do bairro que 

facilmente convergiam para a área urbana limítrofe, no sentido sul. As ruas do bairro são 

pavimentadas; à medida que nos afastamos da área central do bairro percebemos que as casas 

tinham um aspecto modesto de construção, são de alvenaria, rebocadas e pintadas, mesmo que 

muitas delas evidenciassem a falta de pintura há muito tempo. Possuem calçadas e as ruas têm 

canteiro central dividindo as vias. Tanto nas ruas quanto na beirada das calçadas existe 

arborização, providência necessária para amenizar o calor numa cidade onde a média de 

temperatura anual é bastante alta, chegando próximo dos 40 graus. Observamos que a 

presença das árvores também promove uma atitude positiva nas “suas” moradoras mulheres; a 

tarefa de varrer a frente de suas casas, atividade que se estende até o canteiro central 

resultando em uma grande extensão de área da rua limpa. Sem dúvida, tal atitude revelava a 

preocupação comum com a limpeza da cidade, compromisso dessas mulheres, moradoras do 

Centro, que também presenciamos no Bairro São Bento.  

A presença masculina pouco foi percebida nas ruas por volta das seis horas da manhã; 

apenas alguns homens, de idade avançada, sentados em frente às suas casas, observando as 

mulheres na tarefa de varrer suas calçadas. 

Seguindo ainda o contorno das ruas que circundam a área definida como “urbana”, 

percebemos que, em algumas casas, a porta da frente estava entreaberta, revelando a 

movimentação dos seus habitantes no interior, o tamanho das residências, visualizando até os 

                                                
85 Essa decisão nos impôs que o trajeto a ser cumprido nos dois bairros, em dias diferentes, fosse iniciado logo 
nas primeiras horas do dia, uma vez que a cidade possui temperaturas elevadas na maior parte do ano; assim, a 
empreitada iniciou-se por volta das seis horas da manhã, quando o dia já estava claro, mas de sol ameno. 
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seus quintais.  Ouviam-se vozes, e, com certa frequência, o som de rádio: era o locutor de uma 

emissora com as primeiras notícias, enquanto em outro se ouvia música (forró).  Em uma 

delas (já bem próxima à área definida como centro comercial do bairro), um rádio tocava 

música religiosa com um volume aumentado, ampliando o som numa grande extensão da rua. 

Ao contrário de um possível desconforto, o som imprimia um ar místico aos caminhantes, 

naquela hora da manhã.  

Os limites urbanos do bairro também não foram difíceis de ser visualizados, pois o 

percurso até o fim da rua, invariavelmente, terminava em uma cerca de arame farpado (no 

lado norte), delimitando-se com uma área definida como rural, de mata nativa, com 

predominância de juremas e outros arbustos. À mostra, algumas trilhas abrindo caminhos para 

pedestres, mas nenhuma habitação visível, uma vez que as casas se situam no interior das 

propriedades, como medida de segurança ou de privacidade.  Percorrido o Centro (limite sul) 

da cidade, circundamos as ruas fronteiriças urbanas delimitadas por áreas sem construções 

evidentes em direção ao rio, das Croas ou São Bento, tão citado pelas memórias dos nossos 

sujeitos, e que divide a área urbana da cidade e algumas propriedades rurais. Todas as 

propriedades depois do rio ficam no que se denomina de Outro Lado. Neste se localiza o Sítio 

São Bento Velho, propriedade onde morou alguns dos nossos recordadores, parte importante 

das memórias de Seu Eunir e das duas  Terezinhas, além de ser o rio por onde Dona Bilia 

atravessava,  diariamente, transportando leite na cabeça, segundo ela, “vinte e cinco anos, que 

fizesse sol ou fizesse chuva”.   

Adentramos na “efervescência” do Centro da cidade, sua área comercial mais antiga. 

A primeira parada foi proporcionada por Dona Bilia que se encontrava em uma farmácia em  

conversa animada juntamente com duas mulheres. Ao perceber a nossa presença, se dirigiu ao 

nosso encontro, conversamos um pouco com o grupo e nos dirigimos à sua casa. No caminho, 

nos mostrou o remédio que havia acabado de comprar. Tratava-se de uma medicação para 

circulação sanguínea (das pernas), segundo ela, o problema era consequência dos muitos anos 

que passou carregando lenha, vendendo leite e água e as pesadas “trouxas” de roupa na 

cabeça. Como consequência, adquiriu uma dor crônica nas pernas. Mostrou-nos a caixa vazia 

do remédio e disse que sempre levava a embalagem para não comprar errado. Deduzimos que 

ela trazia a embalagem para evitar comprar o remédio errado, visto que ela é analfabeta (das 

“letras”, como ela diz, mas sabe contar).   

Seguimos conversando até a sua residência na Rua do Progresso. Rua de casas 

modestas, pavimentada, arborizada, limpa, não fugindo à regra da maioria das ruas da cidade, 
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pois Dona Bilia foi logo dizendo: varro a minha porta todo dia! Estendendo a sua “porta” até 

o canteiro central.  No caminho, nos mostrou um terreno de uma construção abandonada onde 

cultivava uma pequena plantação de milho e feijão. O terreno é aberto, mas ela diz que as 

pessoas não mexiam porque a respeitavam. Só se queixou dos animais soltos na rua que, às 

vezes, passam por lá e comiam parte da sua plantação (os pés de milho, os de feijão foram 

preservados porque eles não gostam do sabor da folhagem do feijão).  Entramos em sua casa 

pela porta dos fundos (quintal), encurtando o caminho em alguns metros, nos convidando para 

tomar café. Era cedo, mas, em sua cozinha, já estavam algumas mulheres, entre elas uma de 

suas filhas. Ela nos apresentou sua bisneta, falou o nome do pai da criança e a conversa 

prosseguiu animada.  

Na despedida, pelo mesmo caminho da chegada, nos mostrou as plantas que cultivava 

no quintal: ervas medicinais, um frondoso pé de papoula e um de bugari, plantas comuns na 

cidade.  Com orgulho, falou do cuidado que tinha com o quintal dizendo: “dengue aqui não 

tem vez não, aqui é tudo limpo na minha faxina86” (como ela denomina o quintal). O espaço 

era bem cuidado “Tá vendo”? Insistia ela. De fato, o quintal apresentava um bom aspecto. Em 

um dos lados, havia uma pequena quantidade de tijolos empilhados aguardando um uso 

oportuno. Conversando em tom de despedida, prometemos retornar para uma visita mais 

tarde, deixando, para trás, uma cozinha barulhenta e animada já nas primeiras horas da manhã 
87.   

Quando nos afastamos da sua casa, ficamos pensando como Dona Bilia vive 

atualmente, mas também refletimos como, mesmo nas adversidades, ela mantinha seu bom 

humor e estabelecia as suas redes de sociabilidades no presente e no passado. No período da 

entrevista (quando gravamos a história da sua vida), ela “deixou escapar”, de forma 

engraçada, um “diálogo” entre ela e um compadre seu por nome de “Seu Hermes”, homem de 

projeção social, à época, na cidade e já falecido.  Mesmo que esse diálogo revelasse  uma 

                                                
86 Espécie de cerca comum na região que consiste no enfileiramento de toras de madeira de tamanho regular para 
delimitação de espaços. No caso, era para delimitar a área do  seu quintal. 
 
87 Como havíamos prometido, retornamos à noite. Encontramos Dona Bilia sossegada, sozinha, diferente de 
todas as outras vezes, quando estava sempre agitada. Foi interessante porque ela nos revelou uma mulher 
preocupada com a sua casa, nos mostrou o serviço de pintura que havia feito recentemente, lamentou não ter 
podido subir as paredes e colocar novas telhas, mostrou o emadeiramento antigo feito com troncos de carnaúba, 
se queixou das goteiras que estraga a pintura nova da casa.  Mas também encontramos uma mulher satisfeita com 
a vida. falou do namorado, comentou que ele estava cuidando da “sua esposa”, que se encontrava bastante 
doente e disse que ele estava no direito dele, estava certo. Mostrou o seu quarto, seus vestidos, comentou sobre 
as ocasiões em que veste as “roupas de festa”, todas presenteadas (usadas) por pessoas da cidade e comentou que 
não compra roupa porque ganha todas. De fato, o seu guarda-roupa estava cheio. Mostrou-nos uma das peças e 
disse que tinha usado na missa de uma pessoa muito importante na cidade. 
 



 
 

 
 

132

mulher sem marido e sem recursos, revelava também uma mulher que expressa “a 

necessidade de ser aceita”. A narrativa a seguir revela a pessoa “diferenciada” que Dona Bilia 

é.  (Ela e o seu compadre):  

 
Cumpade Herme, meu cumpade de vela, ele é padim dum menino meu 
(explica). Eu adorava meu cumpade... Cumpade Herme (dialogando com o 
compadre), um realzin do cigarro cumpade? Cumade: ele dizia, só se você 
me der um beijo, Cumpade! Nós somo cumpade! Cumpade!  Nós tamo 
pecando!  Ele prosando comigo, num sabe! Eu adorava meu cumpade, 
cumade Guida (esposa do compadre) Tudo é uma família boa, viu! Eu gosto 
muito! Todo mundo! Rua acima, rua abaixo, não tenho inimizade com 
ninguém. Graças a Deus! (Risos, pausa). Aí tem café feito (de forma 
convidativa), vocês querem tomar café! (Dona Bilia). 
 

Ainda sob o efeito dessa reflexão, saímos da sua casa para dar continuidade ao 

percurso estabelecido para aquele dia, nos aproximando das ruas mais centrais do bairro. 

Percebemos que, naquela hora, por volta das 6h30, os mercadinhos já estavam abertos. Havia 

pessoas sentadas nas calçadas desses estabelecimentos conversando, outras se dirigindo ao 

trabalho a pé. Parei em um deles (localizado no prédio do mercado público), pertencente a um 

dos filhos de Seu Braz, o barbeiro, que chegava de bicicleta para abrir a sua barbearia. Parou, 

nos cumprimentou e deixou a sua bicicleta embaixo de um pé de algaroba, em frente à sua 

barbearia. Seu Braz vem, diariamente, de casa para o trabalho na sua bicicleta (Seu Braz tem 

85 anos e mora no Bairro São Bento, necessitando atravessar uma rodovia federal de 

considerável tráfego de veículos). Em seguida, nos cumprimentou e foi logo nos informando 

da morte de Seu Benedito (um cliente seu que conhecemos no dia da sua entrevista).  

Interessa-nos destacar que Seu Braz, ao se referir à morte do seu cliente fez referência “às 

muitas doenças que ele tinha” e não aos mais de 80 anos vividos pelo seu cliente.  Em sua 

barbearia, encerramos o primeiro trajeto pelo bairro.     

 O itinerário pelo Bairro São Bento, a área dos “conjuntos”, não sugeria encontros com 

os sujeitos da pesquisa, já que o espaço habitado daqueles é, prioritariamente, o Centro (onde 

moram os moradores mais antigos). Esse bairro é o resultado da expansão da cidade ocorrida 

na década de 1980, com a construção de vários conjuntos habitacionais, sendo o primeiro 

deles o Conjunto Habitacional Maria Amélia de Queiroz88 com 24 residências, construídas 

pelo Instituto de Previdência do Estado – IPE, destinadas à moradia de professores da rede 

estadual de ensino, e, posteriormente, de mais três conjuntos de padrão habitacional popular: 

                                                
88 Esse conjunto foi construído na administração do prefeito Lourival Canuto que nomeou o referido conjunto 
com o nome da sua mãe. As primeiras professoras a morarem no novo conjunto foram: Fátima Morais, Maria 
Pinheiro e Delça Veras.  
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o Verde Teto que viria a ser o maior conjunto habitacional da cidade (60 casas).  A área total 

de cada lote era de 1.000 m² ou 20 x 50, tendo a casa em seu estado original, 1 sala, 2 quartos, 

1 cozinha e 1 banheiro e um espaço para um quintal, área destinada ao cultivo de uma horta,  

ou do estabelecimento de um pequeno comércio, com o objetivo de promover renda aos atuais 

moradores, levando em conta que se tratava de pessoas que não tinham emprego nem renda 

na cidade, viviam em casas de taipa e em condições vulneráveis. Depois, surgiu o conjunto 

Novo Teto, composto de 20 casas e, posteriormente, o Terra Livre, com 26 casas; ambos, com 

recursos federais, que visava a promover moradia digna à população carente, formada por 

desempregados, diaristas do trabalho na agricultura, domésticas e outros trabalhadores, que 

receberam uma casa sem a comprovação de renda.  Os conjuntos, somados a outras 

construções, formam o que é hoje o Bairro São Bento.   

 No início da ocupação da área, o bairro era caracterizado como “bairro periférico”, e 

mesmo com a presença dos professores, os primeiros ocupantes do bairro, no conjunto 

destinado a servidores do estado, ali ficou caracterizado, por muito tempo, como um lugar 

para pessoas de baixa renda, porque a maioria dos seus moradores era formada de pessoas que 

prestavam serviços domésticos ou outra atividade de pouca qualificação. Com a expansão do 

bairro, foram surgindo outras residências de padrão habitacional médio, além do conjunto dos 

professores.     

 De bairro periférico do passado, hoje o Bairro São Bento, é dotado de inúmeros 

serviços, pois se trata, como pudemos ver, da área para onde a cidade pode expandir seus 

limites urbanos, uma vez que,  em sentido sul, a cidade se confronta com o rio, ao leste com 

uma propriedade rural privada, enquanto o lado oeste e ao norte destina-se à expansão do 

próprio bairro e da cidade.  Atualmente, somando-se os conjuntos e as residências individuais 

no bairro, chega-se a algo em torno de 900 residências, de acordo com informações da 

Prefeitura Municipal (informações verbais). Esse número é superior ao número de moradias 

no Bairro Centro, que não ultrapassa 300 residências. O número aproximado de moradias no 

município é de 1.200, tomando como base o número de residências cadastradas para efeitos 

de cobrança de IPTU em 2010, numa média de 5 pessoas em cada domicílio. De acordo com a 

mesma fonte (funcionário da Secretaria de Finanças), até aquele período, haviam sido 

expedidos 200 alvarás de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, de 

modo geral, sendo, a maior parte deles, para o Bairro São Bento.   

Tomando como referência também os contornos da BR 226, agora no sentido norte, 

buscamos visualizar o Bairro São Bento contrapondo-o ao antigo Janduís (o Centro), que, 
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anteriormente, correspondia à totalidade urbana do município. De acordo com uma das suas 

primeiras moradoras, com a construção da capela, São Bento se fortaleceu como bairro, ou 

como ela se refere: “uma comunidade”.  

A capela construída no bairro foi uma adequação de um prédio público em que  

funcionava uma lavanderia comunitária89 para ser utilizada por mulheres que eram conhecidas 

como as “lavadeiras de roupas de ganho”, para famílias, em grande maioria, moradoras da 

parte antiga da cidade, hoje o que se designa como Centro. Com o insucesso da lavanderia, o 

prédio foi reformado e nele passou a funcionar um centro social urbano, o Centro Social Villa 

Lobos que também, segundo a mesma fonte, vinha sendo subutilizado. Por isso, a comunidade 

requereu à Prefeitura a sua desapropriação, para a qual houve a necessária autorização pela 

Câmara Municipal de modo que viesse a ser dado um novo uso àquele prédio público. Isso 

exigiu uma intervenção física para funcionar como capela. Segundo uma das religiosas do 

bairro e idealizadora da capela90, a fundação da Capela de São Bento veio a atender os anseios 

da população católica do bairro, que já vinha se queixando da distância entre a localidade e a 

Igreja Santa Terezinha, além de algumas pessoas humildes do bairro, já não mais se sentirem à 

vontade naquela igreja91, sob a alegação de que lá havia muita ostentação.      

Mesmo antes da criação da capela, já aconteciam, em lugares diversos, mas de modo 

regular, reuniões de evangelização e missas no Bairro São Bento, ficando conhecida como “a 

missa dos setores”, celebrada pelo mesmo padre, sendo em dia diferente da missa da Igreja de 

Santa Terezinha.  Observamos que, mesmo com a construção da “sede própria” para São 

                                                
89 Construção da década de 1980, A lavanderia foi construída para dar melhores condições de trabalho às 
mulheres lavadeiras  que moravam “no bairro” que se precisavam para lugares afastados, devido ao problema de 
abastecimento d’água próprio daquela época na região. A lavagem de roupa de ganho era uma prática comum na 
cidade cuja atividade era realizada por mulheres e crianças (ajudantes) que se deslocavam para locais distantes 
em busca da água nos barreiros, açudes ou dos tanques.  Com a instalação da lavanderia comunitária o problema 
não foi resolvido pela dificuldade de abastecimento do seu reservatório numa época em que a cidade era 
abastecida por carros-pipa cuja prestação de serviço era bastante irregular, por isso, a lavanderia pouco a pouco 
foi sendo desativada.  Na parte traseira da atual capela ainda se visualiza aspectos da antiga lavanderia mesmo 
com as adaptações feitas. A capela fica entre muros que a separam de outras casas numa rua de aspecto 
convencional. 
 
90 Informação dada pela Sra. Maria Bezerra Dantas, conhecida por Maria Nuca, líder religiosa do bairro São 
Bento e também da igreja de Santa Terezinha (no centro).  O novo bairro também era conhecido como o “bairro 
dos conjuntos”. No início da expansão da cidade, significava dizer “morar afastado do centro”. Os primeiros 
moradores além do pequeno número de professores, a maioria, se constituía de pessoas humildes que foram 
assentadas no Conjunto Verde Teto.  Ao longo dos últimos anos, foram sendo construídas novas moradias 
isoladas de conjuntos de padrão melhor O poder municipal vem dotando o bairro de infraestrutura como 
calçamento de ruas, instalação de praças e outros serviços públicos. (O bairro pode ser visualizado na planta 
baixa do município nos anexos deste trabalho).  
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Bento, a sua imagem não perdeu a importância na igreja principal (a de Santa Terezinha); 

continua no mesmo altar, lado a lado da imagem da padroeira. Para a nova capela foi adquirida 

outra imagem do Santo. Durante a procissão da padroeira Santa Terezinha, a imagem de São 

Bento segue pelas ruas da cidade em um andor um pouco atrás do da imagem da santa, não 

sendo possível precisar a data em que deu início a essa prática. Há relatos de que as duas 

imagens -  Santa Terezinha e  São Bento, -  foram introduzidas na igreja na mesma ocasião. 

 

FIGURA 25 – Cortejo da Procissão da Padroeira Santa Terezinha, em Janduís. À frente, a imagem de 
Santa Terezinha; mais atrás, a imagem de São Bento, outubro de 2010.  
 
 

 
 

De bairro, antes caracterizado como “o lado dos conjuntos92”, ainda que, atualmente, 

haja essa referência, com a inauguração da capela dedicada a São Bento, em 2008, houve 

maior reconhecimento do bairro pela população de Janduís. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 Forma de expressão que designava alguém que mora nessa região da cidade. 
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FIGURA 26 e 27- Festa de São Bento. Imagem 1 Saída da Procissão de São Bento. Imagem 2 
Interior da Capela de São Bento, durante festa do padroeiro do bairro em 2010.  
 

 

                                              
  

Interiorizando nossa incursão por esse bairro, percebemos uma área urbana maior do 

que a do Centro, encravado entre a rodovia e o rio. Percebemos que ele está em expansão, 

pois são visíveis ruas sem pavimentação e outras em fase de conclusão da obra. Uma 

quantidade expressiva de residências de aspecto modesto, (mas são casas de alvenaria, 

algumas com reboco somente na fachada principal, deixando as laterais evidenciando os 

tijolos), com sinais de pinturas na fachada, algumas sem quintal individual. Observamos que 

Janduís segue uma tendência já conhecida em centros históricos e em favelas: pintar as 

fachadas das casas com cores fortes, tendência também observada nas cidades vizinhas de 

Messias Targino e Patu.  
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Nesse bairro, a presença masculina nas ruas, nas primeiras horas do dia, se restringia a 

conversas em frente dos mercadinhos e nas esquinas.  No nosso trajeto, seguimos a primeira 

rua pavimentada, a partir da rodovia, passamos em frente ao Centro de Saúde, onde por volta 

das seis horas, havia certo tumulto. Ao perguntarmos o motivo, fomos informados de que se 

tratava da distribuição de fichas para atendimento médico naquele dia. Segundo comentários, 

é sempre assim: usuários de mais e fichas de menos. Quando retornamos pela mesma rua, um 

pouco mais tarde, por volta das nove horas, com o intuito de observar aquela movimentação 

de pessoas, deduzimos que o serviço havia sido normalizado, porque não havia mais filas nem 

usuários esperando.  

O percurso de volta ocorreu por outro caminho, seguindo o traçado de outras ruas do 

bairro. Nesse trecho, as casas revelavam um melhor padrão habitacional; algumas tinham 

recuo para jardim, varandas, garagens com carros, fachadas bem cuidadas, grades quando era 

possível visualizar o seu interior, contrastando com as casas de menor padrão da cidade, onde 

não era tão frequente a utilização de grades de proteção.  As ruas também eram arborizadas, 

sendo que os canteiros centrais não obedeciam à mesma padronização das vias do Centro. 

Nessas, a vegetação são espécies variadas como espirradeiras e papoulas nos canteiros 

centrais. Beirando as calçadas, somente pés de fícus,  que se assemelham à vegetação do 

Centro.  Lá, nas ruas principais,93os canteiros centrais possuem uma arborização planejada, 

convivendo com as velhas algarobas cinquentenárias, que divide a população; uns defendem a 

sua derrubada, outros a sua preservação. Assim, com podas regulares, permanecem 

emoldurando a cidade e padronizando a paisagem. 

Em Janduís, segue-se sempre em sentido norte. A construção dos conjuntos nessa 

direção promoveu uma importante expansão geográfica da cidade, uma vez que, no sentido 

sul, como já dissemos, existe o rio, e no período das “cheias”  há inundações, sem, contudo, 

provocar prejuízos na área urbana. Segundo os recordadores, Seu Eunir e Perré, é porque 

“Canuto” sabia por onde passavam as águas. Atualmente, ainda se constitui num impedimento 

para a expansão urbana no sentido sul. Assim, a expansão deveria ser no sentido leste, sendo 

que o proprietário das terras que se avizinham com centro, não demonstrou, na época, interesse 

                                                
93 São as ruas Santa Terezinha, São Bento e Canuto Gurgel. Em Janduís, é recorrente a referência a Canuto 
Gurgel, o fundador da cidade, à Santa Terezinha, a padroeira e a São Bento, antigo nome do lugar e copadroeiro.  
Essas ruas passaram por intervenção paisagística ocasião em que foram colocados bancos de jardins ao longo das 
três ruas, grama tipo esmeralda em toda extensão e plantio de icsória, vegetação, até então desconhecida na 
cidade.  
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em vendê-las, obrigando a cidade a crescer em direção ao norte/oeste, rumo à Serra das 

Pinturas com destino ao Estado da Paraíba. 

Do Bairro São Bento, em sentido norte, é possível visualizar a Serra das Pinturas, um 

lugar de recordação de Dona Bicota, que, segundo ela, foi “pouso” para os homens do 

cangaço.   

A paisagem urbana é bem parecida nos dois bairros; nas ruas não há asfalto nem 

sinalização de trânsito. No Bairro Centro, algumas residências possuem a área frontal com 

fachadas trabalhadas, alinhadas uma a uma, (conjugadas), próximas à igreja de Santa 

Terezinha. Tal desenho nos remete ao período da ocupação do Brasil Colônia: “as casas eram 

simetricamente construídas em alas que se confrontavam e que permitiam um rápido acesso à 

igreja a qual exercia um verdadeiro controle de caminhos”. Lopes (2002, p. 389). Descrição 

diferente do Bairro São Bento, onde a maioria das casas obedece a um padrão habitação da 

contemporaneidade; são os conjuntos habitacionais que vão preenchendo, rapidamente, os 

vazios do bairro94. Porém, mais do que confrontar, comparar, como orienta Lins de Barros 

(2006, p. 44) o que se deve é analisar a realidade urbana com o sentido da visão, procurando 

“entendê-la a partir das imagens que enchem os espaços das cidades modernas”. 

Na cidade existem atualmente quatro praças: duas localizadas no Centro, a de Santa 

Terezinha, que é a principal – fica em frente à igreja de mesmo nome, e a Praça Jailma Vieira, 

ao lado do cemitério municipal, ao lado da BR 226; o lugar onde iniciamos nossa caminhada 

pela cidade.  As outras duas situam-se no Bairro São Bento, ambas construídas em 2010; são 

as praças Prof. Damião Gurgel, (em homenagem a um dos filhos de Dona Terezinha do Prof. 

Aluízio), esta, em frente à Capela de São Bento, e a outra, a Praça Hermilo Vieira, numa área 

mais afastada do bairro, entre ruas que ainda não dispõem de pavimentação.                                   

Ressaltamos que não foi observada a presença de pessoas idosas nas praças da cidade, 

ocupadas, majoritariamente, pela população jovem, principalmente à noite, quando essa 

frequência é intensificada. Deduzimos que aquela ausência decorra, durante o dia, do forte 

calor que acomete a cidade. Outro fato que pode vir a contribuir para essa falta de hábito 

(frequentar a praça) seja o costume da conversa da calçada. Como bem disse Dona Bicota de 

que, da sua calçada, ela dava conta de tudo o que acontecia na cidade. Inferimos, portanto, 

que as praças da cidade não interagem com os seus velhos.  
                                                
94 A construção desses conjuntos promoveu uma importante expansão geográfica da área urbana da cidade no 
sentido leste, uma vez que no sentido sul existe o Rio das Croas, que no período de chuvas de maior intensidade, 
provocam inundações, portanto, já naquela época essa particularidade foi observada como inviável para a 
construção de moradias. Ainda hoje é um impedimento para a expansão urbana sentido sul.  
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4.2  UM ITINERÁRIO PELAS LEMBRANÇAS E PELA HISTÓRIA: DA VILA DE SÃO 
BENTO À CIDADE DE JANDUÍS.  
 

Para se localizar vilas e povoados no período da ocupação territorial do interior do 

Brasil, recorria-se a referências topográficas das serras, lagoas, ou seguia-se o traçado dos 

rios.95 A descrição de Cascudo (2002) dá conta da localização geográfica da Vila de São Bento 

que ficava no cruzamento de caminhos, “em um ângulo de convergência de fazendas de gado e 

de sítios agrícolas à margem do Riacho do Saco, na estrada com destino à Paraíba, rumo do 

Riacho dos Porcos” (CASCUDO, 2002, p. 192).  Eram descrições (dos cronistas e viajantes) 

de viagens exploratórias que se constituíam em uma cartografia que orientava os agentes 

públicos e aqueles que frequentavam a região. 

De acordo com as narrativas dos sujeitos recordadores, e a literatura local, as terras 

onde foi instituída a cidade, pertenciam ao Sr. Canuto Gurgel do Amaral, (1891-1951), por 

direito de herança, sendo outra parte adquirida (por compra) à sua irmã Capitulina Gurgel do 

Amaral. Nessas terras foram  edificadas a Igreja de Santa Terezinha - a igreja matriz da cidade, 

o mercado público (no mesmo lugar onde antes funcionava a feira embaixo de latadas) e as 

primeiras ruas no seu entorno, sendo a primeira delas, a Rua Santa Terezinha, e nela, foi 

construída a primeira casa de morada do povoado. Ao se referir a essa casa, Seu Eunir sempre 

lamentava que ela tivesse sido derrubada, insistindo, no seu relato histórico, de que ali tinham 

começado as primeiras ruas, como referência da fundação da cidade, atribuindo a sua 

localização o motivo de não ser inundada em época das cheias do rio:   

 
Ele (o fundador Canuto Gurgel), morava aqui no Outro Lado, no Sítio São 
Bento e ia ensinar na Divisão (fazenda) isso em 1924, foi que ficou conhecido 
como um ano de muitas enchentes, muitas chuvas né, ele quando saiu lá da 
casa velha,onde morava Pedro Lancha muito tempo, pisando dentro dágua e 
vinha deixar de pisar água já aqui detrás desses prédios, que é o caso de 
Janduís não ser coberto com águas, porque ele via por onde passava as águas. 
( Seu Eunir). 
 

                 Relatando sobre os motivos que levaram o Sr. Canuto Gurgel a estabelecer-se como 

comerciante, vimos que, além do abastecimento dos moradores que habitavam a região e “o 

                                                
95 O rio que margeia a cidade chama-se Rio Adquinhon ou das Croas.  
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entorno do povoado”, isto também se deu por ser uma região de entrecruzamento de caminhos 

entre Caraúbas, Campo Grande e Patu, (com destino à Paraíba) para a região do (Alto) Oeste. 

Seu Eunir também justifica o interesse de Canuto Gurgel de explorar esse pequeno comércio 

para o abastecimento do povoado, que veio a se tornar o embrião da futura Vila de São Bento. 

Daí, o processo de povoamento da futura Vila de São Bento ocorrer dentro das terras de sua 

propriedade. O Sítio São Bento que justifica a origem do nome da cidade: essa propriedade 

que ia até os terreiros da Fazenda Espalha e avançava aqui meia légua, daqui do pé da serra 

pra esse rio, e meia légua lá pras Pintura [...].  Seu Eunir também dizia que se chamava “São 

Bento” por ser o referido santo, o protetor contra mordidas de cobras, narrativa bem 

popularizada na cidade. Sem dúvida, a presença desse réptil é recorrente na região, lugar de 

muitas serras. As que circundam a cidade de Janduís são as serras: dos Pintos, do Creca, do 

Carro, do Meio, do Pico, e outras menores. Durante a conversa, ele aponta o lugar em que foi 

erguida a primeira casa da cidade, onde até bem recentemente, se viam as ruínas. 

Esse itinerário histórico põe em evidência as motivações que levam os políticos a 

denominarem as cidades. Referimo-nos a esse tema para explicar o tempo em que depois de 

“Vila de São Bento”, a atual Janduís se chamou “Distrito Getúlio Vargas” (no período de 1938 

a 1943). Quando perguntamos aos sujeitos recordadores da cidade sobre a Vila de São Bento 

ter sido chamada de Getúlio Vargas, nenhum deles soube explicar a razão para tal. Assim, 

recorremos à escassa referência bibliográfica local, (SEMED, 2005), remetendo-o ao contexto 

político nacional (e estadual), para a sua explicação, descobrimos que a então vila, foi alçada à 

condição de distrito, em 1938, em plena Era Vargas (1930-1945).  

À época, o Rio Grande do Norte era governado pelo interventor Rafael Fernandes 

Gurjão, (nomeado pela ditadura varguista), permanecendo no cargo de 1937 a 1943. Nesse 

período, o Estado, especificamente a Cidade de Mossoró, recebeu a visita do Presidente 

Getúlio Vargas, ocasião em que o governante visitou o município de Caraúbas, no dia 14 de 

setembro de 1933, à época, sob a administração do Prefeito Jonas Gurgel (1930 – 1935). 

(SOARES DE BRITO, 1999, p. 77). 

Inferimos, portanto, que a motivação para promover a Vila de São Bento à condição de 

Distrito, passando a se chamar Distrito Getúlio Vargas, teria sido uma homenagem ao 

governante da nação, em gratidão à sua visita àquele município96. Tal visita não repercutiu nas 

                                                
96 A visita de Getúlio Vargas à Cidade de Caraúbas aconteceu no ano de 1933, quando o governante visitou a 
Cidade de Mossoró, cidades da Região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte. Na ocasião, a sua comitiva se 
dirigiu de trem até aquela cidade, assistiu a uma vaquejada em sua homenagem, seguindo de automóvel para a 
Cidade de Souza na Paraíba. Fonte: Jornal O Mossoroense. Fundação Vingt Rosado. Acesso em 23/11/2011.  
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lembranças dos narradores de Janduís, mesmo instigados a falar sobre o assunto; quando eles 

comentam, o fazem de forma superficial e descontextualizada, como Seu Braz, o barbeiro, que 

num raciocínio rápido como a sua navalha comentou: “[...] Por isso colocaro esse nome de 

Janduí.  Adepois de Janduí mudaro o nome para Getúlio Vargas. De Getúlio Vargas foi por 

pouco tempo, aí voltou pra Janduí, butaro o nome de Janduí e ficou Janduí. Já foi três nome, 

já foi mudado”.  

Seu Eunir, comerciante, letrado, conhecedor das histórias do lugar, refere-se àquele 

tempo em que Janduís foi o Distrito Getúlio Vargas, assim:  

 

 

 

FIGURA 28 - Profª  Raimunda Gurgel de Brito, Vila de São Bento, 26/11/1935 - acervo de 
família. 

 
 

 
Guardei duma lembrança a 1ª escola que eu estudei,     
nesse tempo era Vila Getúlio Vargas, a escola 
isolada Vicente Gurgel, hoje é transformada num 
quarto quase de guardar ração, mas ali foi escola, 
foi igreja, foi ponto de encontro, e ali es estudei com 
minha prima a profª. Raimunda Gurgel de Brito, 
minha prima, depois veio Severina de Góes 
Fernandes, a Dona Teca, como era conhecida. Com 
essa daí, todo mundo aprendia, porque ela tinha 
mais uma rigidez, tinha uma autonomia, e o aluno 
tinha que estudar. (Seu Eunir). 

  

 

 

Contudo, mais importante do que a denominação Distrito Getúlio Vargas (1938-1943), 

foi a assunção de vila à condição de distrito, passando a ser denominado Distrito de Janduís, 

pelo Decreto-Lei estadual nº 268, de 30-12-1943, condição em que permaneceu até 1962, ano 

que ocorreu a sua emancipação política do município de Caraúbas e o seu consequente 

desmembramento territorial preservando-se a atual denominação, por meio do Decreto-Lei nº 

2.746, datado de 1º de maio de 1962, instituiu o distrito com a sede e a divisão territorial, com 
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o ato de criação assinado pelo então vice-governador Monsenhor Walfredo Gurgel, sendo o 

governador da época o Sr. Aluízio Alves97.  

Recorremos às memórias de Perré para descrever sobre a primeira eleição direta em 

Janduís que, até então, tinha somente representação política na Câmara de Vereadores de 

Caraúbas, denominados de Vereadores distritais. Perré relata suas experiências na política, 

sua tentativa de se tornar vereador distrital na Câmara de Vereadores de Caraúbas, só 

logrando êxito quando Janduís se tornou município: 

 
Janduís ganha emancipação política né, antes de Janduís ganhar 
emancipação política, aí já vou entrando na minha vida de novo, eu já fui 
candidato a vereador né, fiquei na suplência, ai Janduís ainda pertencia a 
Caraúbas, aí, fiquei na suplência. Aí logo apôs (após) nova candidatura fui 
eleito, vencedor, aí novamente candidato a reeleição, tornei-me a eleger e 
ainda cheguei a me candidatar pela quarta vez a vice-prefeito com o saudoso 
Miguel Veras Saldanha que foi o primeiro prefeito eleito aqui pelo voto 
popular, né, mas aí perdemos a campanha, para Onézimo Maia. (Perré). 
 

A exemplo de Seu Eunir, a narrativa de Perré se entrelaça à história da cidade, e ao se 

dar conta se justifica dizendo que “vai entrando na sua vida de novo”. Referimo-nos 

novamente ao atributo mental individual da memória, de que recordar, é uma ação coletiva 

(histórica) e social. (HALBWACHS, 2006). 

Quando indagado sobre os acontecimentos que marcaram a trajetória histórico-social 

da cidade, Seu Eunir refere-se dizendo que a cidade era tranquila. Ele dizia com voz calma e 

tom suave: “o povo mesmo de Janduís num era violento, agora nas fazendas... sempre os 

coronéis né! E vinha gente que praticava os crimes no Ceará e na Paraíba vinha praqui”. 

Em Janduís, Seu Eunir é reconhecido como um grande conhecedor dos acontecimentos 

passados na cidade.  O jeito tranquilo e fala paciente escondia um homem de negócios que, 

até março de 2010, comercializava na sua mercearia, sendo, também, possuidor de terras na 

área urbana. Ele relatou que tinha sido um dos antigos proprietários das terras onde hoje está 

situado o Bairro São Bento, razão pela qual, quando do início da seleção dos sujeitos da 

pesquisa, um dos primeiros nomes lembrados foi o dele.  

Ouvi-lo foi primordial, pois, na sua narrativa, ficou evidenciada a trajetória histórica e 

social da cidade; suas experiências individuais; a memória coletiva e os “causos”98 pitorescos 

                                                
97 O mesmo decreto determinou o prazo de 30 (trinta) dias para a nomeação do primeiro prefeito o Sr. Lourival 
Canuto com a incumbência de dotar o município das condições para a realização da sua primeira eleição direta.   
98 Seu Eunir era conhecido como um grande “contador de causos” na cidade (designação é atribuída a pessoas 
inventivas e bem-humoradas que contam histórias verdadeiras ou inventadas).  Na década de 1980, Seu Eunir 
vendeu terras à Prefeitura para construção dos primeiros conjuntos habitacionais na cidade  



 
 

 
 

143

contados por ele. Sem dúvida, elas ampliaram nossa percepção sobre a cidade e a sua fama de 

cidade violenta, quando ele conta sobre a origem da cidade, pois episódios de brigas foram 

recorrentemente lembrados e contados das mais variadas formas por ele e pelos demais 

recordadores, com destaque para os recordadores do sexo masculino, - decerto por terem esses 

os seus discursos mais alinhados aos acontecimentos vivenciados nos espaços públicos.  

O espaço reservado às mulheres era, predominantemente, a casa e quando essas 

vinham à feira, eram acompanhadas do marido e o seu espaço era, basicamente, a casa de 

parentes. Das mulheres do grupo pesquisado, somente Dona Bilia refere-se à feira como um 

lugar de negócio. Nele, ela vendia suas louças e mesmo antes, fornecia lenha para as 

cafezeiras do mercado.  Vêm de Seu Eunir as informações históricas sobre os eventos que 

marcaram a cidade, suas experiências individuais e a memória coletiva: 

 

Depois ainda guardo na lembrança eu morava aqui no sítio São Bento 
Velho, nesse tempo era conhecido por Outro Lado (nome do Sítio São 
Bento) porque tava aqui (aponta) ficava o povoado e lá estava a casa velha 
que morou José Régis do São Bento, depois foi o meu avô Vicente Gurgel, 
veio talvez propriedade do pai dele Cândido Gurgel do Amaral e eu morava 
por lá e tinha se passado uma festa aqui da padroeira e terminou no dia 30 
de setembro, data da minha primeira comunhão, também, me lembro do 
acontecido, do acontecimento que houve. (Seu Eunir). 

 
E segue contando “os causos” com grande porcentagem de imaginação: 

 
Eu morava ali Do Outro Lado perto da casa de Quinca de Elpídio e eu vim 
sem saber, naquele tempo num existia o noticiário, nera! E subi nos pés de 
cajueiro, pra chupar uns cajus e comecei a ver a terra se tremendo, mas 
num sabia de nada, e nessa travessia dessa estrada tinha um juazeiro que 
era conhecido como o juazeiro mal assombrado. E eu desci em procura 
daqui da vila e passei por debaixo desse juazeiro, nisso foi escurecendo. Aí 
pernas pra que te quero, e correndo passei aqui onde estava o fundador 
dessa cidade Canuto Gurgel do Amaral e ele aproveitou e disse: corra seu 
porcaria que o mundo vai se acabar, aí a carreira foi maior. Que quando eu 
cheguei mesmo ali em frente – aponta, ali era a mercearia de Moisés 
Gurgel, tinha um banquinho, aí eu me sentei, descansei um pouco, aí o sol 
apareceu. (um certo ar de suspense) Eclipse total né! E tinha terminado a 
festa (de Santa Terezinha) e tava desarmando o carrossel e tinha muito 
bêbado. Inclusive o pai de Chico Luciano, era Seu Luciano Alves que aí 
gritaram:  não desarma o carrossel não! Que as três noite de escuro e nós 
vamos aproveitar! Eram essas as lembranças. (Seu Eunir). 
 

                E na mesma sequência da fala, traz, pela lembrança, a violência daquele passado, 

tantas vezes presenciada e hoje lembrada, de modo até um pouco jocoso. A imaginação toma 
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espaço na maior parte da sua narrativa, sempre recheada de particularidades, mesmo nas 

lembranças de episódios trágicos, a sua voz assume um tom suave.   

Connerton (1999) diz que as experiências do presente dependem em grande medida do 

conhecimento que se tem do passado e que as imagens desse passado servem normalmente 

para legitimar a ordem social presente. A forma que o indivíduo se autointerpreta revela a 

forma que a sociedade cria e preserva suas imagens, dado que a consciência individual do 

tempo é, em grande medida, uma percepção da continuidade da sociedade ou, mais 

exatamente, da imagem dessa continuidade que a sociedade cria. Dizer que a sociedade são 

comunidades que se autointerpretam, afirma Connerton (1999): 

 
É mostrar a natureza desse sedimento, [...] acrescentar-se que entre as mais 
poderosas destas autointerpretações estão as imagens que as sociedades criam 
e preservam de si próprias como sendo continuamente existentes. É que a 
consciência individual do tempo é, em grande medida, uma percepção da 
continuidade que a sociedade ou, mais exatamente, da imagem dessa 
continuidade que a sociedade cria. (CONNERTON, 1999, p. 14). 
 

A violência, ou a imagem dessa, evidenciada nos discursos dos recordadores de 

Janduís, constitui o elemento de recordação, como sedimento histórico que estabelece uma 

referência e  ponto de partida para um padrão das memórias sociais.   

As lembranças de Seu Eunir, desses episódios, se misturam com a memória pública: 

ambas se instauram e se cruzam mutuamente, pertencem, portanto, à memória social de 

Janduís. Por pertencerem ao seu grupo social, são exteriores a ele, mas subsistem bem vivas 

em sua memória e na memória do seu grupo. Ele também se refere às suas primeiras 

lembranças (por volta dos 10 anos) já trabalhando, num armazém da cidade (de propriedade 

do Sr. Miguel Câmara), onde o seu trabalho era pesar açúcar e encher litro de querosene para 

a revenda no varejo à população da cidade que não tinha energia elétrica na época, só vindo a 

ter na década de 1970. Essa informação também está presente nas memórias de Dona Bilia, 

que descreve o conforto proporcionado com a chegada da energia elétrica e não mais precisar 

da luz de lamparina que tanto a incomodava.  

As memórias de Seu Eunir são representativas porque seguem um padrão de memórias 

sociais sobre aqueles certos episódios violentos de Janduís, evidenciando o sedimento 

histórico no qual se enfeixam outras narrativas dos sujeitos recordadores: 

 

Mas tudo isso me lembra muito, me lembro aqui das festas, houve numa 
festa aqui um batismo dessa imagem de São Bento, foi uma grande festa, 
veio muita gente de Campo Grande, houve um grande leilão e tinha sido 
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morto um cidadão aqui na Fazenda Trincheiras, hoje município de Messias 
Targino e que a delegacia era um quartinho ali desse prédio, tá derrubado 
junto do Bradesco. Então até a meia noite um soldado conhecido por Juvino 
apareceu lá nesse prediozinho que servia de delegacia, e o defunto lá sob 
vigília. A meia noite não ficou ninguém, o soldado também foi pra casa e no 
outro dia esse defunto amanheceu com os olhos todos roído. Era uma coisa 
horrível! Lembro! Conheci muito quem praticou esse homicídio, era um tal 
de Pedro Rufino, a mulher dele morreu agora, fez uns trinta dias no 
máximo. E muito que aconteceu aqui uma festa aqui, matava um ficava já 
outro quase amarrado para o outro dia ou para outra festa. (risos). (Seu 
Eunir). 

 
   A memória social só é possível se a testemunha for conhecedora desses “vestígios” ou 

das marcas perceptíveis pelo sentido deixadas por um fenômeno inacessível quando essas 

marcas já ultrapassaram o estágio de mera descrição. (CONNERTON, 1999).  

 

As afirmações de Seu Eunir  referem-se aos constantes episódios:   

 
 [...] Aqui o caso do finado Brígido, né, foi uma briga lá em Triunfo  nera 
nem com ele, e ele aqui teve uma desavença com um marchante colega dele 
e na segunda-feira ele foi vingar lá um duelo, uma rixa dos parentes dele, o 
cunhado dele também, e correu a notícia: Estevam Matias matou Brígido 
Vieira, aí vinha um irmão de Estevam Matias e aproveitou quando o finado 
Brígido estava... (agonizando) quase em cima do cadáver aí deu uma facada 
e o finado Brígido morreu. (Seu Eunir). 

 
 

Na mesma sequência da fala:  
 

[...] Aqui o caso do finado Macassa que vieram reparar um defunto, uma 
finada, e mataram ele nesse mesmo dia, e ficou já para o outro dia o 
sepultamento e isso Janduís eu acredito que acontecia muitas desavenças lá 
nos outros setores, mas vinha o conflito pra aqui. Coisas aconteciam lá fora 
mas vinham pra Janduís. E muito que aconteceu aqui, uma festa aqui, 
matava um, ficava já outro quase amarrado para o outro dia ou para outra 
festa. (Seu Eunir). 
 

Analisar o conteúdo das memórias de Seu Eunir, tanto da entrevista como das várias 

conversas posteriores, nos levou a refletir sob dois aspectos: primeiro a sua trajetória 

pessoal/familiar não ocupava espaço na sua narrativa, suas memórias referiam-se, 

sobremaneira, às memórias da cidade, da vida coletiva de Janduís.  De acordo com Berger e 

Luckman (2004), a sociedade é, ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva, e que qualquer 

compreensão teórica deve abranger esses dois aspectos, porque devem ser levados em conta 

os seus processos dialéticos em curso, formados pela exteriorização, objetivação e 

interiorização. Para esses autores:  
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O mesmo é verdade com relação a um membro individual da sociedade, o 
qual simultaneamente exterioriza seu próprio ser no mundo social e 
interioriza este último como realidade objetiva. Em outras palavras, estar em 
sociedade significa participar da dialética da sociedade. (BERGER, 
LUCKAMAN, 2004, p. 173). 
 

              As suas lembranças foram, invariavelmente, pontuadas pelas lembranças dos 

episódios de violência, por vezes, até encadeadas cronologicamente, mesmo que 

provocássemos outros temas como os bailes, as festas da padroeira (além da feira), como 

observamos no relato que se segue sobre as festas: 

 
Era aqui (aponta) começou sempre tocando com sanfona de 12 baixos, 
sempre tinha uma sanfona de 12 baixos, aquilo já era uma grande chama e 
admiração para o povo, depois as festas tinha aqui o pai de Severino Preto 
que hoje é ferreiro, aqui o Chico Estevam tocava violino mas se conhecia 
como rebeca, né, se juntava ele e um tio de Rochinha que era Chico Marcos 
parece e outro um Leodoro Caxica aqui dos Rochedo, esses três se travavam 
assim num duelo, que quando um parava o outro começava era as festas era 
animada por esse povo. Depois, já muito tempo, aconteceu uma festa aqui 
muito violenta na qual o Sr. Pérsio Fernandes veio policiar com uns 15 
soldados, procuraram por tudo, ele já tinha surrado um da família Saldanha 
e tinha essa rexa (rixa)  e procuraram liquidar ele aqui, mas não foi possível, 
ele trouxe soldados escolhidos, houve muita violência, houve muita carreira, 
houve briga e facadas, mas tudo terminou-se em paz e com poucos meses 
mataram o finado Pérsio em Caraúbas. Essas são as minhas lembranças de 
Janduís. (Ri). (Seu Eunir). 
 

Quando ele narrava esses episódios, encadeava um a outro, demonstrando, além de 

conhecimento dos fatos, a ”necessidade” de contá-los: 

 

[...] aí aconteceu essa festa que quando a procissão ia saindo aí um 
pistoleiro foi matar Antunino Benevides e aí então a imagem voltou pra 
dentro da capela e no outro ano não veio policiais para policiar a festa, mas 
os devotos de Santa Terezinha confiaram tanto nela que não houve uma 
pequena discussão. Santa Terezinha é padroeira, é delegada e é a protetora 
desta terra (ri) é isso então. (Seu Eunir). 
  

Esse mesmo episódio é lembrado por Seu Sebastião Almeida Gurgel, conhecido por 

irmão Bastim, 71 anos, produtor rural, ex-prefeito, que se refere ao episódio assim:  daí que 

eu só lembro de tudo da igreja dali pra cá, foi em 53.  Acho que foi no ano que Antunino 

Benevides matou uma pessoa ali na procissão.  Bastim, como também o chamaremos, é 

responsável pela articulação da comunidade católica de Janduís, seu líder religioso e animador 

local nas celebrações da igreja (legado herdado de seu pai Lourival Gurgel). No relato a 
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seguir, ele narra um episódio que foi marcante na sua vida, e que, a partir dali, começou a se 

dedicar às atividade na igreja de Janduís:  

 
Eu vinha pra procissão, minha mãe me mandou para a procissão. Aí eu 
fiquei aí de frente à loja de Rita Variedades, (referência atual vizinha à 
praça em frente a igreja), e aí estava o carro de Antunino Benevides com 
pessoas do sítio, que ele ia deixar essas pessoas do sítio. Nessa hora a 
procissão de Santa Terezinha ia saindo e ia mais ou menos ali (aponta) e eu 
sentado num banco assistindo ele, ia recebendo dinheiro dos passageiros. Ai 
me deu aquela vontade né, aquela força de acompanhar a procissão. Que eu 
ia ficar lá esperando que a procissão arrodeasse lá pelo mercado, quando 
passasse aqui eu acompanhava para ir para a igreja. Aí quando eu sai e 
comecei a acompanhar a santa por aqui e escutei foi os tiros, Antunino 
matando um rapaz, bem ali. Aí a santa...  recolheram a santa. A santa voltou 
dali, da casa de Ivone (lugar de sentido contrário na praça onde ele estava). 
A santa voltou dali pra dentro da igreja. (Bastim). 

 
Ele comentou que, naquele ano, não teve mais a procissão nem a festa. Esse relato é 

decorrente da pergunta sobre o ano em que a imagem de Santa Terezinha, a padroeira da 

cidade, teria sido trazida para a igreja, visando a identificar algum vestígio sobre a data da 

construção da referida igreja. Ele não soube precisar, mas o que ficou marcado na sua vida foi 

aquele episódio violento na cidade, além de sua experiência individual de adesão ao trabalho 

religioso que realiza até hoje. Aquele episódio, ocorrido na procissão da festa da padroeira 

(em 1953), vez por outra, é lembrado até mesmo durante as festas dos anos seguintes. Desde 

então, Bastim exerce atividades na igreja. Atualmente, é líder espiritual da comunidade 

católica de Janduís; celebrando cerimônias fúnebres; estimulando a participação dos fiéis para 

a adesão ao pagamento do dízimo; procurando agregar voluntários ao trabalho religioso que 

lidera, além de suas atividades particulares e familiares, sendo que ele reconhece que 

negligencia com as últimas, e, por isso, sofre cobranças em sua casa. Sua narrativa se ocupou, 

quase exclusivamente, da sua vida na igreja. 

 
FIGURA 29 e 30 - Bastim, (ou irmão Bastim, como ele é tratado em Janduís). À esquerda, durante a 
entrevista no interior da Igreja de Santa Terezinha, no dia 21/03/2010. À direita, durante o cortejo da 
procissão, pelas ruas da cidade, em outubro de 2010.    
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As memórias de Dona Terezinha Gurgel (do Prof. Aluízio) são lembranças “mais 
apaziguadoras”, de uma cidade também das festas: 
 

Porque eu era bem pequena. Eu não era ainda (uma mocinha) quem fazia 
parte nas festas, nas coisas, eram as minhas irmãs, as mais velhas. Eu só sei 
que quando eu fiz a primeira comunhão com 10 anos já tinha igreja, já tinha 
igreja. Mas que a igreja não tinha nem o ladrilho, era só (pausa) não tinha 
nada pronto. Só tinha as paredes e as portas. E foi que as festas aqui era 
muito animado. Canuto Gurgel era um animador das festas daqui, o São 
João da casa dele, ele fazia a novena, um leilão e tinha muito gente, daqui 
desses sítios vizinhos vinha pra essa festa. E nessa festa tinha o leilão, tinha 
a novena, e era no mês, primeiro no mês de maio era no São Bento (o sítio) 
na casa de Daniel Gurgel, tinha muito gente dos sítios vizinhos. Quando 
terminava a novena aí iam dançar a som da roqueira (ri) os jovens, né! E 
aqueles, os mais velhos aqueles que não iam dançar, iam jogar baralho. Sei 
que findava numa festa bem animada, no mês de maio. Sei que aqui no meu 
resumo (referindo-se às suas anotações), tem aqui essa festa do mês de maio, 
e a do mês de junho era a de Canuto Gurgel. Era ele quem rezava a novena. 
No primeiro dia da novena erguia a bandeira do santo, no mostro em frente 
a casa dele. E na hora de iniciar a novena aí era. Chamava a roqueira, 
agora acho que chama hoje em dia é a “doze’? é! Ri tímida) quando 
detonava, escutava o estampido (dos fogos) o povo era hora de animar. Era 
para o povo se reunir para começar a novena. Muitos fogos de artifício! 
(Dona Terezinha Gurgel do Prof. Aluízio). 
 

Lembra do dia 7 de Setembro, para ela uma data de muita expectativa porque era o dia 

de desfile cívico, que também significava uma festa.  Inicialmente, comentou da expectativa 

dos alunos da Escola Isolada Vicente Gurgel que iam na carroceria de um  caminhão para a 

cidade de Caraúbas desfilar nesse dia representando (o Distrito de) Janduís, e mesmo quando 
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Janduís já havia se tornado município. Lembra da preparação para o desfile seguido de festa 

dançante para os alunos, como ela lembrou: era mesmo pra ficar na recordação dos alunos: 

 
Aí tenho mais coisas assim, porque Aluízio meu esposo era professor daqui 
dessa escola Vicente Gurgel que é aqui de frente né! Aí ele, 7 de setembro 
era muito animado, até o povo diz assim: quando é o 7 de setembro em 
Janduis? Porque podia ser um dia de domingo, uma segunda-feira (ri) aí eu 
sei que a primeira semana de setembro era pra esses alunos se reunir as 6 
horas, ou antes das 6 horas da manhã para sair em desfile tudo cantando e 
marchando (ri) era muito interessante, muito animado. Eu mesmo morava aí 
numa casa anexa a escola, preparava aí uns 10 potes, jarras de barro né! 
Com água para os alunos, não faltava água para eles beberem, água 
potável como se diz. Era muito animado, aí eu sei que vinha o sanfoneiro 
Severino Rosa para tocar para os alunos dançarem, quando não era 
Severino Rosa era Senhor do Riacho do Cumpadre e era muito animado. O 
7 de setembro era muito animado! Era mesmo pra ficar na recordação dos 
alunos. (Dona Terezinha Gurgel do Prof. Aluízio). 
 

Das lembranças de Dona Terezinha e de Seu Eunir (irmãos), vem a memória da 

educação da cidade. Eles são sobrinhos de um dos professores mais antigos da cidade, o Prof. 

Vicente Gurgel, justificando-se, de certa forma, essa memória residual. Ela relata: “aquela 

casa grande era a casa de Daniel Gurgel, era onde funcionava um grupo escolar, era a escola 

isolada da Vila São Bento. Lá também era celebrada missa na casa dele”. As lembranças de 

Seu Eunir instauram-se no presente e rompem com a retrospectiva de violência que tanto 

ocuparam as suas memórias, e surpreendem quando ele comenta sobre a atual estrutura 

educacional do município demonstrando estar bem informado sobre a situação das escolas, 

citando o número e os nomes das escolas e até vislumbra um futuro para a educação do 

município e reconhecendo a importância delas para a cidade:  

 

Depois Janduís, dessa escolinha que hoje serve para guardar ração de 
animais, construíram já em 1948, talvez aqui a escola rural, a primeira 
escola de primeiro grau a Escola Isolada Vicente Gurgel99. De escola 
isolada, passou a escolas reunidas, e já é escola de 1º e 2º grau Vicente 
Gurgel, ali foi escola, foi clube de dança e clube de reuniões. Janduís que 
teve esse grupozinho muito humilde, hoje não!!  Tem quatro ou cinco 
educandários que até o Daniel Gurgel que hoje é um educandário que a 
pessoa pode até se orgulhar para uma cidade deste tamanho, o prof. Leonel 
Cícero, o Aluízio Gurgel, tem também a Creche Tia Alice, foi de tudo, teve 
um avanço, né! (Seu Eunir). 

 
 

                                                
99 Essa escola a que Seu Eunir refere-se, também é referência importante da memória de dona Terezinha (do 
Prof. Aluízio).   
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4.2.1 Ressonâncias de um passado indígena 

                    
Falar das origens da cidade de Janduís nos remeteu, até então à feira, aos conflitos, ao 

povoado, à Vila de São Bento: à cidade das memórias. Observando no presente, as festas 

cívicas celebrativas são ocasião em que a presença indígena é invocada, remetendo também 

de forma oficial -  desta vez – a cidade ao seu passado, num esforço de constituição de uma 

“memória oficial”. Fomos instigados a procurar explicações ou mesmo evidências históricas 

que estabelecessem alguma conexão entre o passado indígena e o presente performatizado nos 

discursos dos nossos recordadores de Janduís, e também nas narrativas historiográficas sobre 

aquela cidade, mesmo que não viesse a se constituir no objeto de análise do nosso trabalho, 

em razão da curiosidade pela explicação da denominação indígena à cidade, ou mesmo pela 

urgência da construção de um novo mito. O fato é que aquele passado indígena é uma 

reivindicação bem contemporânea na cidade, embora de modo superficial.  

Consideremos que a identidade social é parte integrante da memória, seja ela 

individual ou coletiva; ela também é um fenômeno construído, consciente e 

inconscientemente, pois o que a memória “grava, recalca, exclui, relembra é, evidentemente, 

o resultado de um verdadeiro trabalho de organização” diz Pollak (1992, p. 204). Ele diz 

mais: 

 

Se, assimilamos aqui a identidade social à imagem de si, para si e para os 
outros, há um elemento dessas definições que necessariamente escapa ao 
indivíduo, e por extensão ao grupo, este elemento é o Outro. Ninguém pode 
construir uma auto-imagem isenta de mudança, de negociação, de 
transformação em função do outro. A construção da identidade é um 
fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência aos 
critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz 
por meio de negociação direta com outros. (POLLAK, 1992, p. 204).  

                       

Esse presente performatizado e institucionalizado nos discursos oficiais100 objetiva 

instaurar uma imagem “atualizada” da herança indígena, cujas referências representam menos 

um sedimento histórico de uma memória herdada do grupo precedente, mas, sobretudo, uma 

                                                
100 Em documento produzido pela Subcoordenadoria de Atividades Culturais da Secretaria de Educação do 
Estado do Rio Grande do Norte, a palavra Janduí na língua indígena seria Denhandu-i ou Nhandu-i, que significa 
ema pequena, corredeira e veloz, cuja ave seria a ema uma espécie de totem da tribo dos Janduís e estaria 
associada ao chefe Janduís. Associado também à valentia, destemor, altivez, espírito de luta e união de um “povo 
arrogante e não vencido” associando-o também à imagem de resistência, “de lutar corajosamente pelos seus 
ideais, de manter aceso o sentimento de amor à terra”.  A bandeira do município de Janduís também faz 
referência à figura de uma ema em homenagem à presença indígena na região.  
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história narrada que está intimamente atrelada à hierarquia de poder resultante da dominação 

colonizadora. Trata-se de algo residual dos “grandes sujeitos” da história e das grandes 

metanarrativas, observa Connerton (1999).     

Os relatos historiográficos dão conta de que as primeiras povoações nos sertões do 

Brasil datam do século XIX, período de expansão das fazendas de gado ao longo da região, 

promovida pela Lei de Terras, datada de 1845, e pela Lei nº 601 de 1850 que garantiam a 

ocupação das terras indígenas pelos fazendeiros, e, ainda, estimulavam a fundação de vilas e 

povoados. Acontece que tais terras não estavam desocupadas; essas apropriações provocaram 

grandes migrações das populações indígenas que foram expulsas das suas terras, além do 

apresamento de grande contingente dessas populações para a mão de obra escrava nas 

fazendas, inclusive o extermínio dessas populações, pois à medida que o império estimulava o 

surgimento das vilas para garantia do domínio territorial, também determinava que os índios 

hostis à penetração colonial ou que não se submetessem à Coroa Portuguesa, deveriam ser 

eliminados, evento conhecido como a “guerra justa”. (LOPES, 2002).                     

Desse modo, a ação colonizadora, vai ocupando todo o território e fazendo surgir 

povoados e missões nos sertões do Brasil, e para isso, os índios - “aqueles que foram 

domesticados” - seriam utilizados na agricultura, tanto na dos padres quanto na dos colonos, 

em troca de “salários” pagos aos missionários.                            

Os povos indígenas que habitavam as terras da Capitania do Rio Grande se 

caracterizavam em duas grandes nações: os índios do sertão, os Tapuias, e os índios do litoral 

brasileiro de denominação Tupi, cuja denominação deriva os índios do nosso litoral - os 

Potiguaras.  De acordo com Lopes (2002), o sertão do Rio Grande do Norte,  por volta de 

1680, já estava pontilhado de currais de gado, tomando o espaço indígena e modificando o seu 

modo de viver. No período de 1670 a 1680, houve grande distribuição de terras para 

sesmeiros, como medida de ocupação daquelas terras de um “um sertão vazio”, sendo que 

essas terras “já” estavam ocupadas pelos índios tapuios, gerando revolta entre os índios da 

região, que segundo o relato do Cap. Gregório Varela, em 1690, dando que conta de que os 

“campos do Açu eram todos habitados por Tapuios Bárbaros”.  Assim, foi, no sertão, onde a 

ação colonizadora foi mais contundente na sua ação repressora; os tapuias “hostis” ou 

“bárbaros” resistentes à penetração colonial deveriam ser eliminados. Daí a ideia de um sertão 

“vazio” já não existia: porque nesse deserto “despovoado” viviam espalhados vários grupos 

de índios Tapuias, e foram esses índios que desencadearam a maior resistência à presença 

colonizadora e aos seus rebanhos no sertão.  
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Era necessário que os dois mundos pudessem conviver num mesmo ambiente, para 

que o primeiro pudesse transformar o outro, como era esperado pelos colonizadores. Para 

isso, foram instaladas as Missões nos sertões da colônia, cuja ação se constituía “na 

conversão” do pagão em cristão, e a transformação do “selvagem” em “súdito da coroa”. Os 

índios que não aceitassem podiam ser caçados e mortos, em investidas que acirraram os 

conflitos entre os índios do sertão e os colonizadores, estabelecendo um círculo 

“ação/reação/repressão”, promovendo outros conflitos que se espalharam no Nordeste 

colonial, da Bahia ao Maranhão. De modo mais acirrado, aconteceu na região do Açu, na 

Capitania do Rio Grande, a Guerra do Açu, conhecida como a Guerra dos Bárbaros (1638 -

1720). Nesse confronto, se destacaram duas grandes lideranças tapuias: Caracará e Janduí, de 

denominação Tarairu, para alguns estudiosos, eram Cariris. Índios que se caracterizaram em 

não aceitar à subordinação do colonizador - era imperioso - transformar a “gentilidade” da 

colônia, de “guerreiro” em agricultor, pescador, e/ou construtor. Desse modo, essa guerra foi 

o resultado do confronto de dois mundos, que se arrastou por quase cem anos, dizimando 

populações indígenas inteiras do sertão que se mostraram mais arredias aos maus tratos e à 

dominação colonial (LOPES, 2002).  

Cascudo (2002) faz referência às fazendas de gado e de sítios agrícolas, que existiam 

na região, ele também se refere à região onde se localiza a cidade de Janduís “como área de 

exploração venatória101 dos Tarairus, povo nômade do sertão da tribo dos Tapuios”, dada a 

proximidade com o Açu, área de maior presença daquela população indígena, comentando 

que a região de Janduís pode ter sido acampamento para colheita.  

Tomando a descrição de Seu Eunir, a extensão102 e a localização da propriedade onde 

hoje está edificada a cidade de Janduís, que relata sobre os motivos que levaram o Sr. Canuto 

Gurgel a se estabelecer como comerciante. A pouca literatura sobre a região, particularmente 

a que se refere à cidade de Janduís, fazendo menção às terras onde foi instalada a primeira 

feira e ao fato de a cidade ter pertencido ao Sr. Vicente Gurgel do Amaral, datam de 1878 

tendo sido, posteriormente, repassadas aos filhos, entre eles, o Sr. Canuto Gurgel do Amaral 

(1891 – 1951), a quem foi atribuído o estabelecimento da feira e a fundação da cidade. Assim, 

a historiografia local não trata da presença indígena na região. O que evidenciamos, pelas 

narrativas dos mais velhos, são ruídos de memória.                                           

                                                
101 Segundo o dicionário Aurélio, (do latim venatorium), adj. relativo à caça.   
  
102 A propriedade tinha 400 braças de boca, com 2.400 braças de fundo. Unidade de medida da época, própria na 
região, sendo uma braça correspondente 2,20cm.  
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 Assim, Seu Eunir comenta:  

 

Janduís chamava. Logo talvez que já adivinhando o nome de Janduís né, 
mas nesse tempo o índio era mais violento, naquele tempo, hoje o índio está 
mais civilizado. Então puxava tudo isso aqui para o nosso meio.  Essas 
minhas lembranças de Janduís. (Seu Eunir). 

 
 

   Seu Braz também:   

 

Agora Janduí, o povo diz que se chama Janduí porque o povo diz que se 
chama Janduí porque aqui era terra de índio, tinha índio, tinha índio. 
Tinha um índio que se chamava Janduí. Se chamava Janduí, num sabe?  
Esse índio.  Por isso colocaro esse nome de Janduí.  [...] Porque diz que 
aqui tinha até chiqueiro de onça. (Seu Braz). 
  

E mesmo Dona Terezinha (de Canuto), buscando aquele passado indígena na imagem 

da sua mãe, comenta [...] “Minha mãe dizia que aqui tinha índio, mas eles nunca fizeram mal 

a ninguém”, que também traz uma referência em sua narrativa tênue desse passado. 

  Esse passeio pela história do Brasil colonial é resultado de nossas inquietações sobre a 

presença indígena na região, e de que maneira essa presença poderia ter resultado na 

homenagem ao passado indígena da região, denominando a cidade de Janduís, mesmo que, 

sempre que perguntávamos aos velhos da cidade, recordadores no nosso trabalho, por que a 

cidade tinha tal denominação, não se sabia ao certo a razão, embora referissem aos índios 

como violentos, e até de certo modo, justificando o passado da cidade. Quando eles fazem 

referência ao “seu” passado, associam a “valentia” da região aos índios Janduís.  Assim, o 

nosso interesse foi o de buscar estabelecer alguma conexão com aquele passado (pelas 

lembranças dos moradores mais velhos da cidade), e com a historiografia, na tentativa de 

compreender a construção do “mito” indígena atual.   

O que nos propusemos foi procurar compreender em que medida esse passado é 

referido no presente, pelas memórias dos sujeitos, além de observar como a população jovem 

da cidade atua na construção dessa identidade.  Das memórias de um passado indígena pouco 

retratado; mais pela literatura local, que pelas lembranças dos mais velhos, compondo, sem 

dúvida, o imaginário da cidade. Assim, nos festejos cívicos de emancipação do município, em 

2010, promovidos pelas escolas e pela administração municipal, já se homenageia a figura “do 

bravo índio Janduí”, associando-o “a bravura, a altivez, e destemor”, como exemplos de 

resistência e coragem, na personagem dotada de “sentimentos de amor à sua terra.” 
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GRAVURA 1 – Arte da capa do convite da Festa de Emancipação do município em 2010. (figura de 
uma ema, ave símbolo do município aludindo ao seu passado indígena). 

 
                                         Fonte: Prefeitura Municipal de Janduís. 

 

Nos mesmos festejos cívicos comemorativos à emancipação política do município, no 

evento intitulado “Feirinha de São Bento”, em homenagem ao local de origem, ficou evidente 

o desejo de contar uma nova história, conforme o registro fotográfico abaixo: 

 

FIGURA 31 - Estande da Escola Daniel Gurgel durante a Festa de Emancipação do Município 
(11/06/2010). Faixa com a expressão: FORA O BOFETE E TOME ANIMAÇÃO. 
 
 

 
 

No mesmo evento (ou oportunidade), também registramos o sentimento que emergiu 

“daquele passado submerso” e que pertence às memórias dos moradores mais antigos, mas que 

permeia, também, a dos mais jovens: a alusão ao tempo do cangaço, outra face e fala da 
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violência.  Referimo-nos a Connerton (1999, p. 2), quando fala da persistência ou de como as 

memórias coletivas inconscientes se manifestam e são transmitidas através de performances,  

num mundo de um contexto presente, que se liga, casualmente, a acontecimentos e a objetos 

do passado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32 – Aluna da Escola Estadual Daniel Gurgel, com vestimentas alusivas ao cangaço, no 
estande da escola na feira cultural durante os festejos da 48ª Festa de Emancipação do Município. (ao 
fundo, banner do projeto cultural Nas Pegadas de Lampião).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O problema da legitimação surge, inevitavelmente, quando as objetivações da ordem 

institucional (agora histórica) têm de ser transmitidas a uma nova geração. Nesse ponto, vimos 

que o caráter evidente das instituições não pode mais ser mantido pela memória e pelos hábitos 

do indivíduo, pois se rompeu a unidade da história e da biografia. Mesmo assim, faz-se 

oportuno, ao pesquisador, a qualquer tempo, valendo-se da interdisciplinaridade, evidenciar 

esses aspectos da historiografia.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Toda pesquisa social tem um aspecto cultural, etnográfico ou “antropológico”, 

constituindo uma hermenêutica nas suas descrições sociológicas, que busca mediar as redes 

de significados dentro das quais os atores orientam sua conduta. Isso significa dizer que toda 

“geração” guarda, da sua cidade, a memória dos acontecimentos que permanecem como 

pontos de demarcação de sua história. Analisar as ações desenvolvidas nesse espaço-temporal 

significa estudar as características contextuais do lugar onde os atores sociais se movimentam 

e os seus percursos cotidianos. Essas características, no presente trabalho, são os elementos 

constitutivos da memória coletiva que nos propusemos estudar: um lugar, as pessoas e os 

acontecimentos. 

 As histórias que ouvimos em Janduís referem-se a acontecimentos vividos 

pessoalmente, mas que foram vividos, por consequência, pelo grupo do qual aquela 

coletividade faz parte. Muitos dos acontecimentos não foram, efetivamente, vividos, mas, no 

imaginário, tomaram tanto relevo, que a sua identificação os torna memória histórica, como 

herdada pelo grupo.  São relatos de uma existência, de experiências que resistiram ao tempo, 

são histórias velhas, em certo sentido, porque são histórias extraídas de antigos lugares, 

porque os tempos sociais mudaram, as paisagens urbanas se alteraram, mesmo que, em 

Janduís essas alterações não sejam tão visíveis, suas lembranças também são “velhas”, porque 

têm assento nas pedras da cidade, presentes nos afetos daqueles sujeitos, de uma maneira bem 

mais entranhada do que podemos imaginar.  

Desse modo, procuramos, através dos relatos dos sujeitos ouvidos, na cidade de 

Janduís, promover uma reflexão acerca de uma memória coletiva e histórica narrada. 

Pudemos ainda perceber que a necessidade precoce do trabalho assumiu uma maior dimensão 

em suas narrativas, constituindo-se num elemento importante de rememoração. Sob esse 

aspecto, recorremos a Walter Benjamin, quando se refere a uma narrativa “limitada” 

provocada pela pobreza transmitida entre “os cacos” de uma tradição, como sobra de um 

discurso histórico, mas não deixando nada se perder.  

Ademais, também percebemos que, para aqueles que mantinham alguma atividade 

social, no presente, as memórias eram mais fluidas e atualizadas, como as de Seu Braz e Seu 

Eunir, trabalhadores do comércio, e as de Bastim, foram lembranças contextualizadas no 

presente, como também as de Dona Bilia, mantenedora da sua casa. Enquanto que as 
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lembranças de Dona Bicota e das duas Terezinhas (de Canuto e do Prof. Aluízio), são 

lembranças mais localizadas no passado mesmo que o presente as solicitasse, nos remetendo a 

Debert (1997; 1999) que trata da heterogeneide e da diversidade que envolve o segmento 

idoso.  Do grupo pesquisado, dois sujeitos morreram em 2011: Seu Eunir, 81 anos, em março, 

e Perré, 75 anos, em outubro.  

Nossa incursão no universo da pesquisa teve como objetivo geral contar a história da 

cidade pelas lembranças desses sujeitos, procurando também, evidenciar a memória 

individual, parte integrante da memória coletiva de Janduís. Para concretização do nosso 

objetivo, partimos de algumas hipóteses, entre elas, a de que as festas religiosas e a feira, 

comporiam o vínculo histórico que se constituiriam nos elementos de identidade e de 

integração das memórias. Para tanto, observamos as festas de São Bento, em julho, e a de 

Santa Terezinha, em outubro, e, em menor escala, a Festa de emancipação, todas em 2010.   

Simultaneamente, ao nosso principal campo de pesquisa – as memórias de velhos  – 

observávamos, também, o cotidiano da cidade, o contexto real onde a vida se desenrolava.  

Assim, constituiu-se também, como objetivo da nossa pesquisa, revelar aspectos da 

vida cotidiana da cidade, a partir da experiência dos sujeitos envolvidos, como consequência 

da sua inserção, no tempo presente, naquele lugar; lembrando de fatos testemunhados, vividos 

ou incorporados às suas lembranças, cada um à sua maneira, evidenciando aspectos 

substantivos da memória social de Janduís, como também observamos situações ordinárias 

dos sujeitos, no presente, com o propósito de estabelecer a conexão entre os diversos tempos 

sociais, ressaltando que todos os entrevistados são aposentados (quatro aposentados pela lei 

da previdência social rural e quatro contribuintes da previdência social urbana, como 

autônomos) e desfrutam de conforto, relativamente às suas trajetórias individuais, interagem 

socialmente (cada um à sua maneira), de modo que, ao permanecerem na cidade, preservaram 

os seus referenciais espaciais e fortaleceram os vínculos afetivos necessários ao exercício da 

lembrança, porque a memória entretém os seus membros, unifica-os e os diferencia. Mas, 

sobretudo, são memórias coletivas que vivem no interior do grupo, e se desenvolvem a partir 

dos laços de convivência familiares e profissionais.  

 Importa esclarecer, que não recorremos a confrontações historiográficas, os fatos aqui 

narrados refletiram o resultado de um repertório de lembranças, sendo a nossa análise a 

interpretação dos acontecimentos lembrados, procurando responder a pergunta norteadora da 

nossa pesquisa: o que eles recordavam, bem como as que se desdobraram no decorrer da 

pesquisa: como recordavam? Quais as circunstâncias em que recordavam? Por que 
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recordavam? Essas, portanto, foram as perguntas que procuramos responder ao longo deste 

trabalho.  Não nos dedicamos a contar uma história com começo, meio e fim, o que nos 

propusemos foi apontar a fluência cotidiana dos relatos que encadeavam a memória, a história 

e as trajetórias individuais daqueles sujeitos.  

No decorrer das análises das entrevistas, pudemos observar que as festas relatadas do 

presente não repercutiam tão fortemente nas lembranças como elemento integrador das 

memórias do grupo, como a feira livre da cidade (e os acontecimentos que lá se processaram), 

de modo que possuíssem a dimensão que supúnhamos no início. Para explicar tal questão, 

como uma manifestação da vida cotidiana, recorremos a Berger e Luckaman, para os quais a 

realidade da vida cotidiana se impõe à nossa apreensão, porque ela não está organizada 

somente em torno de um “aqui” do nosso corpo e de um “agora” do nosso presente, não se 

esgotando nessas presenças imediatas, mas também diz respeito às experiências que não 

estamos a viver no presente, porque a vida cotidiana é uma experiência de aproximação em 

diversos níveis e diversos tempos.  

Assim, identificando a cidade de Janduís numa região reconhecida no Estado como 

violenta, acarreta, de certa maneira, um pertencimento que influencia as memórias, uma vez, 

que nelas, existem pontos imutáveis e invariantes que se arrastam no tempo. São as 

transferências e projeções que servem, também, para explicar os conflitos na feira, no início 

do século XX, que emergiram nas lembranças dos sujeitos e que se manifestam nas 

performances do presente, aludindo àquele passado violento. São reconstruções históricas, 

representações, imagens (re)construídas, que dizem respeito à memória e a identidade como 

fenômenos perfeitamente negociáveis. 

Com essas considerações, reconhecemos que as histórias narradas, objeto da nossa 

análise, referiram-se a um passado vivido em comum, numa cidade de trajetória marcada por 

episódios de violência, gravados nas lembranças dos seus antigos moradores –  suas 

testemunhas –  são representações sociais. Enquanto narravam, alimentavam o imaginário 

local, incorporavam outros fatos, renovando essa história, o que nos fez perceber que aquele 

passado estava completamente incorporado ao cotidiano da cidade, constituindo-se em 

referência da narrativa, que ligava o passado ao presente –  influenciando e, ao mesmo tempo, 

sendo influenciada – na construção da memória social de Janduís, num duplo movimento, 

como se aquele caudal de lembranças fosse como as águas de um rio correndo sobre o mesmo 

leito.  
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