
Ormuz
Barbalho
Simonetti

MEU AMIGO

BIOGRAFIA

BARTOLOMEU
CORREIA DE MELO



A presença constante nos sessenta anos de existência das universidades, 
a versão física do livro consagra uma tradição que ultrapassa meio 
século no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Inicialmente, esses livros, compondo acervos trazidos pelas faculdades 
que constituíram a recém-criada Universidade do Rio Grande do Norte, 
tornaram-se a semente da Biblioteca Central Zila Mamede – BCZM e das 
publicações surgidas desde os primeiros passos da Imprensa Universi-
tária, depois Editora Universitária.

Hoje, contando com as grandes vantagens oferecidas pela tecnologia, 
outra fronteira editorial se apresenta com uma significativa produção 
de e-books lançados pela Editora da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – EDUFRN e acessíveis por meio do Repositório Institucional da 
UFRN. Dessa forma, ampliou-se sistematicamente o uso do livro em 
nossa universidade. Em reforço dessa ampliação, tornou-se importante 
a atuação da Secretaria de Educação a Distância – SEDIS. Uma e outra 
modalidade editorial apresentam-se em rica produção no contexto das 
comemorações dos sessenta anos, representada por um conjunto de 
obras impressas que atinge o número de 18 livros, além do expressivo 
catálogo de e-books lançado pela EDUFRN, com ênfase para a publicação 
acadêmico-científica com acessibilidade.



Ormuz Barbalho Simonetti é funcionário aposenta-
do do Banco do Brasil S.A. e jornalista com registro no 
SRTE-RN, sob o número 1630. Atualmente preside 

Norte – IHGRN, eleito para o triênio 2016/2019 e foi 
vice- presidente da Instituição no triênio 2013/2016. Em 
2008 lançou seu primeiro livro denominado Genealogia 
dos Troncos Familiares de Goianinha-RN.

A Praia da Pipa 
do Tempo dos Meus Avós e em 2015, a segunda edição 
ampliada.

Idealizou e fundou em 19 de setembro de 2009 o Institu-
to Norteriograndense de Genealogia – INRG extinto em 
2018 como Instituição e, nesse mesmo ano, transformado 
em Departamento de Genealogia do IHGRN.

Livros no prelo: 

De volta ao passado, crônicas, cartas e viagens (Memórias)
Ascendentes e descendentes da família de Henrique Castriciano de Souza 
e seus irmãos (Genealogia)

Em pesquisa alguns trabalhos genealógicos: O Barão de Araruna e seus Irmãos: ascendências  
e descendências; Genealogia da Família Gurgel do Amaral e Amaral Gurgel e Ascendentes e Descen-
dentes de José Moreira Brandão Castele Branco, um estudo genealógico das famílias que tiveram 
origem no Engenho Ferreiro Torto em Macaíba-RN.

Sócio fundador da Academia Cearamirinense de Letras e Artes – ACLA; sócio correspondente 

 bano; 

-

IAHGPE.

Exerceu a função de conselheiro no Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Am-
biente – CONPLAM e no Conselho Estadual de Cultura.

Atualmente tem assento como conselheiro na Liga de Ensino do Rio Grande do Norte.





No momento em que resolvi escrever a biografia de José 
Bartolomeu Correia de Melo, o Bartola como os amigos 

o tratava, pensei como faria para ilustrar nossa amizade, que 
segundo ele “antiga como uma boa recordação”. Pensei em uma 
obra de arte que iria compor a capa do trabalho. Logo me veio a 
mente outro grande amigo, o artista plástico Levi Bulhões, que 
foi o ilustrador do meu livro “A PRAIA DA PIPA DO TEMPO 
DOS MEUS AVÓS”, lançado em duas edições, a primeira em 
2012 e a segunda em 2015.

Dei-lhe essa responsabilidade sem nenhuma restrição nem 
solicitação. Pedi apenas que retratasse com seu traço genial a 
minha amizade com o biografado, que, por analogia, era do 
tamanho da que eu tenho por ele.

Dias depois, ele me apresenta essa beleza de arte que une 
as primeiras letras do nome Ormuz Barbalho e a primeira letra 
do nome Bartolomeu, que tão bem representa nossos fortes laços 
de amizade.
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o papel do livro em sessenta  
anos de universidade federal  

do rio grande do norte

Ângela Paiva Cruz - Reitora da UFRN 

Embora pareça uma tautologia enfatizar-se a importância do 
livro tradicional, impresso em papel, no cotidiano de uma 

instituição universitária, nunca é demais chamar a atenção para 
sua importância em um tempo em que, por razões óbvias, veri-
fica-se uma forte tendência a privilegiar o livro eletrônico.

Ninguém ousará negar a importância de contar com um 
suporte informacional que corresponda à velocidade presente no 
dia a dia das sociedades nas quais o uso da tecnologia tornou-se 
imprescindível. Contudo, a existência do livro físico – em alguns 
casos assemelhando-se a descobertas preciosas em minas ainda 
não tocadas pela internet – é igualmente inegável e justifica o 
evento editorial dos sessenta anos.

Notável é o caso de obras diretamente relacionadas com 
o evento, como, por exemplo, o livro iconográfico 60 anos, 60 
olhares ou a reedição do memorável discurso do historiador Luís 
da Câmara Cascudo, que marcou a instalação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, à época ainda estadual. Não 



menos importantes, as reedições da História do Rio Grande do 
Norte, de Rocha Pombo – para a qual projeta o Instituto Histó-
rico e Geográfico do Rio Grande do Norte uma edição eletrônica 
– e o conjunto de livros que trata de seca e açudagem e estudos 
econômicos do estado, clássicos que não envelhecem, ambos, já 
tendo merecido edições da Coleção Mossoroense e da Fundação 
José Augusto, chegam à academia em novas edições.

O atual lançamento coloca-se à altura do ocorrido na década 
anterior – justamente quando se completaram os cinquenta anos 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – oferecendo 
ao leitor da academia, e também à sociedade norte-rio-granden-
se, interessados na valorização da cultura potiguar, um acervo 
bibliográfico que ficará como marco nas comemorações do se-
xagenário da UFRN.



Bartolomeu Correia de Melo é um dos mais importantes 
ficcionistas surgidos nas últimas décadas em nosso Estado. 

Ele faz parte de uma notável estirpe de contistas, cujas obras 
constituem verdadeiros marcos na Literatura Potiguar do século 
XX, a exemplo de Afonso Bezerra, Newton Navarro, Tarcísio 
Gurgel e Francisco Sobreira. Sua obra compõe-se de quatro livros 
de contos e três de literatura infantil. Poderia ter produzido mais 
se a indesejada das gentes não o tivesse levado tão cedo, ainda 
em plena florescência intelectual. Mas, se lhe falta quantidade, 
sobra-lhe qualidade.

Todos os seus escritos norteiam-se por uma grande simplici-
dade temática e formal. Como já tive oportunidade de dizer, em 
meu livro “Ficcionistas Potiguares”, é a linguagem e seu trunfo. 
Explorando, com engenho e arte, o linguajar coloquial nordestino, 
ele se aparenta com outros de regiões diversas, José Cândido de 
Carvalho e Nelson de Faria, por exemplo.

Traço característico, o humor permeia-lhe quase tudo de sua 
lavra. Humor irônico, por vezes cáustico, que, no entanto, deixa 
transparecer viva simpatia pelas figuras simples, muito humanas, 
do seu pequeno mundo ficcional. Ridendo castigat mores...

Muito ainda poderia ser dito a respeito de sua obra literária, 
mas, evidentemente, não cabe em uma “orelha”. Ficam aqui estas 
breves palavras como testemunho a favor desse notável escritor 
potiguar.



Louvável a iniciativa do escritor Ormuz Simonetti, pesqui-
sador incansável, dedicado ao estudo de sua vida e de sua obra, 
do qual resultou este livro.

Manoel Onofre Jr.,
sócio efetivo do IHGRN.



Ormuz Barbalho Simonetti, o “pescador da pipa” e fotógrafo 
do por do sol solicita que faça a orelha do seu novo livro 

“Meu Amigo Bartolomeu Correia de Melo”.

O encargo representa uma honra para mim – a uma, por 
ser para Ormuz, batalhador entusiasmado das lides da cultura – a 
duas, por se tratar de homenagem a “Bartola”, criatura de Deus, 
privilegiada pela verve da alegria constante e dotado de uma capa-
cidade invulgar de retratar pessoas, costumes e lugares das paragens 
mais lúdicas das terras por onde passou.

Embora natalense de nascença, Bartolomeu circulou por 
outros cenários desta vasta planície brasileira, desde a Capital 
Maurícia, terra de ancestrais paternos, passando pela terra dos 
canaviais onde conheceu o alfabeto, ainda no influxo da palma-
tória, que certamente lhe foi íntima pelos seus impulsos ativos nas 
intercessões das brincadeiras de infância, até o entrançado pelos en-
genhos banguês, ao longo do “ryo seara”, depois rio Ceará-Mirim.

Aprendeu a desvendar os segredos da bagaceira espelhado nas 
andanças de Inácio Magalhães de Sena, nosso “Bispo de Taipu”, 
que lhe inspiraram como futuro escritor.

No início não sonhou alto – bastaria ser como Chico Horácio, 
motorista de “Mixto”. Contudo, o destino lhe reservara voos maio-
res, trocando as pescarias e caçadas da tenra idade pela leveza 
da pena, engatinhando contos que o conduziram ao começo da 
vida intelectual.



Despertou o dom do ensino desde os tempos do Colégio 
Marista, passando pelo velho Atheneu, pelo CECINE, Escola 
Técnica Federal até a UFRN, onde deu o melhor de si até o seu 
encantamento.

Realizou um sonho ao tornar-se “fazendeiro” das “Águas de 
Março”, depois da “Aliança”, onde montou o laboratório das suas 
criações – seria o “lugar de estórias”.

Nasce o escritor premiado, ombreado na linguagem a um 
Guimarães Rosa.

Epa, já falei demais. Daqui a pouco Inácio vai “puxar minhas 
orelhas”. Deixe que o resto você conheça lendo o livro sobre Bartola!

Carlos Roberto de Miranda Gomes,
sócio efetivo do IHGRN.
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Prefácio

Manoel Marques Filho

Nesta obra, cuja personagem é Bartolomeu Correia de Melo,  
Ormuz Barbalho Simonette  escreveu muito acima do 

limite restrito do  Bartolomeu como  contista voltado para o 
público adulto e infantil e poeta de produção literária reduzida, 
mas também de talento de conotação brilhante.

A fortuna crítica do escritor objeto desta obra é enriquecida 
em largas proporções, pelo que aqui é exposto com tanta proprie-
dade e talento, o que não surpreende, por ser o autor especialista 
em obras de genealogia, o que o faz um exímio pesquisador da 
memória de pessoas no tempo.

Ormuz, na condição de leitor voraz de suas obras e amigo 
de estima recíproca com Bartolomeu, apresenta este trabalho de 
cunho memorialista com base em conhecimento concreto. Por 
esse motivo muito pouco escreve com base no ouvir dizer.

Mergulha afetivamente e criticamente na sua personagem, 
nos termos do homem real em todas as nuances: Do amigo, do 
cientista, do professor e da sua pessoa repleta de fatos e estórias, 
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do bom conversador e do cidadão de retidão evidente. E de fato, 
a alma da sua personagem real extrapola em muito aquilo que se 
pode ter como essência do homem escritor. 

O Bartolomeu menino e as suas molecagens marcantes, 
o rapaz gozado e carnavalesco dos corsos e papangus e do seu 
perfil consagrado do homem voltada para o equilíbrio familiar.  
E ainda do professor, cientista e autor literário de reluzente porte.

Por diversas vezes escutou as digressões do amigo na sua 
condição de Doutor em Físico Química e consequentemente 
conhecedor da Física Quântica, quando devaneava em quase 
sonhos visionários sobre a essência do cosmo e dos sistemas ma-
cros e micros. Ouvia atento a sua revelação de que existe uma 
música sublime advinda do movimento contínuo dos corpos que 
compõem o imenso universo. E a sua alma, decerto, embevecia-
-se com os relatos repletos dessa quase fantasia revelada pala sua 
alma (visão)  de cientista e espiritualista.

Testemunhou a forma encantadora da sua simplicidade, 
no ato de escrever uma ficção tão real, traduzida na notável 
capacidade de sofisticar o simples. Buscava a sua formulação 
literária nos terreiros da zona rural e nas caminhadas pelas feiras 
livres do interior, em contato permanente com pessoas de pouco 
ou nenhum saber científico, mas de elevado conhecimento do 
saber popular.

Ouvia dessas pessoas, nos terreiros enluarados, acomo-
dados todos em tamboretes rústicos, as revelações dos simples,  
a partir das lendas e mitos repassados por gerações diversas dos 
seus ancestrais. Escutava atento, verdades dolorosas das suas 
vidas difíceis, se deliciando com a forma de como eles, cheios 
de maneiras astuciosas, venciam situações comuns de superação  
de obstáculos, na dureza das suas pobrezas.
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Todo esse conhecimento sobre a literatura de Bartolomeu, 
acrescido da sua amizade pessoal, tornou possível o escritor Ormuz 
Simonette concretizar este trabalho literário sobre a sua persona-
gem, onde também enfatiza o homem e o seu espírito repleto de 
genialidade, o que trouxe como resultado uma obra de imitação 
difícil, a partir de linguagem singular, referendada na essência mais 
fidedigna da realidade humana, apesar de ser uma obra de ficção.

Por todos esses fatos, este livro enriquece em muito a bio-
grafia de Bartolomeu, que vem sendo, pela sua importância na 
literatura potiguar e regional, motivo cada vez mais frequente 
de estudos no mundo da academia por estudantes e professores, 
inclusive com a sua inclusão em trabalhos acadêmicos. 

Da mesma forma, esta personagem tem sido citada e incluí-
da fartamente em diversas obras de autores locais, como escritor 
da maior relevância na literatura potiguar.

Neste mesmo período em que este livro é escrito, a Editora 
Bagaço, que publica as obras de Bartolomeu, anuncia a inclusão 
de dois livros da sua obra em uma edição em nível regional, ao lado 
de outros autores, com lançamento programado para o segundo 
semestre de 2018.

Apesar de ser um autor falecido, a grandeza da sua obra 
cada vez mais se estabelece entre os maiores da nossa literatura.

Este livro de Ormuz acrescenta ainda uma memória visual 
da personagem, trazendo boa referência fotográfica do escritor, 
nas diversas fases da sua vida, acompanhado dos seus familiares, 
em eventos sociais, como também em momentos de lazer. 

Neste trabalho cuidadoso, Ormuz não se prende somente 
a descrição própria, mas se utiliza de outros autores que escre-
veram sobre a personagem ou a entrevistaram, o que torna mais 
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rico este livro e o remete ao acervo da literatura do nosso Estado 
como obra memorialista essencial, para quem desejar conhecer 
com maior precisão o homem, o autor e o cidadão Bartolomeu 
Correia de Melo.

Manoel Marques Filho e sócio efetivo do IHGRN. 



O iNÍCIO

“Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito.”

Milton Nascimento

No ano de 1945, no dia 7 do mês março, na Rua Padre Pinto, 
Cidade Alta, nascia o segundo dos três filhos do comerciante 

pernambucano João José de Melo e da angicana dona Gracilde 
Correia de Melo. Recebeu o nome de José Bartolomeu Correia 
de Melo. Tempos depois, já na maturidade, viria a se tornar meu 
grande amigo. Uma amizade que surgiu e cresceu lentamente 
como o jatobá, o jacarandá-da-baía e o jequitibá-rosa, árvores da 
nossa flora, que crescem muito lentamente e, por isso mesmo, 
tornam-se fortes e centenárias.

Assim era nossa amizade. Foi crescendo com o tempo, muito 
embora tenha se consolidado na idade adulta. O conhecia desde 
sempre, pois na nossa Natal de antigamente, uma aldeia pequena 
e aconchegante, todos se conheciam, principalmente os xarias, 
moradores dos bairros de Cidade Alta, Tirol e Petrópolis. Isso 
se dava em face de proximidade das residências, pelo fato de ser 
amigo de um dos seus irmãos ou, ainda, por estudar nos mesmos 
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colégios – geralmente Marista, Sete de Setembro ou Atheneu – os 
mais frequentados pela classe média da época.

Lembro a primeira vez que o vi. Era um dia de carnaval 
no início dos anos 60. Tinha eu onze ou doze anos de idade, 
ele cinco anos mais velho. Eu, morador da Avenida Marechal 
Deodoro da Fonseca, no número 622, bem em frente à antiga 
Palhoça, bar e restaurante muito frequentado pela sociedade 
natalense, e ele morava bem próximo, na Rua Manoel Dantas, 
no bairro de Petrópolis.

Naquela época, o carnaval de rua girava em torno do corso, 
uma modalidade de brincar o carnaval de rua, que existiu até  
o final dos anos 80. Os carros em fila circulavam a Avenida Ma-
rechal Deodoro da Fonseca, seguindo por um lado e retornando 
pelo outro. Todo o percurso era devidamente separado por grossas 
cordas amarradas aos pés de fícus Benjamina que arborizavam 
o canteiro central e antigos postes de ferro da companhia Força 
e Luz, responsável pela iluminação elétrica de nossa cidade. Por 
ali também passavam os ditos blocos de elite, como também as 
charangas, troças e papangus. 

Os papangus surgiram em Bezerros, uma pequena cidade 
do agreste de Pernambuco, por volta de 1881. Os familiares de 
senhores de engenho se vestiam com trapos, cobriam o rosto 
com máscaras e visitavam a casa dos parentes. Como gostavam 
de comer angu, eram apelidados pelas crianças de papa-angu.  
O nome e os personagens perpetuam-se até os dias de hoje, 
principalmente nas cidades do interior do nordeste.

O corso tinha início por volta das dezenove horas e esten-
dia-se até às vinte e três horas quando os foliões com suas famílias 
destinavam-se aos bailes de elite realizados nos clubes da cidade, 
sendo os principais o Aero Clube e o América Futebol Clube. 
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Outros como a ASSEN – Associação dos Sargentos e Subtenen-
tes do Exército, o ALBATROZ, clube dos militares da aeronáu-
tica, CAMANA, da marinha e o Alecrim Clube, que era mais 
frequentado pelos seus sócios, geralmente moradores do bairro.  
O Alecrim é um dos maiores bairros da cidade de Natal e o de 
maior concentração de comércio popular.  

Antes do início do corso, a avenida era tomada por alguns 
mascarados, troças e papangus com suas fantasias simplórias, que 
por ali circulavam com destino ao entroncamento das Avenidas 
Barão do Rio Branco e Marechal Deodoro da Fonseca, local 
escolhido pela prefeitura para armar os palanques destinados  

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca (corrida de carros) 
Foto década de 60.
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à apresentação de tribos de índios, pastoris, boi de reis, boi ca-
lemba, danças semiesquecidas, ararunas e mais todas as mani-
festações folclóricas que pudessem ser exibidas nos três dias da 
folia. O ponto alto e atração principal era o Rei Momo - por anos  
a fio esse trono foi ocupado pelo saudoso Paulo Maux e a sua bela 
Rainha. As rainhas, a cada carnaval eram eleitas por concurso, 
geralmente representando um clube da cidade. Os ditos clubes 
de elite nunca apresentavam candidatas a esse trono.

Foi num desses dias que, debruçado na janela de minha casa, 
daquela rua, número 622, observando os que por ali passavam, 
quando alguém me chamou a atenção. Era um tipo magro e mui-
to alto para a idade que imaginei ter. Óculos fundo-de-garrafa, 
usando a tradicional calça faroeste, calçado com as inesquecíveis 

João e Gracilde – pais de Bartolomeu
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alpargatas roda {Rhodia}, de solado feito com agave (sisal), muito 
utilizada pelos foliões da época, camisa com mangas compridas 
de um colorido bem chamativo, além de um conjunto de chapéu 
e cachimbo tipo Sherlock Holmes. O fumo era Bulldog. 

Por falar nessas alpargatas, descobri por acaso que elas ainda 
são vendidas no Rio de Janeiro, de fabricação argentina. Em 2015 
estava na casa do amigo e confrade Carlos Gomes comemorando 
seu natalício, quando observei que um dos convidados, e nosso 
amigo, Didi Avelino, calçava as tais sandálias. Perguntei onde 
tinha adquirido e ele disse que no Rio de Janeiro eram vendidas 
em feiras de bairros e que era de fabricação argentina. Dias de-
pois recebia pelos correios, em minha casa, um par das saudosas 
sandálias, presente do amigo Didi Avelino.

A memória olfativa não me deixa esquecer o cheiro que exa-
lava do cachimbo e enchia o ar com aquele aroma achocolatado. 
Andava pela rua quando esbarrou ou foi esbarrado por algum 
folião que caminhava em sentido contrário, o que resultou na 
queda do cachimbo. Apanhou-o, bateu o resto do fumo ainda 
em brasa, sacou do bolso da calça um saco de fumo, abrindo-o, 
colocou o cachimbo no seu interior, que retornou cheio. Após 
apertar o fumo com um dos dedos, evitando o excesso, volta a 
acendê-lo e depois de algumas baforadas, continua sua peregrina-
ção em direção ao palanque. O esbarrante continua sua andança 
sem nem mesmo olhar para trás, e entre um tropeço e outro, 
desaparece na multidão. É possível que estivesse embriagado, 
pois não se deu conta do acontecido.

Aquele cara do cachimbo era Bartolomeu. Nunca esqueci 
a cena nem o momento. Não sei porque ficaram para sempre 
registrados em minha retina e memória.
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Depois desse dia, encontrei-o várias vezes, porém, como já 
disse, o contato mais próximo deu-se em nossa fase de adulto. 
Ele seguiu seu destino como professor, viajando para fazer cursos 
fora do Estado. Eu também me ausentei de Natal quando assumi 
no Banco do Brasil em São Paulo e Rio, até retornar para Natal. 
Só voltamos a nos encontrar no início dos anos 1980.

Passo agora a fazer um registro de alguns fatos importantes 
ocorridos desde o seu nascimento no ano de 1946.

Paulo Maux e a rainha do carnaval 
Foto: blog nataldeontem



O MENINO BARTOLOMEU

No começo da vida foi morar em Recife em virtude de seu 
pai ter transferido os negócios (comerciante de peças para 

automóveis) para aquela cidade, na expectativa de melhor co-
mercialização de seus produtos.

Em 1950, morava em Ceará-Mirim com seu irmão Paulo 
de Tarso na casa da avó materna Claudiana Alves Correia e de 
uma tia solteirona de nome Maria Alves Correia, que exercia  
a nobre profissão de trazer crianças ao mundo, pois era parteira 
reconhecida e muito solicitada. Essa mudança deu-se em função 
da enfermidade de sua mãe que contraíra tuberculose e precisava 
de maiores cuidados. A escolha se deu porque além do cuidado 
que seria dispensado pela mãe e irmã, evitaria o contato direto 
com os filhos, protegendo-os de um possível contágio.

A tuberculose, doença bacteriana, infectocontagiosa, é trans-
mitida principalmente pela saliva, pelo ar ou pelo contato direto 
com outros tipos de secreção corporal. A bactéria pode chegar 
aos ossos, rins, cérebro, inclusive à coluna vertebral. Até a dé-
cada de 1940 ainda não havia medicamento efetivo para o seu 
combate. O tratamento básico consistia em passar temporadas 
nos ambientes com ares mais puros e de clima mais frio. Os mais 
afortunados mudavam-se para os sanatórios de Davos, na Suiça, 
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com altitude de 1500 metros acima do nível do mar, considerada 
a Meca para o tratamento de doentes pulmonares. No Brasil, os 
sanatórios de Campos do Jordão/SP também acolhiam os pacien-
tes com mais recursos. 

O Sanatório Santa Cruz, primeiro da cidade, que foi cons-
truído a partir de uma promessa de dona Leonde Moraes Barros, 
que se tratou da enfermidade em Davos, prometeu que se ficasse 
curada, quando retornasse para Campos do Jordão construiria 
um sanatório para o tratamento de pacientes de todas as classes 
sociais. Ainda hoje, em pleno funcionamento, é o maior e mais 
bem aparelhado sanatório da cidade, quiçá do país.

Os irmãos - Bartolomeu e Paulo de Tasso
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Seu pai continuou tocando o comércio em Recife, enquanto 
Bartolomeu e seu irmão Paulo de Tarso, em Ceará-Mirim passam 
a estudar as primeiras letras com o professor José Tito Júnior.  
O velho professor ainda se utilizava de métodos um tanto conde-
náveis, porém, na época, eficientes. A antiga e temida palmatória 
e os castigos cruéis de ajoelhar em caroços de milho. Vendo isso, 
Bartolomeu que sempre foi muito esperto e observador, resolveu 
se comportar para não sofrê-los. Nessa escola, foi contemporâneo 
dos filhos do professor Tito, do saudoso Pedro Simões Neto, 
grande intelectual e amigo, com quem tive a honra e o privilégio 
de participar, junto com ele, da fundação da ACLA – Academia 
Cearamirinense de Letras e Artes, atualmente uma das entidades 
culturais mais atuantes do nosso Estado. Foi também amigo  
e contemporâneo de Xuxa (Emerson), filho de Aderson Eloi, que 
foi prefeito da cidade de 1963 a 1968, cuja maior obra nesse pe-
ríodo foi a construção do ginásio de esportes que foi inaugurado 
com seu nome. 

A cidade de Ceará-Mirim, localizada na região metropoli-
tana de Natal, fundada em junho de 1755, é berço de grandes 
intelectuais no nosso Estado, como, por exemplo: os cronistas 
Nilo Pereira, Edgar Barbosa e Sanderson Negreiros, na poesia 
Adele de Oliveira, e os irmãos Antunes Juvenal e Etelvina e a 
outra irmã Madalena, memorialista, para citar alguns.

Destacou-se no passado como grande produtora de ca-
na-de-açucar, época em que a lavoura era plantada nos vales 
úmidos. Algumas das variedades de cana mais utilizadas, e bem 
adaptadas a esses vales eram: pioj, azul casa grande, curibatória, 
caiana, flor de Cuba, pitu, etc. Essas variedades já não são mais 
encontradas no vale de Ceará-Mirim, extinguiu junto com a 
atividade canavieira que por tantos anos fortaleceu o comércio 
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da cidade e colocou o município, economicamente, como um 
dos mais importantes do nosso Estado.

Os inúmeros engenhos banguês pontilhavam o baixo vale, 
ao longo do Ryo Seara posteriormente Rio Ceará-Mirim. Pratica-
mente todas as fazendas produtoras de cana tinham seus próprios 
engenhos que produziam açúcar mascavo, rapadura e cachaça. 
Verde Nasce, Santa Rita, Mucuripe, Morrinhos, Diamante e São 
Leopoldo, para citar alguns deles.

 Nessa época, Bartolomeu conhece Inácio Magalhães de 
Sena, de quem veio a se tornar grande amigo por toda a vida.

Inácio, pouco mais velho que ele, era vendedor de balas 
em frente ao cinema de Jorge Moura. Como menino livre, não 
tinha limites para suas andanças. Entre caçadas de passarinhos, 
andanças pelas bagaceiras dos engenhos e banho no Rio dos Ho-
mens. O amigo Inácio era invejado por Bartolomeu, que tinha 
seus passos vigiados de perto por sua mãe e, principalmente, pela 
severa tia Maria Correia.

Numa das suas inúmeras escapadas, resolveu “gritar o pa-
lhaço”, como se dizia naquela época, nas cidades do interior, dos 
meninos que acompanhavam os palhaços dos circos mambembes 
em andanças pelas ruas da cidade, anunciando o espetáculo.

O palhaço à frente da meninada gritava frases corriqueiras 
e os garotos as repetiam. As frases gritadas eram utilizadas para 
chamar a atenção das pessoas por onde passavam, do tipo: “Hoje 
tem espetáculo? E as crianças respondiam em couro, “tem sim 
senhor”... às 8 horas da noite? tem sim senhor ..., ai o palhaço 
continuava em tom musical: “Pompeu, Pompeu, tua mãe mor-
reu”, “eu vou ali e volto já, vou comer maracujá”, “subi pelo pau, 
desci pela rama, menina bonita não mija na cama”. E o palhaço 
gritava  a todos pulmões: “hoje tem espetáculo? E a garotada res-
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pondia... tem sim senhor... É hoje às 8 da noite?... é sim senhor... 
e os garotos, pelas ruas da cidade, repetiam imitando o palhaço. 
Estava anunciado o espetáculo.

Os garotos que acompanhassem o palhaço recebiam ao final 
da caminhada uma marca de tinta na mão (espécie de carimbo), 
para identificá-los e logo mais à noite entravam gratuitamente 
no circo. Nesse dia, Bartolomeu se recusou a tomar banho, pois 
fatalmente a marca que recebera em sua mão, feita pelo palhaço, 
iria desaparecer em contato com a água e ele perderia o direito 
de entrar no circo.

Não teve acordo com sua tia. Foi obrigado a tomar banho 
e a tal marca desapareceu. Ficou desolado. Como sempre foi 
muito criativo, tentou refazê-la com tinta de caneta. “A emenda 
saiu pior que o soneto”. Derramou o tinteiro sujando a roupa 
e a casa. Dona Maria Correia o colocou de castigo sem jantar. 
Resultado: como ele disse em suas maravilhosas e inteligentes 
tiradas: fiquei literalmente sem pão e sem circo.

Entre 1954 a 1956 sua mãe já estava curada. Entretanto, 
outro percalço atinge a família. Seu pai vai à falência no negócio 
de peças para automóveis que mantinha em Recife. Retornou 
à Natal para o mesmo endereço à Rua Manoel Dantas. Como 
dominava bem o comércio de peças para automóveis, é convi-
dado e foi trabalhar em Santos e Cia. Ltda (Willys Overland) 
na Ribeira com o produto que tão bem conhecia e dominava: 
peças para automóveis.

Bartolomeu gostava de lembrar-se de suas viagens semanais 
de trem, nos trechos Natal Ceará-Mirim e Ceará-Mirim Natal. 
Durante o trajeto ficava observando da janela a vida dos cam-
poneses e seus afazeres diários, no trato das lavouras, os animais 
que pastavam ao longo da estrada; a meninada que corria atrás 
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do trem e os vendedores nas paradas das estações, frutas sazonais 
além de grude, biscoito de polvilho, brote seco e doce, cocorote... 
Tudo isso o encantava.

Numa dessas viagens de volta para Natal, o trem se quebra 
em Extremoz. Cansado de esperar, resolveu fazer mais uma das 
suas traquinagens e retorna a pé para Natal. Confessou que com  
a chegada da noite bateu um arrependimento danado. Entretanto, 
como não era de esmorecer, tocou pra diante e somente chegou 
ao seu destino por volta de meia noite, cansado e estropiado.  

Menino de onze anos, em seus devaneios de criança desejava 
ser motorista de caminhão. O desejo veio em função de um velho 
motorista e seu misto, transporte muito utilizado no interior do 
nordeste até o fim dos anos 70 que transportava pessoas e cargas, 
chamado Chico Horácio. Quando seu carro chegava à entrada 
da cidade de Ceará-Mirim, acionava a buzina do misto que 
tocava musicas da época. A que mais se ouvia era Asa Branca, 
do nosso sanfoneiro maior Luiz Lua Gonzaga em parceria com 

Bartolomeu – Maria Correia – Paulo de Tarso 
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Humberto Teixeira, composta em março de 1947. No gênero 
choro regional mais conhecido como baião, até hoje uma das 
mais conhecidas e executadas em todo o território nacional.  
É apontada como o hino ao nordeste. A música fala do flagelo das 
secas, do sofrimento do homem do campo que precisa deixar sua 
terra expulso pela seca e a esperança desses retirantes na chegada 
das chuvas para retornar pra seu lugar de origem. 

Gostava de lembrar-se das grandes cheias no rio Ceará- 
-Mirim, como, por exemplos, as de 1954 e 1964.

Lembro bem da cheia de 1974 que arrebentou a ponte 
sobre o rio Jacú na BR 101, próximo à Goianinha. O jornalista 
Agnelo Alves deslocou-se para lá e fez a transmissão, ao vivo, 
via rádio, daquele acontecimento. Relatou, dentre outras coisas,  
a passagem dos muitos animais arrastados pelas correntezas do rio. 
Há um fenômeno que ocorre no nordeste, do registro de grandes 
cheias (excesso de inverno), em decênios de anos terminados em 

Misto da década de 50/60
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quatro. Luiz Gonzaga gravou uma canção de nome “A cheia 
de 1924”, justamente se referindo a ocorrida naquele ano.  

Naquelas ocasiões, o menino Bartolomeu corria para a ponte 
com outros garotos para apreciar as águas revoltas da cheia fazendo 
redemoinhos no meio do rio. Vez por outra via passar, trazidos 
em sua correnteza, animais mortos tragados pelas águas, cercas 
de arame farpado que eram arrastadas das margens do rio, como 
também lavouras, principalmente bananeiras e pés de macaxeiras, 
geralmente cultivadas nas partes mais úmidas e, por isso mesmo, 
mais fáceis de serem alcançadas pela força das águas.

Nessa época, o menino Bartolomeu cursava o primário no 
Colégio Salesiano São José, no bairro da Ribeira, próximo ao 
emprego de seu pai. Nesses anos, o bairro da Ribeira fervia com  
o forte comércio, além de concentrar a vida intelectual e cultural 
da cidade. Lá abrigava as grandes casas comerciais, como também 
as principais repartições publicas estaduais e federais, e em desta-
que o majestoso e imponente teatro Alberto Maranhão. O nome 
do bairro, segundo Câmara Cascudo: “Ribeira porque a Praça 
Augusto Severo era uma campina alagada pelas marés do Potengi. 
As águas lavavam os pés dos morros. Onde está o Teatro Alberto 
Maranhão, tomava-se banho salgado em fins do século XIX.  
O português julgava estar vendo uma ribeira. O terreno era quase 
todo ensopado, pantanoso, enlodado. Apenas alguns trechos fica-
vam a descoberta nas marés altas de janeiro”. No inicio do século 
XX foi o primeiro bairro de Natal a receber iluminação pública. 

Foi também o berço de importantes personalidades e intelec-
tuais do nosso Estado, como o próprio Luiz da Câmara Cascudo, 
os ex-presidentes João Café Filho e Pedro Velho, o poeta Ferreira 
Itajubá, o irreverente Zé Areia, o artista plástico e poeta Newton 
Navarro, o médico Januário Cicco entre outros. 
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Em 13 de março de 1956, nasce seu irmão caçula Geraldo José.

De 1957 a 1960 cursou o ginásio no Colégio Sete de Setem-
bro, do conhecido professor Antônio Fagundes. Desde essa época 
já nutria um grande amor pela cidade de Ceará-Mirim. Suas férias 
e feriados eram passados entre o engenho Santa Rita, onde Dona 
Idalina – irmã de dona Gracilde, tia de Bartola, que tinha uma 
casa no engenho, e outra na praia de Muriú. Na praia, circulava 
com seus primos entre a casa de dona Idalina e a sua casa, pois 
seus pais também tinham casa de veraneio naquela praia.

Esse convívio tinha origem na grande amizade que Bartolomeu  
nutria pelos seus primos, filhos de dona Idalina, Márcio e Raimun-
do, companheiros inseparáveis principalmente nas férias escolares. 
Pescarias e caçadas eram seus divertimentos preferidos, igual às 
crianças daquela época.
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Geraldo José, esposa e filho – Irmão



ADOLESCÊNCIA

De 1961 a 1964 cursou o científico no colégio Marista Santo 
Antônio. Por ter uma altura privilegiada logo é convidado 

para o time de basquetebol no juvenil do América F.C. Depois 
passa a residir na Avenida Prudente de Morais, nº 851, em um 
prédio de apartamentos quase em frente a onde se encontra  
o supermercado Nordestão. O grande artista plástico e poeta 
Newton Navarro, que dá nome à bela e imponente ponte sobre  
o rio Potengi, que liga os bairros da zona norte de Natal e diversos 
municípios do litoral norte, teve sua construção iniciada em 24 
de outubro de 2004 e concluída em 17 de novembro de 2007.  
A inauguração deu-se quatro dias após o término da obra. 

O artista homenageado era amigo de seu irmão Paulo de 
Tarso e morava nesse mesmo prédio. Também residia nas pro-
ximidades o jornalista Marco Aurélio de Sá, de quem veio a  se 
tornar grande amigo e de sua futura esposa Maria Verônica.

Começou a despertar para a literatura e editou com Djair 
Pereira de Macedo e Marco Aurélio de Sá o jornalzinho do colé-
gio. Marco Aurélio posteriormente foi proprietário de jornal em 
nossa cidade, O JORNAL DE HOJE, que circulou por 18 anos 
e teve sua última edição em abril 2015. Nesse mesmo ano recebe 
prêmio literário pelo seu primeiro conto denominado “Diabetes”.
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O conto tem como tema principal a estória de um indi-
víduo que, com receio de morrer de doença pulmonar, resolve 
deixar de fumar. Para isso se utiliza de uma fruta bem nordestina, 
a pitomba. Todas as vezes que tinha vontade de fumar chupava 
uma pitomba. Por ser fruta sazonal um belo dia acaba a safra  
e o individuo fica sem o recurso da pitomba. Resolve substituí-la 
por um confeito (bala) de hortelã. Resultado: morre de diabetes.

Obteve o primeiro lugar. Nesse seu primeiro conto, já po-
demos observar na composição do texto o humor sátiro que 
havia no futuro escritor. Relata que um dos membros da comis-
são julgadora era o escritor Ney Leandro de Castro, que assim 
definiu o conto de Bartolomeu: “um leve humor machadiano”.

Com grande vocação para o magistério, em 1964 deu iní-
cio à sua carreira de professor no Colégio Marista. Fez concurso 
aberto na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

Bartolomeu - Formatura
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– SUDENE e ganhou bolsa de estudo para cursar Veterinária 
na UFCE em Fortaleza.

Em conversas, costumava dizer que em sua casa o seu irmão 
Paulo de Tarso, hoje poeta conhecido e elogiado no meio, era tido 
e havido como o inteligente da família e, por isso mesmo, estava 
destinado a ser médico.

Já Bartolomeu, mais traquino e pouco dedicado aos es-
tudos, seria agrônomo ou veterinário. Como ele disse: alguma 
coisa ligada ao campo. Certa vez seu pai vendo o seu desinteresse 
pelos estudos, o chama e pergunta se ele realmente quer estudar. 
Caso contrário, o levaria para trabalhar com ele e ensiná-lo sua 
profissão. Bartolomeu prontamente afirma que queria estudar.

Por trás dessa informação está o que relatou em uma de 
nossas conversas: “fui estudar com medo de quando estivesse 
conversando com uma pretendente a namoro ela me perguntasse 
onde eu estudava e eu tivesse que dizer que não estudava” (risos).

Cursou o ginásio em oito anos. Dois anos para cada ano letivo 
e em colégios diferentes. Em suas brincadeiras, ele costumava dizer 
que como Paulo de Tarso era realmente muito inteligente, ele sem-
pre o considerou um superdotado. Dizia em tom de brincadeira: 
para a família Paulo era inteligente e ele era negligente.
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Casamento



Fase ADULTA

Um ano depois, sentindo sua falta de vocação no curso de 
veterinária, desistiu e retornou à Natal, onde iniciou o cur-

so de farmácia e bioquímica da UFRN. Pouco depois, passou  
a lecionar química no Atheneu Norteriograndense. Em seguida, 
é convidado para coordenar o CECINE – Centro de Ensino de 
Ciência do Nordeste. Por suas características de liderança e inte-
ligência, iniciou sua atuação na política estudantil.

Em 1965, começa a namorar Maria Verônica Marques, com 
quem se casa três anos depois. Também professora de química 
e administradora acadêmica.  Pitoresco e, ao estilo Bartolomeu, 
foi o que disse a Verônica para convencê-la a se casar com ele: 
“Vera, vamos se casar, pois agora sou professor do Atheneu”.

Começa a lecionar química na Escola Técnica Federal do 
Rio Grande do Norte. No final de 1968, conclui o curso de far-
mácia e é escolhido pelos colegas para orador da turma. Nasce 
sua primeira filha Ana Cláudia, hoje bacharela em direito.

Entre os anos de 1967 a 1971 montou com o professor 
Marcone os laboratórios da química da UFRN. Sempre agindo 
com muita probidade e correção, logo é convencido pelos colegas 
e se candidatar a Presidente da Associação Farmacêutica do Rio 
Grande do Norte. Monta os laboratórios de química e, em 1968, 
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inicia a docência na UFRN, ensinando química geral e inorgâ-
nica como professor-fundador do Departamento de Química da 
UFRN, convidado pelo professor Marcondes que tempos depois 
veio a ser diretor do Atheneu Norte-rio-grandense.

Em 22 de janeiro de 1971 nasce seu segundo filho, Breno 
Luiz, que veio a se formar em veterinária.

Entre 1972 e 1975 – vai para Recife cursar o mestrado de 
físico-química na UFPE, enquanto lecionava química analítica na 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fai morar na Cidade 
Universitária em uma casa dita mal assombrada, em virtude de 
alguns fatos estranhos ocorridos quando lá morava. Desde algum 
tempo já vinha escrevendo e engavetando contos e poemas. Nasce 
em 22 de dezembro de 1974 sua terceira filha, Ruthe Helena, que 
segue a carreira de bióloga. Metódico, calculava o nascimento 
dos filhos para que nascessem nos períodos de férias.

Entre 1976 e 1977 passou a exercer os cargos de Coordena-
dor dos Cursos de Química e membro do CONDEP da UFRN.

Entre os anos de 1978 a 1982 viaja à São Paulo para cursar 
o doutorado em físico-química na USP. Prossegue escrevendo e 
engavetando poemas avulsos. Publica a monografia: “Estudo de 
Relações Íon-Química em Fase Gasosa por Ressonância Ciclo-
trônica de Íons.” Publicou, ainda, outros trabalhos em revistas 
especializadas nacionais e estrangeiras.

Em uma das suas revelações disse que idealizava ganhar o 
prêmio Nobel de química. Difícil sim, impossível não. Repe-
tia, parafraseando o poeta Fernando Pessoa “tudo vale a pena 
quando a alma não é pequena”. Confessou que nunca entendeu 
porque seus artigos sobre química eram publicados em revistas 
internacionais, entretanto seu nome como cientista não chegava 
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nem a Ceará-Mirim. Todo seu reconhecimento nessa área era 
internacional, fora de nossa aldeia.

De 1983 a 1986 dirigiu a Divisão de Laboratórios da Com-
panhia de Recursos Minerais do RN (CDM). Passou a lecionar 
físico-química na UFRN.
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O FAZENDEIRO

Inicia um velho desejo da lida no campo e começou um pequeno 
rebanho para a produção de leite em um sítio adquirido de 

Dix-Huit Rosado, padrinho de Verônica, em São Gonçalo do 
Amarante-RN. Esse sítio outrora pertencia a seu sogro Nezinho 
(Manoel Marques), onde residia com a família. Em virtude de 
problemas financeiros seu Nezinho resolveu vender o sítio e o 
ofe receu ao amigo Dix-Huit, que o compra sem maiores delongas.

Em seguida, o proprietário solicitou do comprador um 
prazo de trinta dias para deixar o sítio, no que o amigo Dix-Huit 
respondeu: “Nezinho eu comprei o sítio pra lhe ajudar, não tenho 
nenhum interesse no sítio, e sendo assim não existe pessoa melhor 
pra tomar conta dele do que você”. E assim foi feito, ficou com 
o sítio por mais de trinta anos, até o dia da sua morte em 1975.

Anteriormente, Dix-Huit comprou outro sítio próximo no 
distrito de Barreiros e montou uma olaria bastante sofisticada 
para a época. Após o falecimento de Nezinho, a propriedade  
ficou sob os cuidados de seu cunhado Francisco Revoredo. Nessa 
época, em uma de suas visitas ao sítio, Bartolomeu, carinhosa-
mente chamado de Bartola, mostrou interesse em adquiri-lo  
e a aquisição foi feita diretamente ao proprietário.
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A amizade de Dix-Huit com os irmãos Revoredo era anti-
ga. Dois dos irmãos eram oficiais da polícia militar e Dix-Huit 
era oficial médico. Foi o cunhado se seu Nezinho, Sebastião 
Revoredo, que depois alcançaria o posto de coronel, e seria sub-
comandante da policia militar, delegado da região oeste por mais 
de quinze anos e interventor da cidade de Mossoró, que lançou, 
pela primeira vez, no âmbito da policia militar, a candidatura 
de Dix-Huit a deputado estadual, iniciando a sua vida política. 

Entre 1987 e 1992 retornou à Coordenadoria do Curso de 
Química na UFRN e leciona História da Química em curso de 
pós-graduação. Vendeu a chácara em São Gonçalo do Amarante 

Casa grande da fazenda “Águas de Março” Maxaranguape RN
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e adquiriu uma fazenda que denominou de “Águas de Março”, 
no vale do rio Maxaranguape.

Nessa propriedade costumava passar os fins de semana 
com a família. Dedicou-se à criação do gado jersey leiteiro e ao 
plantio de frutas no vale. Funda com agricultores da região uma 
cooperativa de fruticultura. Nessa época, eu era funcionário do 
Banco do Brasil em Ceará-Mirim e tinha uma chácara na região  
e também plantava frutas. Associei-me à cooperativa que teve vida 
curta. O sistema de cooperativa nunca funcionou bem em nosso 
Estado. Poucas são as que tiveram algum sucesso. Isso acontecia 
em vista de seus presidentes se posicionarem como donos, no bom 
sentido, pois chamava para si todas as dificuldades para mantê-las 
funcionando. Cito algumas sempre ligadas ao ouro branco do 
nordeste: o algodão, com especial atenção para o algodão fibra 
longa, popularmente conhecido como mocó ou algodão Seridó. 
Cooperativas de Umarizal, São Tomé, Apodi, Martins, Açu... 

O nome mocó (kerodonrupestris) vem do roedor muito 
comum nas regiões mais produtoras desse tipo de algodão, prin-
cipalmente no Seridó.  

Entre 1994 e 1996 lecionou no curso de especialização em 
ensino de química da UFRN. Verônica fica entre 1983 a 1993 
presidindo a COMPERV. No início da gestão de Verônica à frente 
da COMPERV, Bartola iniciou ali uma prestação de serviços que 
durou pouco mais de um ano. Deu início à pesquisa da história 
e estórias de Ceará-Mirim.
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Formas de açúcar feitos com madeira.
Engenho Mucuripe, Ceará-Mirim.



O ESCRITOR

De 1997 e 1998 aposentou-se e começou a organizar o livro 
Lugar de Estórias. Nessa época já era sólida nossa amizade 

e a admiração era mútua.  Orgulho-me de ter sido um dos esco-
lhidos para constar entre as pessoas às quais ofereceu aquele seu 
primeiro trabalho, fruto de sua pesquisa que resultou em contos 
que ao longo do tempo vinha escrevendo e guardando. No au-
tógrafo, fiquei comovido e agradecido com o que ele escreveu:

Ormuz:

No meu LUGAR DE ESTÓRIAS
existe lugar pra nossa amizade,
antiga como uma boa recordação.

JBartolomeu
12/11/98

O livro foi publicado e concorreu ao prêmio da União  
Brasileira de Escritores (UBE) com patrocínio da Xerox do Brasil, 
obtendo o primeiro lugar. Foi lançado no Solar Bela Vista com um 
grande público formado principalmente por amigos, ex-alunos  
e admiradores. Eu estava presente. 
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Bartolomeu e o representante da Xerox

O livro caracterizou-se por utilizar a linguagem pratica-
mente desaparecida nos dias de hoje, típica dos trabalhadores 
do interior do Estado, com foco nos que habitavam as áreas ca-
navieiras, tanto os que trabalhavam no campo, na preparação da 
terra, colheita corte e transporte da cana-de-açúcar, por exemplo: 
os plantadores, colhedores, cambiteiros, ficheiros, apontadores, 
capatazes, balanceiros, “empeleiteiros” (empreiteiros) etc., e os que 
trabalhavam diretamente nos engenhos banguês na produção de 
açúcar mascavo e rapadura, responsáveis pela moagem, cozimen-
to, purga, branqueamento, secagem e por fim a embalagem. Esta 
última executada por alguns poucos habilidosos trabalhadores.
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Para fabricar a embalagem da rapadura, o trabalho era 
executado por pessoas com habilidade especial, pois as rapaduras 
eram embaladas na própria palha da cana e depois acomodadas 
em garajais (armação feita com varas de marmeleiro, onde eram 
acondicionadas as rapaduras) e seguiam em caminhões com des-
tino ao mercado de outros municípios, principalmente o sertão 
e o Seridó. 

O abastecimento dos municípios e distritos próximos era feito 
em lombo de animal de carga. Os engenhos de Ceará-Mirim eram 
conhecidos pela qualidade de seus produtos e tinham no vizinho 
Estado do Ceará um grande consumidor, de nossas rapaduras.

No eito trabalhavam os alimentadores da moenda, o puxa-
dor do bagaço, que tinha a função de distribuir o bagaço em um 
pátio (bagaceira) para secagem e posteriormente retornava para 
alimentar as caldeiras. O mestre-de-açúcar, principal homem 
da produção, era o responsável pelo cozimento e o ponto ideal 
para retirar o melaço do fogo para o enchimento das formas e o 
foguista que trabalhava na alimentação da caldeira.

Nas formas de madeira, de formato arredondado medindo 
1,2 metro de altura, tinha a parte de cima (boca) maior que a de  
baixo (pé), justamente para pressionar o melaço durante a se-
cagem, transformando-o em açúcar mascavo. Existia no pé da 
forma que ficava em contato com o chão da casa de purgar, um 
furo por onde escorria o mel durante a secagem, chamado de 
mel-de-furo, pois escorria do furo existente na forma de madeira. 
Por ser muito forte em sua concentração, era utilizado na cura 
de bronquites, gripes e resfriados e ainda costumava ser receitado 
para os garotos desnutridos. Entrava nas receitas de todo tipo de 
garrafadas que prometiam curas milagrosas.
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Para os que trabalhavam na produção de aguardente, além 
de toda a estrutura utilizada na moagem, havia também o res-
ponsável pela destilação/graduação alcoólica, a medição das car-
gas de aguardente que se compunha de dois barris geralmente 
com capacidade de 50 litros cada, que eram transportados por 
animais de carga.

Os compradores, conhecidos como aguardenteiros, eram os 
responsáveis pela sua distribuição nos distritos, nos municípios 
mais afastados, nas bodegas e até mesmo nos barracões, que 
proprietários mais afortunados mantinham em suas fazendas.

O livro Lugar de Estórias foi lançado no Solar Bela Vista 
com um bom público, principalmente amigos e admiradores de 
Bartola. Posso dizer que nesse dia ele era só felicidade. 

Entre 1999 e 2001 foi aprovado em concurso e volta a le-
cionar na UFRN. Publica, pela Editora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – EDUFRN, a segunda edição do seu 
livro Lugar de Estórias. Nessa época nascem Arthur e Thomaz, 
seus primeiros netos, filhos de Breno Luiz. 

Contou que somente começou a ler o restante da obra de 
Guimarães Rosa depois que disseram que ele era escritor. Isso 
porque identificaram seu estilo muito parecido com o do gran-
de João Guimarães Rosa, autor de vários obras literárias, sendo 
a mais conhecida delas Grandes Sertões: Veredas. Resumia-se 
como um contador de estórias, pois as escrevia sem nenhuma 
pretensão maior. Gostava da espontaneidade. Comparava-se ao 
maior poeta sertanejo da região nordeste, Patativa do Assaré, no 
tocante à intuição no trato das palavras. Naturalmente, guardada 
as devidas proporções, segundo Bartola, ele era um gênio. 

Conheci o poeta Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa 
do Assaré, no Rio de Janeiro nos anos 1970. Homem de gestos 
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simples chegando quase à singeleza. De estatura baixa, rosto en-
rugado e queimado pelo sol, na lida diária como dizia puxando 
enxada de sol a sol na rotina de plantar e de colher, atividade que 
depois da poesia, eram as que lhe davam mais prazer e satisfação. 

Nessa época, havia um grupo de jovens atores que estu-
davam a poesia de Patativa. A convite de um deles apresentei  
o poema musicado “A Triste Partida”, em um apartamento de um 
deles no centro do Rio. Quando terminei de cantar o mais longo 
poema musicado do nosso cancioneiro, com dezenove estrofes 
e cada uma composta por oito versos, estávamos todos muito 
emocionados e comovidos com a estória tão bem retratada em 
seus versos dos milhares de retirantes nordestinos, que forçados 
pelas grandes secas, deixam seu torrão em busca de melhores 

Na Livraria Siciliano no lançamento do livro Tempo de Estórias
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condições para suas famílias. A Triste Partida é o mais conhecido 
poema de sua autoria, foi gravada por Luiz Gonzaga no ano de 
1964. Contam que Luiz Gonzaga ouviu pela primeira vez em 
uma feira livre em Campina Grande, tocado por um violeiro 
da região. Perguntou ao homem: essa musica é sua? O violeiro 
responde que não, disse ser de Patativa do Assaré, poeta que 
mora no Crato no Estado do Ceará. Duas semanas depois Luiz 
Gonzaga chegava ao Crato para visitar o poeta e pedir autorização 
para gravar a música.
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Setembro passou 
outubro e novembro 
já tamo em dezembro 
meu Deus, que é de nós 
assim fala o pobre 
do seco nordeste 
com medo da peste 
da fome feroz.

A treze do mês 
ele fez experiênça 
perdeu sua crença 
nas pedra de sal 
mas noutra esperança 
com gosto se agarra 
pensando na barra 
do alegre natal. 

Rompeu-se o natal 
porém barra não veio 
o sol bem vermeio 
nasceu muito além 
(Meu Deus, meu Deus) 
Na copa da mata 
buzina a cigarra 

ninguém vê a barra 
pois barra não tem.

Sem chuva na terra 
descamba janeiro 
depois fevereiro 
e o mesmo verão 
entonce o nortista 
pensando consigo 
diz: “isso é castigo 
não chove mais não”. 
 
Apela pra março 
que é o mês preferido 
do santo querido 
Senhor São José 
mas nada de chuva 
tá tudo sem jeito 
lhe foge do peito 
o resto da fé.

Agora pensando 
ele segue outra tría 
chamando a famía 
começa a dizer 
eu vendo meu burro 

POEMA A
TRISTE PARTIDA
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meu jegue e o cavalo 
nós vamo à São Paulo 
viver ou morrer.

Nóis vamo à São Paulo 
que a coisa tá feia 
por terras alheias 
nois vamo vagar 
se o nosso destino 
não for tão mesquinho 
daí pro mesmo cantinho 
nois torna a voltar. 
 
E vende seu burro 
jumento e o cavalo 
inté mesmo o galo 
vendero também 
pois logo aparece 
feliz fazendeiro 
por pouco dinheiro 
lhe compra o que tem. 
 
Em um caminhão 
ele joga a famía 
chegou o triste dia 
já vai viajar 
a seca terríve 
que tudo devora 
ai, lhe bota pra fora 
da terra natal.

O carro já corre 
no topo da serra 
olhando pra terra 
seu berço, seu lar 
aquele nortista 
partido de pena 
de longe da cena 
adeus meu lugar.

No dia seguinte 
já tudo enfadado 
e o carro embalado 
veloz a correr 
tão triste coitado 
falando saudoso 
um seu filho choroso 
exclama a dizer: 

- De pena e saudade 
papai sei que morro 
meu pobre cachorro 
quem dá de comer? 
já outro pergunta: 
- mãezinha, e meu gato? 
com fome, sem trato 
mimi vai morrer. 
 
E a linda pequena 
tremendo de medo 
-” mamãe, meus brinquedo 
meu pé de fulô?” 
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meu pé de roseira 
coitado ele seca 
e minha boneca 
também lá ficou. 
 
E assim vão deixando 
com choro e gemido 
do berço querido 
céu lindo e azul 
o pai pesaroso 
nos fio pensando 
e o carro rodando 
na estrada do sul.

Chegaram em São Paulo 
sem cobre quebrado 
e o pobre acanhado 
percura um patrão 
só vê cara estranha 
de estranha gente 
tudo é diferente 
do caro torrão. 
 
Trabaia dois ano 
três ano e mais ano 
e sempre nos plano 
de um dia voltar 
mas nunca ele pode 
só vive devendo 
e assim vai sofrendo 
é sofrer sem parar. 

Se arguma notíça 
das banda do norte 
tem ele por sorte 
o gosto de ouvir 
lhe bate no peito 
saudade de móio 
e as água nos zóio 
começa a cair. 

Do mundo afastado 
ali vive preso 
sofrendo desprezo 
devendo ao patrão 
o tempo rolando 
vai dia e vem dia 
e aquela famía 
não volta mais não. 
 
Distante da terra 
tão seca, mas boa 
exposto à garoa 
a lama e o baú 
faz pena o nortista 
tão forte, tão bravo 
viver como escravo 
no norte e no sul.
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Patativa do Assaré - 2000
Foto:Valdecy Alves
http://valdecyalves.blogspot.com
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Essa carga informativa deveu-se à sua avó, angicana (nascida 
em Angicos-RN), que, segundo ele, era uma grande contadeira de 
estórias, que tinha o linguajar cabugiano(região do Cabugi-RN). 
O pai era pernambucano de Aliança, hoje Nazaré da Mata, da re-
gião canavieira no agreste do Estado, semelhante a Ceará- Mirim. 
A soma desses três dialetos resultou na sua maneira ímpar na 
escrita de seus contos. Eles sempre eram avaliados por sua esposa, 
sua mãe e mais uns dois ou três amigos mais íntimos. Por isso, 
quem primeiro descobriu o talento de Bartolomeu para a escrita 
foi sua mãe dona Gracilde.

Autografando o livro Estórias Quase Cruas
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Entre 2002 e 2005 assinou contrato com a Editora Bagaço 
em Recife e publicou o livro “Estórias Quase Cruas”. Lançou tam-
bém o livro infantil “O Fantasma Bufão”, que dedicou aos netos, 
e a terceira edição de Lugar de Estórias, revisada e aumentada já 
pela Editora Bagaço. Decepcionado com o fraco desempenho 
dos estudantes e também a maneira despojada que alguns fre-
quentavam a sala de aula, resolve deixar de vez de lecionar.

Em conversa com seu cunhado e grande amigo Manoel 
Marques, relatou que em dado momento havia proibido os alunos 
a assistirem aula de sandálias tipo japonesa. Certa vez, adentra 
a sala de aula, calçando as tais sandálias, um aluno descendente 
de família japonesa que ele sabia ser efetivamente pobre e, por 
isso mesmo, talvez não tivesse condições de comprar sapatos,  
o que certamente não era o caso dos demais alunos.

Um desses alunos, querendo ser mais engraçado, levantou-
-se e diz em tom de deboche: professor, o japa está de sandálias! 
Bartolomeu, de raciocínio rápido, e para evitar constrangimento 

 Fazenda Aliança – São Paulo do Potengi RN
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ao aluno, mais uma vez sai com uma das suas tiradas: “ele pode 
porque é japonês e você não é. Usando sandálias na minha sala de 
aulas só se for japonês”. O engraçado certamente ficou sem graça.

De 2006 a 2008 presidiu a Cooperativa Cultural da UFRN. 
Associa-se ao Cine Clube de Natal e a União Brasileira de Escritores 
 - UBE. Vende a fazenda Águas de Março e adquiriu a fazenda 
Aliança, no município de São Paulo do Potengi. Associa-se ao 
seu filho Breno e inicia a criação de ovinos e caprinos. Nasceram 
seus netos Heitor e Hérico, filhos de sua filha Ana Cláudia.

Quando estava em São Paulo cursando o doutorado e Verônica 
o mestrado, resolveram morar no Butantã, pois ficava perto da 
Universidade. Seus programas de fins de semana eram todos  
voltados para os filhos. Parques e zoológicos não faltavam em sua 
programação.

Na Universidade tinha um colega sulista que sempre gostava 
de pegar no pé dos nordestinos. Sempre que encontrava Bartola  

 Fazenda Aliança – São Paulo do Potengi RN
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o tratava como bichin falando o nordestinês dos sulistas petu-
lantes que se acham superiores aos nordestinos. Um dia Bartola 
resolveu se vingar. Estava ele na mesa do restaurante da universi-
dade quando se aproxima o tal sujeito e vai logo dizendo: “bichin 
como vai, notícias da terra”? Bartola não esboçou nenhuma reação 
a mais uma chateação. Pediu que ele se sentasse, coisa que nunca 
havia feito, e começou a relatar o seguinte episódio.

“Amigo você sabe por que eu estou aqui”? Onde o espantado 
gaiato responde um tímido não, intrigado com o repentino con-
vite de se sentar à sua mesa. Bartola continuou: ”Meu pai é um 
grande chefe político no Rio Grande do Norte. Infelizmente 
numa desavença matei uma pessoa e ele me mandou aqui pra 
São Paulo para que eu não fosse preso. Acontece que o cara 
que eu matei me sacaneava muito menos que você”. Silencio 
total. Bartola continuou comendo enquanto o interlocutor 
saiu de mansinho sem nada dizer. Desde esse dia cessaram 
as brincadeiras, como também a presença incômoda daquele 
paulista gaiato. 

Espírita e kardecista, também físico-químico, falava sobre 
a harmonia do universo. Sua religião era muito voltada para 
essa harmonia. A sua escrita deve muito a essa visão que tinha 
do universo onde tudo se completa numa grande corrente onde 
todos os elos se ligam. Gostava de ouvir os simples. Frequenta-
dor de feiras livres adorava trocar dois dedos de prosa com os 
feirantes e frequentadores das feiras livres, conhecidos e os que 
não conhecia, pois era de fácil convívio, sempre dava um jeito 
de se chegar. Muito comunicativo, logo havia varias pessoas em 
seu redor para ouvi-lo. No tocante a piadas, era imbatível. Nesse 
mister podia passar horas a fio sem repetir nenhuma delas. E ria 
mais que todos com as piadas que contava.
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Em suas propriedades, principalmente em “Águas de Março”, 
na beira do rio Maxaranguape, que ficava nos arredores da Colônia 
Agrícola Dom Marcolino Dantas, à noite era comum visitar essas 
pessoas em suas casas e conversar até altas horas. A vizinhança toda 
acorria àquela residência para ouvir suas estórias e piadas.

Sempre gostou da natureza e da liberdade que o campo lhe 
propiciava. Quando ainda não tinha propriedade rural, juntava os 
sobrinhos e fazia acampamentos distantes da cidade. Gostava de 
acampar junto às lagoas. Era do tipo escoteiro, sem nunca tê-lo 
sido. Posteriormente, quando adquiriu sua primeira propriedade, 
mantinha uma coleção de botas e chapéus. Todo sobrinho que lá 
chegava ele dava um par de botas, um chapéu e dizia: agora você 
já pode andar no campo. Transformava-se em criança quando 
estava na companhia dos pequenos. Era aquele tio que todos 
gostariam de ter.

Na fazenda, fazia armadilhas para capturar preá (caviaapre-
ra) – roedor silvestre muito encontrado tanto na região agreste 
como no sertão – criava e pegava passarinhos com alçapões, que 
era uma grande diversão para os sobrinhos, além da pesca de pia-
bas e pitús (macobrachiuscarcinus) também conhecidos como 
camarão d’água-doce que eram fartos no Rio Maxaranguape. 
Enfim, tudo que os garotos gostavam ele fazia com a maior 
satisfação, pois naqueles momentos, também se transformava 
em um deles. À noite acendia fogueira e reunia a sobrinhada em 
sua volta para contar estórias. Sempre foi um grande contador 
de estórias.

Foi pela sua mão que entrei de vez na literatura. O meu 
primeiro livro Genealogia dos Troncos Familiares de Goianinha 
- RN, o qual passei cinco longos anos escrevendo, ele participou 
como confidente e incentivador daquele trabalho. Vibrava e me 
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Com filhos e sobrinhos em acampamento

Na colônia D. Marcolino conversando com agricultores
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estimulava quando eu atingia um número expressivo de almas 
catalogadas.

Lancei o livro em 2008 e ele era um dos que mais vibrava 
com minha vitória. Nos agradecimentos eu escrevi:

“Ao meu amigo Bartolomeu Correia de Melo pelo incen-
tivo e estímulo dispensados desde o início desse trabalho 
e, principalmente, por ter acreditado em sua realização”. 

E não ficou por aí. Começou a me estimular novamente 
para que eu transformasse em livro algumas crônicas que vinha 
escrevendo e publicando, inicialmente no Jornal Tribuna do 
Norte e depois em O Jornal de Hoje, sobre a Praia da Pipa. 
A princípio essas crônicas eram escritas com a única intenção 
de desmistificar as muitas estórias que eram contadas sobre  
a Pipa, principalmente pelos ditos guias turísticos improvisados, 
geralmente pessoas que estavam a pouco tempo na região, que, 
no afã de transmitirem algum conhecimento, criavam estórias 
fantasiosas ou repetiam o que ouviram dizer, terminando por 
confundir ainda mais o turista.  

Topei o desafio e comecei a juntar o material, Em muitas 
dessas crônicas, antes de publicá-las, mostrava-as para ele e dis-
cutia sobre a composição das mesmas. Não raro aceitava suas 
sugestões e ao final os textos ficavam melhores.

Quando a boneca estava pronta, solicitei que ele fizesse o 
prefácio. Após algum tempo perguntei a ele novamente sobre  
o prefácio e ele me disse:

“Irmão (às vezes me tratava assim) vou lhe fazer uma su-
gestão, peça a Wodem Madruga que é muito meu amigo 
e tenho certeza que ele vai gostar de fazer esse prefácio.”
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Entreguei uma cópia da boneca a Woden, porém não deu 
certo. Por fim o prefacio foi feito pelo jornalista Vicente Serejo. 
Quando do lançamento do livro em 2012, Bartola já havia fale-
cido. Nas dedicatórias lhe fiz o seguinte agradecimento: 

“Dedico ao meu inesquecível amigo Bartolomeu Correia 
de Melo que muito me incentivou na arte de escrever.”

Essas crônicas que publicava tanto no jornal como em 
meu blog www.ormuzsimonetti.blogspot.com sempre alguém 
se manifestava quando lia no jornal, por telefone, porém no 
blog deixava registrados seus comentários que vinham de todo 
o Brasil e até mesmo de pessoas que conheciam a Praia da Pipa 
e moravam fora do país.

Em uma dessas das crônicas que fiz sobre os tiradores de 
coco da Pipa e Tibau do Sul, assim ele se manifestou: 

“Meu amigo e irmão Ormuz, seus textos estão cada vez 
melhores! Esse agora extrapolou. Está leve e fluido, escor-
rendo direto das veias até o coração. E note-se, minhas 
saudades não moram na Pipa, mas subi nos coqueiros, 
pela sua descrição. (No livro A Praia da Pipa do Tempo 
dos Meus Avós - pagina 234).”

Antes do lançamento do livro, Manoel Marques, seu cunha-
do, verificando o computador de Bartola, encontrou o prefácio 
que ele havia começado a escrever. Infelizmente não houve tempo 
de concluir.

http://www.ormuzsimonetti.blogspot..com/
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Lançamento do livro de Genealogia
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“Ormuz (também nome de pedaço de mar) Barbalho 
Simonetti, derna de menino, na benção de São Sebastião, 
tornou-se afilhado da Praia da Pipa.
Entre falésias e horizontes, Ormuz (nome de pedaço de 
mar) passeia na paisagem humana e poética dessa praia 
merecidamente sua.
Derna que tornado ciente de sua gente, da vida da Pipa, 
está na vida de Ormuz Simonetti. Passeia no tempo e no 
espaço na paisagem humana e poética dessa beira-mar.
Acalentado pelas cantilenas das marés.
Jogou naquele mar a rede da memória e pegou antigas 
relembranças. 
Tão na beirinha que, na maré alta, as ondas mais enxe-
ridas o visitam.
Velhice bordejando.

Menino esperto e buliçoso [...]”

 Em seguida eu escrevi: 

“Para minha grande tristeza, ocorreu que no dia 18 de 
julho de 2011, Bartolomeu encantou-se. Foi escrever 
suas sabenças em outra dimensão. Não lhe foi possí-
vel concluir esse posfácio, chamado que foi antes do 
combinado. Porém, o que deixou escrito, encontrado 
posteriormente em seu computador, reflete todo o seu 
poder de síntese na beleza de uma linguagem aprendida  
e concebida no Ceará-Mirim de sua infância, adoçada 
pelo mel dos antigos canaviais a ondular suas relembran-
ças de menino traquina e observador, criado na liberdade 
sadia da bagaceira dos engenhos.”
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Bartola faleceu no Hospital do Coração em Natal depois 
de idas e vindas de internamentos. Sabia tudo sobre sua doença. 
Era imbatível mesmo nas piores situações que enfrentou durante 
todos os anos que lutou contra a doença devastadora que aos 
poucos lhe tirava as forças, mas não conseguia lhe tirar o humor, 
nem a vontade de viver. Sempre esteve pronto a transformar  
a dor e o sofrimento em esperança e alegria. Nos últimos anos 
que lutou bravamente contra a enfermidade, nunca o vi em seu 
olhar o menor sinal de medo, revolta ou desespero do que estava 
por vir. Pelo contrário, sempre o encontrei com um semblante 
sereno e pronto para dar uma gostosa gargalhada ao menor sinal 
de uma boa piada, muitas vezes contada por ele mesmo.

Em uma das suas últimas internações pergunta a seu cunha-
do Manoel Marques, que sempre o visitava se sabia o significado 
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da limitação da felicidade. Diante da resposta negativa do cunhado 
ele explicou: 

“Hoje Breno passeou comigo pelo corredor do hospital 
em uma cadeira de rodas. Fazia tempo que não podia 
fazer isso. E isso, embora pouco, era para mim a limitação 
da minha felicidade”.

Um dia o visitei no leito da UTI. Chequei devagar pen-
sando que ele estivesse dormindo. Quando ele percebeu minha 
presença abriu os olhos e disse: 

“chegue pra cá esse menino.” 

E eu timidamente me aproximei de seu leito e após segundos 
de interminável silêncio ele me perguntou:

“Ormuz você pensa pra respirar”?

Ainda surpreso pela pergunta respondi: Não, ninguém 
pensa! Então, ele pensou um pouco me disse: 

“Pois eu penso. A todo instante eu penso se vou conseguir 
respirar mais uma vez”.

Foi aí que me dei conta de sua pergunta e entendi o sofri-
mento pelo qual aquele grande amigo estava passando e mais uma 
a vez a emoção tomou conta de mim. E aquele nó na garganta 
que não se desfazia? Fiquei mudo. Vendo meu constrangimento, 
deu mais uma prova de sua grandeza e humor apurado, virtude 
que manteve até o fim de seus dias. Passou a relatar um aconte-
cimento hilário. Contou-me que no dia anterior, a enfermeira 
cumprindo sua rotina de trabalho, chegou para medir sua pressão.
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E manteve o seguinte diálogo:

“Bom dia seu Bartolomeu! – O senhor dormiu bem? 
– Assim, assim! Após os movimentos característicos do 
trensiômetro, a mocinha olha pra ele com ar de preo-
cupação, e diz: “seu Bartolomeu, sua pressão está muito 
alta! E ele pra não perder a oportunidade, saiu-se com 
essa: “Também, essa menina, você fica o tempo todo ali-
sando meu braço, e ainda não quer que ela suba?”. [risos]

Talvez esse diálogo na realidade nunca tenha acontecido, 
mas foi a maneira genial para me deixar mais à vontade e tornar 
mais alegre aquele ambiente de sofrimento.

Em épocas passadas, um fato semelhante já havia acontecido 
onde fomos parceiros de boas risadas.

Certa vez, por volta dos anos 80, me deslocava pela Rua João 
Pessoa e, ao passar na calçada do Centro Cearense, vi que Bartola 
caminhava bem à minha frente, com passos largos e braços em 
franco movimento como se quisesse voar, andava a passos firmes 
com a cadência de um dobrado militar.

Na sua frente, nessa mesma passada, também caminhava 
uma jovem senhora de quadris avantajados que balançavam feito 
um pudim, ao sabor de suas firmes e elegantes passadas. Vendo 
aquela cena, não resisti. Apressei o passo e chegando perto dele 
perguntei: Bartola, pra onde estás indo nessa velocidade? E ele, 
com aquele sorriso maroto, respondeu de chofre: “eu vou aqui 
no vácuo dessa jamanta, até onde, não sei!”. Dito isso foi uma 
risada só, tanto dele e minha, como dos passantes que ouviram 
nosso diálogo. Assim era ele, espirituoso ao extremo e sempre 
pronto a provocar risos com suas tiradas maravilhosas.  
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Bartola faleceu no dia 18 de junho de 2011 e foi sepultado 
em Ceará-Mirim, terra que amou e respeitou durante toda sua 
vida, no túmulo no qual já estavam sepultados seus pais e sua 
tia Maria Correia. Estive presente no seu sepultamento, para dar 
o último adeus ao amigo. Sabia que iria sentir sua falta todas as 
vezes que estivesse criando um texto e não pudesse dividir com 
ele aquilo que estava escrevendo, pedindo sua opinião e sugestões 
como sempre fazia.
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“A amizade é
uma espécie de
amor que nunca
morre”
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Como disse por várias vezes, ele me 
enviou alguns de seus textos para 
comentários. Seguem alguns desses 
e-mails. 
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----- Mensagem encaminhada -----
De: Bartolomeu Correia de Melo
Para:  Ormuz Simonetti
Enviado: quarta-feira, 16 de janeiro de 2008 22:58:48 GMT-2
Assunto: Velho discurso

REMORSO VENIAL Ou HISTÓRIA 
RECENTE DE UM PAÍS 

TROPICAL

Discurso do Paraninfo das turmas concluintes do Centro 
de Ciências Exatas da UFRN. Prof. José Bartolomeu 
Correia de Melo, Coordenador do Curso de Química, 
na Solenidade Conjunta de Colação de Grau, em 25 de 
agosto de 1992.

Era uma vez, não faz tanto tempo, um país pobre e ignorante, 
mas ainda risonho e franco. Lugar informal como pelada de 

praia, displicente como pagode de boteco. Nação assim vira-lata, 
sem orgulhos de origem, requintes de passadio nem luxos de 
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caráter. Sua crença no trabalho e na justiça era frágil e confusa, 
embora nunca chegasse ao desespero cínico. Sabendo extrair 
graça da própria desgraça, sofria uma história nada exemplar, 
mas com chance de final feliz. Pois mesmo não tendo fama de 
séria, tinha carisma de pátria.

Terra assim de clima preguiçoso, temperado de malícia bas-
tarda, feito conversa morna de camelô. Soprava d’além-mar uma 
simpática brisa de esculhambação venial. Vinha das matas um 
cheiro de marotices inócuas. Chegava das serras um murmúrio 
de safadezas quase indolores. De vez em quando, palavras vazias 
prometiam encher panelas, vergonhas escorregavam das caras para 
os bolsos... Porém, não era somente no jogo do bicho que valia  
o que estava escrito. Sacanagem era palavrão; malandragem, não.

Os velhos lembravam de tempos piores, os jovens improvi-
savam dias melhores. O povão ruminava os seus sonhos, baratos 
e sem atalhos, de quase respeitável singeleza. Anseios usados, mas 
nunca abusados, por barões, cartolas e bicheiros. Com calma 
gingada no andar e fé cabreira nos santos de barro, ia-se levan-
do. Aqui-acolá, dava-se um jeitinho: De haver mais jovens na 
escola que na cadeia, mais fartura nos espíritos que fome nos 
olhares. Então, havia mais desejo os nos carinhos, mais verdade 
nos sorrisos, mais certeza nos abraços. Competência escanteava 
conveniência, inteligência driblava esperteza e todos findavam 
levando seu quinhãozinho de vantagem. 

Euforia mesmo tinha a duração de um carnaval, pois tudo 
demais enjoa. No restante do ano, sobrava somente um otimismo 
ingênuo de copa do mundo, que ainda sempre dava para os gastos.

A gente humilde quase não tinha com quem contar. Mas 
havia camisas comuns dependuradas na porta dos barracos.  
Felicidade não tinha cor, somente trejeitos de namorada esquiva.  
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Se nos campos choviam prantos, antes que brotassem mágoas, floria 
a poesia do verde se espalhando na plantação. E nos erros e acertos 
do povo-criança, ninguém tinha medo de ter esperança. Por isso, 
a juventude esperando saber a hora, tentou não esperar acontecer.

Porém; ai, porém... No dia primeiro de abril, qual ressa-
ca de derrota do flamengo, surgiu goela abaixo um dragão de 
mamulengo. Aliás, um dragão-fêmea, uma dragona, de unhas 
vaidosas, além de enormes e tesudas tetas. Que nem os bichos 
surrealistas do filmes de glauberianos, não tinha pé nem cabeça, 
somente quepe e coturno. Coisa sem forma, com as tripas nos 
miolos, os miolos no rabo, o rabo no coração, o coração no fel, 
o fel na boca e a boca na trombeta, berrando que era filha da 
pátria. E, em nome de sua mãe,(a dela), pegava, matava e comia.

Pegou pela garganta a incauta liberdade e matou a inte-
ligência com estúpidas torturas. Num mastigar truculento de 
suíno, comeu o futuro de minha infeliz geração.

Desafortunada geração de destemida e desvairada desven-
tura. Linhagem valorosa, quase extinta, daqueles que morreram, 
nas selvas e porões, de maltrato ou de metralha.

Sonhos que apodreceram, no injusto anonimato da vala 
comum, sob um céu de estrelas de lata. Nomes que rebrotarão, 
sob o sol da justiça, para a seara da história.

No entanto, sem remorso nem tortura, safou-se das prisões 
uma degenerada cepa. Desavergonhada raça dos que receberam 
três dinheiros e renegam trinta vezes sua nojenta impostura. 
Despudorada linhagem do dedo sujo em riste, na acusação fajuta 
e nas bancadas espúrias dos desgovernos.

Desqualificada linhagem dos que não disseram que sim 
nem que não. Desprezível raça daqueles que hoje proclamam 
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vergonha de permanecerem vivos. Porém no fundo, bem no 
fundo, apenas se arrependem de não se terem também vendido.

Desmotivada linhagem de reponderados ânimos, que es-
perou no amadurecimento quase apático, o conforto rançoso da 
acomodação. E desobrigada de rebeldia ou heroísmo, calou-se 
aos trinta anos, com boca-de-feijão. Desconforme grupo, no qual 
quadradamente me enquadro, inofensivo na derrota, irrelevante 
na vitória. Sou daqueles que agora amargam o dilema flácido 
dos que não arriscaram nem petiscaram. Despreparada raça que 
ainda geme sem fazer força, citando sisuda a síndrome de Rui 
Barbosa. Vendo triunfarem as nulidades, sem nunca aprender  
a ser desonesta.

Para não dizer que não falei de mudanças, digo que o tempo 
esqueceu diferenças, endureceu corações, acordou sonhos e des-
gastou ideais. O país ficou mais pobre e ignorante, mais bisonho 
e fraco. Esperança anda arredia atrás de alguma porta; felicidade 
está vasqueira, no fundo de algum baú. A grande revolução não 
foi romântica, porém semântica. Jeitinho virou mutreta, que 
virou cambalacho, que virou maracutaia. Os discursos agora 
não convencem, apenas confundem. Panelas vazias prometem 
encher palavras, os bolsos se envergonham da cara dos bancos. 
Passou o tempo, mudou o clima. A brisa fede, as safadezas doem, 
um alarido sem-vergonha vem das bandas dum jardim. Agora, 
malandragem é palavrão, sacanagem, não.

Até Macunaíma, por questão de caráter, andou pensando 
em emigrar.

A dragona, de barriga cheia e peitos vazios, alegando dores 
nas costas e fedor no povo, resolveu placidamente aposentar-se. 
Os barões cochicharam mineiramente com os cartolas que, por 
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baixo dos panos, consultaram os bicheiros, buscando certeza 
naquela esquisita vontade.

Então, tangeram a boiada para as ruas, gritando com ardor 
varonil: “Xô, dragona, passa, direto e já!” E ela fugiu garbosamen-
te, pela porta dos fundos, para os confins esquecidos da história. 
Nesse dia de aleluia, fizeram uma farra com um boi do maranhão, 
recitando versos de cordel de inusitada autoria.

Mas barriga vazia não tem lógica nem memória, somente 
roedeira de fome. É impulsiva como sede de justiça, inconse-
qüente como paixão juvenil, alucinada como olhar de desatino. 
Aquele olhar esquisito, de beato nordestino, alumiando sandice, 
profetizando chuva de leite e mel, no sertão. Pois, com revolta 
nos gestos e presságios na voz, surgiu das profundezas do nada 
um santo guerreiro, se afamando salvador.

Grotesco D. Quixote-motoqueiro, com cacoetes de tartaru-
ga ninja. Além da triste figura do seu escudeiro careca e bigodudo, 
ancho de pança, personagem furtiva e parda. Porém, como alegria 
de pobre, tudo durou pouco. De repente, o mocinho justiceiro, 
furta-cor que nem camaleão de rabo preso, encantou-se em dra-
gão-macho, daquilo roxo. Bicho novo e agressivo, modernoso 
todo, filhote de dragona com monstro de seriado japonês.

Esse dragão, faixa-preta a tiracolo, não pega não mata nem 
come; só cheira... Porém, igual a um morcego, sinistro e negro, 
vampiriza o salário, a saúde, a educação e a paciência. E depois 
ronca e bufa mentiras fedorentas, chafurda e respinga lama co-
lorida na cara quebrada e na testa latejante do eleitorado. A dra-
gona, cara-de-mau, tirou o time de campo; o boi-bumbá queria 
revanche no jogo, deram prorrogação. O dragão cara-de-pau, 
fica fazendo cera catimbada, querendo comprar o juiz, mesmo 
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debaixo das vaias da galera. Suprema humilhação, para o resto 
de compostura dos pequenos safados da minha geração.

O povo, pés descalços, repisa as mesmas agudas pedras, 
nos mesmos caminhos reprometidos como novos. Descamisado,  
o chicote da miséria recortando-lhe as magras costelas, Não come 
mel, mastiga abelhas, chorando sobre o leite derramado. Traído, 
sofrido e mal-pago. Se esse povo, coitado, soubesse, ao menos, 
ler e não apenas crer, pediria anulação desse gorado pacto de 
salvação, por erro essencial de pessoa.

Mas, felizmente, desta vez, os anos rebeldes precedem os 
anos dourados. A nova geração, que julgavam apenas adestrada 
para a alienação do consumismo inconseqüente, sem a palavra 
pátria no seu restrito vocabulário, distinguiu fedor de cheiro  
e passado de futuro. Como no conto de Andersen, que a televisão 
nunca contou, a juventude clamou nas ruas que o rei vaidoso 
estava nu, com a mão no bolso do povo. E, nesse país de porno-
chanchadas, nunca se viu nudez mais indecente. Até os garotos 
grafiteiros, sem pena, pediram empichamento, em dia de luto e 
aIegria. Então, os políticos desceram do muro, subiram no muro, 
pularam o muro e atiraram a primeira pedra... Afinal, não há 
pecado mais ofensivo e menos perdoável do que mamar sozinho.

Caros formandos: 

Sou portador das felicitações de todos os mestres da vossa 
vida. Falo agora por todos, que mais vos dariam, se mais lhes 
fosse dado, pelo bem dos homens e pelo belo dos ideais. Mas 
estas palavras são também ofertadas àqueles, da vossa subestima-
da geração, aos quais, por doloso desprezo ou venal desrespeito, 
também foi negado o pão do espírito; a educação. Deploro por 
essa imensa e jovem força de trabalho, que jamais partilhará dos 
saberes e sabores duma ceia acadêmica como esta daqui e dagora. 
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Orgulho-me dos jovens da minha terra, filhos espirituais do 
meu honrado ensino. Envaideço-me pelos formados no des-velo 
das minhas lições precárias, mas sobretudo sinceras.

Ao sentir-me por vós igualado ou mesmo superado, exulto 
o contento de minha discreta missão. Se não atingirmos a ple-
nitude, pelo menos, fujamos da mediocridade. Fostes adiante 
do vosso tempo; bem além do que parecia permitir o estreito 
espaço cívico herdado dos vossos pais e mestres. Nossa escaldada 
geração de reprimidos ânimos, que, de tanto proibida de amar  
a pátria ao seu próprio modo, olha ainda com assombrada incre-
dulidade o horizonte ético onde raia a liberdade. Apontamos mas 
não seguimos vossa trilha, no receio neurótico de perder nossas 
minguadas conquistas. Portanto em nome dessa minha geração, 
quase perdida no tiroteio retórico das demagogias, recito-vos 
humildemente meu Ato de Contrição.

Meus queridos jovens aqui ou aquém presentes: Eu, pro-
fessor, quarentão assumido e conformista arrependido, confesso 
agora à juventude brasileira, toda-poderosa na força dos ideais 
e bem aventurada na transparência dos gestos, que estou roí-
do de inveja pelo vosso amor quase inconsequente à liberdade  
e morrendo de despeito pela vossa imprevisível rebeldia.

Sei que pequei, por muitas vezes, contra vossa espontânea 
natureza, por pensamentos prepotentes e palavras desdenhosas. 
Mascarado na minha caretíce pequei também por atos incoerentes 
e preconceituosas omissões, Por minha culpa, quis ser dono da 
verdade, por minha culpa, sufoquei tantas desculpas; por minha 
máxima culpa, esqueci que também fui jovem e fiquei à-toa na 
vida, somente esperando a morte chegar. 

Mas creio, com renovada convicção, na benevolência dos 
que já sabem indignar-se, mas protestam com pacífica alegria. 
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Confio com renascida boa-fé, no perdão quase displicente de 
quem ainda não cristalizou ressentimentos, mas já aprendeu  
a odiar a injustiça. Portanto, peço e rogo que a santa juventude 
da minha terra, julgue-me com a grandeza do seu coração, nem 
sempre ponderado, mas sempre reto e caridoso.

E para que minha adulta consciência, calejada em pessi-
mismo e hipocrisia, retorne à limpidez dos meus antigos sonhos, 
esperançoso ponho aos vossos pés sem descaminhos o que sobrou 
da minha alma adolescente. Imploro a vós, juventude sempre 
virgem de malícia e corrupção, a maravilhosa graça de convosco 
reaprender o resto do meu destino. E novamente, alegria pintada 
no rosto, ao vosso lado invadir as praças, caminhando contra  
o vento e cantando coisas de amor.

Eram essas as nossas palavras e também o nosso grato aplauso.

Viva aos “caras-pintadas”!!
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----- Mensagem encaminhada -----
De: Bartolomeu Correia de Melo
Para:  Ormuz Simonetti
Enviado: sexta-feira, 28 de março de 2008 08:32:36 GMT-3
Assunto: Saudade

Altas Horas

À memória de 
Maria Alves Correia; tia, madrinha e parteira.

Raspinha de lua minguante; grilos trincando a friagem. Poste 
da esquina, abajourado de mariposas, sem dar bom venci-

mento ao pardume. Casaronas de escuros beirais, umas-noutras 
arrimadas, pareciam cochilar, enquanto o sereno brumoso pu-
nha-se orvalho, embaçando vidraças. Tirante a safadeza dos gatos 
rasgando o sossego dos telhados, nem viv’alma nas sombras da 
ruazinha quase beco.

Um vulto apressado, rente às paredes, virou a esquina. Na 
quarta casa, chegou-se ao vão duma janela. Batidas respeitosas 
soaram ladeira abaixo.
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- Dona Neném?... – toque-toque – dona Neném... – toque-
-toque – dona Neném!...

- Quem chama?! – disse voz malacordada.

- Benedito... Ditim da Jacoca. – anunciou ainda maneiroso.

- Deus te salve, esse-menino! Em que te valho? – atendeu 
mais esperta.

- Zefa-minha entrou nas dores...

- Derna de?...

- Boquinha-da-noite.

- De tempo?

- Diz-que não...

Passos enchinelados trouxeram luz pras brechas da porta. 
Já destramelando, gritou pra dentro:

- Oh, Aleluia; te alui dorminhoca! Atiça o fogo prum cafe-
zinho!

Rangeram as dobradiças. Lamparina mostrou setentona de 
alvura corada, bem-disposta, sem negar idade. Dureza do rosto 
e firmeza da fala não lhe escondiam a ternura. Ele sorriu uma 
careta encandeada.

- Bença?...

- Bençoe. Entra, senta e aguarda. Já lhe aprontam um es-
quenta-bofe.

- Tem precisão, não, madrinha.

- Acalma, home! Peguei teu pai, pego teu filho... Fhum!

-Quede transporte?
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- Falei o jipe de Biel; não tarda, risca aí fora. 

- Não carecia de tanto. Nem meia légua, daqui pra Jacoca... 
Bastava trazer montaria mansa. 

- E minha madrinha inda se garante em riba dum cavalo?

- Ora pois!... No osso, não monto; daí que possuo todo 
arreamento, pra essas horas mesmo.

- Haja saúde, com a devida graça!

- Melhor deixar pro leite do menino que pra cachaça de 
Biel. Fhum!

Falou de mal, prepare o pau. Nisso, chegou o transporte; 
ringindo grilos, motor velho pigarrando. No que ele esbarrou, 
ela botou-se à porta. E foi dizendo, nos conformes da simpatia:

- Se apeie prum moca, compadre, enquanto me avio!

- Deixe proutra vez, minha madrinha; diacho desse carro 
anda mole de estancar e duro de pegar... Se tiro o pé...

Ela espiou pros faróis mortiços, como fossem o olhar do 
carro a confirmar tal desculpa.

- Então aguarde um pisco; já-já apronto meus troços! – re-
cruzada a sala, embiocou na camarinha – Oh, essa-menina, vê um 
cafezim pra Biel! 

E voltou de roupa trocada, caqueando tinidos de ferros  
e frascos numa bruaca de lona puída. Naquilo se dando por 
satisfeita, logo inquiriu mando.

- Vumbora?!

Adélia pediu abença e Ditim largou a xícara num caritó. 
Biel – vrum-vrum! – reatiçou o motor. 
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Sem mais tardar, embarcaram. Foi-se o jipinho, assim meio 
penso, aos traques e puns, fobicando madrugada afora...

Ceará-Mirim, março de 2008

Bartolomeu Correia de Melo
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----- Mensagem encaminhada -----
De: Bartolomeu Correia de Melo
Para:  Ormuz Simonetti
Enviado: segunda-feira, 5 de maio de 2008 22:06:14 GMT-3
Assunto: Conto Inédito

Relancim

Num mote pode caber
muita glosa diferente;

umas, fáceis de esquecer,
outras, ecoam na mente.

Chico Traíra

Pois digo duma estória demais repetida - meio gaiata, meio 
herege - tida como passada em diversos lugares, com dife-

rentes pessoas. Desses muitos contares - uns fativos, outros, nem 
tanto - nenhum com autoria confirmada. Embora com feitio 
de anedota, desde prosas de bodega até escritas de livro, sempre 
referida como sumo de verdade. Segue vagueando, tempo afora, 
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sem rumo, nem dono, feito burro quando foge, sem cor nem 
figura definida. 

Sou bronco; não decifrando leituras, me obrigo na crença 
e valia daquilo visto e ouvido. E muito avistei e escutei, bem 
apontado e melhor contado, pelo doutor Luizim da Ribeira 
- sabença sem pedâncias e lordeza sem bondades. Desse, por 
saudosos tempos, fui chamado “fiel escudeiro”; decerto que jeito 
nobre dele dizer cheleléu. Eu pariceiro menor e honrado, naquelas 
andanças meio malucas, beirando praias e varando taboleiros, 
num prazeroso vaquejo de estórias e cantigas. Como bem, esse 
reconto de agora, preado no Ceará-Mirim, meu finado patrão 
nunca publicou, pois alguém lhe chegara primeiro. Naquela 
macha fineza dele, sempre fora demais escrupuloso pra jamais 
apoderar-se de nadinha constado em livro alheio. 

Ah, nisso dou fé de jura! Garanto estória colhida aos peda-
ços, quase sem desditos, de sisudas bocas. Anotada e discutida, 
rascunhada e relida, revista e reescrita; pois, que Deus o tenha, 
sempre assim procedia. Fazeres estes, quase todos, comigo enxe-
rido, presente ou ciente. Daí, dentre outras, essa bem restou-me 
na lembrança; tanto que, repito nos tintins, querendo troncho 
arremedo daquele jeitão sabido e gozado dele contar coisas.

Era daqui mesmo, esse um; dali das barrancas do rio dos 
Índios. Nascido e criado nas malocas derradeiras que – faz tem-
po - a cheia grande carregou. Que era bugre de pai e mãe, quem  
o encarasse não duvidava. Sem espanto nenhum, pois que, pelas 
várzeas do vale, ainda muito resta de quanta gente bem chegada 
nesta raça. Eu mesmo, por parte de bisavó - diz-que pega a casco 
de cavalo – puxado em cabelo grosso e cara acobreada, tal sangue 
não renego. Atendia por Boré, palavra índia pra dizer corneta. 
Se bem que corneta, corneta de-mesmo, não. Coisa assim que 
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valha mais pra apitão de taquara rachada (de toado estridente, 
que nem seu vozeirão) usado pra espritar reza de pajé. Mas diz-
-que outros mais informados decifram o dito nome como sendo 
apelido ganho pela ruindade malcheirosa do fumo que mascava. 
Bem, seu doutor Luizim ficava matutando entre essas duas ra-
zões. Eu, porém, palpito que assim lhe chamavam, apenasmente, 
como um jeito mais ligeiro ou preguiçoso de dizer Caboré. Pois 
todos falavam num par de olhões acesos, mais afastados do que 
carecia a venta miúda, numa carona redonda de coruja. Mas, 
de qualquer jeito - tirante avulsas pendengas entre sapiências  
e sabichâncias - assim de Boré chamavam a tal presepeira figura, 
de há muito já finada e ainda não esquecida. 

Nos seus tempos de vida e saúde (e bote saúde nisso!) havia, 
sem falhar ano, a festa da “Invenção da Santa-cruz”... Mas, peraí, 
que, nesse meio, vem outra estória. Antes disso, carece lembrar uns 
outros sucedidos. 

O velho cruzeiro da Boca da Mata teve seu lugar primeiro 
defronte à capela de Sant’Águeda, ficada na Rua Grande.

Diz-que o povo, mesmo depois de erguida a matriz, fiel 
aos costumes, teimava na freqüentação da antiga capelinha. Aí, 
no intento de chamar devotos pra igreja nova, a santa-cruz foi 
removida pra defronte da matriz. Porém, mesmo depois da mu-
dança de lugar, o povo continuou rezando mais à santa-cruz que 
à santa padroeira. Então, dali pertinho, bendizer nas barbas do 
padre, mais-e-mais, mostrou-se a preferência. Daí que, talvez 
por desimpaciência do vigário – quem ele, não sei - tangeram 
o cruzeiro ladeira acima, até adonde, inda hoje, se encontra, na 
chamada Rua da Cruz. 

Pois bom - tornando ao assunto - quanto a essa tal “in-
venção”, palavra metida no nome da dita festa, assim nos foi 
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contado. Diz-que, devedor de milagre, um mestre fogueteiro de 
mão-cheia, por mostra de gratidão, começou festejo ao derredor 
da santa-cruz. Singela novena de rosários e cantos de ladainha 
enfeitados com fogos-de-vista. 

Acontece que aquela função findou mais acudida que a festa 
da padroeira. O padre, por despeito ou desfeita, chamava a festa 
de “aquela invenção do fogueteiro”. Perdeu-se no tempo o nome 
desse inventor, restando somente o inventado. Nesses quandos de 
muita ignorança e pouca tolerança, tal devoção quase virava seita 
de adoradores do cruzeiro. Seus fiéis, sonhando construir uma ca-
pela, deixavam muitas esmolas numa caixinha ao pé da cruz, toda 
adornada de fitas e velas acesas. Mas nada de erguerem a igrejinha, 
diziam os zeladores, por falta de mais esmolas. 

Um belo dia, a coisa piorou; notou-se que a féria diminuía. 
Somente saíam da caixa moedas de tostão, num misterioso sumiço 
dos vinténs, cruzados e milreis. 

Até que, certa vez, nas altas horas frias, um passante deparou 
com um vulto ajoelhado aos pés da santa-cruz; parecia rezar. Nele 
conheceu o caboclo Boré, alumiado pelos derradeiros tocos de 
vela. Chumbado como sempre, baralho enlecado na mão, falando 
sozinho. Na pouca distância, ninguém deixaria de escutar aquela 
voz de carro-de-boi.

Boas-noites, Sinhá Cruzinha, como tem passado? Pois é, 
assim-assim, entre o céu e a terra, um milagrim aqui outro acolá? 
Eu também vou indo, bem melhor que merecido, pois pouco 
pede quem pouco merece. Fhum! Mas, de-pau-pra-cacete, com 
todo respeito, vosmicê brinca de relancim? Ora, pois lhe digo 
ser facim, facim... Se me duvida, lhe ensino; agorinha mesmo, 
minha Santa. Pecado que nada! Fhum! Santa não peca... Vamos 
umazinha, somente pra traquejo? Deixe comigo que bem lhe 
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amostro. ...Essa vossa, essa minha, essa vossa, essa minha... Deixa 
ver... Pronto! Sua vez, agora. Hi, jogou bonito, Sinhá! Apois tome 
um sete! Deixa ver... Xi, bestei de novo! Três trincas, muito que 
lhe bem, não é que já ganhou? Viu direitim como se joga, né? 
Apois, dessa mão em vante, vamos de vera! Casando quanto? 
Vintém? Não, vintém é pouco; fichinha de caboclo! Cruzado! 
Preço mais de acordo com vossa majestade! Fhum! ...Essa vossa, 
essa minha, essa vossa, essa minha... Sinhá Cruzinha, me empresta 
um trocado? Isso basta,brigadim, pela fineza! Deixa ver seu jogo, 
minha Santinha... Eita, joguim fraco! Começo eu... He, he! Com 
perdão do dito, sendo do home, gato não come. Descarte. Bati! 
Perdoe, foi sem querer... Agora, cada trinca voga uma mão, certo? 
Fhum! Assim jogo corre mais aligeirado! Vamos outra, a negra. 
Vosmicê querendo, vossa sorte há de chegar! ...Essa vossa, essa 
minha, essa vossa, essa minha... Pronto, lhe pago o emprestado. 
Agradecido. Já tenho com que aposte! Fhum! Deixa chorar vos-
sas cartas... Arre, minha santinha, que joguimruinzim!... Mas, 
baráio bota, baráiotira, doidiças do azar. Puxe. Melé não vale! 
Puxo eu. Trinca de damianas! Ai, ai; não é que ganhei de novo? 
Decerto que foi por vossa graça! Quer tirar o prejuízo? Diz-que 
dobrando a aposta a sorte vira... Entonce, vumbora a milreis! 
...Essa vossa, essa minha, essa vossa, essa minha... Eita, parada 
roxa, esta. Agora vale melé. Aleluia, que, dessa vez, já vim batido! 
Pague logo pra ser feliz! Fhum! Não, tostão não conta; fica pra 
conga da casa. Ora, isso é de jogo, mesmo! Desculpe aí meus 
maljeitos, sua benção minha madrinha... Mais tem Deus pra lhe 
prover. Amanhã, como sem falta, a gente brinca de novo! Passe 
bem, obrigado.

Se duvida que assim aconteceu, cascavilhe nos apontos  
da delegacia...
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----- Mensagem encaminhada -----
De: Bartolomeu Correia de Melo
Para:  Ormuz Simonetti
Enviado: quarta-feira, 7 de maio de 2008 16:54:08 GMT-3
Assunto: Confidencial Mesmo!

Ormuz:

Envio-lhe este conto, mas peço em troca uma promessa. 
Além de Maria Simonetti, não mostre a ninguém! Afinal, 
é muito ofensivo para os zelosos padrões do ufanismo dos 
mossoroenses. Como sabe, eles são quase fanáticos pela 
outra versão da estória. Não quero ser declarado “persona 
non grata”, como Ney Leandro de Castro e Abimael Mo-
rais, que recebem esculachos escritos e ameaças faladas.  
É menos arriscado mexer com os talibãs.

Portanto, mais covarde que o Cabo Catota, só pretendo 
publicá-lo depois de morto. Somente pra ter certeza que 
rirei por último.

Bartolomeu Correia de Melo

Cabo Catota

Teve jeito, não. Fui rebaixado a civil. Com desonra, depois 
me disseram. Logo eu, assentado por merecimento de an-

tiga amizade. Derna de menino-velho, servindo e chaleirando; 
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cria-de-casa da fazenda deles. Até gavo que o maioral foi rapagote 
comigo, pariceiro de capilossadas. Eu sempre levando as culpas 
dos quantos presepes, até nas passagens mais melindrosas. Até 
preso fui, numa eleição, por votar três vezes, no lugar duns fina-
dos. Quando Noca Preta deu parte de prenha dele. Jurei de pés 
juntos autoria minha, mesmo tendo dela desfrutado apenasmente 
meia vez. Pois que antes de lhe chegar semente - ela graúda, eu 
miudim – escapuliu-se do acunho, diz-que acudindo o cheiro de 
queimado nas panelas. Casei a pulso, sem bem-querer, eu obe-
diente, ela traquina. Nesse entrevero que lhe conto, me escafedi 
sem Zefa. Por tal benvindo malacaso, ao menos livrei a testa, me 
reconsolo. Mulata viçosa, demais aceirada; além de obrigação, 
me deveria remorso ou respeito? Nunquinha!

Tirante essa incerteza inda aqui entalada, embora pouqui-
nho de porte e de sorte, nunca me careci de coragem noutras 
machezas. Olhe que mesmo assim, chamado Catota, de anão  
a galamprão, nunca levei desaforo. Explico porque ganhei os 
ocos do mundo sem olhar pra trás e jamais voltei pra tomar 
notícia. Lampião mesmo dizia: “quem corre do pior, não foge; 
se arretira”. Dizia e cumpria! Desertor, uma pinóia!... Não tive 
tempo de pedir baixa, isso sim!

Afinal, não renego pontinha de vaidade. Conhece a foto-
grafia? Isso, aquele retrato afamou-se e ganhou mundo em livros  
e jornais, que televisão inda não tinha. Ficou bonito! Apareço 
com Zuza Canhoto, aquele do queixo inchado, ladeando o infeliz.  
A cara do cujo metia medo. Não a de Zuza, a dele. Mesmo aman-
sado pelas dores mostrava briosa feição. Nem parecia varado de 
bala! Pedação de cabra, pois me creia, ainda que sentado, quase 
chegava a meu tope. Pelo visto, apelido malbotado; senhor-dono 
de feroz coragem, mais afoiteza de onça jaguaruna que aleivo-
sia de cobra jararaca. Debaixo de tudo aquilo, quebrou e não 
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dobrou, fui testemunha. Mas sustento que nele nem tiquei; pra 
mangar nem judiar. 

Foi um jornalista que bateu o instantâneo. Depois me 
inquiriram umas palavras. Palavras essas, depois entronchadas. 
Eu respostava e o sargento aumentava; eu contava e o delega-
do remendava... Depois Zuza se pabulou de guardar sigilos. 
Ora, se aquele queixo amarrado maldeixava falar... Contam 
que, por ordens de algum alguém, nunca mais abriu a boca, 
aquele vendido.

Porém, metido a bocudo, atinei que nessa pose retratada e 
nos escritos nunca ditos, podia estar minha ruína. Por que? Ora, 
por que! Vai que a tal figuração, espalhada mundo afora, finda 
pras bandas dos Pajeús e cai nas vistas dum aparentado dele... 
Adeus Catota!... E dando azar das folhas de jornal aparecerem 
embrulhando sabão ou rapadura nas feiras e bodegas daqueles 
confins? Pelo sim, pelo não, raspei o bigode e me escafedi. Nem 
conheci o bruguelo de Zefa; se bem, que nunca foi meu sangue... 

Melhor pensando, depois desses anos todos, levo em conta 
que valentão não morre de velho; esperanço que não me apareça 
mais vingador das abas da Serra Talhada. Por isso, muito aos 
poucos, agora vou indo, no arrodeio, feito nambu que despista 
o ninho, tornando ao meu pouso. Não sou frouxo, mas não sou 
besta. Corri mundo nesses devolteios: de Crateús pulei prá Sapé, 
dali saindo pro Ceará-Mirim, depois me cheguei pros Anjicos, 
sempre no ofício de flandeleiro, aprendido dum cigano. Bica 
de telha, fifó de lata, bacia de zinco, remendo de panela; nunca 
rareou tostão no bolso. Daqui tenho notícia que o malfeitor 
virou santo-martir. Nisso me avexo em rogar-lhe perdão e pro-
teção. Estou revelho, inteirado em novent’anos, cada dia mais 
encatotado. Na minha idade, somente três “quês” ainda botam 
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medo: caduquice, catarro e caganeira. Mas, nos enfins, temo os 
poderosos; pois, mesmo nos alardes da justiça, restam usufrutos 
de hipocrisia. De jeito que me obrigo a lhe estoriar, por dever  
e pago de simpatia, sem dar nome aos bois, tudo aquilo sucedido, 
raspando tudo que quantas regavaçõesenconfeitaram. Se assim 
me garante, assim me astrevo.

Por falta de arma, quase não entrava em combate. Tinha 
era muito valente pra pouco fuzil. Sobrou pra mim aquele bisa-
quinho de munição que aparece no retrato, com refugo de bala 
de todo calibre. Fiquei com um parabelo de cano folote, mais 
errão que cuspida de bêbado. Achei no bisaco quatro ou cinco 
cartuchos daquele calibre. Diz-que tinha até bala veterana de 
Canudos. Das demais, de tamanhos sortidos, poucas cabiam 
noutras armas, daí que restaram sobejadas. 

Só prestavam pra atirar de baladeira. Mesmo assim – ainda 
que, aqui-ali, alguma batesse catolé - quem disse que faltou pa-
poco? Foi chuva de bala, sim, embora com muito tiro pra pouco 
acerto. Se não, vige; haja matança feia!...

Querendo sinceridade, prometa tenência. Assim revelo mi-
nha opinião. Se não ouvi tantas bravatas, também não enxerguei 
maiores heroísmos. Tirante os enfeites, aquilo não passou duma 
grande tocaia! Afinal, quem planta colhe, nada mereciam além 
disso. Julgo mentira que alguns dos grandes fugiram, diz-que em-
barcados em batelões de sal, pro alto-mar. Mas ninguém negaria 
a esperteza da arrumação defensiva. Fecharam todas as portas, 
derna dos aceiros da rua; mulher menino, cachorro, papagaio, 
tudim acoitado nos matos. Daí, eles foram entrando na procura 
de gente, zanzando nos becos sem viv’alma. Na falta de reação, 
foram se adentrando na arapuca. Até que alcançaram a praça 
e se espalharam no descampado, sem rumo nem resguardo.  
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Nesse quando, no sopetão, veio o tiroteio; haja atirador ento-
cado nas alturas! Vinha das janelas dos sobrados, dos sótãos 
dos armazéns, do telhado da prefeitura e até da torre da igreja. 
Por isso diz-que choveu bala!

Pense num tirinete de fogo encarrilhado, semelhando ra-
jada de setenta traques sete-peidos! Daí, nunca saberão, quem 
acertou quem? Muito cambão de fuzil, restado ninguém sabe 
donde, na hora da precisão; daqueles de ferrolho, danados pra 
engasgar! Diz-que, no mor das vezes, quem portava arma rica 
era pobre de pontaria. Mas, quem disse que magote civil sabe 
atirar? Nem daria tempo pra melhor traquejo. Daí que contam 
três ou quatro matadores do primeiro. Primeiro esse que, seria 
único, se aquel’outro não fosse acudir. Até que, no bambo, 
pode ter sido o Catota aqui, com aquela ronqueira troncha, 
mirando arriba e acertando abaixo... Fhum! Não fora o infeliz 
adjutório, somente aquele unzinho tombava. Diz-que não 
acudiu, não; encostou pra roubar o moribundo. Malfalastria 
deslavada, essa. Dou crença nisso? Qual nada! Ruindade do 
povo... Se não, como ele teria virado santo? 

Pediu penico, não, o home. Debaixo de peteleco, pois 
que, mesmo ferido, apanhou no vareio miúdo. (Juro que 
dei-lhe somente um croque, pra livrar suspeita de alguma 
simpatia.) Gemeu nadinha; devolvia maus olhares. Pediu foi 
punhal na mão e que viessem de cada em cada... Cabra macho, 
bicho quente, arrochado todo! Chamou tudinho pro campo 
da honra, com voz mansa e adequada, sem rasgar xingação. 
Vosmicê foi? Nenhum também não. Nem eu, vôtes! 

Pois bom, agora vosmicê me conte como chegou-lhe essa 
estória. Foi assim pega das bocas ou lida mesmo em jornal?

* * *
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É danado, majorzinho... Somente agora, pelo vosso recontar 
dos causos, se aclaram os sucedidos. Quer dizer que aquele pan-
tim todo, razão de minha retirada, não passou de triste engano? 
Agora ciente, me arrependo de tamanho carreirão. 

He, he... Seria mesmo fativo que assim acontecera... Pois 
bom, esse-menino, veja se entendo. Vosmicê então sustenta que, 
horas depois do furdunço, entrou na cidade uma patrulha volante. 
Era esse tal tenente que, derna da Paraíba, vinha mordendo os 
rejeitos do bando. Mas, espia só... 

Fhum! Vai ver que foi... Daí correu o boato, logo tomado 
como sumo da verdade. Diz-que era o chefão voltando pra vingar 
o morto e resgatar o ferido. Daí, deu-se o presepe; haja meganha 
judiador pedindo perdão ao cabra judiado... 

Fhum!... Chuva de merda...

Pois, se foi assim mesmo; não fosse triste, seria engraçado... 
Até palpito que ele havera de perdoar, sendo fato que virou 
santo... 

Disso em vante, nada relato, pois tratei de capar o gato!

E nisso fugi a vida toda...

(Maria Simonetti também já é falecida)
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Amigo Ormuz:

Veja anexa a histórica foto que me inspirou o conto. 
Eis aí o trio. O valente cabo Catota (diz-que só ticou no 
preso na hora da foto), o famigerado cangaceiro Jararaca 
e o vendido do meganha Zuza, de boca fechada.

Bartola

----- Mensagem encaminhada -----
De: Bartolomeu Correia de Melo
Para:  Ormuz Simonetti
Enviado: quinta-feira, 8 de maio de 2008 15:16:59 GMT-3
Assunto: Cabo Catota, Jararaca e Zuza Canhoto - A Foto
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Gosto de observar o comportamento feminino. Mas, não 
fico buscando explicações para o inexplicável. Porém, tem 
coisas que me vejo nas palavras de outras pessoas. O texto 
abaixo, extraído de um e-mail que enviaram pra mim 
(que circula na net há centenas de anos), do qual não sei 
o autor, retrata um pouco das “meias verdades” e sina-
lizações proferidas pelas mulheres. Duvido que alguma 
mulher não se identifique com tudo ou com alguma coisa 
do que está aí escrito. Como também, lamento que alguns 
homens duvidem que isto seja verdadeiro. Parabéns a quem 
originariamente soube interpretar tais códigos linguísticos.

1 - “Certo” ou “hãhã”: Estas são as palavras que as mulhe-
res usam para encerrar uma discussão quando elas estão 
certas e você precisa se calar.

2 - “Nada”: Esta é a calmaria antes da tempestade. Sig-
nifica que ALGO está acontecendo e que você deve ficar 
atento. Discussões que começam em “Nada” normalmente 
terminam em “Certo”.

----- Mensagem encaminhada -----
De: Bartolomeu Correia de Melo
Para:  Ormuz Simonetti
Enviado: 9 de jul de 2009 às 14:51
Assunto: Cabo Catota, Jararaca e Zuza Canhoto - A Foto
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3 - “Você que sabe”: É um desafio, não uma permissão. 
Ela está te desafiando, e nessa hora você tem que saber  
o que ela quer...e não diga que também não sabe!

4 - Suspiro ALTO: Não é realmente uma palavra, é uma 
declaração não-verbal que frequentemente confunde os 
homens. Um suspiro alto significa que ela pensa que você 
é um idiota e que ela está imaginando porque ela está 
perdendo tempo parada ali discutindo com você sobre 
“Nada”.

5 - “Tudo bem”: Uma das mais perigosas expressões ditas 
por uma mulher. “Tudo bem” significa que ela quer pensar 
muito bem antes de decidir como e quando você vai pagar 
por sua mancada.

6 - “Obrigada”: Uma mulher está agradecendo não ques-
tione, nem desmaie. Apenas diga “por nada”. (Uma colo-
cação pessoal: é verdade, a menos que ela diga “MUITO 
obrigada” - isso é PURO SARCASMO e ela não está 
agradecendo por coisa nenhuma. Nesse caso, NÂO diga 
“por nada”. Isso apenas provocará o “Esquece”).

7 - “Esquece”: É uma mulher dizendo “FODA-SE !!”

8 - “Deixa pra lá, EU resolvo”: Outra expressão perigosa, 
significando que uma mulher disse várias vezes para um 
homem fazer algo, mas agora está fazendo ela mesma. Isso 
resultará no homem perguntando “o que aconteceu?”. Para 
a resposta da mulher, consulte o item 2.

9 - “Precisamos conversar!”: Ferrou!!,você está a 30 segun-
dos de levar um pé na bunda.

10 – “Sabe, eu estive pensando...”: Esta expressão até 
parece inofensiva, mas usualmente precede os Quatro 
Cavaleiros do Apocalipse...

Foi daí que um dia escrevi este poeminha abaixo:
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ALINHAVO

 
 
Ah, as mulheres... 
Como não vê-las 
como novelos 
de trama atroz? 
Indecifráveis 
mas adoráveis; 
enrosco terno 
dentro de nós. 
Tecer eterno, 
de amarradios, 
viscosos fios, 
doce retrós. 
Cerzir interno 
de teias fêmeas, 
e queixas gêmeas, 
de antes e após. 
Ah, linha tênue, 
nó de amargura 
que nos costura 
juntos, mas sós... 

Bartolomeu Correia de Melo 
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----- Mensagem encaminhada -----
De: Bartolomeu Correia de Melo
Para:  Ormuz Simonetti

Irmão mais velho da minha mãe, ele era meu tio predileto, 
nossa sintonia era quase paranormal. Era um homem 
fundamentalmente bom, o suficiente para levar poesia  
a sério. Viveu e morreu pobre. No dia do meu nascimento 
(07/03/1945), publicou um belo soneto, encontrado por 
mim, 10 anos após sua morte, entre recortes de jornal 
esquecidos numa caixa de sapatos na casa da viúva; era 
o que sobrara da sua obra inédita em livro. Retribuí-lhe 
a singela homenagem.

Ver arquivo anexo.

Bartolomeu
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Conto Lírico Presente

Ao nascimento do sobrinho Bartolomeu.

(Natal, 07/03/1945.)

O meu presente vem da mais divina
luz do luar, suave e amenizante;
vem do brilho de Vênus cintilante
a fulgurar no céu, diamantina.
O meu presente vem da purpurina
tarde que enfeita, meiga e deslumbrante,
a solidão da mata verdejante
com o esplendor da hora vespertina.
O meu presente vem da natureza,
linda aquarela de real beleza,
cheia de sonhos divinais e excelsos.
O meu presente vem de uma emoção,
surge da lira do meu coração,
concretizado no rosal dos versos!...

Luiz Alves Correia
(Jornal “A Folha do Vale”Ceará-Mirim, 03/1945.)
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Heranc~a

À memória do tio Luiz.
(Natal, 22 / 09 / 1973.)

Luiz, que agora é terra, flor e vento,
fez da poesia gesto manso e forte;
versejou, vida afora, a cada evento, 
obra de muito anseio e pouca sorte.

No sonho de brilhar seu estro, enquanto
adiava essa ilusão até a morte,
foi poeta, simplesmente, com algum tanto
de glória nos sonetos de recorte.

Velhos papeis de rimas quase belas;
restos que herdei, de inéditos encantos.
Sofridas esperanças amarelas

que relendo, parece, ainda acalento;
pois na esquecida lira jazem cantos
de saudade afagando este momento.

Bartolomeu Correia de Melo
( Jornal “A República” - Natal, 09/1983.)
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----- Mensagem encaminhada -----
De: Bartolomeu Correia de Melo
Para:  Ormuz Simonetti
Enviado: 21 de ago de 2008 às 08:10

Aí vai uma estorinha educativa, inspirada no folclore 
nordestino.
Brevemente, será lançada em livro pelas Edições Bagaço.

Bartola

A Roupa da Carimbamba

Era uma vez,
minha avó assim contava,
quando bicho ainda falava,
na floresta da Mutamba,
uma coruja
que vivia encorujada,
chorosa e desconsolada,
por nome de Carimbamba.
Nesse lugar,
muito bonito e verdinho,

tinha muito passarinho,
um riacho e quanta flor.
Mas Carimbamba,
no meio dessa beleza,
chorava sua tristeza,
sem amigos ao redor.
Qual o porque
de toda essa choradeira?
Bem pensando, era besteira,
pirracinha sem razão.
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Achava feia
sua roupagem de penas,
queria que fosse, “apenas”,
bela como a do pavão.
Pobre coruja,
se querendo malquerida,
muito tímida, escondida
num destino sofredor.
Pois odiava
tal penugem pardacenta,
achando ser agourenta,
sonhava com outra cor.
E Carimbamba,
do seu nome, não gostava
dizia que destoava,
comprido e grosseiro assim.
Queria um nome
com mais ternura e poesia
e sempre a todos pedia 
que a chamassem de Karin.
Até que um dia,
a toda velocidade,
espalhou-se a novidade
nos alardes do tetéu.
Os bem-ti-vis
Foram gritando, ligeiros, 
convidar o mundo inteiro:
Ia ter festa no Céu!
A passarada,
na maior das alegrias,
ficava contando os dias,

ansiosa a comentar
que essa tal festa
tinha doce e tinha dança,
batucada e comilança,
pra quem quisesse chegar.
A tal coruja,
também fora convidada,
mas restou envergonhada,
com medo da mangação.
Pois sua roupa,
achada assim horrorosa,
causaria riso e prosa,
amargura e confusão.
Tanto chorou,
por coisinha tão pequena,
que a passarada, com pena,
dela, então, se apiedou.
E, cada um,
achando não custar nada,
uma peninha tirada
da própria roupa, emprestou.
O periquito
emprestou pena verdinha,
osebito, amarelinha,
a saíra, uma lilás.
Galo campina,
uma branca outra encarnada,
a rolinha deu pintada
e outros deram outras mais.
Do sanhaçu,
teve azul-esverdeada,
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do golinha, acinzentada,
canário deu cor-de-ouro.
Do curió,
ganhou peninha marrom,
da mesma cor, noutro tom,
deu-lhe o casaca-de-couro.
Um pintassilgo
deu pena verde-limão;
adivinha, o azulão,
deu-lhe pena de qual cor?
Até pretinha,
o tiziu deu de presente,
e tinha até fluorescente,
dada pelo beija-flor.
A Carimbamba,
Foi loguinho procurar
quem pudesse lhe arrumar
aquelas penas sortidas.
A jaçanã,
costureira da floresta,
disse: “Aprontarei pra festa
linda roupa colorida!”
“Porém se lembre,
 - foi dizendo a costureira -
não vá fazer a besteira
de ficar muito vaidosa!
Pois, essa roupa,
depois, será desmanchada,
devolvendo à passarada
cada pena preciosa.”
“Pode deixar,

- respondeu com voz serena -
embora faça com pena, 
bem devolvo a cada dono.
Muito agradeço
cada prenda a cada amigo,
pois, fazendo isso comigo,
me tiraram do abandono.”
Chegou o dia 
daquela festa de arromba,
Ah, brilhou a Carimbamba,
toda elegante e vistosa.
E fez sucesso
naquela roupa bonita,
se amostrou, fazendo fita,
sendo eleita a mais charmosa.
Dia seguinte,
porém, desobedeceu;
quem disse que devolveu
a roupa pra jaçanã?
A costureira,
desde cedo, esperando,
mas, ela se desculpando:
“Entregarei amanhã!”
Passou domingo,
segunda-feira e mais terça,
ela sempre na conversa
de só entregar depois.
Quando pediam
as peninhas que usou,
dizia: “Amanhã eu dou!”
Mas, não dava, ora pois!
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Já quase estava
perdendo  a confiança,
ao fugir dessa cobrança,
da promessa que jurou.
E garantia,
entregar pela manhã,
na casa da jaçanã.
“Deixe que amanhã eu vou!”
Não devolvia
a roupa, nem mais mostrava,
pois, na vezes que usava,
todos ficavam pedindo.
E deslavada,
dizendo: “ Amanhã eu dou”,
então, “Amanhã eu vou”,
findava se escapulindo.
Dizia a pega:
“Quede a pena que emprestei?”
Sabiá disse: “Pensei
que a resposta fosse honesta.”
“Nessa potoca 
de deixar para amanhã,
 - zangou-se o guriatã – 
adeus amigos e festas!”
E cada vez,
foi ficando mais sumida,
nas moitas sempre escondida,
dia por noite trocou.
Mas, adiantava,
usar tal roupa no escuro 
se, debaixo de esconjuros

ninguém mais a enxergou?
Como castigo,
vaga de noite a coruja,
sozinha, a fama suja...
Ainda não escutou?
Nessa feiúra
de mentir se desculpando,
embora nunca entregando,
repete: “Amanhã eu dou!”

Natal/2008

Bartolomeu Correia de Melo
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----- Mensagem encaminhada -----
De: Bartolomeu Correia de Melo
Para:  Ormuz Simonetti
Enviado: 22 de mai de 2007 às 08:11

Cavilac~ão

Todo causo cabe três estórias:
a tua, a minha e a verdadeira.

Dito de Boa Sabença

Ah, Genival, que injúria me prega! Nada disso que está 
pensando, não!... Já lhe disse que não! Nego e renego!

Ora, faz mesmo questão que lhe destrinche? Por mim, nem 
carecia... Pois bom, sem tirar nem botar, lhe conto.

Todo dia, logo cedo, cheiroso e engomado, você corre a traba-
lhar de balconista. Muito que lhe bem. Toda noite fica ainda fora, 
fazendo biscaite de garçom. Coisa que desgosto, mas me conformo.

Se acha que, assim fazendo, nada me falta... Disso, faz 
tempo, deixei de reclamar. Afinal, romance não enche barriga.
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Tenho mesmo que agradecer, bem retribuindo seus cuidados 
de bom marido que assim tanto se  acha.

Hoje mesmo, larguei minhas costuras, lembrada de passar 
punhos e colarinhos de quantas suas camisas. Mas a goma tinha 
acabado e também faltava carvão pro ferro de engomar. Ora, 
essas faltinhas você não perdoa mesmo, pois não?

No menos das vezes, não diz, mas bem que pensa em me cha-
mar de lerda e descuidosa. Não mereço, mas esqueço tais ninharias.

Adonde comprar goma e carvão, hora daquelas? Mesmo 
debaixo de quanta chuva, devia de cumprir essa obrigação. De 
manhã cedinho, haverá meu homem de estar todo lorde, arru-
mado e engomado, pra bem servir quem servido fosse.

Daí avante, tudo fiz mais que avexada. Enfiei o vestido 
assim mesmo, nadinha por debaixo; peguei a cesta e rumei pro 
mercado, sem avaliar se aberto ou fechado estaria. Com pres-
sa, esqueci da sombrinha. Bateu chuva muita. Nas ruas, nem  
viv’alma; somente a devota aqui, zanzando atrás de goma  
e carvão. Ensopada e friorenta, como ainda assim estou. 

Se pros lados donde vinha não chovera, tenho agora que 
explicar? Ora, quem manda trabalhar assim tão longe?... 

A pois desavexe; me deixe falar, mas não se espante. 

Passava na esquina da rua Esquerda quando, sem ninguém 
à vista, escutei um chamado vindo do Beco Mirim. Sou mulher 
direita, você sabe que não atendo a qualquer psiu zinho à-toa! 
Mas, de novo, aquela vozinha me chamou. Nada de chamamento 
toando safadeza, não. Era gritinho rouco, fraquecido embora 
aperreado, dizendo meu nome com todo respeito.

- Ei, dona Francleide!...
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Fui virando o rosto devagar, olhando enviesado, pron-
ta pruma honesta rabiçaca. Mas findei espiando direitamente  
e não tinha ninguém. Já seguia caminho, rindo daquele engano, 
quando chamaram outra vez. A voz vinha de baixo, rente ao chão.

- Dona Francleide!...

Ora, ninguém caído estava, nem ao menos acocado, naquele 
bequinho sem porões. Somente um sapo, cururuzão avantajado, 
tamanho quase dum peba, ali parado num pé-de-parede. Dei um 
tunco e já passava adiante quando percebi que era justamente 
aquele sapo que chamava. 

Fiquei pasma com tal disparate. Sapo comum, agrandalha-
do, mas comum, cururu besta de beira-de-corgo. Se bem que algo 
emagrecido, sem aquele bucho inchado que todo sapo carrega. 
Avaliei ser leseira minha. Mas aí, pulando pra minha banda, o 
cujo falou, meio choroso.

- É com vosmicê mesmo, dona Francleide! 

Ufa, no tamanho susto, fiquei presa no chão, abismada 
naquilo.

- Somente pessoa de alma pura e justa, pode me valer nessa 
desventura! – o bicho seguiu dizendo, muito convencedor. 

Eu queria correr e não podia, gritar e nem gemia... Quando 
alembro chega  me arrupio! Não desfaleci por falta de acudimen-
to, juro! Daí que o sapão chegou mais perto,olhou pros lados e... 

- Não tenha medo, dona Francleide, não quero nem posso 
lhe fazer mal. Apenasmente imploro sua ajuda caridosa. Se digne 
de ouvir, com toda compaixão, a estória do meu padecer! 

Eu não disse que sim nem que não, toda calafriosa, olhando 
arregalada praquele bicharoco magrelo e nojento. Ele chegou 
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pertinho e pulou pra dentro do meu cesto. Argh, que repunança; 
quase rebolo fora aquilo tudo! Entonce, com todo doce que pode 
a voz dum sapo, me propostou:

- Vamborapralgum lugar cômodo e seguro. Mode, em sos-
sego e segredo, lhe contar minha penosa sina.

A chuva seguia pesada, ensaiando trovejos e relampeios. 
Adonde, nesse atrapalho, haverá uma mulher honrada de buscar 
arrego? Nem responda, Genival!

Voltei pra casa sem trocar palavra com o dito, querendo 
que tudo findasse num sonho maluco. Aqui chegando, me pediu 
portas fechadas e coração aberto; pronto que cuidei obediência. 
Mas, pelo sim, pelo não, somente encostei a janela do oitão.  
Aí ele saltou fora do cesto e pinotou pra nossa cama, desacanhado 
como todo cururu. E ficou de lá, muito sapamente, me olhando 
esbugalhado, o papo batendo vento... 

Eu, embora que ainda meio confusa, estava mais calma  
e demais curiosa naqueles aconteceres. Ainda sem fala, bebi água, 
respirei fundo e tornei ao quarto, rezando pra que fosse somente 
maginação. Mas o danado ainda lá estava, mais sapo do que nunca, 
atento num rola-bosta que voejava rodeando o candeeiro. E me 
mandou, muito despachado: 

- Sente na beira da cama e preste atenção! 

Procurei o lado mais longe dele, pois ainda me metia medo, 
embora que misturado com troncho respeito. Então, assim me 
aclarou: 

- Meu nome é Regivaldo de Bambuluá e não nasci sapo, 
não. Na verdade, sou um príncipe, mancebo nobre e bem 
apessoado... Mas sempre me encabulava pra banda de mulher; 
tanto que nunca tive namorada, talvez por vergonha de falar 
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nessas coisas. E veio daí minha perdição. Acho que, no fundo 
no fundo, mais aprecio jogos de paz que artes de guerra. Fico 
contente junto aos meus pajens, rapaziada alegre e formosa.  
A rainha minha mãe, meio escabreada, reparou no meu fastio 
pelas moças. De pronto que lhe respostei: “Arre mãínha, minha 
fina machicedesagüenta daquelas frescurinhas delas, viche!” Não 
se ria, não Genival, modemalembaraço no desfiar da estória! 
Tudo que digo espelha o sucedido.

E o sapo, muito jeitoso, seguiu contando...  

Até que, num malembrado dia, uma princesa bonitinha 
e poderosa, mas sem tico de simpatia, se arriou toda por mim. 
E botou-se me cercando, fazendo por onde noivar comigo. Eu, 
nisso muito enrolado, sem alento pra mandá-la embora; adiando 
e atrasando resposta que nunca vinha. Até que, o reizinho pai 
dela veio falar com minha mãe rainha – de vera mesmo – pra 
ajuste de casório. Muito feliz com a proposta, sem ao menos me 
perguntar, mãínha pronto que aceitou. 

Pobre de mim! Obrigado a juntar todas as forças, na hora 
e vez do noivado, pra sustentar, perante os convidados, que não 
queria casar de jeito nenhum! Ah, naquilo chegou-me desgraça! 
No quando, desarvorado, gritei que nem morto casaria, a linda 
princesa – me acredite – se transformou numa bruxa horrorosa! 
Piedade de nós! E num só gesto mágico fez que a rainha minha 
mãe e toda sua corte virassem insetos de várias diversidades. Ga-
fanhotos, besouros, baratas e mariposas, que logo se espalharam 
mundo afora. E pra mim, teso de medo, entre risadas de despeito, 
a excomungada destinou pior maldição.

 -De agora em diante – profetou – serás um sapo cururu 
ronceiro e feioso e, como todo sapo, comerás insetos de toda 
qualistria! Mas a dúvida será teu castigo. Nunca saberás se cada 
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bicho que engoles seria teu pai, tua mãe ou teu pajem predileto. 
E nessa incerteza passarás fome, vagando pelo mundo em busca 
de mulher séria e bondosa que te redima. Pra quebrar o encanto  
e voltares a ser príncipe novamente, tua salvadora deverá ba-
nhar-te com sabonete de ervas e água-de-cheiro. Mas quando 
tornares a ser humano estarás nuzinho e ninguém, a não ser tal 
boa mulher, poderá ver-te assim. 

Foi por isso, Genival, que saiu correndo do banheiro, pulou 
a janela e se escafedeu. Ora, trate de desamuar, seu melindroso... 
E deixe de sua maldade besta, se enciumando daquele unzinho 
trejeiteiro... Ah, pobre príncipe, tão belo, tão delicado, esguio 
que nem Biliu de Ingrácia!... Assim com banho sustado, capaz 
de virar sapo de novo, o bichinho!

Tudo por culpa sua, Genival, nesse teu jeito estabanado, 
entrando sem avisar! Tibes! Quanto berreiro por nadinha! Deus 
que lhe perdoe tão injustos malpensares!...

E se quiser roupa aprontada, que arranje goma e carvão! 

...Agora, fhum, vem cá; vem, meu sapinho...



ENTREVISTA COM 
BARTOLOMEU CORREIA  

DE MELO

Jornal O GALO (setembro de 1998)

Um escritor bissexto, ou, como ele prefere, trissexto – nas-
cido em Natal mas confessadamente ceará-mirinense, devotado 
às ciências se tornou, de repente, o foco das atenções da vida 
literária da cidade e de outros centros culturais nordestinos, ao 
conquistar o prêmio Joaquim Cardoso da União Brasileira de 
Escritores- 1997-98 (UBE-PE) com o livro Lugar de Estórias.  
A obra será lançada em outubro próximo [1998] pela Editora 
Universitária da UFRN e ganhará uma edição extra, ainda este 
ano, graças ao patrocínio da Xerox do Brasil. Tudo, aparente-
mente, por caprichos do acaso. Bartolomeu Correia de Melo, 
53 anos, mestre na austera ciência da físico-química, a qual 
lecionou na UFRN, vinha escrevendo e arquivando histórias 
inspiradas na conjunção da memória com a experiência. Essas 
histórias vieram à tona, há cerca de dois anos, após a aposentado-
ria meio que compulsória decorrente da reforma da Previdência. 
Bartolomeu pôde, então, dar-lhes um acabamento final, para  
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o que contou com o concurso e estímulo de amigos e, por que 
não, do irmão Paulo de Tarso, poeta e também professor.  Em 
entrevista exclusiva ao editor do jornal O GALO, jornalista 
Nelson Patriota, Bartolomeu, o Bartola – como o tratam ca-
rinhosamente os amigos – explica um pouco como se deu sua 
trajetória de professor da disciplina físico-química para a de 
escritor de ficção, merecendo por fim o título de “intelectual”, 
e o reconhecimento de seus pares.

Os contos de Lugar de estórias estão impregnados do cheiro 
dos canaviais, açudes, arvoredo, canto de pega, de galo, galos-de-
-campina. Rolinhas surus, craúnas e tantas outras aves do festivo 
vale do Ceará-Mirim. E seus tantos personagens, claro!,com seu 
falar pitoresco, curioso, seus adágios próprios, como “o pago de 
quem mal deve, deve ser muito bem pago”, “conversas compridas 
são parecidas”, epígrafe do saboroso conto “Nome de peixe”. Os 
tipos pitorescos são inesgotáveis: o gaguinho de “A pegha”, o 
Chico Piaba de conto homônimo, o velho Apolônio de “Nome 
de peixe”, Zé Bilro de “Era preciso”, e tantos outros que povoam 
as páginas do livro.

Mas apesar de se dizer feliz com o lançamento de Lugar de 
Estórias, Bartola avisa que dificilmente publicará outro livro. Pela 
simples razão de que costuma fazer apenas uma coisa de cada vez. 
Como voltou ao magistério superior, acha que não lhe sobrará 
tempo para ouros afazeres como os da literatura. Torcemos, sin-
ceramente, para que esse prognóstico pessimista seja desmentido 
por novos trabalhos do novo autor norte-rio-grandense.



UM ESCRITOR TRISSEXTO

Nelson Patriota

O GALO – Como você se tornou um escritor de ficção, 
depois de ter seguido uma carreira de sucesso no magistério, nas 
chamadas ciências exatas?

Bartolomeu Correia de Melo – Meio por acaso. Sempre 
gostei de ler, mas só lia os clássicos. Nunca me dediquei a ser 
conhecedor profundo da literatura. Por exemplo, o ensaio lite-
rário não me chama a atenção. Não entendo a não ser aqueles 
assuntos que a gente estudava no colégio. Não consigo distinguir, 
por exemplo, escolas literárias. Sou farmacêutico por graduação  
e físico-químico por pós-graduação. Levei a vida todinha dedica-
da à físico-química – uma coisa que cresce muito, você tem que 
ler bastante para se manter atualizado – só sobrava tempo para 
a leitura mesmo durante as férias, se bem que eu sempre tinha 
um livro na minha cabeceira do qual eu lia duas três páginas por 
dia. Lia um livro por mês, no máximo.

O GALO – Mas você fez jornalismo estudantil na infância.

B.C.M. – Isso foi com Marco Aurélio de Sá e Jair Pereira 
de Macedo, companhias muito honrosas. Nós fizemos durante 
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um certo tempo o jornalzinho do Colégio Marista. Tínhamos 
também um grêmio literário e os professores incentivavam que 
a gente escrevesse. Tomei um certo gosto em escrever. Eu gos-
tava de escrever alguma coisa para o jornal do colégio, mas era 
muito mais um organizador de matérias do que um escritor. 
Tomei gosto pela leitura desde esse tempo, principalmente pelos 
contos. Lia bastante.

O GALO – Que autores você lia?

B.C.M. – Os mais populares. Machado de Assis, Monteiro 
Lobato, Guimarães Rosa (alguma coisa de Sagarana).

O GALO – E os norte-rio-grandenses?

B.C.M. – Tarcísio Gurgel e Manuel Onofre Jr., para mim, 
são os melhores. Tem alguma coisa de Newton Navarro, mas ele 
não produziu muita coisa em conto.

O GALO – Você lia também os clássicos estrangeiros?

B.C.M. – Lia, sim. Gostava muito de O. Henry, Tchékov, 
Maupassant. No Brasil, tem esses escritores mais modernos, 
Dalton Trevisan, por exemplo, não gosto. Acho muito sintético, 
e a impressão que eu tenho – me curvo ante a genialidade dele, 
mas não me agrada – é que quando a gente pega um conto dele 
acha que alguém arrancou uma página de um livro pelo meio 
e disse: “Isto aqui é um conto”. Li também Clarice Lispector.  
É muito profunda.

O GALO – Como você explica sua literatura?

B.C.M. – Eu teria muito mais dom do que erudição.

O GALO – O que você chama de dom ou talento é o 
elemento fundamental para escrever, não?

B.C.M. – Concordo.
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O GALO – A ideia do livro surgiu com a aposentadoria?

B.C.M. – Sim, há dois anos atrás. Eu já vinha escrevendo, 
há cada dois, três anos. Tinha tempos que eu não escrevia nada.

O GALO. – O que lhe motivou a escrever?

B.C.M. – Primeiramente, o ambiente. Geralmente eu es-
crevia quando estava na fazenda ou na praia. Passava a conviver 
com aquelas pessoas e de repente via um tipo popular daqueles; 
eu sempre gostava de conversar com eles, e aquilo ali me fazia 
lembrar uma outra pessoa ou uma outra história, que eu conheci 
na infância, e aqui e acolá aquilo me dava uma ideia para um 
conto. Então eu começava a escrever, e geralmente de cada três 
tentativas conseguia terminar uma e engavetava. Algumas coi-
sas me vinham à ideia, mas não saía nada! Tem muita historia 
na minha cabeça que não consegui levar adiante. Eu fico meio 
angustiado com isso, mas também não forço.

O GALO. – O ambiente dos seus contos é geralmente inte-
riorano. Todos remetem a um mesmo lugar ou a lugares diferentes?

B.C.M. – Me reporto a Ceará-Mirim. Só não fui nascido 
lá – nasci em Natal. Por problemas de saúde da minha mãe, na 
minha infância, eu tive que morar com minha avó uns dois ou 
três anos. Foi naquela idade em que a gente está despertando 
para a vida, e aquilo me ligou profundamente a Ceará-Mirim, e 
hoje em dia, se alguém me pergunta de onde sou, digo que sou 
de Ceará-Mirim.

O GALO – Os tipos pitorescos dos seus contos são inspi-
rados em tipos pitorescos de Ceará-Mirim?

B.C.M. – Não, são tipos gerais. Aqui, acolá, eu cito assim 
de passagem uma pessoa que realmente existe ou existiu, um 
famoso mestre de açúcar que eu nem conheci, Mané Gabi, mas 
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ele é tão famoso que eu cito. Agora, eu não conto simplesmente  
a história. Na maior parte das vezes eu crio, fabulo. Agora, existem 
certos personagens em quem a gente se inspira. Por serem muito 
originais, ficam no fabulário da terra. Tem um conto meu de um 
sujeito muito herege que só vivia dizendo heresias incríveis. Era 
um sujeito incuravelmente blasfemador. Eu contei essa história, 
mas com outro enredo, outro contexto. Às vezes uma pequena 
anedota matuta eu recontava detalhando, fazendo uma adapta-
ção. É o caso do conto “A pegha”, história de um gaguinho, um 
tato, que vai ao mercado vender uma pega. Aquilo eu ouvi na 
minha infância. 

O GALO – Com o passar do tempo, você foi engavetando as 
histórias. Chegou um momento em que você resolveu mostrá-las 
a alguns amigos. Como foi isso?

B.C.M. – Mostrei a Paulo, meu irmão, a Inácio Magalhães 
de Sena, a Jarbas Martins, a Selma Bezerra, uma pessoa muito 
sensível, mostrei a Manoel Onofre Jr., uma pessoa muito gene-
rosa que me incentivou bastante. Ele ligava para perguntar sobre 
determinado personagem do livro. Observou cada detalhe! Ele 
entende e gosta. Mostrei o livro a outros amigos meus, não ne-
cessariamente literários ou da área humanística, mas a pessoas 
de todas as áreas, pessoas com sensibilidade e sempre achavam 
bom. Até que um dia Carlos Newton Júnior, professor também 
da universidade [UFRN] gostou e disse: “você precisa se inscre-
ver num concurso”. Pensei até em me inscrever no Concurso 
Câmara Cascudo, mas era tão pouco divulgado que eu perdi  
a inscrição. Então Carlos Newton me manda um folder do Con-
curso da União Brasileira de Escritores e disse que eu preparasse 
as cópias dos contos. Tempos depois ele voltou a Natal, vindo 
do Recife, onde fez doutoramente, e perguntou se eu me havia 
inscrito. Confirmei. Ele informou que os candidatos eram cerca 
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de 54 ou 56, não lembro ao certo. Respondi: “combateremos  
à sombra”, brincando com a frase que os gregos usaram em re-
lação aos persas. Mas eu não tinha esperanças. Me inscrevi mais 
para que ele deixasse de me encher! 

O GALO – Quando você recebeu o resultado do concurso?

B.C.M. – Em dezembro do ano passado [1997]. O prêmio  
é bienal com um prêmio em dinheiro bancado pela Xerox no valor 
de R$ 2 mil e uma edição também patrocinada pela Xerox, da qual 
a Xerox fica com um terço dos exemplares, e o autor, com dois 
terços. Devo ficar com uns 300 exemplares, e a Xerox, com uns 
150 para fazer distribuição de brinde. Vai sair também uma edição 
pela Secretaria de Cultura de Pernambuco ou do Ministério da 
Cultura, e outra pela Universidade Federal de Pernambuco, cada 
uma de 1 mil exemplares. Agora, eu lhe confesso que não tenho 
muito esperança – a edição da Xerox já está pronta – mas as ou-
tras, eu não sei quando vão sair. A daqui da Editora Universitária 
[EDUFRN] sai ainda este mês [setembro de 1998]. Estou fazen-
do as últimas revisões. A capa é de um desenhista daqui do RN, 
Erasmo Xavier. Morreu eu 1930, muito jovem. Gostei muito do 
livro da jornalista Rejane Cardoso sobre ele. Em 1929 ele ilustrou 
um poema de um dos Wanderley sobre Ceará-Mirim, chamado 
“Poema de engenho”. No livro de Rejane Cardoso saiu a figura, 
não o poema. Xeroquei, passei a figura para o computador e deu 
realmente uma ilustração bem ao estilo do livro: é basicamente 
uma porteira, uma árvore frondosa e um preto velho sentado na 
raiz da árvore, com um engenho ao fundo. Entrei em contato com 
Rejane, ela concedeu, e essa vai ser a capa do livro. E será a capa 
de todas as outras edições. 
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O GALO – Você conta algumas histórias bem pitorescas, 
muitas delas de tom humorístico. Essa opção pelo humor é 
proposital?

B.C.M. – Mais para o fim do livro a gente vê histórias, pelo 
contrário, trágicas, e outras que misturam as duas coisas. Não 
há nenhuma intenção de fazer humor, sim de contar a história, 
afinal a vida é para rir e para chorar.

O GALO – Você cita muitos ditados populares. São todos 
extraídos da tradição popular?

B.C.M. – Sim, mas cito mais aqueles que são menos conhe-
cidos. Nenhum inventado. Minha avó Claudiana Alves Correia, 
uma angicana sertaneja – tem até um personagem que é baseado 
na sertanejidade dela – ela era muito afeita a ditados, refrões. 
E o bom senso do homem do interior é baseado nos ditados. 
Ele segue aquilo mesmo. Tem até um personagem que é meio 
burrinho, e quando ele se aperreava, ele seguia aqueles ditados 
ao pé da letra. 

O GALO – Você encontra nos seus tipos alguma analogia 
com os de outros autores potiguares?

B.C.M. – Não conheço muita coisa aqui do Estado. Mas 
gosto muito de Manoel Onofre Jr., Tarcísio Gurgel, autores que 
escrevem sobre as mesmas coisas que eu escrevo, mas de forma 
diferente. Acho que o que me influenciou mais foram as primeiras 
leituras: Machado de Assis, Monteiro Lobato, depois Guimarães 
Rosa, apesar de eu ter lido muito pouca coisa dele. Guimarães 
Rosa me ensinou sobretudo a ter aquele cuidado em trabalhar  
a linguagem, não a fazer acrobacias como ele fazia, mexendo 
com a linguagem...

O GALO – Você recebeu também influências domésticas?
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B.C.M. – Sim, sou privilegiado porque minha mãe é uma 
mulher que gosta muito de ler, gosta muito do meio intelectual. 
Lá em casa, desde eu menino, havia sempre muitas visitas de 
pessoas do meio intelectual. Depois, por intermédio de Paulo, 
meu Irmão, fiz muitas amizades com intelectuais. Fui vizinho de 
Carlos Newton Júnior, de Eulício Farias de Lacerda, e conver-
sando com eles – eles tinham paciência, às vezes, de conversar 
comigo – sobre esses assuntos, me indicavam leituras. Eu já 
pegava a coisa filtrada. 

O GALO – Há uma influência visível de Guimarães Rosa 
no seu texto, você concorda?

B.C.M. – Sim, as pessoas muitas vezes perguntam se eu 
li toda a obra de Guimarães Rosa. Eu digo, não, realmente não 
li. Noto que algumas pessoas ficam sem querer acreditar. Mas 
realmente só li alguma coisa de Sagarana e de Primeiras Histórias. 
Acho que só isso. Aqui no Rio Grande do Norte não conheço 
outros escritores além de Manoel Onofre Jr. e Tarcísio Gurgel. 
Li José Bezerra Gomes, mas ele é mais romancista, como Eulício 
Farias de Lacerda. Eu prefiro o Eulício do romance O Rio da 
Noite Verde, que se passa no interior.

O GALO – E o título de seu livro, como lhe ocorreu?

B.C.M. – Esse livro teve três títulos. O primeiro foi Dez 
Estórias Quase Cruas. Depois eu retrabalhei o livro e incluí mais 
cinco histórias, totalizando quinze histórias em sua versão defi-
nitiva. Foi com esse título que a maior parte dos amigos o leu. 
Depois pensei no título Estórias do Meu lugar. Depois, lendo na 
obra de Manoel Onofre Jr. a bibliografia de contos no RN, vi 
que já existia um livro com esse título. Resolvi então fazer uma 
inversão e em vez de Estórias de Meu Lugar, passou a se chamar 
Lugar de Estórias.
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O GALO – Nos seus contos há uma abundância de nomes 
próprios pouco comuns. São todos extraídos da fala popular ou 
alguns foram especialmente inventados para caracterizar melhor 
certos personagens? 

B.C.M. – Os nomes dos personagens são extraídos da 
linguagem popular e estão dicionarizados. Quando não estão 
dicionarizados eu uso o recurso do itálico. Assim, um nome em 
itálico indica que é um nome não dicionarizado, ou então é uma 
palavra deformada. Por exemplo, a palavra homem, porque eu 
procuro não fazer aquela linguagem do “Chico Bento”! do Mau-
rício de Sousa. A gente tem de primar pela língua. Por exemplo,  
a gente diz aqui “catucando”, mas o correto é “cutucando”. Então 
eu uso “cutucando”. Uso certas onomatopeias que o leitor pode 
estranhar, como fhum, que é essa risadinha que a gente dá com 
o nariz; ou então rhum para exprimir um muxoxo.

O GALO – Além de ter inspirado um personagem do livro, 
sua avó Claudiana exerceu uma influência especial na sua vida?

B.C.M. – Sim, ela me marcou muito. Era uma pessoa rús-
tica. Eu aprendi a amar as pessoas rústicas por intermédio dela.

O GALO – Você fugiu à temática rural em algum conto 
de Lugar de Estórias?

B.C.M. – Sim, o último conto, intitulado “Na hora ele 
sorriu”, é quase uma novela. É sobre o José Pretinho. Na História 
da Cidade do Natal, de Câmara Cascudo, ele escreveu sobre as 
pessoas que foram executadas na forca. E fala de um rapazinho 
muito tímido, aparentemente retardado, cujo processo nunca 
foi encontrado e, por isso, as pessoas nunca souberam por que 
ele foi condenado. A tradição popular dizia que ele era inocente,  
e que teria sido entregue no lugar de alguém importante que tinha 
cometido um determinado crime. Com a ajuda de algumas cenas 
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que Cascudo recolheu da tradição popular, entremeei o assunto 
com alguma coisa que eu acrescentei, criando uma história para 
o rapaz. Ele tinha uma condição de inocência tão grande que até 
a última hora não sabia que ia ser executado. Mantida a tradição 
de que o condenado tinha direito a formular um último pedido, 
ele pediu pão-de-ló com ginga, porque nunca tinha comido isso, 
e comeu até se fartar. Morreu ali, naquela praça entre o Banco 
do Brasil e o antigo Atheneu. Quando ele subiu no patíbulo  
e viu a Redinha, disse: “Ih, rapaz, daqui dá pra ver as janga-
dinhas!” Aquela inocência me comoveu. Finalmente, escrevi  
a história em 85, 86. Acho que no fim ficou até grande demais. Foi 
uma espécie de ficção histórica, que eu acho muito interessante.  
É uma das poucas coisas que não se passa em Ceará-Mirim, mas 
em compensação eu o faço passar a infância em Ceará-Mirim 
para não sair do tema.

O GALO – Depois de ganhar um prêmio nacional, você 
está motivado a prosseguir produzindo ficção, não?

B.C.M. – É pouco provável. Primeiro, porque eu voltei  
a trabalhar, e eu sou uma pessoa que não sei muito fazer duas, 
três coisas ao mesmo tempo. Morro de inveja de quem faz. Te-
nho uma grande facilidade de fazer mais ou menos bem tudo 
aquilo a que me proponho fazer. Por exemplo, eu sou capaz 
de construir um carro de boi - o lá da fazendo foi eu que fiz –, 
sou capaz de fazer a instalação de uma casa, de trabalhar num 
laboratório, sou muito versátil, mas fazendo uma coisa de cada 
vez. Por isso, é pouquíssimo provável que eu consiga estudar 
química, pesquisar química e fazer literatura, porque eu nunca 
consegui antes, não seria agora que eu conseguiria. Além dis-
so, não sei trabalhar forçado, pressionado pelo tempo, e para 
eu produzir outro livro, eu precisaria de mais 30 anos! (risos).  
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Não estou sinceramente preocupado com isso. Eu costumo dizer 
que esse é o meu primeiro e único livro.

O GALO – De todo o modo, você já está incluído entre os  
intelectuais da cidade...

B.C.M. – Brinco muito com Paulo, meu irmão, que ele 
sempre dizia: esse Estado é muito ingrato com quem se dedica  
à ciência, porque é um Estado onde todo mundo é poeta,  
é escritor. E aquela pessoa que se dedica à ciência, à pesqui-
sa, ultrapassando às vezes as fronteiras de Natal e do próprio  
Estado, publicando trabalhos científicos em revistas estrangeiras, 
ninguém o conhece como intelectual. Em contrapartida, um 
cientista como eu, meio entre aspas, com publicações em revis-
tas internacionais, ninguém olha essa pessoa como intelectual, 
como alguém que trabalha com a cabeça, com o conhecimento 
humano. Eu brincava muito com Paulo, meu irmão, dizendo: 
“Qualquer dia desses vou escrever um livro somente para que  
o povo aqui de Natal diga que eu sou um intelectual”. Sou muito 
frustrado porque, trabalhando em ciência, não sou visto como 
alguém que trabalha com o cérebro. Cientista aqui não é intelec-
tual. Não sei se isso é resíduo daquele academicismo português, 
aquela coisa ainda muito humanística, e a imigração aqui além da 
portuguesa foi muito pequena, a gente valoriza muito a poesia, 
o ensaio literário, e despreza o resto. 



Bartolomeu, 
a História e a Estória 

Vicente Serejo
 

A estória não quer ser história. 
A estória, em rigor, deve ser contra a História. 

A estória, às vezes, quer-se um pouco parecida com a anedota.

  Guimarães Rosa

Bartolomeu Correia de Melo foi a contemporaneidade 
que faltava à historiografia literária do Rio Grande do Norte 
na trajetória de mais de um século da expressão ‘Estória’ e não 
‘História’ para designar a natureza ficcional das narrativas sem 
vínculo com a realidade. Aquelas narradas na dimensão da nove-
lística popular, oral ou escrita, nascidas da fabulação que Câmara 
Cascudo defendeu e assumiu, coerentemente, ao longo de sua 
obra intelectual.

Poderia parecer questão de estilo, até de puro e ingênuo 
folclorismo, se nos seus livros - Lugar de Estórias, UFRN, Natal, 
(1998), Estórias Quase Cruas (2002), e Tempo de Estórias (2009), 
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estes últimos pela editora Bagaço, João Pessoa-PB, não tivesse as-
sumido a expressão que há mais de um século divide opiniões. 
Do inglês Walter Scott (1771-1832), ao lusitano e aristocrático 
Antonio Maria Vasco de Melo César e Meneses, o Conde de Sa-
bugosa (1851-1923), e se não bastasse lembrar a consagração das 
Estórias de Guimarães Rosa, já nos anos sessenta do século vinte, 
um dos maiores nomes da criação literária brasileira.  

A síntese mais completa da discussão em torno de Estória 
& História está em Câmara Cascudo, no verbete Estória do seu 
Dicionário do Folclore Brasileiro (Ministério da Cultura, Rio, 
1954). Antes, manteve, dentro de Acta Diurna, a seção História 
e Estória e numa de suas

Actas defendeu o uso da expressão para fixar o sentido 
ficcional da narrativa baseada em fontes orais mantidas pela 
transmissão coletiva, numa clara e assumida concordância com 
a opinião de João Ribeiro.

Ao defender Estória no sentido específico, Cascudo recua aos 
ingleses. Cita Walter Scott e lembra o norte-americano Gordon 
Hall Gerould (1877-1953), como fontes nos meados do século 
dezoito, por sua vez citados pelo Conde de Sabugosa no belo 
prefácio do seu livro Donas dos Tempos Idos (Livraria Ferreira, 
Lisboa, 1912). E tudo sem se intimidar diante de uns e outros, 
filólogos ou historiadores consagrados nas suas grandes literaturas 
de origem. 

Cascudo adotou Estória ao longo de toda sua obra. Tanto 
que titulou assim seu livro Trinta Estórias Brasileiras (Portuca-
lense, Lisboa, 1955), nomeou capítulos, adotou nos ensaios, 
fixou circunstâncias, formulou as mais eruditas aproximações, 
coligiu e confrontou, tudo sem ferir a coerência ou quebrar  
a uniformidade de sua forma de classificar. Nem mesmo ao erguer 
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sua monumental Literatura Oral no Brasil (José Olympio, Rio, 
1952), fixando origens e variáveis do fabulário e da novelística 
populares, principalmente no Brasil e na Península Ibérica. Sem 
impor qualquer interdição radical do uso de Estória ou História, 
como se em cada narrativa, real ou irreal, entre o fato e a ficção, 
existisse um pouco da criatividade da fabulação humana. Re-
sistiu por convicção, mas sem posição excludente contra quem 
discordasse ou preferisse o uso geral de História. 

Mas, se Cascudo consagrou o uso em extensão, não foi o 
pioneiro. Foi João Ribeiro - historiador, filólogo e folclorista - o 
primeiro a propor no Brasil o uso de Estória, grafada assim, sem 
H, com toda singeleza, com o sentido de designar as narrativas não 
vinculadas aos fatos históricos; e História, formal, com H, para 
fixar a História como ciência e designativo da narrativa de aconte-
cimentos da história real, fatos históricos ou episódicos verdadeiros 
de algo que tenha acontecido no plano da realidade documentada.

No Brasil, a Estória tem uma trilha que tem como datação 
fundadora o ano de 1913. 

Cascudo tinha quinze anos quando João Ribeiro (1860-
1934), a convite da Biblioteca Nacional, ministrou, ao longo de 
1913, um conjunto de aulas-conferências sobre o folclore - mé-
todos, língua, história, literatura, novelística e contos populares. 
Dos textos publicados, à época, nos anais da instituição, nasceu, 
seis anos depois, O Folclore, edição Jacintho Ribeiro dos Santos 
(livreiro-editor, Rio, 1919). Uma reunião de lições sobre as quais 
seriam erguidas as bases da doutrina do folclore – fundamentações 
e métodos de colheita e registro. 

É o livro-referência para todos os estudiosos da história do 
folclore no Brasil até hoje, principalmente para os que desejam 
entender a cultura popular a partir da expressão Folk Lore, do 
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alemão, e citada pela primeira vez por William John Thoms na 
revista Atheneum, edição de 22 de agosto de 1846, daí ser festejado 
no Brasil como o Dia Nacional do Folclore. Livro que mereceu 
uma edição histórica ao completar cinquenta anos, enriquecida 
pela longa introdução assinada pelo seu filho, e também folclo-
rista, Joaquim Ribeiro. 

Mas, as histórias dos contos, novelas e fábulas passaram 
a ser grafadas como Estórias um pouco antes, em Portugal. Os 
folcloristas não desconhecem, e Cascudo cita no verbete do seu 
Dicionário do Folclore Brasileiro: foi Antonio Maria Vasco de Melo 
Silva César e Meneses, o célebre Conde de Sabugosa, no prefácio 
do seu livro Donas de Tempos Idos (Editora Porto, Portugal, 1912), 
com base em Scott, que defendeu as várias maneiras de tratar as 
figuras históricas, assim como diversos são os processos de se fazer 
história. E, logo a seguir, ainda no prefácio, Sabugosa adverte, 
há mais de um século: Demolidores de lendas são, (quanta vez!), 
mais culpados de vandalismos do que os destruidores de arquivos.

Em 1942, foi a vez de Gustavo Barroso, outro pioneiro na 
fixação e sistematização dos estudos folclóricos, em tempo mais 
próximo, ao lembrar o discurso que pronunciou no salão nobre 
da Academia Brasileira de Letras, no centenário de Walter Scott, 
ao defender Estória e não História como expressões igualmente 
clássicas desde a poesia medieval. Barroso registra o detalhe no 
artigo O Poema do Povo Brasileiro que publica na edição de 22 
de dezembro de 1942, nas páginas do jornal A Manhã, Rio, para 
registar que recebera do seu velho amigo Luís da Câmara Cascudo 
um “folheto contendo os Estatutos, o Registro Civil e o Plano 
Geral de Inquéritos e Sugestões para a colheita de material, da 
Sociedade Brasileira do Folclore”, que Cascudo acabara de fundar 
em Natal com sede no endereço pessoal, Junqueira Aires, 377.
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O peso de Câmara Cascudo na defesa de Estória ganha 
expressão ainda mais forte e consagradora vinte anos depois, em 
1962, quando do lançamento de Primeiras Estórias, de Guimarães 
Rosa, (da José Olympio, Rio). Depois, em 1967, como num 
imprimatur definitivo, Rosa lança Tutaméia, com o subtítulo 
de Terceiras Estórias - ainda que não tivesse lançado as segundas 
- incluindo ai o prefácio, quase ensaio - Aletria e Hermenêutica. 
Texto que abre com a frase que serve de epígrafe a este texto sobre 
a trajetória da expressão Estória, desde suas velhas raízes inglesas  
e ibéricas, formadoras de sua gênese clássica, até Guimarães Rosa.

Na quarta edição de Primeiras Estórias (J. Olympio, Rio, 
1964), na sua longa e densa introdução com o título de Os Vas-
tos Espaços, Paulo Rónai lança a tese de que o título não conduz  
o leitor a pensar em Primeiras como exemplo de obra prematura, 
“e sim à novidade do gênero adotado, a estória”. E completa: “Esse 
neologismo de sabor popular, adotado por número crescente de 
ficcionistas e críticos, embora ainda não registrado pelos dicio-
naristas, destina-se a absorver um dos significados de história,  
o de “conto” (short story)”.

Por curiosidade, vale citar a polêmica levantada, em abril de 
1985, pelo romancista e cronista Fernando Sabino na sua então 
coluna Dito e Feito, na Folha de S. Paulo, contra o que chamou de 
o abominável hábito de escrever estória em vez de história. Sabino 
cita a adesão de nomes importantes, como Millôr Fernandes, 
para quem grafar Estória é um idiotismo de linguagem; Abgar 
Renault que aplaude a condenação com ardente entusiasmo; João 
Ubaldo Ribeiro, Álvaro Cotrin - o grande caricaturista Álvarus, 
entre outros. Fernando Sabino admite, muito veladamente, um 
‘consta que foi Guimarães Rosa quem inventou a estória’. Não 
vai às raízes, cita Eneida, uma defensora de Estórias, amiga de 
Cascudo. E só. Mas faz sucesso. 
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A contestação ao uso corrente de estória a rigor ganha força 
a partir de 1975 com o lançamento do Novo Dicionário da Língua 
Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda. Ao registrar Estória, o 
grande filólogo remete ao verbete História indicando e afirmando 
ser esta a expressão correta para designar as narrativas reais ou 
irreais, da história verdadeira ou nascida da literatura oral, da 
novelística e do fabulário, inclusive histórias em quadrinhos. É 
Aurélio quem afirma na segunda edição do seu dicionário, Rio, 
1986: “Recomenda-se apenas a grafia história, tanto no sentido 
de ciência histórica, quanto no de narrativa da ficção, conto 
popular, e demais acepções”.

Ainda assim, Estória merece do professor Ivo Barbieri, no 
livro Veredas do Sertão Roseano - vários autores (edição Sete Letras, 
Rio, 2007, páginas 209/224), no ensaio As Estórias, o registro 
das posições, por ordem cronológica, de João Ribeiro, Gustavo 
Barroso e Câmara Cascudo.  

Por dever de justa relevância cabe registrar outra citação. 
Está no prefácio da edição brasileira de Paulo de Tarso, História 
de um apóstolo, de Jerome Murphy-O’Connor, lançado no Brasil, 
coedição Paulus-Loyola, 2007, tradução de Valdir Marques.

Depois de, a título de ilustração, desautorizar a veracidade 
de algumas afirmações até hoje feitas sobre o apóstolo Paulo de 
Tarso, o autor traça uma pequena exegese em torno do título 
original do livro, edição da Oxford University, 2004:

O título do livro, no original, é “Paul: His Story”, isto é, 
literalmente, Paulo, sua Estória. Ele escreve: “Imediatamente a 
atenção é atraída pela palavra Story. Por qual motivo o autor não 
usou a palavra History? Qual é a diferença entre os dois concei-
tos? O autor pretende dizer por Story o que a palavra Estória, 
introduzida no português via inglês e francês, quer dizer? Não 
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precisamente. Para tirar as dúvidas é preciso ver o que o autor 
entende por story. O dicionário inglês de Oxford diz que story 
tem empregos diferentes”. 

E acrescenta, instigando a questão:

“Story é uma narrativa, verdadeira ou supostamente verda-
deira, de acontecimentos importantes ou sobre pessoas célebres 
de um passado mais ou menos remoto”.

 E logo a seguir:

“Ora, a tradição de contar histórias, sem poder citar dados 
históricos cientificamente comprovados, está na cultura de todos 
os povos”.

Com certeza, e não exige sacrifício suspeitar, Bartolomeu 
Correia de Melo foi leitor de Guimarães Rosa. Como o autor 
de Grande Sertão: Veredas, ele revela-se um apurado catador de 
expressões dos falares, sensível na colheita e na invenção, na 
reinvenção e ressignificação da riqueza prosódica e rítmica das 
expressões, seus relevos e sonoridades regionais, nascidas no hú-
mus da terra e nela renascidas a cada história contada. Não foi 
por teimosia que escolheu Estória e não História. Foi por sabença 
própria. Guardada na bruaca da memória que trouxe da infân-
cia, ouvindo a língua certa do povo que fala gostoso o português do 
Brasil, no dizer do poeta Manuel Bandeira, banhado nas águas 
do Capibaribe. 

Há, sim, uma razão que atravessa os séculos e consagra, no 
plano mágico, os grandes contadores de estórias. Ungindo cada 
um deles com a glória humilde de perceber a riqueza das palavras 
que a pobre realidade não viu. E é bem o caso de Bartolomeu 
Correia de Melo.

Natal, setembro de 2018.



Bartolomeu e Ormuz: 
humor e afeto

Lívio Oliveira

Impossível ler o relato de Ormuz Barbalho Simonetti acerca  
da vida de Bartolomeu Correia de Melo sem que surjam sor-

risos diante do humor e da ironia, quase sarcásticos, porém com 
equilíbrio e sensatez, analisando-se o diálogo e a relação marca-
damente fraternal que existiu entre os dois. 

De logo, percebo que esse é o primeiro traço que os une 
definitivamente, desde a convivência feérica da juventude e suas 
farras, até a condição de “compadres” inseparáveis, que se efetivou 
com o correr dos anos, até a partida absolutamente prematura, 
muito sentida por todos os amigos e admiradores de Bartolomeu. 

Outro aspecto comum compartilhado por Bartolomeu  
e Ormuz é a simplicidade no trato pessoal, transparecendo o caráter 
lúdico na conversa e – destacadamente em Ormuz – a coloquia-
lidade, inclusive na escrita, que facilita o entendimento, mesmo 
que provoque a dúvida inicial do sentido, dúvida logo desfeita 
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quando resolvido o gracejo (muitas vezes irônico, mas afetuoso) 
da interlocução desassombrada e amistosa.

Conheci o homenageado deste livro – nosso eterno Bartola 
– na Livraria da Cooperativa Cultural, incrustrada no Centro 
de Convivência do Campus da UFRN em Natal. Ali, em meio 
ao burburinho e à algaravia do bom comércio dos livros, co-
mecei a ter contatos agradabilíssimos com o saudoso professor 
universitário e escritor de contos e de livros essenciais à biblio-
teca de qualquer um que ame a literatura de melhor qualidade 
produzida no Nordeste, como fazem exemplos “Estórias Quase 
Cruas”, “Lugar de Estórias” (premiado pela UBE/PE) e “Tempo 
de Estórias”, ambos publicados pela Editora Bagaço, de Recife. 

Vale lembrar que foi autor, também, de belos livros infantis, 
que merecem sempre reedições à altura do seu valor. 

Vejo como muito oportuna a publicação de uma obra como 
esta, que traça um perfil verdadeiramente honesto e fidedigno 
da personalidade de Bartolomeu Correia de Melo. A sua leitura 
é saborosa e comovente. Basta, para exemplificar, que eu cite o 
seguinte trecho, certamente um dos que mais me comoveram 
ao longo da obra:

“Um dia o visitei no leito da UTI. Chequei devagar 
pensando que ele estivesse dormindo. Quando ele percebeu 
minha presença abriu os olhos e disse: 

‘chegue pra cá esse menino.’ 

E eu timidamente me aproximei de seu leito e após segun-
dos de interminável silêncio ele me perguntou:

‘Ormuz você pensa pra respirar?’

Ainda surpreso pela pergunta, respondi: Não, ninguém pensa
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Então, ele pensou um pouco me disse: 

“Pois eu penso. A todo instante eu penso se vou conseguir 
respirar mais uma vez”.

Ormuz acertou na iniciativa e no conteúdo, que também 
nos traz alguma iconografia valiosa para os relembramentos sobre 
Bartola. Ademais, a simplicidade de Ormuz é a tradução fiel da 
simplicidade de Bartolomeu Correia de Melo. Não à toa, foram 
amigos-irmãos.

Bartolomeu foi simples no trato e genial no texto. Ele vive 
nas palavras e nos dá orgulho por tudo o que realizou. Parabéns  
a Ormuz pela nova oportunidade de homenagear o nosso  
Bartolomeu Correia de Melo! Vivamos sempre o nosso querido  
e muito saudoso Bartola!



Este livro foi projetado pela equipe  
da Universidade Federal do  

Rio Grande do Norte.






