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Prepare o seu coração 

Prás coisas que eu vou contar 

Eu venho lá do sertão, 

Eu venho lá do sertão 

Eu venho lá do sertão 

E posso não lhe agradar 

(Disparada: primeiros versos da canção de 

Geraldo Vandré & Théo de Barros) 

 

 

 

“Hay hombres que lucham un dia y son buenos 

Hay otros que lucham un año y son mejores 

Hay quienes lucham muchos años y soy muy buenos 

Pero hay los que lucham toda la vida 

Esos son los imprescindibles” 

Bertold Brecht  

 
 

 

As angústias e esperanças do Povo devem ser compartilhadas pela igreja.  

Paulo Evaristo, CARDEAL ARNS. 
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RESUMO 
 

O principal objetivo deste trabalho é apresentar e analisar ações educativas realizadas na 
Diocese de Crateús/CE, no período de 1964 a 1971, sob a orientação de Dom Antônio 
Batista Fragoso, bispo emérito, de cuja Diocese foi o 1o bispo, no período de 1964 a 1998. 
Consideramos ações educativas as atividades realizadas que buscavam a construção de 
uma consciência crítica e participativa, tendo em vista a mobilização para a efetivação de 
uma sociedade justa e humanitária e de uma igreja popular e libertadora. Dentre as muitas 
ações educativas realizadas na Diocese de Crateús, neste período, consideramos, para 
apresentação e análise, as Semanas Catequéticas e o Movimento de Educação de Base – 
MEB. Uma parte importante da pesquisa aconteceu mediante o levantamento e análise 
crítica de documentação escrita: cartilhas, boletins, atas de reuniões, registros de encontros 
de formação, de avaliação e de planejamento dos diversos setores de pastoral, bem como 
cadernos, livros etc. Um segundo procedimento metodológico utilizado, aconteceu através 
de entrevistas, pronunciamentos e conversas informais. Não conseguimos realizar uma 
entrevista com Dom Fragoso, como pretendíamos, tendo em vista que a morte de seu corpo 
físico aconteceu pouco tempo depois da aprovação do projeto no Mestrado em Educação. 
Contamos com o auxílio de entrevistas realizadas por outros pesquisadores que muito nos 
ajudaram e esclareceram. Um terceiro procedimento constituiu-se da revisão e ampliação 
dos referenciais teóricos, importante momento para ampliarmos conceitos e revermos 
posições e categorias. Autores como: FREIRE (1980), FRAGOSO (2005), GASPARI 
(2002), GUTIÉREZ (1975), dentre outros, nos auxiliaram a compor os elementos básicos 
para a construção de um quadro teórico que nos permitiu uma reflexão e elucidações sobre 
o tema, o período e as ações. Estruturamos o trabalho em três capítulos “inter-dialogantes”. 
No primeiro consideramos o ambiente onde se desenrolaram as ações educativas e o 
denominamos de A TERRA; no segundo capítulo apresentamos Dom Fragoso, desde a sua 
infância na Paraíba até a sua posse como Bispo de Crateús, denominamos este momento 
de: O HOMEM – Dom Fragoso: fragmentos de uma história; no terceiro capítulo 
apresentamos as ações educativas, os conflitos e conquistas que surgiram a partir de suas 
implantações e implementações, denominamos este capítulo de: A LUTA ou Ações 
Educativas realizadas na cidade de Crateús, no período de 1964 a 1971, sob a orientação de 
Dom Antonio Batista Fragoso. Concluímos que estas ações educativas, apesar das 
perseguições, embates e conflitos, contribuíram para  a construção de uma consciência 
crítica no meio popular; para uma mobilização em prol da efetivação de uma sociedade 
justa e humanitária e para o nascimento de uma Igreja popular e libertadora nos sertões de 
Crateús. 
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.INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo deste trabalho é apresentar e analisar ações educativas 

realizadas na Diocese de Crateús/CE, no período de 1964 a 1971, sob a orientação de Dom 

Antônio Batista Fragoso, bispo emérito, de cuja diocese foi o 1o bispo, no período de 1964 

a 1998. 

Consideramos ações educativas as atividades realizadas pela Diocese de Crateús, 

sob a orientação de Dom Fragoso, que buscavam a construção de uma consciência crítica e 

participativa, tendo em vista a mobilização para a efetivação de uma sociedade justa e 

humanitária e de uma igreja popular e libertadora. 

Dentre as muitas ações educativas realizadas na Diocese de Crateús, neste período, 

consideramos, para apresentação e análise, as Semanas Catequéticas e o Movimento de 

Educação de Base – MEB.  

Intensamente marcado pelas renovações propostas e discutidas durante o Concílio 

Vaticano II, Dom Antônio Batista Fragoso chega aos sertões de Crateús e Inhamuns  

imbuído da mais plena confiança de construir uma igreja que representasse o rosto do povo 

sofrido do Sertão.  

Durante o Concílio Vaticano II, realizado de 1962 a 1965, o horizonte eclesial se 

alargou às dimensões dos cinco continentes. Aprofundou-se o diálogo da igreja com as 

“realidades terrestres”. Definiu-se, deste modo, uma orientação que primasse pela 

construção de uma Igreja que pudesse assumir um “rosto rural, popular e libertador”.  

Priorizou-se o anúncio da Boa Nova aos Pobres, dando pretexto, por vezes, às queixas das 

“classes médias tradicionais”.  

Deste modo, no que concerne aos trabalhos a serem desenvolvidos como elemento 

fundamental para o primado da Evangelização, Educação e Mobilização, foram planejadas 

as Semanas Catequéticas, que buscavam uma maior e nova conscientização sobre a 

catequese e sua importância. Segundo o Pe. Eliésio dos Santos (SANTOS, 1989, p.2) a 

partir de 1965 até 1967 uma equipe com D. Fragoso percorreu toda a diocese nas afamadas 

Semanas Catequéticas. Elas aconteceram a nível diocesano, a nível paroquial e em diversos 

lugares do interior da diocese. Foi a forma encontrada para despertar o jeito novo de ser 

Igreja que mais tarde vai ser chamado CEB’s – Comunidades Eclesiais de Base, e, para 
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FRAGOSO(2005, p. 41) as Semanas Catequéticas conseguiram mobilizar, em cada 

paróquia, pais, catequistas, professores de religião nas escolas e párocos – as Semanas 

Catequéticas foram realizadas durante os anos de 1.965, 1.966 e 1.967.  

Definidas coletivamente, uma grande novidade nos trabalhos desenvolvidos pela 

Igreja de Crateús, cada atividade, em cada ano dos períodos estabelecidos, fora assim 

definida: em 1.965, seria discutida “A Boa nova levada a todos”; em 1.966: A Bíblia e a 

Catequese”; 1.967: “A Liturgia  e a Catequese”. 

A implantação da diocese de Crateús aconteceu em agosto de 1964, no seio de uma 

sociedade arraigada a valores tradicionais de cultura e civilização, e de uma igreja fundada 

e herdeira de práticas religiosas anti-populares e assistencialistas, geralmente atreladas e 

defensoras da ordem estabelecida e do poder político e econômico local.  

Como se não bastasse, a criação da diocese de Crateús aconteceu no mesmo ano em 

que se instaurou no Brasil, a partir de um golpe de estado, uma ditadura militar que 

cerceou direitos políticos e sociais.  

Vale ressaltar que a partir do ano de 1968 a ditadura militar que utilizava a 

repressão como moeda de valor, realiza um golpe dentro do golpe, e a situação, que antes 

era difícil, se torna insuportável para quem buscava construir direitos e emancipações.  

Neste sentido toda e qualquer prática, que vislumbrasse um esclarecimento e uma 

posição crítica da população, seria tida como nociva à sociedade e por isso mesmo deveria 

ser banida como um vírus ou uma bactéria que infecta um corpo  - como deve ser 

eliminado para o bom funcionamento do organismo, neste caso um corpo social guiado 

pelos canhões e baionetas.  

Para o “enfrentamento” dos desafios apresentados, a formação constituiu a grande 

aposta para despertar as potencialidades do ser humano e para se criar um jeito novo de ser 

Igreja.  Além das Semanas Catequéticas, outras ações educativas foram implementadas, 

dentre elas o Movimento de Educação de Base que marcou época e constituiu um forte 

instrumento de alfabetização e conscientização popular. 

As ações educativas do MEB em Crateús primavam pela inserção popular não 

apenas na dimensão de aprendizado dos códigos lingüísticos básicos ou da “mera” 

alfabetização que levaria os participantes a decodificarem as palavras e não 

compreenderem o seu significado e como deveriam auxiliar na compreensão de si mesmo, 
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do mundo e da realidade que o cercava, estas atividades contribuíam para uma educação 

política onde as massas, principalmente de agricultores, pudessem interferir e gerir o 

processo decisório de suas relações de produção e políticas. As novas práticas se 

orientavam pelo diálogo, construído a partir de encontros onde se discutiam e se 

planejavam as lutas, as reivindicações.   

Estas questões, postas e discutidas, ganhavam outras dimensões e disseminações. 

Geravam nas comunidades reflexões sobre a situação em que estavam inseridas e sobre os 

problemas de ordem política, por exemplo, que enfrentavam e que emperravam a vida dos 

mais pobres. 

Estas repercussões geravam, ou intensificavam, conflitos e perseguições por parte 

do governo militar a Dom Fragoso e aos seus colaboradores. São demitidos, como parte 

integrante destes embates, alguns coordenadores do MEB Estadual e de Crateús, como 

resultado deste episódio, em uma decisão coletiva, em 1971, o MEB, que teve as suas 

atividades implantadas em 1965, em Crateús, graças a um esforço pessoal do próprio bispo, 

encerra as suas atividades alfabetizadoras e educativas.  

O recorte temporal leva em conta o período em que foi criada a Diocese de Crateús 

(1964), momento em que se implementaram algumas ações educativas e um nova maneira 

de conceber, investigar e interferir no mundo, e se estende até 1971, momento em que se 

intensificam as perseguições e prisões aos colaboradores de Dom Fragoso, e, como 

conseqüência,  são encerradas as atividades do MEB – Movimento de Educação de Base. 

Para cumprir esse objetivo, buscamos reconstituir, na trajetória da Igreja de 

Crateús, considerada no período que se estende de 1964 a 1971, os traços e ações 

educativas que contribuíram para que a igreja de Crateús,  dentro do seu objetivo pastoral, 

se tornasse uma Igreja popular e libertadora. 

Ressaltamos os embates e conflitos de concepções de mundo, de práticas e 

orientações pedagógicas presentes na efetivação na proposta educativa desenvolvida pela 

Diocese de Crateús. 

Resgatamos o processo de implantação das Semanas Catequéticas e do MEB 

(Movimento de Educação de Base) efetivados durante a ditadura militar. E apresentamos 

os sinais concretos das ações educativas transformadoras implantadas pela Diocese de 
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Crateús sob a orientação de Dom Fragoso que a colocam como Igreja popular e 

libertadora. 

A investigação, a partir do objetivo proposto, nos encaminhou para uma pesquisa 

complexa e instigante, onde se fez necessário à escolha de procedimentos metodológicos 

adequados para trazer à tona evidências a cerca dos registros existentes sobre as ações 

educativas realizadas na diocese de Crateús/CE no período de 1964 a 1971, sob a 

orientação de Dom Antônio Batista Fragoso, bispo emérito, de cuja diocese foi o 1o bispo, 

no período de 1964 a 1998. 

Uma parte importante da pesquisa aconteceu mediante o levantamento e análise 

crítica de documentação escrita: cartilhas, boletins, atas de reuniões, registros de encontros 

de formação, de avaliação e de planejamento dos diversos setores de pastoral, bem como 

em livros e cadernos – encontramos nos documentos e cartilhas muitos depoimentos de 

religiosos e leigos que trabalharam neste período e que hoje não mais possuem domicílio 

em Crateús: depoimentos que muito nos auxiliaram. 

Um segundo procedimento metodológico utilizado aconteceu através de entrevistas, 

pronunciamentos conversas informais, sempre reavivados pela memória oral. Estas 

entrevistas nos permitiram confrontar a visão de vários agentes envolvidos nas ações 

educativas desenvolvidas no período de 1964 a 1971 na diocese de Crateús/CE, 

contribuindo assim, para uma melhor compreensão do contexto, aspirações e valores 

vivenciados neste período. 

Não conseguimos realizar uma entrevista com Dom Fragoso, como pretendíamos, 

tendo em vista que a morte de seu corpo físico aconteceu pouco tempo depois da 

aprovação do projeto no Mestrado em Educação. Contamos com o auxílio de entrevistas 

realizadas por outros pesquisadores que muito nos ajudaram e esclareceram. 

Um terceiro procedimento constituiu-se da revisão e ampliação dos referenciais 

teóricos, importante momento para ampliarmos conceitos e revermos posições e categorias. 

Autores como: FREIRE (1980), FRAGOSO (2005), GASPARI (2002), 

GUTIÉREZ (1975), dentre outros, nos auxiliaram a compor os elementos básicos para a 

construção de um quadro teórico que nos permitiu uma reflexão e elucidações sobre o 

tema, o período e as ações.  
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Estruturamos o trabalho em três capítulos “inter-dialogantes”. No primeiro 

momento apresentamos o ambiente onde se desenvolveram as ações. Esta apresentação é 

feita sobre os seus diversos aspectos constituintes, desde a origem a presença indígena na 

região, a chegada dos desbravadores e povoadores ligados à Coroa Portuguesa, as formas 

de manifestação do poder e uma apresentação da cidade com informações referentes ao 

período onde está situada a pesquisa. Denominamos este capítulo de: A TERRA – Sertões 

de Crateús. 

No segundo capítulo, tecemos alguns comentários sobre Dom Fragoso, desde a sua 

infância nos sertões da Paraíba, ressaltando a influência de seus pais em sua formação; em 

seguida nos referirmos a sua ordenação e aos momentos que antecederam a este 

acontecimento – ressaltamos a importância das atividades realizadas junto aos movimentos 

de jovens católicos como, por exemplo, a JOC (Juventude Operária Católica); informamos 

sobre a sua consagração como bispo, seus trabalhos com bispo auxiliar na Arquidiocese 

São Luiz do Maranhão até a sua nomeação para se tornar o primeiro bispo de Crateús. 

Denominamos este capítulo de: O HOMEM – Dom Fragoso: fragmentos de uma história. 

 No terceiro capítulo, discorremos sobre as ações educativas implantadas deste o 

momento da criação da Diocese de Crateús (1964) até o ano de 1971, detendo-se nas 

Semanas Catequéticas e no MEB – Movimento de Educação de Base. Denominamos este 

capítulo de: A LUTA ou Ações Educativas realizadas na cidade de Crateús, no período de 

1964 a 1971, sob a orientação de Dom Antônio Batista Fragoso.  1

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                           
1 Esta organização foi inspirada na estrutura do livro “Os sertões” de Euclides da Cunha. 
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CAPÍTULO 1: A TERRA: CRATEÚS.  
 

1. A PRESENÇA INDÍGENA 

 

Crateús, palavra etimologicamente de origem ameríndia, possui pelo menos três 

versões consideradas de significado, quando vertida para a língua portuguesa. 

A primeira, aponta para a firme ligação do nome da cidade, Crateús, para com o 

grupo indígena, denominada karathi-us(carateus, karatis ou caratiús), que habitava esta 

faixa de terra quando da chegada dos primeiros desbravadores e povoadores da região2.  

A segunda nos sugere que o topônimo é formado pela junção dos termos “Cara”, 

que denomina um tipo de batata muito comum na região e “Téu” ou “Teiú”, que se refere a 

um grande lagarto que ainda hoje é encontrado nos sertões de Crateús. Daí considerar-se 

como significado traduzível para a palavra Crateús, advinda da junção “Cara” + “Teiú”, a 

expressão “Batata de Teiú” ou “Batata de Lagarto”. 

A terceira possibilidade é sugerida pelo encontro de três outros termos de origem 

ameríndia: “Kra”, para designar seco, na linguagem da nação Tapuia, tribo Kariri, “Te”, por 

sua vez para se referir a algo que se apresenta de maneira intensa, sendo representado pelos 

advérbios: mais ou muita, e por fim, “yu”, que designa lugar; da associação destas três 

partículas constituintes e se utilizando do processo de aglutinação, temos a palavra “Kra-te-

yu” que gera, em língua portuguesa, a expressão: “lugar muito seco” (MARTINS e SALES, 

1995, p.14).   

No curso da história, os Tapuias, forçados pelos Tupis a se deslocarem do litoral, 

partiram para o interior onde não havia o perigo iminente do ataque de seus tradicionais 

inimigos, neste sentido, realizaram, sem o saber e a contragosto, uma espécie de entrada 

sem bandeiras.  

Esta presença dos povos ameríndios nos Sertões de Crateús é destacada pelo padre 

Eliésio dos Santos,  SANTOS(2005), quando nos informa que:  

                                                           
2Esta tribo pertencia ao grupo que se convencionou, genericamente, denominar de Tapuias, ou língua travada. 
A criação desta denominação, língua travada, é atribuída aos índios Tupis, de língua geral, e habitantes 
preferenciais da maior parte da costa litorânea brasileira, que designavam de Tapuias todos os povos que não 
falavam a sua mesma língua e habitavam o interior. Sentimento semelhante encontramos nas civilizações 
greco-romanas que taxavam de “bárbaros” a todos os povos que não falavam o seu idioma e não 
freqüentavam as suas culturas. 
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Conforme mapas organizados por Mário Barata de acordo com dados 
históricos, etnográficos e geográficos de Pompeu Sobrinho, Antonio 
Bezerra, Barão de Studart e Carlos Studart Filho citados por Djacir de 
Meneses, que os coletou da revista do Instituto do Ceará, havia na área 
hoje correspondente ao estado do Ceará mais de trinta nações indígenas. 
No que se refere ao território onde se localiza hoje a Diocese de Crateús 
viviam ao sul os Jucás, nação guerreira que ocupava uma área de 33 mil 
quilômetros quadrados, uma superfície igual à da República de El 
Salvador. No lado norte-oriental da bacia do rio Poti até o rio Cavalo 
Morto – hoje Boa Viagem – , nas vertentes de Quixeramobim, viviam os 
Crateús.(SANTOS, 2005, p.26). 

 
Estes primeiros habitantes de nosso território constituíram povoações e viveram 

basicamente da caça, pesca, coleta de frutos e de uma rudimentar agricultura, realizada 

unicamente com o intuito da subsistência, sendo cultivados, dentre outros gêneros, o milho 

e a mandioca, posteriormente convertida em farinha, tapioca e outros derivados.  

As principais técnicas de plantio utilizadas pelos nativos, nestas atividades, ligadas 

ao cultivo agrícola, eram a derrubada da mata, a coivara e a sua posterior queimada para a 

realização da semeadura – processo este rapidamente incorporado pelo colonizador.  

Nestas circunstâncias, realizavam constantes deslocamentos migratórios a procura 

de lugares que pudessem lhes fornecer condições propícias para o plantio – valorizavam 

regiões que ficassem, preferencialmente, próximas de fontes perenes de água.  

Na Cordilheira da Serra da Ibiapaba, marco geográfico que limita o município com 

o estado Piauí, existem fortes vestígios que comprovam a presença indígena na região. Por 

diversas vezes, em diversos pontos, já foram encontrados pequenos objetos de barro e 

cerâmica, como bacias, potes e cachimbos, além de pinturas rupestres indicadoras da 

realização de atividades relacionadas à caça, rituais sagrados e peripécias do cotidiano, sem 

contar as imagens que sugerem cenas de combates, guerras e contendas.  

Outras indicações materiais que comprovam esta presença foram encontradas no 

distrito denominado Tucuns, tantas mais foram identificadas próximas à estrada de ferro no 

trecho correspondente entre Mosquito e Vaca Preta, vilarejos pertencentes ao território que 

compreende o distrito de Oiticica, bem como na Chapada do Nasário, na Serra da Ibiapaba, 

próximo a vila de mesma denominação – fontes que apontam para uma considerável 

existência de populações indígenas no município de Crateús. 
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Na Serra Nova, distrito de Monte Nebo, verifica-se a existência de uma gruta de 

pedra, denominada “Furna dos Caboclos” ou “Gruta dos Caboclos”, onde, segundo relatos 

e provas materiais como ossos humanos, pinturas rupestres, objetos de uso pessoal e 

doméstico, teria vivido, naquele território,  por volta do início do século XVIII, um 

agrupamento indígena que fora massacrado pouco tempo depois pelas forças e armas 

vinculadas aos nascentes fazendeiros da região. 

O contato dos indígenas com os colonizadores (desbravadores e povoadores), quer 

no litoral ou no interior, se mostrou catastrófico para os nativos – os índios que se 

submeteram ou foram submetidos sofreram a violência cultural, as epidemias e a morte. 

Atento a estas discussões e discorrendo sobre este contato entre índios e europeus, 

Darcy Ribeiro, em “O Povo Brasileiro – A formação e o sentido do Brasil”, apresenta a 

seguinte consideração: 

 

Frente à invasão européia, os índios defenderam até o limite possível seu 
modo de ser e de viver. Sobretudo depois de perderem as ilusões dos 
primeiros contatos pacíficos, quando perceberam que a submissão ao 
invasor representava sua desumanização, como bestas de carga. Nesse 
conflito de vida ou morte, os índios de um lado e os colonizadores do 
outro punham todas as suas energias, armas e astúcias. Entretanto, cada 
tribo, lutando por si, desajudada pelas demais – exceto em umas poucas 
ocasiões em que se confederaram, ajudadas pelos europeus que viviam 
entre eles – pôde ser vencida por um inimigo pouco numeroso, mas 
superiormente organizado, tecnologicamente mais avançado e, em 
conseqüência, mais bem armado. (RIBEIRO, 1995, p. 49). 

 

Ainda sobre este contato entre colonizadores e ameríndios, Gilberto Freyre, em 

“Casa Grande e Senzala”, nos informa que: 
 

A história do contato das raças chamadas superiores com as consideradas 
inferiores é sempre a mesma. Extermínio ou degradação. Principalmente 
porque o vencedor entende de impor ao povo submetido a sua cultura 
moral inteira, maciça, sem transigência que suavize a imposição. O 
missionário tem sido o grande destruidor de culturas não européias, do 
século XVI ao atual [século XX]; sua ação mais dissolvente que a do 
leigo.(FREYRE, 1996, p.108-9). 

 

Do contato com o europeu resultou uma população mestiça que mostra até hoje sua 

presença silenciosa na formação da sociedade brasileira (FAUSTO, 2001, p.16), e levando-

se em consideração outra passagem escrita por Gilberto Freyre em “Casa Grande e 
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Senzala”, percebemos que grande parte deste homem que se tornou vaqueiro e habitou e 

povoou o sertão, já trazia em seu sangue, de alguma forma, diluído e absorvido, o sangue e 

a herança cultural indígena, pois nos primeiros momentos das formações familiares 

brasileiras, os europeus e seus descendentes, a princípio impulsionados pela escassez de 

mulheres na colônia, depois por opção priápica (PRADO apud FREYRE, 1996), povoaram 

a costa, e posteriormente o sertão, de ‘caboclos’ e mamelucos. 

Mesmo que numa observação desatenta, ou motivada por um olhar não muito afeito 

à especulações, mesmo assim, ainda é possível a identificação de fortes traços vinculados à 

herança cultural ameríndia.  

Andando pelos Sertões de Crateús, principalmente nas regiões de Pé-de-Serra, na 

parte mais próxima ao estado do Piauí, percebe-se uma considerável porção de rostos, olhos 

e cabelos que indicam, ou sugerem, uma forte herança ameríndia em seus aspectos ligados 

ao fenótipo, apesar de muitos desconsiderarem esta possibilidade ou de esconderem esta 

possível origem e, para além dos aspectos externos ligados diretamente ao fenótipo, 

verificamos esta presença, por exemplo: no bom hábito, ainda mantido pelo sertanejo, e que 

ganhou outras fronteiras, de se espreguiçar numa rede e sentir o soprar do vento; refiro-me 

também as iguarias que nos chegaram pelas caprichosas mãos da mulher ameríndia, ao uso 

de drogas e remédios caseiros, ou “remédios do mato”, ainda tão em voga no sertão; ao 

conjunto de utensílios de cozinha, aos processos de higiene tropical e às tradições ligadas 

ao desenvolvimento da criança (FREYRE, 1996, p. 94) aos animais domésticos amansados 

para convívio e estimação e não para serviço e alimentação; contando-se ainda o caju, o 

mingau, o asseio corporal, algumas crenças e superstições.  

Parte destas experiências tornaram-se tão naturais e o seu executar tão integrante do 

cotidiano do homem do sertão que, muitas vezes, se esquece de se realizar alusões à sua 

origem remota. Também, parte destas manifestações, a partir do contato com o colonizador, 

perdeu força, sucumbiu e se esvaiu, pelos escombros dos escaninhos da memória.   
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2. A CHEGADA DOS DESBRAVADORES E COLONIZADORES 

 

2.1 – NO PRINCÍPIO FOI O LITORAL 

 

Somente três primeiras décadas após o descobrimento das terras que vieram a se 

tornar o Brasil,  período marcado apenas  pelo esforço para manutenção da posse da nova 

terra por parte da Coroa Portuguesa, tendo em vista a eminência de “invasões bárbaras” 

realizadas, principalmente, por piratas franceses, que não reconheciam a validade do tratado 

de Tordesilhas.  

De fato, os portugueses não manifestaram grandes interesses comerciais ou de 

colonização relacionados ao “Brasil”; sendo os seus interesses, energias e investimentos 

voltados principalmente para os intercâmbios comerciais realizados na rota comercial com 

as Índias. Comércio garantido e realizado através de caminhos marítimos já bastante 

conhecidos pelos navegadores lusos ou estrangeiros contratados, e que fornecia as 

necessárias especiarias tão caras ao paladar e ao bolso dos europeus.  

À nascente colônia caberia cumprir a sua função primordial de tornar-se 

fornecedora de matérias primas, gêneros alimentícios e minérios de considerável valor para 

o crescente comércio europeu. 

A metrópole portuguesa estimulou este processo através de uma política que visava 

incentivar as empresas comerciais com base em uns poucos produtos exportáveis em 

grande escala, assentada na grande propriedade, o que traria para o reino, além destes 

produtos, a quase certeza de que o seu território estaria guarnecido e protegido contra a 

pilhagem e as invasões. (FAUSTO, 2001). 

Neste processo incipiente de colonização, encontramos como uma das tentativas que 

não se mostraram de todo satisfatórias para a exploração do litoral brasileiro, o sistema de 

concessão de enormes faixas de terra que variavam entre 30 e 100 léguas, denominadas 

capitanias. Estas grandes propriedades: 

 

Serão doadas a titulares que gozarão de grandes regalias e poderes 
soberanos; caber-lhes-á nomear autoridades administrativas e juízes em 
seus respectivos territórios, receber taxas e impostos, distribuir terras, etc. 
O rei conservará apenas direitos de suserania semelhantes aos que 
vigoravam na Europa feudal. Em compensação, os donatários das 
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capitanias arcariam com todas as despesas de transporte e estabelecimento 
de povoadores. (PRADO Jr., 1987, p. 32).  

 

Os donatários, mesmo sendo detentores de tão considerável faixa de terra, 

concentraram os seus esforços e recursos na exploração da faixa de terra imediatamente 

próxima à costa brasileira.  

Os solos destas regiões, em virtude da constante exploração da terra, começaram a 

apresentar sinais de fraqueza e a simples ampliação das áreas cultiváveis não resultou saída 

economicamente viável para superar a queda da produção, tendo em vista os custos que 

deveriam ser dispensados para tal ampliação. 

Além da principal economia representada pela cana-de-açúcar e seus derivados, os 

engenhos possuíam uma segunda economia (PRADO Jr. 1987.), que não podia perder de 

vista nem permitir que entrasse em franco declínio. Refiro-me a criação de gado que 

alimentava os trabalhadores e escravos e servia de sustentáculo para a economia principal. 

Não podendo se descuidar desta segunda economia e necessitando de áreas cada vez 

maiores para as plantações, os senhores de engenho viram na ampliação de limites, através 

de marchas para o interior, a saída imediata para o aumento de seus cabedais. 

Motivado por este desejo,  

 

o rio [São Francisco] é transposto, e em fins do séc. XVII começa a ser 
ocupado o interior do atual Estado do Piauí. As condições naturais já são 
aí melhores que no setor ocupado anteriormente: pluviosidade mais 
elevada e melhor distribuída, cursos de água permanentes. Daí também 
uma forragem natural de melhor qualidade. As fazendas do Piauí tornar-
se-ão logo as mais importantes de todo o Nordeste, e a maior parte do 
gado consumido na Bahia provêm delas, embora tivesse de percorrer para 
alcançar seu mercado cerca de mil e mais quilômetros de caminho. 
(PRADO Jr., 1987, p.66).   

 

Ressalta-se que o interior, e em específico o sertão, mesmo com esta nova dimensão 

de olhar e utilização sobre os seus limites, realizará no que se refere ao litoral, o que 

representava o Brasil Colônia com relação à metrópole. Tornar-se-ia fornecedor de uma 

matéria prima para a manutenção do status quo dos senhores de engenho ou de seus 

representantes, e assegurar a extensão de terras ampliadas através de seus vaqueiros e 

prepostos. O litoral, ou a costa brasileira e seus engenhos, casas-grandes e senhores, 
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continuará sendo o foro privilegiado para as decisões políticas, econômicas, culturais e 

religiosas.  

 

2.2 – DO LITORAL PARA O SERTÃO 

 

Ao contrário do litoral que teve, posterior a exploração do pau-brasil, as imensas 

plantações de cana-de-açúcar e diferente das Minas Gerais que tiveram no resplandecer das 

pedras preciosas o seu apogeu, o interior do Nordeste Brasileiro, com os seus fazendeiros 

ou prepostos, quer tenham vindos diretamente de Portugal, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, São Paulo ou Bahia, munidos de sesmarias e do poder que isso 

representava, iniciaram as suas significativas presenças em nosso meio através da 

implantação das fazendas de criar, sendo conduzidos pelos bois quando acreditavam 

realizar o contrário.  

Donos de muitas terrass, em sua maioria, os proprietários buscavam 

preferencialmente instalar as suas herdades próximas das margens dos rios. Segundo Caio 

Prado Jr. :  

 

No Ceará confluem dois movimentos: o da Bahia, que de retorno do Piauí, 
se desvia para leste, atravessa o cordão de serras que separa esta capitania 
da do Ceará (serras de Ibiapaba, Grande) e se estabelece na região 
limítrofe, bacia do alto Poti, onde hoje está Crateús e que por isso 
pertenceu de início ao Piauí.3(PRADO Jr.,  apud, GIRÃO, 1995, p.30).  

 
Estas marchas para o interior atraíram muitos aventureiros que marcharam em busca 

de pedras preciosas, de capturar índios e negros fugidios e de conseguir, junto à coroa, 

através da concessão de sesmarias, consideráveis faixas de terras.  

Segundo Raimundo Faoro, em “Os donos do Poder”: 

 

O sertão era outro mar ignoto, só devassado pela audácia de novos 
navegadores, atraídos pelas minas. [...] Ainda na primeira metade do 
século XVI, de Ilhéus, de Pernambuco, de Porto Seguro, do Espírito 
Santo, sob o patrocínio dos governadores e de seus agentes, o sertão é 
atravessado, mas não dominado. [...] O conquistador – ‘bravo e 
destemeroso’, ‘resignado e tenaz’, com ‘desempeno viril’ - assumiu a 
figura, nas primeiras tintas que lhe definiram perfil, de cativador de 

                                                           
3 O segundo movimento partiu de Pernambuco. 



 24

índios, de buscador das minas, do rastreador de campos de criação, 
contratado ‘pelos poderes públicos para pacificar certas regiões em que os 
naturais apresentavam mais rija resistência’. ‘Os conquistadores podiam 
cativar legalmente a indiada, recebiam vastas concessões territoriais, iam 
autorizados a distribuir hábitos e patentes aos companheiros mais 
esforçados. Estêvão Ribeiro Bayão Parente, Matias Cardoso, Domingos 
Jorge Velho e outros fixam este curioso tipo; geralmente não tornavam à 
pátria e deixaram sinais de sua passagem e herdeiros de seu sangue em 
Minas Gerais, na Bahia, em Alagoas e alhures: mas o maior serviço que 
prestaram consistiu em ligar o Tietê e o Paraíba do Sul ao São Francisco, 
através da Mantiqueira, construindo e levando rio abaixo canoas para as 
quais não havia aqui madeira própria, e auxiliarem os curraleiros a se 
estenderem até o Parnaíba e Maranhão. Domingos Jorge Velho foi um dos 
primeiros devassadores do Poti. Os sertões do sul e os sertões do norte se 
abriram ai império a ao furor das armas desses duros conquistadores, onde 
ombreiam, no século XVII, paulistas como Domingos Jorge Velho e 
baianos como o segundo Francisco Dias de Ávila, já agora embrenhados 
na mata para alargar a zona de criação, limpado-a do indígena. (FAORO, 
2004, p. 155) (Grifo Nosso). 

 

Em 1773, Domingos Jorge Velho, ou um destacamento que obedecia ao seu 

comando, marchou por terras do interior do Piauí e Ceará, seguindo o curso dos rios e, 

posteriormente, solicitando datas e sesmarias, como aconteceu com a região geográfica do 

vale do rio Poti.  

Assim procedendo, e não descontentando a regra e o procedimento, as terras que 

vieram a se tornar o que hoje é a cidade de Crateús, foram concedidas através do sistema de 

sesmarias ao bandeirante Domingos Jorge Velho, que teve estas terras reclamadas pela sua 

viúva, Dona Gerônima Cardim Fróes, como nos indica o teor do següinte documento: 

 

Sesmaria conferida pelo governador de Pernambuco a Dona Jeronyma 
Cardim Fróes, viúva do mestre de campo Domingos Jorge Velho, ao 
sargento mor Chistovão de Mendonça Arraes e mais oficiais do terço da 
guarnição dos Palmares, de um grande data de terras às margens do rio 
Poty, ou dos Camarões, no Piauhy, cujo documento é do teor seguinte: 
Francisco de Castro Moraes do conselho se S.M. – Faço saber aos que 
esta carta de doação de sesmaria virem que D. Jeronyma Cardim Fróes, o 
Sargento-mor Chistovão de Mendonça Arraes governador do terço dos 
paulistas da guarnição dos Palmares, (por fallecimento do mestre de 
campo Domingos Jorge Velho) capitães e mais officiais do dito regimento 
me representaram a petição cujo theor éo seguinte: - Sr. Dizem D. 
Jeronyma Cardim Fróes, viúva que ficou do mestre de campo Domingos 
Jorge Velho, o Sargento-mor Chistovão de Mendonça Arraes, os capitães 
Alexandre Jorge da Cruz, Paschoal Leite Mendonça, Domingos Rodrigues 
da Silva, Luiz da Silveira Pimentel, Simão Jorge Velho, João de Mattos, 
Domingos Luiz de Prado, o ajudante Antonio de Souza, o alferes de 
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mestre de campo Domingos de Mendonça, o sargento Braz Gonçalves, o 
cabo de esquadra Bonifácio Cubas, e João Paes de Mendonça todos 
oficiais que eram então e são do terço de infantaria que de gente servente 
formou o dito Domingos Jorge Velho, com o... Senhor e administrador 
seu, com o qual elle e os ditos supplicantes nomeados franquearam as 
habitações e povoações, que os brancos tem nelle contra os insultos que os 
Tapuyas bravos, quotidianamente intentam, e não poucos vezes executam 
com graves damnos e irremediáveis provas, para obrarem melhor o mestre 
de campo e subalternos oficiais, tinham erigido para sua morada e 
habitação o rio Potingh que quer dizer rio ou água dos Camarões, e o rio 
Parnahyba e... nelles tinham feito suas povoações com suas habitações, 
com suas creações, tanto dos vacuns como cavallares ou ovelhuns, e 
cabruas, etc., e faziam suas lavouras e assim tinham seus domicílios vinte 
e quatro ou vinte cinco annos, topando bandeiras ao gentio bravo para 
onde as ocasiões o pediam, defendendo assim... que o dito gentio 
intentavam contra s suas povoações dos brancos dando por este meio 
lugar a que entrassem contra outras povoações dos brancos dando este 
meio lugar a que entrassem a povoar, com efeito entrou e povoou todo o 
Piauhy e Canindé em companhia da Casa da Torre de Garcia d’Ävila e 
defendendo as fronteiras do Maranhão, e ficará até por parte de S.M. foi o 
dito Domingos Jorge Velho chamado e requerido do Sr. Governador João 
da Cunha Souto-Maior antecessor de V.S. de descer com a dita sua gente, 
os officios em estado de guerra os negros fugidos e rebellados dos 
Palmares, que insultavam, invadiam, roubavam, violavam e assassinavam 
os brancos em todas as capitanias de Pernambuco como com effeito 
Domingos Jorge Velho desceu ao redor de 1.300 arcos do seu gentio, e 
cerca de oitenta brancos, que, além dos que nesta petição vão nomeados, e 
nesta ocasião que se lhe aggregaram outros que nelle habilitou para... aos 
ditos soldados gentios, a qual descida foi em anno de 1687, largando terra, 
povoações, criações e lavouras sem reparo algum para vir servir a S.M. e 
com elle e os ditos cabos prestou o Sr. Governador João da Cunha Souto-
Maior os artigos S.S., em nome de S.M. ajustou com os procuradores no 
mês de março do dito ano em que S.M., que Deus guarde, confirmou por 
alvará seu, como tudo se vê registrado na Secretaria deste governo 
(LIMA, 2002, p.170). 

 

Sendo a ocupação do interior brasileiro, como atesta FAORO (2004), PRADO Jr. 

(1987), obra iniciada pelas marchas truculentas e desbravadoras, principalmente, dos 

Bandeirantes Paulistas e da Casa da Torre baiana, e face à ausência de estâncias 

jurisdicionais de ocupação do solo, a sede e a cobiça do grande mundo agrário do criatório 

extensivo, os fazendeiros não conheciam nem reconheciam limites quando em busca de 

novas léguas de terras (LIMA, 2002).  

Tendo o dorso do rio como bússola orientadora, e não escapando ao roteiro destas 

marchas nem se afastando desta regra, a região do Vale do Poti se tornaria, nesta direção, 

parte integrante da Civilização do Couro. 
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2.3 – PARTE INTEGRANTE DA CIVILIZAÇÃO DO COURO. 

  

 A civilização do couro, conforme denominação atribuída ao historiador e político 

Capistrano de Abreu, constituiu-se e manteve-se em virtude e conseqüência das atividades 

vinculadas a pecuária extensiva – principalmente a criação de gado vacum. As miunças, 

ovinos e caprinos, não possuíam o mesmo valor em importância que o boi e os seus 

derivados. Nos dizeres de Capistrano de Abreu, citado por LIMA (2002): 

 
De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e 
mais tarde as camas para os partos; de couro todas as cordas, a borracha 
para carregar água, o mocé ou alforge para levar comida, a maca para 
guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, a peia para prendê-lo em 
viagem, as bainhas de faca, as brocas e surrões, a roupa de entrar no mato, 
os banguês para curtume, ou para apurar sal; para os açudes, o material de 
aterro era levado em couros puxados por juntas de bois que calcavam a 
terra com seu peso; em couro pisava-se o tabaco para o nariz. (ABREU, 
apud, LIMA, 2002, p.23). 

 
A civilização do couro fortificou-se com intensa energia na região geográfica 

denominada de “sertão”4. O gado tangeu o homem nas costuras do tecido do território 

sertanejo, através das líquidas linhas fornecidas pelos rios. 

Os sertões de Crateús se constituíram vinculando-se às forças bucólicas e telúricas 

capitaneadas por fazendeiros, prepostos e vaqueiros, tendo no pastoreio mais uma fonte de 

renda e uma inestimável forma de assegurar a posse de grandes áreas de terra por 

intermédio da utilização de uma mão-de-obra pequena e servil em seus tratos e contratos – 

tendo os vaqueiros pertencentes ao corpo administrativo da fidalguia baiana, e seus 

descendentes caboclos e mamelucos, como construtores deste desfigurado reinado.  

O criatório era extensivo e coube ao vaqueiro, rude em seu viver e firme em suas 

empreitadas, configurar, no decurso do tempo, as fazendas que originaram as vilas e 

cidades. As fazendas eram auto-suficientes e se auto-regulavam, estabelecendo-se, em 

plena era moderna, uma estrutura com características medievais.  

                                                           
4 Sertão: palavra de origem não precisa, mas que, em muitos casos, se atribui como uma possível corruptela 
de desertão, termo utilizado pelo colonizador ao se defrontar com uma região que lhe lembrava os desertos 
africanos. Posteriormente, como forma de atenuar o termo, pôs-se em o uso o termo “sertão”. 
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Esta estrutura constituiu clãs que se constituíram como pequenas oligarquias 

pastoris que instalaram segmentos familiares geralmente homogêneos e de feição 

exclusivista, racista, sedimentados na endogamia e firmados na prepotência. Oligarquias 

afeitas a malquerenças, diatribes e intrigas. Famílias com feitos épicos, traços de fidalguia, 

cenas atordoantes, brasões e sagas rocambolescas que, segundo LIMA(2002), no que 

concerne aos sertões de Crateús, estas cenas, ações e personagens, em suas “contendas, 

rixas e brigas intestinais, não ultrapassaram sequer os limites convencionais de seus feudos 

oligárquicos, diferentes portanto, de clãs como os Mourões, os Montes e Feitosas cujas 

tropelias, estripulias e vinditas espalharam-se pela província inteira.”(LIMA, 2002, p. 48-

9).  

A Civilização do Couro, barroca e arcaica em sua mentalidade, em sua visão de 

mundo, em suas crenças e devotamentos, não nos legou uma base documental escrita mas 

no deixou uma grande herança cultural representada pelo conjunto de tradições, cantigas, 

crenças, usos, costumes e formas de apropriação, representação e aplicação do poder 

político.  

 

2.4. – OUTRA HERANÇA PORTUGUESA: FORMAS DE PODER 

 

O patrimonialismo, conceito de longa duração, se funda nas relações que se 

caracterizam pela estreita ligação de sangue, proximidade, honra ou afinidade. É uma forma 

de resistência à modernidade. Remonta, pelo menos, à idade média. Romanos, Visigodos e 

Árabes, que conquistaram e habitaram a região da Península Ibérica, bem antes do que, 

posteriormente, se constituiu, em parte, como reino de Portugal – seu povo e suas culturas, 

já exerciam, neste território, “atividades políticas” fundadas numa sociedade de honras, 

constituída de estamentos (e não de classes), onde se confundia a figura do rei com a do 

próprio Estado. Constituía-se, assim, uma política fortalecida e mantida pela parentela, uma 

verdadeira cooperativa consangüínea de poder, que entre nós é popularmente conhecida 

como “panelinha” – tendo, esta “panelinha”, forte influência nas sutis e deformadas 

confusões e decisões tomadas pelos governantes e seus aliados no que concerne ao 

tratamento e diferenciação entre o que é público e o que é privado.  
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No Brasil, as capitanias hereditárias eram fazendas privadas. Modelos que 

possibilitavam aos seus proprietários o duplo usufruto, público e privado, no/do mesmo 

bem. 

Entre nós, o fortalecimento desta prática, manifestou-se através da fidelidade 

pessoal, da concessão de prêmios e favores aos correligionários mais fiéis e aos amigos 

mais leais, mesmo que isso implicasse em um grande declínio moral refletido na sociedade, 

manifestada em seus vícios e distorções. 

O senhor de engenho, por exemplo, (de)tinha mais poder(es) do que o vice-rei. 

Estes senhores, e sua forma de governar, deixaram profundas marcas em nossa formação.  

Gilberto Freyre, no prefácio à 1a edição de Casa-Grande e Senzala, nos afirma que: 

 

A casa-grande venceu no Brasil a Igreja, nos impulsos que esta a princípio 
manifestou para ser a dona da terra. Vencido o jesuíta, o senhor de 
engenho ficou dominando a colônia quase sozinha. O verdadeiro dono do 
Brasil. Mais do que os vice-reis e os bispos. A força concentrou-se nas 
mãos dos senhores rurais. Donos da terra. Donos dos homens. Donos das 
mulheres. Suas casas representam imenso poderio feudal.(FREYRE, 
1996, p. LVII). 

 

O poder do patriarca era inquestionável e reinava  sobre todas as coisas. Sobre o seu 

grito calavam-se autoridades oficiais constituídas pelo reino e seus representantes. 

Também, através de seus gritos, eram constituídas as mesmas autoridades.  

Gilberto Freyre, comentando sobre estas marcas fundadoras de nosso país, nos 

informa que:  

 

Formou-se na América Tropical uma sociedade agrária na estrutura, 
escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio – e 
mais tarde negro – na composição. Sociedade que se desenvolveria 
defendida menos pela consciência de raça, quase nenhuma no português 
cosmopolita e plástico, do que pelo exclusivismo religioso desdobrado em 
sistema de profilaxia social e política. Menos pela ação oficial do que pelo 
braço e pela espada do particular. Mas tudo isso subordinado ao espírito 
político e de realismo econômico e jurídico que aqui, como em Portugal, 
foi desde o primeiro século elemento decisivo de formação nacional; 
sendo que entre nós através das grandes famílias proprietárias e 
autônomas: senhores de engenho com altar e capelão dentro de casa e 
índios de arco e flecha ou negros armados de arcabuzes às suas ordens; 
donos de terras e de escravos que dos Senados de Câmara falaram sempre 
grosso aos representantes d’el-Rei e pela voz liberal dos seus filhos padres 
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ou doutores clamaram contra toda espécie de abusos da Metrópole e da 
própria Madre Igreja.(FREYRE, 1996, p. 4).           

 

Nesta constituição, o personalismo, herança portuguesa, é uma das características do 

patrimonialismo. O homem cordial5 está intimamente ligado ao personalismo. Usa o 

público para proveitos privados. O personalismo, enquanto manifestação fortalecedora do 

patrimonialismo manifesta-se como paternalismo, proteção aos pares e aos próximos que 

aceitam e concordam em não gerar conflitos; cria-se um forte clientelismo, capaz de gerar 

corrupção e uma falsa idéia de democracia.  

Para o funcionário “patrimonial” 

  

(...) a própria gestão política apresenta-se como assunto de seu interesse 
particular; as funções, os empregos e os benefícios que deles aufere, 
relacionam-se  direitos pessoais do funcionário e não a interesses 
objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que 
prevalecem a especialização das funções e o esforço para se assegurarem 
garantias jurídicas aos cidadãos. A escolha dos homens que irão exercer 
funções públicas faz-se de acordo com a confiança pessoal que mereçam 
os candidatos, e muito menos de acordo com as  suas capacidades 
próprias. Falta a tudo ordenação impessoal que caracteriza a vida no 
Estado burocrático. O funcionalismo patrimonial pode, com a progressiva 
divisão das funções e com a racionalização, adquirir traços burocráticos. 
Mas em sua essência ele é tanto mais diferente do burocrático, quanto 
mais caracterizados estejam os tipos. No Brasil, pode-se dizer que só 
excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e um corpo de 
funcionários puramente dedicados a interesses objetivos e fundados 
nesses interesses. (HOLANDA, 1989, p. 106). 

 

O homem cordial estabelece, ou procura estabelecer, relações pessoais e construir 

“intimidades”, como uma forma ou tentativa de proteção diante do famigerado poder 

constituído que, desde que estejam de comum acordo com os seus interesses, a tudo e a 

todos atropela e devora. 

Na composição do Brasil, o Estado e a Igreja foram as duas instituições que 

colaboraram para a sua organização. O catolicismo era reconhecido como religião oficial e 

a igreja se encontrava submetida ao Estado. Como se não bastasse, por conta de acordos 

feitos entre a Coroa e a Igreja de Roma, cabia a Coroa criar dioceses e nomear os Bispos. 

Acima do rei só papa e não o clero.  

                                                           
5 Ver: Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. 



 30

Ao Estado cabia a manutenção de uma estrutura administrativa capaz de garantir 

uma política de povoamento, sendo incumbido de resolver problemas básicos de mão-de-

obra e estabelecer os tipos de relacionamentos entre a colônia e a metrópole. O Estado se 

fazia reconhecer através da força ou pela aceitação das autoridades e, em alguns, pelas duas 

opções.  

Cabia a Igreja o controle das almas, a educação para a submissão e a veiculação da 

ideologia geral de obediência ao poder do Estado. Este poderio da Igreja era imposto em 

todas as fases da vida dos colonos e gentios, desde o nascimento até o casamento e a morte. 

Para o “o ingresso na comunidade”, todos deveriam buscar se enquadrar “nos padrões de 

uma vida decente”;  a partida sem pecado deste “vale de lágrimas” dependia de atos 

monopolizados pelas Igreja: o batismo, a crisma, o casamento religioso, a confissão e a 

extrema-unção na hora da morte, o enterro em um cemitério designado pela significativa 

expressão “campo santo” (FAUSTO, 2002, p.29). 

Não escapando a esta norma, nos sertões de Crateús,  

 

Em algumas fazendas, ergueu-se também a capelinha – esta uma 
influência dos vaqueiros, ou prepostos, da Casa da Torre, igrejas estas não 
de piedade cristã e cristocêntricas, mas de teor devocional; influência da 
Bahia onde, à época, a devoção à imagem do Senhor do Bonfim se 
constituía no epicentro da religiosidade. Mesmo sendo o Senhor do 
Bonfim a própria imagem de Cristo, ainda assim, para os vaqueiros vindos 
da Casa da Torre, Jesus crucificado não representava Cristo, mas sim, um 
santo. Note-se que as duas mais primitivas imagens dos sertões de Crateús 
são de Jesus Crucificado: a do Bom Jesus de Jerusalém da capelinha de 
Irapuá e a do Senhor do Bonfim da Catedral de Crateús. Estes dois 
primeiros oragos,  no vale do Poti, demonstram que a religião católica 
oficial chegara ao sertões de Crateús vinda da Bahia, e que o centro da 
religiosidade era um santo e não Cristo. Uma religião devocional, não de 
piedade cristã. Esta fora a religiosidade plantada no vale do Poti. Quando 
muito, a capelinha e a vinda rara de um padre-mestre para as desobrigas 
espirituais, desarnar meninos, combater e reverbera pecadores públicos e 
impenitentes. (LIMA, 2002, p.27). 
 

Neste processo de colonização, os portugueses trouxeram para o Brasil, além das 

primeiras cabeças de gado bovino e caprino, para se fixarem nas terras e formar as 

primeiras fazendas de criar, as cerimonias quaresmais e as primeiras imagens dolorosas do 

martírio de Jesus e do sofrimento de sua mãe e dos apóstolos.   
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As figuras esculpidas de Jesus a caminho do Calvário e de Maria sob as invocações 

de Senhora das Angústias, Senhora das Dores, Senhora da Soledade e Senhora da Piedade 

apresentam a exacerbação da dor, do sofrimento físico e psicológico, por outro lado, sob as 

invocações de Senhora da Boa esperança e Senhora dos Prazeres, pretende exteriorizar a 

alegria e a esperança da salvação na ressurreição de Cristo. 

No que concerne em específico a realização de procissões em terras brasileiras, em 

seu Dicionário do Folclore Brasileiro, Câmara Cascudo nos indica que:  
 
As procissões religiosas, desfiles de fiéis, acompanhando o pálio onde ia o 
sacerdote, ou seguindo andares ou charolas, com as imagens dos santos do 
dia, foram instituídas no Brasil, desde 1549, quando o primeiro 
governador-geral, Tomé de Sousa, fundou a cidade de Salvador e vieram 
os jesuítas. “A primeira solenidade celebrada nesta ‘heróica e leal cidade’ 
foi a procissão de Corpo de Deus. Mas lembremo-nos também que Tomé 
de Sousa, pondo o pé em terra, na povoação do Pereira, a fim de dar início 
à fundação da sede do governo da América portuguesa, fê-lo em ordem de 
procissão. Não em passo militar, senão em andada romaria. Logo os 
jesuítas adotaram e propagaram tais atos devocionais, com caráter 
penitencial ou festivo6, para atração da indiada e edificação dos colonos 
corrutos. E a Bahia foi por séculos a terra das procissões. Com danças e 
invenções à maneira de Portugal, ruas enramadas, grande 
acompanhamento e jogando toda a artilharia que estava em terra. Da 
Bahia as procissões se divulgaram por todas as capitanias .(CASCUDO, 
s.d. pp. 737-738) 

 

Na ampliação e fortalecimento do Brasil, a Igreja, através de suas missões, se 

antecipou e justificou, em muitos casos, a presença do Estado e de seus representantes não 

religiosos – mesmo que em algumas situações este convívio não se apresentasse de maneira 

harmoniosa, as duas instituições buscaram trabalhar, tendo como orientação as bases 

estabelecidas pela Coroa portuguesa e pela Igreja de Roma, para a manutenção das formas 

de poder instaladas e a expansão dos limites geográficos fixados. 

Nesta corrida, os fazendeiros se tornaram líderes políticos e impuseram, ou se 

adequaram, a forma de poder que melhor lhes representava. A terra se constituiu num forte 
                                                           
6 A procissão(...) reúne os componentes da hierarquização da parada militar no seu centro e os elementos da 
reunião polissêmica no seu conjunto. Une, como o desfile carnavalesco, o alegre ao triste, o sadio ao doente, o 
puro ao pecador e, mais importante as autoridades ao povo. Pois, ao mesmo tempo em que o santo homenageado 
está num andor e separado do povo por sua natureza e pela mediação das autoridades que o cercam, ele caminha 
com o  povo e dele recebe na rua(e não na igreja) suas orações, cânticos e piedade. (DaMatta, 1997, p.65) 
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instrumento de domínio. O proprietário da terra, a exemplo dos reis portugueses, era o 

senhor das guerras e o senhor das terras. As decisões e ações eram vinculadas ao indivíduo. 

A Igreja, representada oficialmente pelos bispos, padres e freiras, se subordinava, na 

maioria das vezes, a este poder firmado. 

 

3 – PREVISÃO DO TEMPO. 

 

Os sertões de Crateús apresentam em suas manifestações climáticas, duas quadras 

bem características. Possuí o período das chuvas que, independente do mês de seu início, é 

sempre denominado de inverno. E possuí o verão quando cessam as chuvas e o sol ardente 

começa a se tornar inclemente. Segundo Andrade(2005): 

 
No Nordeste, o elemento que marca mais sensivelmente a paisagem e 
mais preocupa o homem é o clima, através do regime pluvial e 
exteriorizado pela vegetação natural. Daí distinguir-se desde o tempo 
colonial a ‘Zona da Mata’, com o seu clima quente e úmido e duas 
estações bem definidas – uma chuvosa e outra seca – do Sertão, também 
quente, porém, seco, e não só seco, como sujeito, desde à época colonial, 
a secas periódicas que matam a vegetação, destroçam os animais e forçam 
os homens à migração. (ANDRADE, 2005, p.37).  

 

Nos sertões de Crateús, durante o inverno (denominação do período chuvoso), 

algumas vezes, temos precipitações que se distribuem pelos meses de janeiro, fevereiro, 

março e abril e que, em raros momentos, se prolongam até os meses de maio e junho, neste 

caso, as chuvas se apresentam em pequenas precipitações que prenunciam o final da 

estação chuvosa – em algumas ocasiões, as chuvas se iniciam em dezembro do ano anterior. 

As águas das chuvas, quando bem distribuídas, favorecem boas colheitas e alegrias no 

semblante do sertanejo.  

Muitas vezes, contudo, até mais do que se supõe, estas chuvas que antes se 

distribuíam em quatro, cinco ou até seis meses, concentram as suas precipitações em um 

pequeno intervalo de tempo. Estas enxurradas, quando acontecem, ocasionam as enchentes 

como as que aconteceram nos anos de 1917, 1924, 1926, 1935, 1941, 1967, 1974 e 1984, 

do século XX.  
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Nestes momentos o Rio Poti, não suportando tamanha carga, se avoluma, se alarga, 

grita com a sua voz rouca e contundente por entre pedras e vegetações, segue tortos 

caminhos até se transpor para terras piauienses, onde depois de misturar-se à paisagem do 

vizinho estado, se coaduna e coabita com o Rio Parnaíba, até confundirem as suas doces e 

suadas águas com as salgadas águas do Atlântico. 

Quando está exatamente neste estado de não (re)conhecer limites nem suportar as 

amarras das margens que o oprimem, invade casas  e plantações, desabriga famílias, arrasta 

animais em seu leito, na correnteza esquece as árvores, leva os corpos, esquece de si, leva-

se nas entranhas. Nestas ocasiões também propaga lágrimas e ocasiona doenças típicas 

destas circunstâncias. 

Outras vezes, as chuvas tardam a chegar e o sertanejo passa janeiro, fevereiro e 

março, com o olhar a espiar o céu de um azul que impressionaria qualquer homem cósmico 

– nestes momentos poucas são as chuvas, parcos os seus sinais e raras as nuvens escuras e 

carregadas. 

Quando este quadro começa a ser pintado com as matizes que figuram na gama das 

cores quentes e o sol não apenas ilumina mas seca, começa a se definir não o verão, como 

intervalo entre uma e outra estação chuvosa – com a intensificação deste cenário as cortinas 

se abrem para um drama de muitos atos chamado seca, bastante cantado em verso e prosa. 

Nos sertões de Crateús tivemos, pelo menos, secas durante os anos de 1915, 1919, 1932, 

1942, 1951 a 1953, 1958, 1970, 1979 a 1983, do século XX. 

O Rio Poti, nestas ocasiões, coloca à mostra as suas costelas feitas de árvores secas, 

areia e pedras, torna-se leito de morte. A sua pouca água torna-se febril. Muitas pessoas 

migram, emigram e procuram escapar da seca, como é comum se ouvir no Sertão, 

abandonando o campo e vindo para a cidade, ou se deslocando para outros estados como, 

por exemplo, Piauí, Maranhão e Pará e mais recentemente para São Paulo, Brasília e Rio de 

Janeiro. Os que não conseguem tal intento, movidos por uma fé cega e uma pobreza que os 

empurra para a servidão, e não são poucos, aceitam o caminho que os leva ao cemitério 

como a única rota destinada aos seus propósitos de existência.  

Apresentarei para retratar o suplício causado pela seca, o comovente poema de 

Patativa do Assaré (1990), intitulado “A triste partida”. Em versos construídos pela verve 
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de quem conhece os caminhos da poesia e os martírios causados pela seca, assim o poeta 

nos descreve o drama de uma família subordinada aos ditames oriundos com a seca: 

 

Setembro passou, com oitubro e novembro,  
Já tamo em dezembro, 
Meu Deus que é de nós? 
Assim fala o pobre do sêco Nordeste 
Com medo da peste, 
Da fome feroz. 
 
A treze do mês ele fez esperiença, 
Perdeu sua crença 
Nas pedras de sá. 
Mas noutra esperança com gosto se agarra 
Pensando na barra 
Do alegre Natá. 
 
Rompeu-se o Natá, porém barra não veio, 
O só bem vermeio, 
Nasceu munto além. 
Na copa da mata buzina a cigarra, 
Ninguém vê a barra, 
Pois barra não tem. 
 
Sem chuva na terra descamba janêro, 
Depois feverêro, 
E o mesmo verão. 
Entonce o rocêro, pensando consigo 
Diz: isso é castigo! 
Não chove mais não! 
 
Apela pra março, que é o mês preferido 
Do Santo querido, 
Senhô São José. 
Mas nada de chuva! tá tudo sem jeito, 
Lhe foge peito 
O resto de fé. 
 
Agora pensando segui outra tria, 
Chamando a famia 
Começa a dizê: 
Eu vendo meu burro, meu jegue e cavalo, 
Nós vamos a Sã Palo 
Vivê ou morrê. 
 
Nos vamo a Sã Palo, que a coisa tá feia; 
Por terras alêia 
Nos vamo vagá 
Se o nosso destino não fô tão mesquinho, 
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Pro mermo cantinho 
Nós torna a vortá. 
 
E vende o seu burro, o jumento e o cavalo, 
Inté mermo o galo 
Vendêro também, 
Pois logo aparece feliz fazendêro 
Por pôco dinheiro 
Lhe compra o que tem. 
 
Em riba do carro se junta a famia; 
Chegou o triste dia, 
Já vai viajá. 
A sêca terrive, que tudo devora 
Lhe bota pra forra  
Da terra natá.     
 

Mais adiante o autor descreve a viagem realizada pela família e todo o seu 

sofrimento durante o percurso, em seguida apresenta esta família, já em São Paulo, diante 

de uma nova e tão cruel realidade. Traça esta rota para nos levar ao desfecho da “história” 

retratada através do poema, de onde apresentamos as últimas estrofes: 

 

Se arguma nutiça das bandas do Norte 
Tem ele por sorte 
O gôsto de uvi, 
Lhe bate no peito sodade de móio 
E as água dos óio 
Começa a caí. 
 
Do mundo afastado, sofrendo desprêzo 
Ali veve prêso 
Devendo ao patrão. 
O tempo rolando, vai dia, e vem dia, 
E aquela famia 
Não vorta mais não! 
 
Distante da terra tão sêca  mais boa, 
Exposto à garoa, 
À lama a ao paú. 
Faz pena o nortista, tão forte, tão bravo, 
Vivê como escravo 
Nas terras do Sú.  
(ASSARÉ, 1990, p. 32-35) 

 

 Euclides da Cunha, autor da monumental obra: Os Sertões, assim nos apresenta a 

região que dá título ao seu livro: 
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Na plenitude das secas são positivamente o deserto. Mas quando estas não 
se prolongam ao ponto de originarem penosíssimos êxodos, o homem luta 
como as árvores, com as reservas armazenadas nos dias de abastança e, 
neste combate feroz, anônimo, terrivelmente obscuro, afogado na solidão 
das chapadas, a natureza não o abandona de todo. Ampara-o muito além 
das horas de desesperança, que acompanham o esgotamento das últimas 
cacimbas. Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, transfigura-se em 
mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior. Os vales 
secos fazem-se rios. Insulam-se os cômoros escalvados, repentinamente 
verdejantes. A vegetação reclama flores(...). Depois tudo isso se acaba. 
Voltam os dias torturantes; a atmosfera asfixiadora; o empedramento do 
solo; a nudez da flora; e nas ocasiões em que os estios se ligam sem a 
intermitência das chuvas – o espasmo assombrador da 
seca(CUNHA:1975, p.60). 

 

Dideus Sales(2001), poeta e radialista, nascido e criado nos sertões de Crateús, em 

um trecho de um de seus poemas, assim nos apresenta este tão famigerado e sublime sertão:  
 

Sou do sertão que o vaqueiro 
é o herói da caatinga 
e dificilmente pinga 
água no mês de janeiro, 
sertão onde Conselheiro 
liderou, fez pregação 
e o valente Lampião 
foi querido e odiado. 
Eu fui nascido e criado, 
nos cafundós do sertão. (SALES:2001, p.33) 
Do sertão conheço a lida 
o povo e sua bravura. 
Na safra, muita fartura, 
na seca, a vida espremida. 
Lá quem tem boa vida 
é fazendeiro ou patrão. 
Mas, quem não tem condição 
sofre igual a boi de arado. 
Eu fui nascido e criado, 
nos cafundós do sertão. (SALES: 2001, p.37) 

   

 Os sertões de Crateús e Inhamuns, de maneira direta aparecem na literatura de 

Domingos Olímpio, em seu romance Luzia-Homem, como sendo uma região que em 

épocas de seca, fenômeno freqüente na região, leva os seus filhos a procurarem melhores 

condições de sobrevivência, sendo os mesmos, muitas vezes, expulsos de seu torrão natal, 

como acontece com o personagem Alexandre, do referido romance; neste trecho de um 
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diálogo entre Luzia-Homem e Teresinha, personagens importantes do romance, onde elas 

comentam sobre uma briga entre Alexandre e Crapiúna, outros dois personagens da trama, 

eis o trecho:  

 

- Então o Alexandre?!... 
- Avançou para ele que nem uma fera e o cabra ficou branco como 
um defunto. Todo o homem de más entranhas, à traição, é cascavel, mas, 
peito a peito, é medroso. Alexandre já nadava com ele de olho por sua 
causa... 
- Por mim?!... 
- Ora, eu sei que ele gosta de você, mas não tem coragem de declarar. 
Olhe, minha camarada, procurando com uma vela acesa, não encontrará 
homem de bem igual a ele. É pessoa de consideração e procedente de boa 
família. Dizem que deixou morada de casa e uma nos Crateús; mas essa 
desgraça da seca acabou tudo e o obrigou a andar trabalhando para 
arranjar um bocado para comer... (Grifo nosso) (OLÍMPIO: 1998, P. 25) 

 
 

Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta nacional, também faz referência ao 

aspecto árido da região, onde até os anjos teriam asas secas, eis o fragmento do poema: 

ATO: o padre e a Moça, presente em seu livro: Lição de Coisas: 

 

3. E o padre não perdoa: lá vai 
levando o Cristo e o Crime no alforje 
e deixa marcas de sola na poeira. 
Chagas se fecham, tocando-as, 
filhos resultam de ventre estéril 
mudos e árvores falam 
tudo é testemunho. 
Só um anjo de asas secas, voando de Crateús,  
senta-se à beira-estrada e chora 
porque Deus tomou partido o do padre.(Grifo Nosso) 
 
Em cem léguas de sertão 
é tudo estalar de joelhos 
no chão,[...]. (ANDRADE: 1988, p. 307) 
 

Assim, toscas e desnudas árvores aglutinadas em tons monocromáticos; rios que se 

estendem como se fossem abandonados troncos podres no leito da vida; serras que trazem 

em sua paisagem muito mais a imagem de uma caatinga dorida do que as benesses de uma 

natureza amena; a dolência de um sol escaldante; vaqueiros e aboios perdidos na infinidade 

das grotas e grotões; árvores que acariciam a tez de seus convivas com espinhos que ferem 
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para muito além da pele; fé inabalável – manifesta pelas crenças aprendidas com os antigos 

e errantes missionários; suprema coragem para enfrentar as intempéries da vida; ânimo e 

honra cravados e gravados em cicatrizes que se espalham pelas mãos, pelas bordas e 

veredas do rosto: triste sertão dos meus dias. 

A chuva traz alegria e espalha risos pelo verde da mata que a chuva nos traz; pelo 

campo, mugem os bovinos fartos de verdura; o canto singelo e pleno dos pássaros, a mata 

em colorido cio de flores e aromas; açudes e farturas de peixes, águas e calmarias; sertão 

das festas de são João, são Pedro e santo Antônio, das histórias de assombração e Trancoso, 

do bem olhar da mulher amada e do céu aberto em tons indescritíveis pela barra que 

esconde a sutileza da estrela da manhã: alegre sertão dos meus sonhos. Eterno sertão das 

memórias. Eis um punhado do sertão dos contrastes. 

 

4 – COORDENADAS SEGUNDO O CENSO DE 1970 

  

Servimo-nos de dados fornecidos pela Coleção de Monografias No 576, do IBGE, 

referentes ao período estudado na pesquisa para traçarmos, em linhas gerais, a partir de 

informações coletadas durante o Censo Demográfico de 1970, um panorama da Cidade em 

suas diversas composições. 

Segundo o referido documento, as terras reclamadas pela viúva de Domingos Jorge 

Velho, Dona Jerônima Cardim Fróis, em fins do século XVII, conforme sesmaria 

anteriormente transcrita, foram arrematadas por Dona Ávila Pereira. Posteriormente, esta 

faixa de terra é adquirida por Dona Luiza Coelho da Rocha Passos, baiana, descendente da 

célebre Casa da Torre. Tempos depois chega o senhor João Ribeiro Lima, novo 

administrador de Dona Luiza, fez erguer uma capelinha sob a invocação do Senhor do 

Bonfim. 

 Durante muitos anos, Crateús foi chamado de Piranhas, pela abundância desse peixe 

que dominava os rios e riachos das cercanias. 

Pela Lei Geral, de 6 de julho de 1832, em território desmembrado do Município de 

Marvão(depois Castelo) da Província do Piauí, criou-se a Vila de Príncipe Imperial, com 

sede no núcleo de Piranhas.  
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 Por decreto Geral No 3.012, de 22 de outubro de 1880, a Vila de Príncipe Imperial 

foi transferida da Antiga província do Piauí para a do Ceará, tomando a denominação de 

Crateús. 

 No início do século XX, pela lei estadual No 1.046 de 14 de agosto de 1911, a Vila 

recebeu foros de cidade.  

Crateús possuí uma área de 2.770 km². Limita-se, ao norte com Poranga, Nova 

Russas e Tamboril; ao sul com Novo Oriente e Independência; a leste, com Independência 

e Tamboril e a oeste, com o estado do Piauí.  

A cidade, com 275 metros de altitude, tem sua situação definida pelas coordenadas 

geográficas de 5o 10’24” de latitude Sul e 40o 40’14” de longitude W.Gr. Dista 285 km, em 

linha reta, de Fortaleza. 

As temperaturas em ºC apresentam-se em sua máxima expressão 35,7 e como 

temperatura mínima 20,1. A precipitação pluviométrica anual é 798 mm.  

Conta com 62. 011 habitantes, sendo 56% desta população residentes na zona rural 

sendo os demais 44% moradores  da zona urbana. Possuí oito distritos, incluindo o distrito 

sedem são eles: Crateús (sede), Ibiapaba, Irapuá, Montenebo, Oiticica, Poti, Santo Antonio 

e Tucuns. 

Crateús é cortada pelas rodovias federais BR-226 e BR-304 e pela estadual CE-175. 

Dispõe de uma linha ferroviária servida pela Rede de Viação Cearense – RVC, da Rede 

Ferroviária Federal. Ë servida com regularidade pela Viação Aérea Riograndense – 

VARIG, que realiza seus pousos e manobras nas pistas do aeroporto local. Informamos 

ainda que a estação de passageiros é dotada de restaurante e bar. 

 A base econômica do município se assenta na agricultura, principalmente com o 

cultivo do algodão que fornece matéria-prima para a indústria têxtil. Outras culturas se 

destacam, dentre elas o feijão e o milho.  Os vastos campos são favoráveis para um 

criatório extensivo ou semi-extensivo, onde se destacam grandes áreas com excelentes 

pastagens que propiciam a criação de animais destinados à revenda, corte e produção de 

leite. Na indústria se destaca a indústria têxtil, seguida da indústria de produtos alimentares 

e de estabelecimentos fabris que trabalham com madeira, mobiliário, couros e peles. 

O município dispõe de uma agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Uma companhia Telefônica que mantém cerca de 200 aparelhos em funcionamento. Conta 
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desde  1962, de uma emissora de rádio, a Rádio Educadora de Crateús, que transmite em 

ondas médias através do prefixo ZYB-66, freqüência 1.340 Kc/s. Também são recebidos os 

programas da TV Ceará – Canal 2 e da Rede Tupi de Televisão.  

 Existem cinco estabelecimentos hospitalares, dos quais quatro de clínica geral e 

uma maternidade, todas no distrito sede.  

 Funcionam na sede municipal, uma agência do Banco do Brasil e outra do Banco 

Mercantil Comercial. 

Crateús, em 1970, (IBGE. Coleção de Monografias –  número 576) contava com 

diversas associações recreativas, um cinema, duas tipografias e duas livrarias. Os principais 

motivos de atração são as festividades que homenageiam o padroeiro da cidade, Senhor do 

Bonfim, Imaculada Conceição e Nossa Senhora. O reisado e a dança de São Gonçalo 

compõem o quadro de festividades, além das caçadas, pescarias, vaquejadas e farinhadas.  
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.CAPITULO 2: DOM FRAGOSO: FRAGMENTOS DE UMA 

HISTÓRIA. 

 
 

O futuro bispo Dom Fragoso nasceu aos 10 dias de dezembro de 1920, no sítio 

Riacho Verde, pertencente ao município de Teixeira, cidade serrana localizada nos sertões 

da Paraíba.  

José Fragoso da Costa, seu pai, nasceu no dia 20 de setembro de 1898 e Maria José 

Batista da Costa, sua mãe, no dia 2 de fevereiro do mesmo ano. Os pais de Antônio Batista 

Fragoso são também originários da Serra do Teixeira, Cordilheira da Borborema, Paraíba. 

Dom Fragoso sempre ressaltou a sua origem camponesa como fator primordial na 

sua constante formação humana e para a orientação de seus posicionamentos frente aos 

problemas existências e espirituais. 

A condição de seus pais serem pobres e agricultores que não possuíam terras 

próprias para trabalhar o marcou e sensibilizou, desde cedo, para os problemas enfrentados 

pelo homem do campo. 

Os seus pais buscavam, mesmo em meio a uma vida repleta de necessidades 

materiais, incutir-lhes uma fé inquebrantável em Deus, um profundo sentimento de piedade 

cristã e uma coerência, sobretudo, pelo exemplo de vida. Assim educaram a todos os seus 

sete filhos: Antônio, Domingos, Estanislau, Luis, José, Maria Madalena e João Fragoso. 

Os seus pais os ensinaram através de uma fé simples e enraizada, o temor (respeito) 

de Deus, desde pequenos. Todas as noites, de joelhos, eles rezavam o terço de Nossa 

Senhora. As crianças sempre começavam com eles mas em breve estavam todas dormindo. 

Terminada a oração, o casal se comprazia da situação, recolhia os filhos um por um e 

carinhosamente os colocava cada um em sua rede, para daí dormirem o “sono dos Anjos”. 

O pequeno Antônio Batista Fragoso, que entre os irmãos era chamado 

carinhosamente de “Tonho”, fez a escola primária na cidade de Teixeira, distante 5 km do 

“Sítio Riacho Verde”, onde moravam. 

Sempre percorria o caminho de casa para a escola, e da escola para casa, a pé, 

depois de auxiliar nas lides domésticas, principalmente trazendo água da cacimba para 

encher os potes. A água era usada para beber e cozinhar. De casa para a escola sempre 
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perfazia o caminho de pés descalços, pois as sandálias, compradas com muito esforço, 

deveriam durar bastante tempo, e, para tanto, o menino Antônio só as calçava quando 

estava na própria escola, sendo as mesmas retiradas e devidamente guardadas logo que saia 

do recinto. 

De volta da escola, trabalhava no roçado com seu pai. Só retornava para casa à 

noitinha, quando o final da tarde se tingia de rubro-escarlate e a Boca da Noite engolia o dia 

e devorava o mundo. Depois destes trabalhos realizados na roça, sempre trazia lenha seca 

para o fogão de sua casa. A lenha era trazida nas costas e com ela a sua mãe cozinhava, 

entre os afazeres domésticos, cuidar dos menorzinhos e remendar as roupas pobres que 

compunham o seu “guarda-roupa”. As roupas sujas eram lavadas à beira do Açude dos 

Novos, meia légua distante de casa, nestes momentos ajudava a sua mãe trazendo as 

roupas, agora limpas,  para ela consertar e “passar o ferro”. 

Posteriormente, quando adulto e desenvolvendo as suas atividades episcopais, 

referiu-se por diversas vezes a esta rica experiência advinda de sua origem de filho de 

camponeses pobres. Diria inclusive, que isso lhe deu gosto e interesse pelas lutas 

campesinas. Esse convívio desde a mais tenra infância com a cultura rural, com a 

agricultura, o cultivo da lavoura, com as expectativas oriundas das incertezas climáticas, as 

secas e enchentes, principalmente, enfim, todas essas experiências que os homens do 

campo sentem e eles também viviam. Antonio cresceu aspirando este ar que também se 

manifestava através da conduta de seus pais, marcada por uma profunda fé cristã.  

Antônio admitia, sempre pediu para que Deus lhe desse aquela fé espontânea e 

profunda que os seus pais sentiam e expressavam, por exemplo, quando se ajoelhavam para 

rezar o terço – uma fé enraizada e firme, do qual ele também se orgulhava ser portador, 

principalmente porque o nascedouro se encontrava nestes episódios gravados nas páginas 

de sua infância.  

Aos domingos iam à missa na Igreja de Santa Maria Madalena, na sede do 

município. Monsenhor Vicente Ferreira Rodas, que abençoou o casamento de seus pais e 

batizou os sete irmãos, celebrava com uma Fé transparente o que fortalecia e abria os seus 

corações para “as Coisas de Deus” 

Esta primeira grande influência exercida por seus pais, ele a carregaria consigo 

durante toda a sua vida como um bom sinal de aprendizado, conduta, fé, dignidade e crença 
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na humanidade. Estas impressões ele nunca as negou e sempre fez questão de ressaltá-las e 

realça-las, como fica patente neste fragmento de uma entrevista concedida ao professor 

Luís Carlos Leite de Melo, em João Pessoa, Paraíba, no dia cinco de agosto de 2000: 

  

Sem estudo, profundamente reto e com muita sensibilidade para as 
(incompreensível)... isso se expressa no bom senso do povo em todo canto 
do mundo, não é?, meu pai era, nesse ponto, um perito. Por isso, 
parábolas, comparações, imagens tiradas da vida do povo... ligadas à 
ética, ligadas ao comportamento humano, ligadas à fé, meu pai tinha tudo 
o tempo todinho. Minha mãe era, já, discretíssima, mansa... uma mulher 
que não se distinguia, não aparecia como líder, não... não aparecia, não se 
mostrava nunca, no entanto, marcou profundamente meu pai. Ela fez meu 
pai. Mudou meu pai por dentro e fez cada um dos sete filhos, sem 
espalhafatos, sem pancadas... numa ternura mansa, discreta, à vida 
todinha7.    

 

O testemunho permanente de seus pais, a expressão religiosa de Monsenhor Rodas, 

o ambiente religioso da família despertaram no pequeno Antônio o desejo de ser Padre.  

Ele tinha 12 anos completos. Era o filho mais velho e o principal colaborador do pai 

nos trabalhos no roçado e da mãe nas lides domésticas. Os seus pais eram agricultores sem 

recursos mas respeitaram o desejo do filho. Dona Maria José, mulher mansa e confiante em 

Deus, rezava para que a sua “Vocação” viesse de Deus. 

O seminário valorizava uma formação erudita e a maioria dos meninos eram 

oriundos do interior, com formação familiar e experiências pessoais diferentes da formação 

cultural erudita valorizada no seminário. Enviava-se o filho ao seminário para que ele 

tivesse acesso aos estudos. A missa era cantada em latim.  

Devido a sua pobre condição material, seus pais não podiam pagar a mensalidade do 

Seminário. O Reitor conseguiu para o ainda menino Antônio um trabalho de porteiro do 

próprio Seminário. Permaneceu como um empregado mas estudando. Todos os 

seminaristas do Seminário Menor e do Seminário Maior (Ginásio, Filosofia e Teologia) 

usavam batina, eram internos e tinham tempo integral para estudar, participarem das 

recreações e rezarem. O pequeno porteiro deveria atender a todos os chamados e visitas que 

vinham ver os 140 seminaristas. Não usava batina, não tinha recursos.  

                                                           
7 Trecho de Entrevista concedida ao Professor Luis Carlos Leite de Melo, em 05 de agosto de 2000. 
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Certa feita um “benfeitor”, Cel. Antônio Soares de Oliveira, ofereceu ao Patrimônio 

do Seminário uma casa, cujos rendimentos foram aplicados para a mensalidade do futuro 

bispo. Também no seminário experimentou a carência de dinheiro, de livros e de conforto. 

Como se não bastasse este quadro humilhante, o jovem seminarista, por mais de 

uma vez, foi visto, em pleno pátio do Seminário, a colocar o seu colchão para secar ao sol 

das manhãs paraibanas. Motivo: em muitas ocasiões o seu colchão amanhecia embebido em 

líquidos que não vinham apenas de seu suor noturno mas também da urina.  

Passado algum tempo e chegamos no dia 2 de julho de 1944. Uma data de suma 

importância na história de Antônio Batista Fragoso. Nesta data ele é ordenado padre.  

Mas nem tudo saiu como previsto. O pároco de Teixeira, sua terra natal, Padre 

Pedro Maria Serrão, zeloso pelas Vocações Sacerdotais, sonhou com um congresso 

Vocacional na Paróquia, que seria encerrado com a sua ordenação. O quadro ideal para o 

menino que aos 12 anos sentiu o desejo de ser padre. Seria a sua tão sonhada ordenação que 

aconteceria em sua própria cidade e com a presença importantíssima de seus pais e irmãos. 

O Arcebispo Dom Moisés Coelho aprovou e prometeu ir ordena-lo padre como 

previsto pelo Padre Pedro Maria Serrão. O congresso seria em dezembro de 1944 e os seus 

pais, muito pobres, não tinham recursos para irem ver a ordenação em João Pessoa. O reitor 

Monsenhor José Tibúrcio de Miranda convenceu Dom Moisés de que o Seminário 

precisava de nosso jovem [futuro] padre, professor do Seminário. Por essa razão, ele foi 

ordenado em João Pessoa, no Seminário. Seus pais e parentes não puderam participar, 

porque eram pobres e não tinham dinheiro para as despesas de passagem. 

A partir da ordenação ele assumiu diversas funções no seminário, dentre elas: 

professor Menor e Maior, de uma dezena de disciplinas; vice-reitor do Seminário; capelão 

do Colégio Pio X(Irmãos Maristas), durante cinco anos; assistente Eclesiástico do Círculo 

Operário de João Pessoa; assistente da Juventude Operária Católica(JOC) do Nordeste, 

durante oito anos;  co-fundador do Cine Clube Universitário de João Pessoa. 

Sobre a experiência do trabalho, aparentemente inusitado, de co-fundador do Cine 

Clube Universitário de João Pessoa, em entrevista concedida a Durval Leal, documentarista 

e coordenador do informativo Para’iwa, e Manuel Jaime, médico, quando perguntado sobre 

quando havia iniciado o seu trabalho com o cinema, ele assim respondeu: 
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Eu me ordenei em 1944 e naquele tempo nenhum seminarista ia ver 
cinema. Também padres eram aconselhados a não irem para o cinema, 
mas eu fui ser assistente eclesiástico de um Ciclo de Operários Católicos e 
então pensei que um meio também de sustentar o financiamento seria 
organizar um salão de cinema, uma sala de projeção de cinema. Então 
organizamos aqui na região perto da maternidade Cândida Vargas 
hoje[João Pessoa, Paraíba], e aí fui ao Rio de Janeiro, comprei as 
máquinas, foram instaladas, funcionou bastante tempo, com bastante 
precariedade, porque a gente tinha que fazer a seleção de filmes. Essa 
seleção de filmes tinha critérios éticos da maioria daquele tempo, que era 
tradicionalista. Então, eu percebi que precisava ir mais longe, que o 
cinema não é só questão de Ter uma sala e selecionar os filmes, é questão 
também de criação, de produção e de uma educação da consciência dos 
espectadores que vão cinema8. 

 

Neste período surgiram muitas inquietações, vários questionamentos e muitas 

descobertas. Uma delas o marcou profundamente e de maneira definitiva.  Refiro-me a sua 

experiência junto a Juventude Operária Católica(JOC). A JOC foi fundada em Bruxelas, 

pelo Padre Joseph Cardjin, e espalhou-se por noventa e sete países.  

Do período que vai de 1943 a 1957, ele mergulhou na Pedagogia Jocista, que 

inspirou movimentos libertadores por muitas partes do mundo. Percebeu que havia muita 

semelhança de “inspiração” entre a Pedagogia Jocista e a Pedagogia de Paulo Freire. 

Muitas coisas mudaram em sua vida. A sua personalidade foi indiscutivelmente 

marcada pelos princípios e ações Jocistas. A sua compreensão sobre os problemas sociais 

se alargou e, dentre as mudanças significativas que aconteceram neste período, sempre se 

referiu que, mesmo tendo aprendido na Filosofia e na Teologia, que “toda Pessoa Humana é 

o que há de mais digno em toda a Natureza” – esta era a sua convicção teórica, não intuía 

nos empregados do Seminário, que trabalhavam o dia todo os servindo, que eram Pessoas 

Humanas.  

Certa feita, numa das seções de tecelagem da Fábrica de Tecidos de Santa Rita, 

Paraíba, não havia água gelada, o calor era grande, a sede crescia. Uma jocista comprou 

uma “quartinha” que “esfria água”, colocou na janela e disse: É nosso! Muitas vezes disse 

ter encontrado neste acontecimento, muito mais do que nos colegas de Seminário e 

Magistério, o evangelho como prática transparente de partilha gratuita e fraterna. 

                                                           
8 Entrevista concedida a Durval Leal e Manuel Jaime, disponível em http://www.birilo.blogger.com.br/
Consulta realizada em 16 de agosto de 2006. 
 

http://www.birilo.blogger.com.br/
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Percebeu que a exemplo de seu pai e de sua mãe e de alguns outros tantos parentes, 

a escola dos jovens trabalhadores era a famosa, antiga e atual “Escola da Vida”. Nesta 

escola ele aprendeu, muito mais do que acreditava ensinar, a utilizar o Método Ver, Julgar e 

Agir, posto em prática através das orientações e práticas da JOC. 

Cresceu em seu íntimo, guiado pelo sentimento que estes trabalhos lhe 

proporcionavam, a firme convicção de que “a mais humilde e simples trabalhadora vale 

mais do que toda a riqueza do mundo” e que a pessoa que “não sabe respeitar Nossa 

Senhora não sabe respeitar a mais pobre jovem trabalhadora do mundo”9. 

Sagrou-se Bispo, na Basílica de Nossa Senhora das Neves de João Pessoa, Paraíba, 

no dia 30 de maio de 1957. Seus bispos consagrantes foram Dom José de Medeiros 

Delgado, Arcebispo Metropolitano de São Luiz do Maranhão; Dom Manuel Pereira da 

Costa, Bispo de Nazaré da Mata, Pernambuco; Dom Otávio Aguiar, Bispo de Palmeiras dos 

Índios, Alagoas – esteva presente também o jovem Bispo Auxiliar de Natal, Dom Eugênio 

de Araújo Sales.  

“Meus pais estavam presentes” – com muita emoção, sempre repetia esta frase 

quando se referia a sua sagração, com certeza se lembrando ainda de sua ordenação, 

acontecida em 1944, em João Pessoa, quando a sua família, por falta de dinheiro para as 

passagens, não pode comparecer. 

Diante de tão digna trajetória, 
 
(...) escolhe como lema de seu episcopado uma densa passagem do 
Evangelho: Jo 10, 16 (“Oportet illas adducere”: É preciso ir em busca 
das ovelhas desgarradas”), a que humildemente tenta corresponder, ao 
longo do seu frutuoso pastoreio no meio dos pobres. Vale lembrar que o 
seu lema episcopal data de 1957, findo em vários anos o início do 
Concílio Vaticano II e, em mais de dez anos, a Conferência de Medellín, 
quando se assume a opção pelos pobres10. 

 

Até 1957 esteve mergulhado na implementação das atividades ligadas aos 

trabalhadores e trabalhadoras e na aplicação e aprendizagem da pedagogia Jocista, 

fundamental para a sua formação e muito mais para a sua vida. 

                                                           
9 Fragmento de carta encaminhada ao senhor João de Paula, datada de 09 de janeiro de 2005. 
10 Fragoso(2005). 
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Neste mesmo ano, 1957, foi escolhido pelo Papa Pio XII para ser Bispo Auxiliar do 

Arcebispo de São Luiz do Maranhão. Quando de sua chegada ao Maranhão, realizou Visita 

Pastoral às sessenta Paróquias da Arquidiocese.  

Com autorização do arcebispo, animou uma Semana Catequética em cada uma das 

sessenta paróquias de 1958 a 1960. O objetivo era identificar as pessoas(pais, professores, 

educadores da Fé e catequistas), o conteúdo de ensino, a pedagogia utilizada e a 

espiritualidade que, segundo Dom Fragoso, “é o sopro inspirador do Catecismo”. 

Também coube ao novo Bispo auxiliar de São Luiz do Maranhão, em pleno acordo 

com o Arcebispo, organizar a Juventude Operária Católica (JOC), a Juventude Agrária 

Católica (JAC) e a Ação Católica Operária(ACO). 

Com o Arcebispo acompanhou e estimulou o Movimento de Educação de 

Base(MEB) e a organização de Sindicatos de Trabalhadores Rurais. 

Às experiências advindas da infância pobre vivida na Paraíba do Norte em um 

momento em que o estado vivia os dissabores das contendas entre os seus clãs rurais e 

urbanos, tão bem retratados pelo escritor Ariano Suassuna no Romance d’A Pedra do 

Reino, e ao trabalho desenvolvido junto à Juventude Operária Católica(JOC), que se 

tornou, através de sua pedagogia participativa , na forma do Ver, Julgar e Agir, a sua firme 

“escola da vida”, some-se a sua participação no Concílio Vaticano II, e teremos os três 

fortes eixos que serviram de baliza para a sua conduta, trabalhos e lutas. 

Dom Fragoso, em entrevista concedida para Melo (2000), nos diz o seguinte sobre 

este período e experiência:  
 

O Concílio me sacudiu a cabeça por dentro, não é? Remexeu, porque eu 
era um matutinho lá do sertão, com um horizonte bem pequenininho e, de 
repente, me encontro com 700 teólogos, do primeiro time teológico do 
mundo e me encontro com 2.300 bispos, dois Papas, João XXII e Paulo 
VI, e... muitos encontros laterais que foram importantíssimos, não é? 
Então, isso abriu meu horizonte... eu deixei de ser mais o paroquial, ou de 
estilo paroquial, local, para ser um pouco mais universal, não é? E, depois 
do Concílio eu vou... (incompreensível)... Crateús. E, Crateús foi, até 74, 
talvez, uma das graças maiores que eu tive na minha vida, onde tive 
muitas alegrias, muitos sonhos... sonhei muito... umas utopias muito 
fortes, mobilizadoras... e tive... decepções, frustrações com pessoas, com 
coisas, com acontecimentos...   
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O Concílio Vaticano II aconteceu durante os anos de 1962, 1963, 1964 e 1965. 

Proposto pelo Papa João XXIII reuniu 2.500 bispos de todo o mundo católico e mais 

representantes de várias igrejas separadas, já que um dos objetivos principais do encontro, 

ao lado da renovação espiritual da Igreja, era promover o ecumenismo, visando conseguir a 

unidade de todos os cristãos. João XXIII veio a falecer em 31 de maio de 1963 e em seu 

lugar, o substituiu o cardeal Giovani Batista Montini, denominado Paulo VI, conforme a 

sua vontade. Paulo VI deu continuidade ao trabalho de renovação da Igreja iniciado por seu 

antecessor. Em 1967, Paulo VI fez publicar a encíclica Populorum Progressio, tratando dos 

problemas modernos dos povos e da necessidade de agilizar os processos de libertação. 

Durante o seu pontificado, como desdobramento do Concílio Vaticano II na América 

Latina, aconteceram duas importantes conferências episcopais: a de Medellín, na Colômbia, 

de 26 de agosto a 06 de setembro de 1968 e a de Puebla, no México, de 27 de janeiro a 13 

de fevereiro de 1979.  

Neste período, Dom José de Medeiros Delgado, Arcebispo Metropolitano de São 

Luiz do Maranhão, sentindo a necessidade de formar quadros inter-disciplinares de nível 

superior para o desenvolvimento do Estado do Maranhão, pediu para que Dom Fragoso 

aceitasse ser o Reitor da Universidade Católica do Maranhão, já que o governo federal e o 

governo estadual não aceitaram assumir a criação de uma Universidade Estadual ou 

Federal. 

Passou dois anos como Reitor. Neste período o Arcebispo foi transferido para 

Fortaleza. E, a pedido de Dom Fragoso, o Arcebispo entregou para o Ministério da 

Educação a Universidade Católica. Com o consenso do arcebispo, Dom Fragoso foi ao 

Ministério que aceitou organizar a “Fundação Universidade do Maranhão” , hoje 

Universidade Federal do Maranhão. 

Neste processo de transferência, tudo foi entregue ao Governo Federal, edifícios, 

terrenos, instalações, “nada foi pedido em troca, nem sequer uma aula de Teologia!” – 

contava como graça mesmo sabendo da seriedade da frase. 

Ao invés das aulas de Teologia, recebeu como paga pelas suas ações, um tratamento 

nada cordial para o período e foi considerado “subversivo” – sendo interrogado durante 

horas por um Capitão do Exército, que era aluno da Faculdade de Filosofia da Universidade 

Católica da qual ele era o Reitor, teve a sua ficha de “socialista agitador”, indicada pelo pai 
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do Capitão que era General e fora nomeado por Dom Delgado, diretor do Banco Rural, 

fundação do Arcebispo para financiar as Cooperativas que a Arquidiocese lançou. 

Em 9 de agosto de 1964 se tornou Bispo Diocesano de Crateús. As suas ações 

marcaram época e se estenderam até o ano de 1998, quando, em 24 de fevereiro, se afastou 

de suas atividades episcopais e se tornou bispo emérito da Diocese de Crateús.  
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CAPÍTULO 3: A LUTA ou Ações Educativas realizadas na cidade de 
Crateús-CE, no período de 1964 a 1971, sob a orientação de Dom Antonio 
Batista Fragoso.  
 

 
3.1: CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO E CULTURAL 

 

Monsenhor Bonfim, pároco da cidade de Crateús, abnegado em sua missão, não 

media esforços para atingir o seu intento: a criação da Diocese de Crateús. Para a 

concretização deste projeto, fez planos e buscou sensibilizar os padres das paróquias 

vizinhas, no intuito de que esta articulação não se limitasse, ou sobrecarregasse apenas à 

sua paróquia e a sua pessoa, afinal acreditava que a igreja era o próprio padre. 

Além das mobilizações internas entre os integrantes do Clero, a sua campanha se 

alastrou por toda a cidade, para tanto procurou o apoio, principalmente, dos grandes 

proprietários e comerciantes da região. Em suas campanhas, sempre ressaltou a importância 

da criação de uma diocese para alavancar o crescimento e o desenvolvimento do município.  

Os movimentos eram caracterizados pelos pedidos feitos às famílias abastadas, pela 

realização de leilões, bingos. Um exemplo destas doações, são os quatorze quadros da Via 

Sacra doados para a igreja matriz, além de outros objetos também ofertados (MARTINS e 

SALES(1995).  

Nesta empreitada, a sua maior referência era a figura de Dom José Tupinambá da 

Frota, 1o bispo diocesano de Sobral, cidade onde o jovem José Maria Moreira do Bonfim 

realizou os seus estudos e ordenou-se padre.  

Buscou, iniciada a campanha em prol da criação da diocese de Crateús, angariar 

recursos para a construção do Palácio do Bispo, segundo denominação atribuída ao padre 

Bonfim. O Palácio deveria ser o lugar onde o futuro bispo fixaria residência. Também seria 

a sede administrativa e espiritual dos trabalhos desenvolvidos pela Igreja Católica 

Apostólica Romana que começava a sentir na cidade a presença de outras orientações 

religiosas representadas, por exemplo, pelo protestantismo – principalmente através da 

Igreja Batista de orientação Cristã Evangélica. 

Neste período, conclamava as famílias a não se distanciarem da inspiração e 

orientação da Igreja Católica, lembrava da forte e decisiva presença da tradicional Igreja 



 51

Católica na vida de todas as pessoas. Era comum em suas prédicas lembrar que, ainda 

quando Vila do Príncipe Imperial, Crateús já possuía duas capelas, isso por volta de 1832. 

Sendo que uma delas, datada de 1730, construída no distrito de Irapuá, inclusive antes de a 

povoação tornar-se vila, e outra na sede de Piranhas, esta se tornou a igreja matriz de 

Crateús sob a invocação do Senhor Bom Jesus do Bonfim. 

As campanhas ganharam corpo e forma, e se tornaram cada vez intensas. A 

mobilização se fortaleceu de tal modo que em dois de setembro de 1963, pela Bula Papal 

“PRO APOSTOLICA”, foi criada a Diocese de Crateús.  

A Diocese de Crateús constituiu-se pelas paróquias de Novo Oriente, Nova Russas, 

Tamboril, Poranga, Monsenhor Tabosa, Independência, Ipueiras, Tauá, Parambu e Crateús.  

A nova Diocese, como nos informa Martins e Sales(1995): 

 

Foi formada com o desmembramento de sete paróquias da Diocese de 
Sobral e Tauá, Cococi e Parambu da Diocese de Iguatu. O primeiro bispo 
foi nomeado em 28 de abril de 1964, foi Dom Antonio Batista Fragoso, 
que era bispo auxiliar em S. Luiz, Maranhão. O decreto de execução da 
bula de Paulo VI veio da Nunciatura Apostólica do Brasil, em 27 de maio 
de 1964. (MARTINS E SALES, 1995, p. 77). 

 

Desde a definição do dia da posse do primeiro bispo diocesano, a cidade começou a 

ser enfeitada com bandeiras e sorrisos por todas as ruas. No dia da posse, as pessoas se 

apresentavam com as suas melhores roupas. A multidão desde cedo se aglomerava próximo 

ao palco montado para o discurso das autoridades. Para esta festa foram solicitados doações 

de todas as espécies. Alguns fazendeiros colaboraram com vacas, touros, garrotes, ovelhas, 

galinhas e víveres que pudessem servir para o banquete que seria oferecido ao bispo recém-

chegado, e às autoridades presentes.  

Alguns proprietários de grandes lotes de terra na cidade doaram ao bispado recém 

criado uma considerável faixa de terra para que fosse construído um seminário menor, que 

educaria em fortes valores cristãos, os filhos das tradicionais famílias crateuenses. A partir 

daquele momento histórico para a região, os futuros doutores da religião e as futuras 

lideranças políticas seriam educados em sua própria cidade, mantendo-se, assim, cada vez 

mais perto do peito e do aconchego da família. 

A igreja recebeu nova pintura. A cidade recebeu diversas faixas. As comissões de 

organização da festa, incansáveis, trabalharam com muita gana para que este evento fosse 
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um verdadeiro acontecimento, daqueles que ficam gravados na memória das pessoas 

presentes ou que, futuramente, ouvissem falar.  Ao chegar, o Bispo foi 

 
Saudado com música, fogos, flores e muita animação. Junto com ele 
estavam seus pais e seus irmãos. Foi recepcionado no 4o Batalhão de 
Engenharia e Construção, e de lá veio de carro até a frente da Catedral, 
onde estava armado um palanque e uma grande multidão esperava com 
flores, bandeiras, palmas e banda de música. Presentes à posse autoridades 
religiosas como: D. José Delgado, arcebispo de Fortaleza, outros bispos, 
os padres de todas as paróquias da Diocese, o governador Virgílio Távora 
e todas as autoridades de Crateús. (MARTINS E SALES, 1995, p. 84). 

 

Inclusive um hino de saudação foi composto para alegrar a multidão. Formaram 

dupla para realizar tal manifestação, os padres sobralenses Antônio Ferreira Porto, que fez a 

letra, e o padre Sadoc, responsável pela composição da música. Eis a letra do referido hino: 

 

I 
 
A princesa do Oeste se alvoroça 
Prelibando um futuro ditoso 
Na cidade, nos bairros, na roça 
Se bendiz D. Antonio Fragoso 
 
II 
 
Este é o homem que Deus nos envia 
Mão amiga, leal, benfazeja 
Para ser nosso pai, nosso guia 
Nesta quadra difícil da Igreja 
 
CORO  
 
Salve, salve, antiste zeloso 
Emissário da graça divina 
Crateús em transporte amoroso 
A teus pés reverente se inclina 
 
III 
 
Corações transbordantes de afeto 
Vem trazer em pomposa romaria 
Ao pastor desvelado e dileto 
Sua grande e sincera homenagem. 
 
IV 
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O POTI qual cristal liquefeito 
Um sorriso hialino bosqueia 
Misturando ao povo o seu preito 
Ao ilustre enviado da Igreja. 

 

Sobre este momento, em seu livro O Rosto de uma Igreja, Dom Fragoso apresenta 

este episódio sob o título de “expectativas frustradas”. O seu depoimento é fundamental 

para começarmos a entender o que se concretizaria a partir deste momento em termos de 

confronto, aproximações e distanciamentos políticos, religiosos e ideológicos, entre este 

modelo de igreja representado pelo novo bispo e as orientações pastorais defendidas pelo 

padre Bonfim; entre os ideais políticos de Dom Fragoso e as expectativas criadas pelos 

políticos da cidade. Dom Fragoso descreve esse primeiro contato da seguinte forma:  

 
Fui saudado por Claudino Sales, Dr. Salim, como o chamamos. Depois 
chegou a ser deputado estadual, secretário de Estado, presidente da 
Assembléia Legislativa do Ceará, e deputado federal. E era dono da única 
indústria existente em Crateús. Ele me saudou com efusões de alegria, 
com palavras muito amáveis e simpáticas. Como D. José Tupinambá da 
Frota (meu antecessor na diocese de Sobral, que incluia 8 das 10 
paróquias de Crateús) dera um nome a Sobral, construíra civilização, 
fazendo faculdades, colégios, hospitais, museus, orfanatos, asilos – 
esperavam que o novo bispo, Antonio Batista Fragoso, desse nome à 
cidade de Crateús, fosse também um construtor de civilização. Havia uma 
expectativa bastante grande em torno do bispo que chegava. Nesse 
momento tive que dar uma resposta que considero não diplomática e 
profundamente frustrante para a expectativa dos meus amigos que me 
saudavam. (FRAGOSO, 1982, p. 14). 

 

E acrescenta: 

 
Agradeci do fundo coração a homenagem que me faziam. Ao mesmo 
tempo, queria ser sincero e honesto com eles: o bispo de Crateús não 
seguiria, neste ponto, os passos do querido bispo de Sobral, D. José 
Tupinambá da Frota! Não seria um construtor de civilização. Não faria 
faculdade, colégio, hospital, ambulatório. Queria ser, acima de tudo, 
servidor da consciência dos cristãos de Crateús. A comunidade cristã de 
Crateús, movida e animada por sua Fé, construísse todas as obras 
necessárias para o destino da cidade. (FRAGOSO, 1982, p. 14).  

 

Levando-se em conta esse primeiro contato, fica claro que, a partir daquele 

momento, na cidade e região, a Igreja não mais aceitaria ser o aliado que fazia vistas 
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grossas, ou apoiava, os desmantelos e desmandos políticos. Naquele momento, percebeu-se 

que os caminhos se bifurcavam e não mais seriam convergentes. 

Dom Antônio Batista Fragoso deixou transparecer que, ao contrário das 

expectativas criadas pelos religiosos e pelo poder local, ele não se colocava naquele 

momento como o aguardado construtor de civilização. Pois a sua opção e projetos seriam 

para a construção de uma nova Igreja, de uma Igreja humanizada, de uma Igreja popular e 

libertadora.  

 Noutro trecho de seu depoimento deixa patente a impressão de surpresa que o 

causou saber que haviam preparado um “palácio” para o bispo: 

 

Lembro-me de que, logo após esta homenagem na frente da Catedral, 
fomos para o palácio do bispo. Foi outra realidade que me impressionou 
muito. Numa cidade pequena e pobre, eu esperava uma casa boa para o 
bispo. Mas não uma das casas mais chiques da cidade. Esta casa, o 
palácio do bispo, fora construída carinhosa e afetuosamente pelo Pe. José 
Maria Moreira do Bonfim, vigário de Crateús por muitos anos, que 
preparou toda a diocese para a chegada do novo bispo. Muita gente 
colaborou, desde o 4o BEC até os mais pobrezinhos. Houve pessoas que 
trouxeram apenas um ovo para oferecer! O óbulo da viúva! (FRAGOSO, 
1982, p. 15). 

 

Dom Fragoso, contrariando as intenções, solicitou aos membros da Igreja e a 

população em geral que procurassem se referir à residência do bispo, não como o palácio, 

mas como a casa do bispo. 

Intensamente marcado pelas renovações propostas e discutidas durante o Concílio 

Vaticano II, Dom Antônio Batista Fragoso chega aos sertões de Crateús e Inhamuns 

imbuído da mais plena confiança de construir uma igreja que tivesse o rosto do povo 

sofrido do Sertão, tendo em vista acreditar que: 

 

A palavra de Deus convoca e encarna-se na comunhão de fé que se 
entrega ao serviço de todos os homens. O Concílio Vaticano II reafirmou 
com veemência a idéia de uma igreja de serviço e não de poder, que não 
está centrada em si mesma e que só ‘se encontra’ quando ‘se perde’, 
quando vive ‘as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias dos homens 
de nosso tempo’. (GUTIEREZ, 1975, p. 20) 
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As promessas de Cristo sobre o Reino de Deus ganharam novas dimensões, pois nas 

discussões e encaminhamentos retirados desse grande encontro  

 

A insistência na humanidade de Jesus é uma das marcas da teologia 
latino-americana, uma de suas idéias mestras, na qual se pode perceber a 
influência do Vaticano II. Sobretudo porque não se trata da simples 
preocupação com uma possível ‘biografia’ de Jesus, mas sim da 
percepção de que sua humanidade, vivida em um contexto determinado, é 
extremamente importante para se compreender sua missão messiânica e a 
revelação do Pai que ele nos trouxe. Não se trata de esquecimento ou 
diminuição da afirmação da divindade de Jesus, mas sim da opção por 
uma cristologia ascendente, tradicionalmente conhecida e afirmada pela 
Igreja.(BINGEMER, 2004, p. 219). 

 

Buscou-se compreender com mais clareza que 

 

É o conhecimento do contexto no qual Jesus viveu que vai permitir uma 
compreensão adequada de sua ação, de seu comportamento e de sua 
mensagem, da mesma forma que o conhecimento do contexto atual no 
qual vive a Igreja é importante para se conhecerem suas preocupações e 
sua ação. Aqui, os estudos sobre a época na qual Jesus viveu adquirem 
importância fundamental. (BINGEMER, 2004. p.219).  
 

 

Não esquecendo de que somente 
 

(...) conhecer o contexto vivido por Jesus ainda não é a realização do 
trabalho propriamente teológico. Ele ajuda a compreender a ação 
realizada por Jesus, mas há ainda que situar a ação de Jesus naquele 
contexto, perceber seu alcance e sua significação. A interpretação 
cristológica será baseada no comportamento de Jesus que adquire sentido 
dentro daquele contexto, mas é capaz de iluminar também a época 
contemporânea numa atualização desejável e necessária. Assim, a teologia 
não se compreenderá como pesquisa do passado, quase como arqueologia, 
mas sim como hermenêutica atualizadora da ação de 
Cristo.”(BINGEMER, 2004, p.220).  
 

 

Assim, durante o Concílio Vaticano II o horizonte eclesial se alargou às dimensões 

dos cinco continentes. Aprofundou-se o diálogo da igreja com as “realidades terrestres”. O 

Antônio Fragoso que saiu do Concílio Vaticano II não era mais o mesmo que nele entrou, 
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em outubro de 1962. Para ele ficou claro que o Vaticano II não era o ponto de chegada, 

porém o ponto de partida de um processo exigente de conversão pessoal e eclesial. 

Definiu-se, deste modo, uma orientação que primasse pela construção de uma igreja 

que pudesse assumir um “rosto rural, popular e libertador”.  Priorizou-se o anúncio da Boa 

Nova aos Pobres, por vezes, dando pretexto às queixas das “classes médias tradicionais”. 

Movido por este sentimento e orientações, Dom Fragoso busca conhecer ‘por 

dentro’ a situação encontrada na diocese de Crateús, e afirma que:  

 

Mais de 80% da população era pobre, vivendo no coração do Polígono 
das Secas ou, como se diz hoje, no semi-árido nordestino, nos sofridos 
sertões dos Inhamuns e de Crateús. Quase toda a diocese era rural. Cerca 
de 51% dessa população não tinha terra para trabalhar. Os proprietários 
cobravam uma renda alta, não lhes permitiam plantar sementes de longa 
duração. Não havendo sindicatos rurais nem associações de trabalhadores 
do campo, eram forçados, nas injustiças, a sofrer calados ou a retirar-se 
com a família. As fontes de crédito lhes eram fechadas, porque não 
tinham garantias para oferecer. Ao comprar nas bodegas, fiado ou a 
dinheiro, o preço era mais caro do que nas cidades, e a qualidade do que 
compravam, inferior. Quando o inverno era generoso, eram forçados a 
vender logo o produto, porque precisavam de remédios ou de roupa ou já 
tinham dívidas. Quando, no verão, tinham de comprar os gêneros para 
alimentar a família, tudo era mais caro. Os melhores empregos, os cargos 
públicos, eram dos “doutores” ou das famílias dos proprietários. Os 
melhores professores e os melhores colégios estavam situados nas 
cidades. A polícia defendia mais os patrões e os políticos. Ao completar 
dezoito anos, os rapazes iam procurar emprego no Rio de Janeiro, em São 
Paulo, no “Sul” ou e Brasília. Não tendo formação profissional, 
conseguiam os trabalhos mais sujos e mais inseguros. A Igreja – os 
vigários – não considerava os trabalhadores pobres como cidadãos, mas 
como capazes de estender a mão para receber esmola ou assistência. Foi 
essa a situação de violência institucionalizada que encontrei na diocese 
que me foi confiada para pastorear. (FRAGOSO, 2005, p. 317-8). 

 
 

3.2: O AMBIENTE POLÍTICO E ECONÔMICO – CONFRONTOS, 

DESAFIOS E RESISTÊNCIAS. 

 

Numa sociedade onde a maioria da população vivia no campo, era analfabeta e não 

detinha a posse da terra, e onde a agropecuária se constituía o principal meio de produção – 

praticamente todas as ‘riquezas’ advinham das atividades realizadas na exploração do solo, 

não será surpresa identificar que a posse e o usufruto da terra são fortes instrumentos de 
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poder e manutenção do status quo, sendo as relações políticas desenvolvidas de maneira a 

reforçar a tradição patrimonialista e personalista. Assim o poder da terra deflagra o poder 

político, gerando uma confusão entre o bem público e o privado. Com o povo estes 

senhores sempre buscavam uma aliança submissa e servil instituída a partir de favores e 

concessões que reforçavam os vínculos entre o poder exercido pelo prefeito e pelo povo –  

o poder buscava uma continuidade sem quebra.  

Neste ambiente, as orientações estabelecidas durante o Concílio Vaticano II 

encontraram uma grande resistência para a sua implantação, tendo em vista as novas 

metodologias de trabalho, as novas concepções sobre as atividades pastorais que se 

confrontavam com as atitudes e visões dos ‘antigos’ padres presentes nas paróquias, com o 

poder político local, quer fosse representado pelos políticos estabelecidos, quer fosse pela 

presença das forças armadas, tendo em vista que a implantação da diocese de Crateús 

aconteceu no mesmo ano em que se instaurou no Brasil, a partir de um golpe de estado, 

uma ditadura militar que cerceou direitos políticos e sociais.  

Sobre o Golpe de Estado, Carlos Heitor Cony, escritor e jornalista, em uma de suas 

crônicas publicadas no jornal Correio da Manhã, durante o ano de 1964, nos informa que: 
 

Desde 31 de março, a violência impera no País com a conivência do Alto 
Comando Militar – entidade abstrata, fluida, sem contornos, sem 
definições. Por trás da abstração, adivinha-se o concreto apetite da 
vingança e do ódio de alguns. Por trás do coletivo, a sede de 
reivindicações de toda uma classe heterogênea que chega ao poder e nele 
pretende ficar. (CONY: 2004b, p. 33)  

 
Em outra crônica do mesmo período, Carlos Heitor Cony, ainda nos diz que: 

 

Do dia 1o de abril até ontem [6 de maio de 1964], foram  presas milhares 
de pessoas. Não sabemos os nomes, as profissões e os pensamentos 
dessas pessoas. Sabemos apenas que estão presas em algum lugar – ou 
em qualquer lugar. Pelas cartas que nos chegam, pelas informações que 
subitamente colhemos numa entrelinha de noticiário, sabemos que a 
maioria desses presos nem sequer foi interrogada ainda. Estão presos há 
mais de 30 dias, nem sequer sabem por que estão presos. (CONY: 
2004a, p. 63) 

 
Antes mesmo de 1964, como informa Gaspari (1998), atitudes que visavam a 

implementação de um movimento nacional de caça aos comunistas, que primava pela 
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família e pela propriedade privada, movimentos de orientações políticas vinculadas a 

direita, já se faziam presentes em diversas manifestações públicas. Desta forma  

 

O terrorismo político entrou na política brasileira na década de 60 pelas 
mãos da direita. Antes mesmo da deposição de João Goulart, e sem 
nenhuma relação direta com as conspirações para derrubá-lo, militantes da 
extrema direita e oficiais do Exército atacaram a tiros o Congresso da 
UNE que se realizava em julho de 1962 no hotel da Quitandinha em 
Petrópolis. (...) Desde 1963 existia em São Paulo um Comando de Caça 
aos Comunistas, o CCC, formado por jovens ligados a políticos 
conservadores e a militares que a essa altura tangenciavam conspirações. 
(GASPARI, 1998, p. 251). 

 

Imbuídos deste espírito de ojeriza aos ideários de esquerda que acreditavam que 

destruiriam a moral, a família e os bons costumes, grupos se organizaram em São Paulo, 

conclamam o povo brasileiro honesto e ordeiro, em suas cidades - divulgando que o 

comunismo seria uma praga que se alastraria rapidamente por todos os lugares - a 

realizaram também passeatas, como informa Ivana Arruda Leite, quando cita matéria 

publicada na Folha de São Paulo, do dia 20 de março de 1964, retratando este momento, 

vejamos a matéria do jornal:  

 

São Paulo parou ontem defender o regime. A disposição de São Paulo e 
dos brasileiros de todos os recantos da pátria para defender a Constituição 
e os princípios democráticos, dentro do mesmo espírito que ditou a 
revolução de 32, originou ontem o maior movimento cívico já observado 
em nosso Estado: a ‘Marcha da Família com Deus, pela Liberdade’. Com 
bandas de música, bandeiras de todos os Estados, centenas de faixas e 
cartazes, numa cidade com ar festivo de feriado, a ‘Marcha’ começou na 
Praça da República e terminou na Praça da Sé, que viveu um dos seus 
maiores dias. Meio milhão de homens, mulheres e jovens – sem 
preconceito de cor, credo religioso ou posição social – foram mobilizados 
pelo acontecimento. Com ‘vivas’ à democracia e à Constituição, mas 
vaiando os que consideram ‘traidores da pátria’, concentraram-se defronte 
da catedral e nas ruas próximas. Ali oraram pelo destino do país. E, 
através de diversas mensagens, dirigiram palavras de fé no Deus de todas 
as religiões e de confiança nos homens de boa-vontade. Mas também de 
disposição de lutar, em todas as frentes, pelos princípios que já exigiram o 
sangue dos paulistas para se firmarem. (Folha de São Paulo, 20 de março 
de 1964 apud LEITE, 2004, p. 41) 

 

Crateús, um remoto “recanto da pátria”, neste mesmo período, durante o mês de 

abril de 1964, antes inclusive da chegada do bispo diocesano, manifestava o seu apoio aos 
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“heróicos brados da revolução” e vivia os descaminhos instaurados pelos militares e seu 

governo representativo. Dentre as leis e documentos da Câmara Municipal de Crateús, 

referentes ao ano de 1964, encontra-se o texto da resolução 1/64, de 10 de abril do mesmo 

ano, que fixa a cassação dos mandatos eletivos dos vereadores Antônio Cruz Ribeiro e 

Antônio Shirley Cruz Jucá, e do vice-prefeito José Beserra de Melo, que foram 

enquadrados na disposição do art. 7o do Ato Institucional, por atividades ofensivas às 

instituições nacionais.  

No projeto de resolução de cassação dos referidos mandatos, apresentado na sessão 

de dez de abril de 1964, poucos dias após a instauração do governo militar, encontram-se 

em seu artigo 1o as causas que levaram àquele desfecho: “prática de atividades extremistas 

e comunistas contrarias ao regime democrático, a Constituição e à Nação nos termos da 

mesma Constituição e das leis ordinárias”.  

Um pouco mais adiante, em seu artigo 2o, o texto presente na Ata da reunião, deixa 

transparecer, pelo teor das palavras e pela veemência contida em determinadas frases, o 

clima tenso e de perseguição que a cidade, a exemplo dos grandes centros, vivia [viveu] a 

partir daquele 1o de abril de 1964.  

Apesar da considerável extensão da referida ata que indica esta tomada de decisão, 

por conta do seu valor histórico e representativo da época, tomarei a liberdade de 

apresentar-lhes o restante do texto do referido documento: 

 

Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de 
Crateús, em 10 de abril de 1964. (aa) Tobias Soares Rezende, Antônio 
Barbosa da Silva, Francisco Rodrigues Bonfim e Francisco Gomes de 
Freitas. (Vereadores)  “Justificativa”- Os vereadores signatários 
atendendo a resolução do seu partido a – UDN – que hoje reunido 
deliberou solicitar dos representantes de sua legenda na Câmara local, a 
cassação dos mandatos das pessoas mencionadas neste projeto, pelo que 
manifestamos a presente proposição, que visa eliminar dos cargos 
municipais os elementos notoriamente ligados a atividades comunistas e 
extremistas, que tem trazido intranqüilidade e agitação ao município de 
Crateús. O diretório da UDN vem acompanhado os passos e a trajetória 
dos agitadores locais e inteiramente sintonisada [sic!] com o momento 
nacional, solidária com os objetivos da revolução triunfante, atenta ao 
comando e diretrizes dos chefes militares e com os olhos postos 
tranqüilamente e no progresso ordeiro da Pátria, que deve permanecer 
cristã e democrática,... (trecho ilegível) dou-nos [sic!] propussessemos o 
presente projeto com o qual somos inteiramente acordos [sic!] e para o 
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qual solicitamos apoio de todos os democratas da Câmara, que na 
oportunidade terão que escolher entre democracia e comunismo, que ... 
(trecho ilegível) manifesta-se ao lado ou contra a Revolução que em boa 
hora varrendo do território Nacional o governo (trecho ilegível) e agitador 
do Sr. João Goulart Crateús, 10 d abril de 1964. (a) Tobias Soares 
Resende.(CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS. Ata da reunião do dia 
10 de abril de 1964).  
  

 

Matérias que tratem de questões de grande interesse para os habitantes da cidade e 

da região, recebiam a indicação de que deveriam ser divulgados na Rádio Educadora de 

Crateús, para conhecimento de todos. Como por exemplo, o texto integral da resolução 

1/64, de 10 de abril de 1964, que fixou a cassação dos mandatos eletivos dos vereadores 

Antônio Cruz Ribeiro e Antônio Shirley Cruz Jucá, e do vice-prefeito José Beserra de 

Melo, que foram enquadrados na disposição do art. 7o do Ato Institucional, por atividades 

ofensivas às instituições nacionais.  

Nas sessões seguintes, tendo as atas das reuniões como orientadoras desta rota, não 

se encontram referências sobre o acontecido, possíveis querelas, escaramuças e diatribes, 

por parte da oposição. Contudo, em documento datado de 14 de maio de 1964, encontram-

se mensagens que indicam abertura de crédito suplementar para realização de serviços 

terceiros, para custear as despesas apresentadas nos consertos dos motores de geração de 

energia, como pagamento do mecânico. Ou então: a doação de uma faixa de terreno, 

medindo três metros de largura, por oito metros de comprimento, ao Banco do Brasil, 

localizada no “Beco da Galinha Morta”, anexa a “Caixa D’água” da prefeitura, destinado o 

terreno ao prédio para o grupo gerador de energia. Houve ainda a autorização, por parte do 

poder executivo, de uma subvenção para o acabamento da sede social do Círculo Operário, 

dentre outras indicações e providências.   

Alguns meses depois dos episódios que culminaram com as cassações dos 

vereadores e do vice-prefeito, nova agitação política mobiliza a câmara e a opinião pública, 

quer seja através dos microfones da rádio Educadora ou não. Tratava-se do impeachement 

impetrado contra o prefeito municipal, que teve o processo iniciado na sessão de 15 de 

Julho de 1965, tendo como lietmotiv, a desaprovação das contas do referido mandatário 

municipal, referentes ao exercício de 1964. O prefeito municipal, o médico Olavo 

Cavalcante Cardoso, teve nesta referida sessão, a abertura do processo de cassação e o 
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prazo legal para a sua defesa. Como era de costume, e consta em ata, a presente resolução 

foi publicada no grande jornal da Rádio Educadora de Crateús.  

Em 1o de agosto do mesmo ano, segundo a resolução número 304, foi considerada 

procedente a denúncia contra o prefeito e autorizada a instauração do processo de 

suspensão do exercício do cargo. Durante o período em que tramitasse o processo que o 

acusava de Crime de Responsabilidade, o prefeito ficaria impedido de exercer as suas 

funções.  

Na sessão do dia 6 de junho de 1966, aconteceu uma reunião extraordinária e 

especial, iniciada por volta das 20h45min, com a finalidade de decretar o impeachment do 

Sr. Prefeito Municipal, Dr. Olavo Cavalcante Cardoso.  

Após a chamada, verificou-se que compareceram nove vereadores, número legal 

para que a sessão pudesse seguir o curso programado. Procedeu-se a leitura da ata anterior, 

para, em seguida, passar-se direto para a ordem do dia – nesta sessão não houve leitura de 

matéria de expediente. 

O presidente deixa claro que, mediante o objetivo exposto e cumprindo 

determinações de autoridades superiores, neste caso a 10a Região Militar, tendo em vista o 

pedido anterior, com longa justificação, dirigido a várias autoridades do país, 

principalmente ao Exmo. Presidente da República, ao Sr. ministro da Justiça, por parte da 

Câmara Municipal, solicitando urgentes providências no sentido do afastamento do Sr. 

prefeito municipal. O cargo deveria ter seu exercício definido por meio de intervenção 

federal. Compareceram a esta sessão, oficiais do 4o Batalhão de Engenharia e Construção 

(4o BEC), além da presença da força da Polícia Federal. Pelo 4o BEC compareceram o 

Major Zonan Ferreira da Silva, o Capitão Alberto Erasmo da Silva, o Capitão João Batista 

Fugista, José Camilo Filho, um delegado especial, o tenente Francisco Martins da Silva e 

Souza Torres, além da direção da Rádio Educadora. 

O plenário aprovou por unanimidade a deliberação; ficando, portanto, o Dr. Olavo 

Cavalcante Cardoso, definitivamente afastado de suas funções frente ao executivo 

municipal, por meio desta “decisão espontânea do legislativo”. (Ata do dia 6 de junho de 

1966). Através de ofício solicitou-se ao Sr. Coronel José Sotero de Menezes,  Comandante 

do 4o BEC, envio da força federal afim de garantir a sessão. 
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No dia seguinte a esta sessão, realizou-se uma outra, de caráter extraordinário, que 

constou exclusivamente da leitura da determinação do Exmo. Sr. General Comandante da 

10a Região Militar, que indicava que fossem cumpridos os dispositivos constitucionais, em 

relação ao preenchimento do cargo de prefeito. 

Seguindo os percursos normais e previstos, deveria assumir o cargo o secretário da 

câmara, o senhor Antônio Barbosa, naquele momento no exercício do cargo de presidente – 

tendo em vista a renúncia do titular –  após ouvir  

 

a belíssima exposição do Sr. Cel. José Sotero de Menezes, achou por bem 
renunciar o direito ao cargo de prefeito, eventualmente em vista de ter 
sido um dos requerentes da intervenção federal, desejando assim, que a 
prefeitura deveria ou deve ser ocupada por um interventor, na forma 
solicitada, gesto que foi seguido e imitado unanimemente, por todos os 
presentes, digo, por todos os vereadores presentes,. Neste caso o plenário, 
achou por bem indicar e apoiar unanimemente o nome do Major Zonam 
Ferreira da Silva, pra ser nomeado interventor do município, até a 
nomeação definitiva. (CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS. Ata da 
reunião realizada no dia sete de junho de 1966). 

 

 
Essa situação não se encerra apenas com estes atores e estas cenas. Aconteceriam 

outros episódios e entrariam em cena outros personagens. Na sessão do dia 13 de junho de 

1966, com a renúncia do presidente, e do secretário que o substituiu, foi eleita a nova 

diretoria da câmara tendo agora como presidente o senhor Antônio Evaldo Frota. Na ata 

dessa reunião encontramos as seguintes indicações: 

 

Considerando que o governo municipal, não pode ficar acéfalo pelas 
complicações decorrentes, inclusive de ordem pública. Considerando que 
os integrantes desta Casa, desejando colaborar com a manutenção dos 
princípios Constitucionais, para normalidade administrativa deste 
município, resolveram eleger o Vereador Antônio Evaldo Frota – 
Presidente da câmara, e consequentemente, investido das funções de 
prefeito, para, dentro dos princípios da Revolução de 31 de março de 
1964, prosseguir na obra de soerguimento administrativo, com pacificação 
da família crateuense, até a nomeação de um interventor federal, solução 
desta última que se impõe como a mais necessária e urgente 
demonstrando que a sua vontade e autonomia são soberanas, independente 
de qualquer outro poder. (CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS. Ata 
da reunião realizada no dia treze de junho de 1966). 
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Esta situação perdurou até que, mediante idas e vindas, aos dez dias do mês de 

agosto de 1966, nomeou-se o interventor federal, o médico Dr. Sales de Macêdo – 

integrante de tradicional e abastada família da região. Nesta sessão, com várias autoridades 

presentes, a ata registra a presença do Monsenhor José Maria Moreira do Bonfim e de 

Raimundo Resende, sendo que esse último fora eleito prefeito da cidade no peito seguinte. 

Na ata do dia 1o de setembro de 1966, encontramos uma mensagem do Sr. 

interventor através da qual encaminha a proposta orçamentária para o ano de 1967. Nos 

meses seguintes são realizadas reestruturações e revisões nos quadros administrativos da 

prefeitura municipal. Na reunião do dia 12 de novembro o vereador Antônio Barbosa da 

Silva requereu que fosse inserido na ata um voto de pesar pela morte do Sr. Antônio Burgo, 

“digno genitor da Exma. Sra. do interventor federal”. 

 

3.3: CONDIÇÕES QUE FAVORECERAM O TRILHAR DE UM NOVO 
CAMINHO PELA IGREJA EM CRATEÚS. 

 

Foi também durante a década de 1960, principalmente nos finais dos anos de 1960, 

que ganhou força entre uma parte considerável da esquerda brasileira, a fixa idéia de que a 

luta armada e a guerrilha urbana, a princípio, e no campo, a posteriori, seria a solução 

contra a ditadura militar e o que ela representava em termos de concentração de bens e 

política – bem como, uma luta contra o imperialismo financiador e manipulador, 

movimento este capitaneado pelos Estados Unidos da América. 

Neste contexto ganha força a emblemática e sedutora figura de Ernesto Che 

Guevara que não somente defenderia esses ideais revolucionários mas principalmente 

buscará pô-los em prática.  

Che Guevara buscou mobilizar e formar quadros que pudessem, a partir de suas 

crenças na construção de um mundo socialista, revolucionar através da luta armada toda a 

América Latina, África e parte da Ásia, a exemplo do que houve em Cuba no ano de 1959, 

quando da Revolução Cubana, onde ele foi um dos mais importantes artífices.  

Para tanto, procurou mobilizar, criar e sensibilizar lideranças revolucionárias para o 

seu intento, motivado e confiante  

 
No dia 15 de março de 1965, um avião pousou em Havana levando de 
volta a Cuba o Che Guevara, que nos últimos meses vagara de Nova York 



 64

a Pequim, entrevistando-se com uma dezena de governantes do Terceiro 
Mundo e toda uma geração de revolucionários africanos. Seu plano era 
meter-se na guerra civil do Congo, em pleno coração da África. No Cairo, 
o presidente Gamal Abdel Nasser, ao ouvi-lo, observou: “Você quer virar 
um novo Tarzan, um branco no meio dos negros, dirigindo-se e 
protegendo-os... Isso é impossível.”. Uma vez em Havana, o Che 
desapareceu. Começava o mistério do grande guerrilheiro romântico da 
segunda metade do século XX. Nesses dias ele escreveu a seus pais, que 
viviam na Argentina: “Sinto de novo as costelas de Rocinante debaixo dos 
meus calcanhares. Volto ao meu caminho com a adaga em 
punho.[...]Creio na luta armada como a única solução para os povos que 
lutam pela liberdade.[...]Vão me chamar de aventureiro, e o sou: só que de 
um tipo diferente, dos que lutam para mostrar suas verdades. [...] Pode ser 
que esta seja a definitiva. Não a abuso, mas sei que está dentro do cálculo 
lógico das probabilidades. Se é assim, aqui vai o último 
abraço.(GASPARI, 2002, p. 191). 
 

No Brasil, para Carlos Marighela, líder revolucionário e defensor da luta armada, a 

ação era o único meio possível de unir  a esquerda. 

No filme Batismo de Sangue, direção de Helvécio Ratton, inspirado no livro 

homônimo de Frei Betto, por exemplo, quando do encontro de Frei Tito e de outros padres 

dominicanos com o revolucionário Carlos Marighela, trava-se o seguinte diálogo: “Muito 

prazer sou Tito” – apresenta-se frei Tito, interpretado pelo ator Caio Blat. “O seu nome 

verdadeiro... Você deve usar um nome de guerra. Não devemos escrever nomes, endereços 

em cadernetas, papéis ou qualquer lugar; tudo na cuca”.  

A conversa prossegue e Marighela (não consegui identificar o nome do ator que 

interpreta o referido personagem) diz aos Dominicamos dispostos a contribuir com o 

processo revolucionário: “Não adianta lutar apenas com palavras”. Após um pequeno de 

instante de silêncio e troca de olhares, Tito pergunta: “Professor Menezes”, nome de guerra 

de Marighela, “como é que nós vamos conscientizar o povo?” (O ator, através de sua 

interpretação, ressalta o trecho final da frase: conscientizar o povo). “Pela ação”, responde 

o professor  Menezes, e continua: “tudo nasce da ação. A consciência do povo vai brotar 

mesmo é da luta armada, do próprio combate”. A conversa prossegue nesta toada até o 

momento da saída do Professor Menezes que, em uma operação de fuga, sai do local do 

encontro secreto, não sem antes deixar alguns livrinhos, fala presente no filme, escritos por 

ele sobre a guerrilha e a revolução.      
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Encontramos uma íntima vinculação deste apontamento defendido por Carlos 

Marighela e das ações desencadeadas por Che Guevara e seus seguidores, com as 

“instruções” indicadas por Marx e Engels, na Ideologia Alemã, quando afirmam que: 

 

“[...] não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou 
representam, e tampouco dos homens pensados, imaginados e 
representados para, a partir daí, chegar aos homens em carne e osso; 
parte-se dos homens realmente ativos e, a partir de seu processo de vida 
real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos 
ecos desse processo na vida.”(MARX e ENGELS, 1999, p. 37). 

 

Dom Fragoso não defendia a luta armada nem se filiou a partidos políticos ou 

organizações desta natureza, sempre vinculado a Instituição Igreja, procurando sempre 

conferir ao seu rosto uma cara popular e libertadora. Procurou ter firme em seu pensamento 

a convicção de que somente a ação seria capaz de modificar a ordem capitalista que o 

mundo capitaneado pelos Estados Unidos da América propagava pelo mundo. 

Nesse sentido, o trabalho realizado por Dom Fragoso não pode ser comparado, em 

termos de ações e envolvimento direto, com as atividades realizadas, por exemplo, pelos 

Dominicanos que apoiavam as investidas conferidas pelos revolucionários integrantes da 

ALN(Aliança Libertadora Nacional) e por Carlos Marighela, como afirma Frei Betto:  

 
Havia um sentimento de solidariedade que ultrapassava os liames 
ideológicos e de crença, em alguns momentos, inclusive os marxistas 
ateus participavam de celebrações, tendo em vista que o que os unia 
naquele momento, as idéias de liberdade, divisão de terra, luta contra a 
ditadura eram bem mais fortes do que os colocava em crenças diferentes – 
naquele momento a crença era sempre na construção de um mundo 
melhor e mais solidário. (FREI BETTO, 2005, p. 344-5). 

 

Na América Latina, uma parte considerável da Igreja se ‘apropriou’ de conceitos 

pertencentes a doutrina marxista e marxiana e, num “sincretismo” ideológico uniu o que 

não se acreditava ser possível, marxismo e cristianismo.  

Estas novas perspectivas passaram a considerar que 

 

As igrejas, de fato não existem como entidades abstratas. Elas são 
constituídas por mulheres e homens “situados”, condicionados por uma 
realidade concreta, econômica, política, social e cultural. São instituições 
inseridas na história, onde a educação também se dá. Da mesma forma, o 
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quefazer educativo das Igrejas não pode ser compreendido fora do 
condicionamento da realidade concreta em que se acham. (FREIRE, 2001, 
p.123). 

 

A história é construída por homens que existem de verdade e que se relacionam em 

um mundo real e, para Marx e Engels (1997, p. 52), “o comunismo não é para nós um 

estado que deve ser estabelecido, um ideal para o qual a realidade terá que se dirigir. 

Denominamos comunismo o movimento real que supera o estado de coisas atual.” E 

Gutierez (1975, p. 85) acrescenta: 

 

Estamos, na América Latina, em pleno processo de fermentação 
revolucionária. Situação complexa e movediça, que resiste a 
interpretações esquemáticas e exige contínua revisão das posições 
adotadas. Seja como for, a insustentável situação de miséria, alienação e 
espoliação em que vive a imensa maioria da população latino-americana 
pressiona, com urgência, a encontrar o caminho de uma libertação 
econômica, social e política. Primeiro passo para uma nova sociedade.  

 

E segundo Mariátegui, citado por Gutierez (1975, p. 86): 

 

o marxismo não é um ‘corpo de princípios de conseqüências rígidas, 
iguais para todos os climas históricos e todas as latitudes sociais... O 
marxismo, em cada país, em cada povo, opera e atua sobre o ambiente, 
sobre o meio, sem descurar nenhuma de suas modalidades’. Para ele, o 
materialismo é antes de tudo histórico, como hoje para muitos na América 
Latina ‘um método de interpretação histórica da sociedade’.  

 

E desta firme aproximação entre as orientações católicas (pós-Vaticano II) e 

marxistas surge a clara indicação de que 

 

O malogro dos esforços reformistas acentuou esta atitude. Hoje, os grupos 
mais despertos, nos quais se impõe o que chamamos nova consciência da 
realidade latino-americana, crêem que só pode haver desenvolvimento 
autêntico para a América Latina na libertação da dominação exercida 
pelos grandes capitalistas e, em especial, pelo país hegemônico: os 
Estados Unidos da América do Norte. O que implica, além disso, o 
confronto com seus aliados naturais: os grupos dominantes nacionais. 
Torna-se, com efeito, cada vez mais evidente que os povos latino-
americanos não sairão de sua situação[de dependência e submissão] a não 
ser mediante uma transformação profunda, uma revolução social que 
mude radical e qualitativamente as condições em que vivem atualmente. 
Os setores oprimidos no interior de cada país vão tomando consciência – 
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lentamente, é verdade – de seus interesses de classe e do penoso caminho 
a percorrer até a quebra do atual estado de coisas, e – mais lentamente 
ainda – do que implica a construção de uma nova sociedade. 
(GUTIEREZ, 1975, p. 84) 

 

 E Gutierez acrescenta: 

 

Estamos, na América Latina, em pleno processo de fermentação 
revolucionária. Situação complexa e movediça, que resiste a 
interpretações esquemáticas e exige contínua revisão das posições 
adotadas. Seja como for, a insustentável situação de miséria, alienação e 
espoliação em que vive a imensa maioria da população latino-americana 
pressiona, com urgência, a encontrar o caminho de uma libertação 
econômica, social e política. Primeiro passo para uma nova sociedade. 
(1975, p. 85). 

 
Muitas destas afirmativas serão retomadas durante a Conferência de Medellín, no 

ano de 1968, o que fortalecerá a cisão entre os grupos denominados de tradicionais, que 

praticavam dentro da Igreja Católica, uma teologia que passou a ser denominada pelos 

progressistas de Teologia do Cativeiro, e os militantes que propunham e vivenciavam uma 

nova orientação, denominada de Teologia da Libertação, segundo Bingemer(2004, p. 218): 

 

As duas linhas mestras da cristologia do Vaticano II vão fortemente 
influenciar a reflexão teológica latino-americana no que se refere à pessoa 
de Jesus Cristo. A Teologia da Libertação saberá unir de maneira fecunda 
a preocupação histórica com a salvação oferecida em Jesus Cristo. A 
Teologia da Libertação desenvolve-se trabalhando a idéia de teologia 
contextualizada. Ela quer ser uma teologia do contexto, refletindo sobre a 
situação concreta vivida pelos milhões de pessoas que habitam o 
continente. Nessa perspectiva, ela se situa bem sob a inspiração do 
Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín. 

 

E Michel Lowy em Marxismo e Cristianismo na América Latina, acrescenta ainda 

mais sobre a presença e o diálogo entre as duas orientações, quando nos informa que 

 

Efetivamente, no curso dos anos 60 se desenvolveu em toda a América 
Latina(como resultado da conjuntura mundial e continental) uma corrente 
cristã solidária dos pobres, com uma prática conscientizadora e 
emancipadora, que participa em movimentos de cultura popular, de 
alfabetização, de organização de bairro, de sindicalização rural, e mesmo, 
em alguns países, em movimentos políticos de inspiração marxista. 
(LOWY, 1989, p. 15).  
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Repetimos: o Antônio Fragoso que saiu do Concílio Vaticano II não era mais o 

mesmo que nele entrou, em outubro de 1962. Para ele ficou claro que o Vaticano II não era 

o ponto de chegada mas o ponto de partida de um processo exigente de conversão pessoal e 

eclesial – Buscou-se uma atualização das leituras e interpretações do Evangelho.  

Em seu livro El Evangelio de la Esperanza, Dom Fragoso, escrevendo sobre as suas 

visões e opções de igreja e as suas funções educativas, afirma que:  

 

Hay diferentes visiones de la iglesia. Hay eclesiologias diversas. Yo creo 
que el Dios vivo, presente en su iglesia, ejerce una función educativa 
permanente, para el crecimiento de esa misma iglesia. Los tanteos en el 
descubrimento y en la esperanza no impiden la eficacia de la presencia 
educativa del Señor. por outra parte, la iglesia tampouco puede ser um 
gheto aislado, una torre de marfin, con un proceso paralelo al proceso 
histórico. La iglesia há de estar em el interior del processo global, como 
fermento animador. Pero la presencia del fermento es una presencia de 
servicio y de animación, y nunca de caudillaje, de organización o 
promoción.(FRAGOSO, 1973, p. 71). 
  

Desde a Carta Encíclica Mater et Magistra, de sua santidade o Papa João XXIII, 

divulgada em maio de 1961, fica patente a aposta na implementação de um processo 

educativo engajado nas lutas dos mais humildes, como fator decisivo para a construção de 

uma sociedade igualitária e humana, processo que deveria ser capitaneado pela Igreja 

Católica, que, segundo o pontífice: “para educar, nenhuma instituição dispõe de recursos 

tão eficazes como a Igreja, que, também por este motivo, possui o direito de exercer sua 

missão com plena liberdade”. (JOÃO XXIII, 2004, p. 63)  

Inspirado pela sua história de vida, sua formação junto aos operários quando 

coordenador da JOC (Juventude Operária Católica) e por todas as indicações que 

germinaram com mais vigor durante o Concílio Vaticano II, Dom Fragoso, desde o 

primeiro momento, para o enfrentamento dos desafios apresentados na Diocese de Crateús, 

a crença na formação constituiu a grande aposta para despertar as potencialidades do ser 

humano e para se criar um jeito novo de ser Igreja. Este último comentário encontra 

coadunação com a seguinte afirmação de Alder Júlio:  
 

Para o bispo, os agentes de pastoral, as religiosas e os animadores leigos 
e leigas da Igreja de Crateús, embora o processo de formação humana 
nas sociedades modernas também implique escolaridade, vai bem além 
disso, à medida que atravessa todo o existir humano nas mais diferentes 
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dimensões do seu ser. Trata-se de uma formação integral a envolver o 
ser humano como um todo e a todos os seres humanos. (JÚLIO, 2005, 
p. 197). 

 

Luiz Gonzaga Gonçalves (2005, p.76) indica outras mudanças eclesiais que 

começaram a ser implantadas: 
 
(...) uma das iniciativas mais marcantes desse tempo de renovação 
eclesial foi, por exemplo, a da ruptura com um tradicionalismo que era 
capaz de deixar os sacerdotes celebrarem a missa de costas para o povo. 
Outra iniciativa marcante foi rejeitar um tipo de expressão de 
autoridade e de magistério impermeável às exigências e contradições 
sociais presentes na vida dos cristãos, especialmente dos mais 
empobrecidos.  

 

E na “realidade religiosa”, mesmo diante de um quadro não apenas aparentemente 

desfavorável, o novo bispo, de imediato, lançou mão de algumas ações de cunho educativo 

e evangelizador para tentar alcançar o seu intento de modificar o rosto da Igreja de Crateús. 
 

Na realidade religiosa D. Fragoso com os padres, fizeram um plano para 
três anos, que mobilizava as pessoas em torno de um programa chamado 
SEMANA CATEQUÉTICA. Era constituído de debates, exposições, 
dinâmica de grupo, em torno de temas definidos. A situação social do 
povo foi sendo discutida de forma aberta e uma ação social foi 
estruturada com a criação da CÁRITAS DIOCESANA.(...) Na diocese 
havia padres e freiras que eram diretores de colégio e professores, que 
passaram a questionar a continuidade deste tipo de trabalho e discutir 
alternativas no processo educativo. Assim, em 1965 foi criado o 
movimento de educação de base - MEB, resultante de um convênio feito 
entre o governo federal e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
CNBB. (MARTINS e SALES, 1995, p. 88). 

 
Com esta convicção da possibilidade da construção de uma nova sociedade mais 

humana e solidária, buscou-se incrementar um novo jeito de fazer educação que se 

mostrasse comprometido com o “surgimento” de uma nova consciência entre os da classe 

subalterna, tornando-se assim, a igreja, uma autêntica “preceptora” de verdadeiros 

intelectuais comprometidos com a sua própria história e com o seu meio. Os agentes da 

pastoral, os religiosos e religiosas, deveriam se comportar como professores mas não no 

sentido “convencional” do termo, de se tornarem centralizadores do processo de ensino e 

aprendizagem, mas buscando cada vez mais compreender que  
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O processo de alfabetização, como ação cultural para a libertação, é um 
ato de conhecimento em que os educandos assumem o papel de sujeitos 
cognoscentes em diálogo com o educador, sujeito cognoscente também. 
Por isto, é uma tentativa corajosa de desmitologização da realidade, um 
esforço através do qual, num permanente tomar distância da realidade 
em que se encontram mais ou menos imersos, os alfabetizandos dela 
emergem para nela inserirem-se criticamente. (FREIRE, 1980, p. 58). 

 

Pressupostos defendidos pelas pedagogias de orientações “progressistas” que  

 
(...) partindo de uma análise crítica das realidades sociais sustentam 
implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Esta pedagogia 
não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista; daí ser ela 
um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas 
sociais. As versões libertadora e libertária têm em comum um anti-
autoritarismo, a valorização da experiência vivida como base da relação 
educativa e a idéia de autogestão pedagógica. Em função disso, dão mais 
valor ao processo de aprendizagem grupal (participação em discussões, 
assembléias, votações) do que aos conteúdos de ensino. Como 
decorrência, a prática educativa somente faz sentido numa prática social 
junto ao povo, razão pela qual preferem as modalidades de educação 
popular “não-formal”. (LIBÂNEO, 1985, p. 36). 
 

Para Dom Fragoso, este “apontamento” estava claro e desde o primeiro momento: 

Claro também ficou que, para a superação dos desafios apresentados, a formação 

constituiria a grande aposta para despertar as potencialidades do ser humano e para se criar 

uma maneira nova de ser Igreja.  

O trabalho de Dom Fragoso era intenso e se dirigia em diversas orientações: as 

articulações aconteciam em vários níveis e exigiam uma nova organização, um novo modo 

de organização, do clero, no sentido de se aproximar das lutas pela liberdade política, não 

se distanciando das recomendações papais e das obrigações pastorais. Havia, por exemplo, 

a necessidade de instruir os agricultores e os auxiliar na criação e organização de 

sindicatos.  

O seu trabalho, qual fosse através das atividades catequéticas, que se apresentavam 

sob uma nova perspectiva e que reforçavam uma nova dimensão e buscavam, a partir de 

uma proposta que respeitasse as orientações e indicações do Concílio Vaticano II, buscava 

aproximar o povo de um novo jeito de ser e estar Igreja. Essas ações contribuíam, de 

maneira efetiva, para que sementes de bases sólidas fossem lançadas em árido campo 

sertanejo num sentido de se opor contra os desmandos e atrocidades causadas pelos 

ditadores e seus asseclas.  
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O povo humilde é chamado não para cumprir ordens ou para participar de 

cerimonias mecânicas onde ele é apenas um adereço a mais, mas é convidado para pensar 

sobre a sua vida, a vida de sua comunidade, a vida no país e no mundo. Convidado a 

começar a perceber que os povos devem se unir e que devemos iniciar este processo em 

nossas próprias comunidades. Deveriam perceber e perceberem-se como voz ativa e 

fazendo valer a sua própria voz e a construir e fazer valer a sua própria vez. 

Carregadas de um sentido educativo e evangelizador todas as ações desenvolvidas 

neste momento de estruturação dos trabalhos na diocese, buscavam lembrar que  

 

os oprimidos moram em nossas ruas, cruzam nossos caminhos, trabalham 
nas oficinas, nos bancos, nos escritórios, nos balcões, nas fábricas, nos 
bairros, nos distritos industriais de nossas cidades, nos campos e nas 
roças.” Na seqüência ele pergunta: “quem escuta o seu clamor?” E 
continua a perguntar: “quem acolhe sua esperança de libertação?” Para 
mais adiante, convicto, concluir com nestes termos: “ninguém pode dizer-
se cristão, se não quiser lutar com Cristo pela libertação de todos os 
oprimidos do mundo (FRAGOSO, 1969, p. 3).  

 

Sobre este período e situação, em entrevista realizada em 24 de setembro de 2005, a 

professora Maria Ivane Sales nos informa que: 

 

Nesse contexto do período da década de 1960, aqui mesmo em Crateús, 
iniciou um processo de transformação a partir da chegada de um bispo, 
do 1o Bispo da Diocese, que era Dom Fragoso. E a maioria da igreja 
naquela época se ocupava de educação. Eu mesma estudava no Ginásio 
Pio XII que era um colégio aberto e mantido pelo padre – que era o 
vigário da paróquia, Pe. Bonfim. E, ao lado do colégio do Pe. Bonfim, 
no mesmo prédio, tinha um colégio que depois foi cedido, depois ou ao 
mesmo tempo, foi cedido para as Irmãs de Santa Teresa. Então, 
educação na época era muito pouco laica, era muito das organizações da 
Igreja, e no caso onde eu estudei, era particular mesmo, do Pe. Bonfim; 
mas ele seguia de certa forma a orientação da Igreja. Então da chegada 
do primeiro Bispo, que tinha uma visão social muito ampla, influenciou 
o contexto educacional. (...) A parte mesmo da juventude a favor de uma 
transformação da educação. Então esse contexto aí é que influi nessa 
geração toda dessa época. Porque essas visões novas que era de certa 
forma dirigida ao social, casava muito bem com o que toda juventude, 
de qualquer período da história quer. Que é assumir por si mesma as 
coisas, dirigir sua própria vida é... Participar, então esse contexto que 
influenciou toda essa geração deste período. 
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E a juventude de Crateús, a exemplo da juventude mundial, andava inquieta e os 

seus anseios, antes tão reprimidos, se fortaleciam e começavam neste momento, mesmo que 

silenciosamente, a ganhar corpo e a se espalharem para além dos próprios pensamentos 

individuais. Um grito de liberdade, há tempos, era ensaiado no íntimo de muitos jovens da 

cidade. Esses pensamentos eram cada vez mais gritantes e transparentes. A inquietação não 

mais se contentava com o silêncio que seus pais receberam como herança de seus avós e 

estes de seus bisavós –  os jovens não mais se viam como fios condutores de uma ordem 

que não criaram e que não concordavam.  

A juventude buscava construir a sua própria história e não mais repetir ao estilo 

“bom papagaio” a história até então representada. 

Parte dessa juventude começava também a perceber que sozinha não conseguiria se 

colocar contra a ordem posta, quer fosse na escola, na política, na família, ou na religião. A 

igreja e a política, representada pelo poder público, não conseguiam chegar de maneira 

contundente aos seus corações – nem eles, em sentido contrário, conseguiam ser escutados 

pelo clero e pela sociedade. 

Vale ressaltar que este sentimento não era compactuado por todos os jovens, mesmo 

que todos, de alguma forma, sentissem a repressão familiar e os males sociais e políticos. 

Como era de se esperar numa situação dessas, conflitos começaram a acontecer de maneira 

mais forte. Nas ruas se respirava um ar vindo de outras fronteiras.  

Nesse período, em diversos lugares do mundo, a juventude buscava encontrar 

maneiras de externar o seu descontentamento. Muitos se engajaram nas lutas armadas 

contra os militares que governam os seus países, outros se integravam nos movimentos 

estudantis, não se entregando à luta armada. E um número considerável se embalou nas 

músicas e danças oriundas de um novo ritmo musical chamado rock’n’roll.  

A juventude parecia estar dividida. De um lado um grupo vinculado aos 

movimentos mais intelectualizados ouvia as músicas compostas por Geraldo Vandré, 

Caetano Veloso, Chico Buarque. Devorava livros de Marx e Engels e procurava colocar em 

prática as suas indicações. Via os filmes de Glauber Rocha e Godard. Lia Marcuse, Freud e 

admirava Mao Tsé Tung.  

De um outro lado, estava um grupo que se colocava numa rota considerada alienada, 

que realizou, a seu modo e talvez sem o saber, uma revolução comportamental, sem 
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grandes preocupações políticas, no sentido de engajamento. Este grupo encontrou espaço, 

do ponto de vista musical e estético, no movimento denominado Jovem Guarda.  

A Jovem Guarda criou ícones populares e incrementou uma cultura pop no país. 

Elegeu como rei deste movimento, também denominado de iê-iê-iê, o cantor e compositor 

Roberto Carlos, que a cada ano emplacava sucessos nas paradas musicais – naquele ano de 

1964 foram É proibido fumar, O leão está solto na rua e o emblemático O calhambeque. 

Tudo o que ele usava virava moda: calça, botas, cintos e chapéu; inclusive as expressões 

que ele usava: “bicho”, “carango”, “é uma brasa” e “mora” foram incorporadas ao 

vocabulário das pessoas de todas as idades (Leite, 2004). A revista Claudia começava a 

influenciar a moda; a minissaia, de Londres para o mundo, decretava que as mulheres 

subissem a barra da saia.  Nos festival da canção do Canal de Televisão Record, numa 

disputa muito acirrada, que até hoje gera discussões sobre o verdadeiro vencedor, as 

músicas A banda e Disparada empatavam e dividiam o primeiro lugar. 

Em 1965, a Beatlemania, tornava-se uma verdadeira epidemia mundial, onde todos 

os ouvidos tocados por seus acordes, comoviam-se de alguma forma. Nas festas, Roberto 

Carlos, envolvia os enamorados com o sucesso, Aquele beijo que te dei. 

Nesse momento, as coisas começam a se agravar entre as tendências políticas e 

musicais, como nos informa Ivana Arruda Leite,  

 
A alegria de ver a ordem e a paz restabelecidas no país durou pouco. Logo 
as passeatas recomeçaram e, com ela, o confronto com a polícia, a 
cavalaria, as bombas. Os artistas faziam protestos nas escadarias dos 
teatros. A turma do iê-iê-iê olhava tudo de longe.”(LEITE, 2004, p.53) 

 

Em Crateús, os sucessos musicais chegavam através das ondas sonoras transmitidas 

pela Rádio Educadora de Crateús. Na década de 1960, promovido pela referida emissora, 

fez muito sucesso um programa chamado Rádio Baile. Era comum as pessoas se 

organizarem para fazer festinhas na casa de famílias amigas, onde os jovens se 

encontravam para se divertir e conversar sobre os últimos acontecimentos; para iniciarem 

ou fortalecerem amizades; para paquerarem e serem atingidos pela flecha do amor – muitos 

casais, hoje avós, se conheceram entre danças e contra-danças realizadas nestas ‘tertúlias’. 

O Rádio Baile acontecia sempre aos domingos e contava com duas horas de duração, com 

rápidos intervalos comerciais.   
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As músicas que faziam sucesso e dividiam opiniões nos festivais realizados no 

Centro Sul, principalmente os Festivais organizados e realizados pela TV Record, nem 

sempre encontravam ressonância na cidade. Fizeram sucesso neste período A Banda, de 

Chico Buarque, e Disparada, de Geraldo Vandré, na voz de Jair Rodrigues.  

As inovações estético-musicais trazidas pelo Tropicalismo não se difundiram entre 

os jovens locais. Nem os filmes de Glauber Rocha ou dos jovens cineastas ligados ao 

Cinema Novo. Nem mesmo a música Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, conseguiu se 

tornar hino das manifestações contra a ditadura, a exemplo do que aconteceu no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, cujos versos empolgaram e fortaleceram multidões em passeatas e 

outras manifestações políticas. 

 
Caminhando contra o vento 
Sem lenço e sem documento 
No sol de quase dezembro 
Eu vou... 
 
O sol se reparte em crimes 
Espaçonaves, guerrilhas 
Em Cardinales bonitas 
Eu vou... 
 
Em caras de presidentes 
Em grandes beijos de amor 
Em dentes, pernas, bandeiras 
Bomba e Brigitte Bardot... 
 
O sol nas bancas de revista 
Me enche de alegria e preguiça 
Quem lê tanta notícia 
Eu vou... 
 
Por entre fotos e nomes 
Os olhos cheios de cores 
O peito cheio de amores vãos 
Eu vou 
Por que não, por que não... 
 
Ela pensa em casamento 
E eu nunca mais fui à escola 
Sem lenço e sem documento, 
Eu vou... 
 
Eu tomo uma coca-cola 
Ela pensa em casamento 
E uma canção me consola 
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Eu vou... 
 
Por entre fotos e nomes 
Sem livros e sem fuzil 
Sem fome, sem telefone 
No coração do Brasil... 
 
Ela nem sabe até pensei 
Em cantar na televisão 
O sol é tão bonito 
Eu vou... 
 
Sem lenço, sem documento 
Nada no bolso ou nas mãos 
Eu quero seguir vivendo, amor 
Eu vou... 
 
Por que não, por que não... 
Por que não, por que não... 
Por que não, por que não... 
Por que não, por que não... 

 

Na cidade de Crateús, inclusive no Rádio Baile tocava-se muito forró, 

principalmente Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Trio Nordestino. Contudo, a Jovem 

Guarda já conseguia os seus adeptos e se alastrava rapidamente. Inclusive a Rádio 

Educadora de Crateús criou um novo programa, posto no ar logo em seguida ao “Rádio 

Baile”, que recebeu o nome da nova tendência musical. 

Nesse período surgem as primeiras lanchontes, que antes eram chamadas de 

“merendeiras” – a lanchonete mais brasa, mora, ficava localizada à rua Frei Vidal da 

Penha, no bairro São José, e recebeu o nome de Jovem Guarda – era freqüentada por civis e 

militares. 

Dom Fragoso e aqueles que militavam ao seu lado preferiam as músicas de Geraldo 

Vandré e os xotes e baiões de Luiz Gonzaga. Gostavam da canção Disparada, inclusive a 

letra desta música chegou a ser usada em muitas atividades educativas desenvolvidas pela 

Diocese. 

 
 
 
3.4: AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS NA CIDADE DE CRATEÚS, NO 
PERÍODO DE 1964 A 1971, SOB A ORIENTAÇÃO DE DOM ANTONIO BATISTA 
FRAGOSO.  
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Neste momento, para além dos relatórios mas sem perdê-los de vista e sem 

desconsiderar o contexto e o ambiente político, abordaremos e discutiremos ações 

educativas que se configuraram primordiais para a construção de um novo jeito de fazer 

Igreja e Educação em Crateús. Refiro-me as Semanas Catequéticas e ao Movimento de 

Educação de Base. Pois, como vimos, atento a todas estas manifestações e convicto de seu 

projeto e dos entraves e caminhos que precisaria percorrer para implementá-los, Dom 

Fragoso, ainda durante o ano de 1964, visitou todas as paróquias da Diocese. Conversou 

bastante, ouviu muito mais do que falou; refletiu, ponderou, considerou. A partir do que viu 

e ouviu, inicia uma atividade que inovou as práticas eclesiais na perspectiva de criação de 

uma nova igreja – foram criados e postos em prática os Planos Diocesanos. E durante o ano 

de 1965, foi realizada a primeira experiência de um planejamento paroquial na diocese de 

Crateús. 

O documento final desses encontros, do ponto de vista gráfico, o papel não é de boa 

qualidade, nem a impressão realizada através de um mimeógrafo à tinta, equipamento que 

criou um tipo de estética que se caracterizou como a estética dos documentos da Diocese. 

Cabe lembrar que neste período “sem um mimeógrafo não seria possível a mobilização” 

(GABEIRA, 2006). Contudo, quando se deixa de lado os elementos de aparência externa, e 

busca-se se concentrar na riqueza das experiências que o texto traz, sente-se pulsar nas 

entrelinhas, que houve uma rara alegria de quem começava a caminhar numa estrada que 

levaria a rotas nunca dantes navegadas. 

Buscava-se levar os párocos a perceberem que não mais deveriam agir de acordo 

com os seus humores ou rumores. Uma nova linha estava sendo construída e estabelecida 

com a participação inclusive dos contrários a tais recomendações. Essas experiências 

carregavam em si uma imensa atividade educacional.  

Na página de abertura do referido documento, encontram-se as seguintes 

informações: 

 
Crateús, CE., 10 de fevereiro de 1.965 
Caríssimo Padre, 
                           Paz e alegria no Senhor! 
O Encontro do Clero foi um Dom de Deus: saímos mais unidos, mais 
renovados à luz do apelo da Igreja na hora do Concílio. 
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Na tranqüilidade de uma Semana de Estudos e Reflexão, traçamos um 
plano mínimo de Ação Pastoral para as nossas Paróquias em 1.965. 
Lembro uma condição de eficácia: 
1) Reunir os elementos mais vivos da Paróquia, IMEDIATAMENTE, e 

fazer assimilar o Plano feito. 
2) Periodicamente (de dois em dois meses?), reunir os Responsáveis da 

execução, e tentar uma AVALIAÇÃO: -  
- o que marcha bem, 
- o que não marcha, 
- o por que. 
3) Em nossos Encontros zonais, faremos sempre REVISÃO do Plano 

traçado. 
4) Em 1.966, no início do ano, daremos o balanço sobre o conjunto do 

esforço de 1.965 para verificarmos a marcha para a frente de nossa 
Pastoral Paroquial. 

Sei que todos estão a entregar aos leigos tudo o que eles podem fazer. 
Mesmo se eles não fazem tão bem quanto o faríamos, é MAIS 
EDUCATIVO que eles o façam. (Grifo Nosso). 
Guardemos o MELHOR DO NOSSO TEMPO e do NOSSO ZELO para 
animar espiritualmente e apostolicamente os leigos que trabalham pelo 
Reino de Deus. 
                     Até o próximo Encontro. 
                                           O servo em Cristo 
                                                       D. Antônio Fragoso – Bispo Diocesano. 
 

O documento apresenta as principais decisões discutidas e que deveriam ser 

implantadas pelo trabalho conjunto de todos os participantes. 

Discutiu-se sobre o patrimônio das Paróquias, as novas tabelas para os serviços 

prestados. Por exemplo, por decisão dos Bispos da Província do Ceará, a partir de fevereiro 

de 1.965, a espórtula da Missa marcada é de hum mil cruzeiros enquanto a da Missa 

Manual continua de trezentos cruzeiros. Discutiu-se sobre o uso da batina, buscou-se 

incrementar a pastoral vocacional. Estabeleceram normas para a missa rezada, com a 

liturgia da palavra fora do altar, normas para as posições corporais que devem ser 

observadas nas missas rezadas etc. 

Quanto a liturgia, verificou-se a necessidade de uma renovação litúrgica, atendendo 

aos novos apelos da Igreja, educação sistemática do povo, formação de equipes litúrgicas 

(comentadores, leitores, cantores e acólitos), preparação do culto nas Capelas e Fazendas. 

Atribuiu-se suma importância ao trabalho desenvolvido e que viria a ser desenvolvido pelos 

leigos.  
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3.5: “AS VISÕES DE CLAREANDO” : SEMANAS CATEQUÉTICAS, UM 

FIRME PASSO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA LONGA CAMINHADA EM 

BUSCA DA CONSCIENTIZAÇÃO. 

 

Ganharam destaque os seguintes pontos: ao processo de Educação de Base, 

considerando-se que deveria ser suscitada a criação de uma Equipe de responsáveis do 

MEB que, com plena autonomia, assumisse a orientação das Escolas Radiofônicas; a 

Organização Social das Comunidades Rurais buscando criar uma Equipe de Assistentes 

Sociais que, com autonomia, orientassem as Comunidades dos Bairros, Capelas e 

Fazendas; a Educação Cooperativa; a Educação Sindical tendo como tarefa imediata a 

criação de uma Equipe autônoma de Assessoramento e Educação sindical.  

O documento, neste trecho, se divide em dois momentos, o primeiro apresenta 

elementos vinculados aos aspectos Pastorais, como a realização das Semanas Catequéticas 

e um segundo onde estão inseridas as intenções denominadas sócio-econômicas. Traçou-se 

um plano de execução a partir da divisão da Diocese em Zonais e buscou-se incrementar a 

busca de métodos pastorais mais adequados à realidade.  

Definiu-se, deste modo, uma orientação que primasse pela construção de uma igreja 

que pudesse assumir um “rosto rural, popular e libertador”.  Priorizou-se o anúncio da Boa 

Nova aos Pobres, por vezes, dando pretexto às queixas das “classes médias tradicionais”. 

Deste planejamento Diocesano, no que concerne aos trabalhos a serem 

desenvolvidos pela Pastoral, e como elemento fundamental para o primado da 

Evangelização, Educação e Mobilização, foram planejadas as Semanas Catequéticas, que 

buscavam uma maior e nova conscientização sobre a catequese e sua importância. Segundo 

o Pe. Eliésio dos Santos (SANTOS, 1989, p.2) “a partir de 1965 até 1967 uma equipe com 

D. Fragoso percorreu toda a diocese nas afamadas Semanas Catequéticas. Elas aconteceram 

a nível diocesano, a nível paroquial e em diversos lugares do interior da diocese. Foi a 

forma encontrada para despertar o jeito novo de ser Igreja que mais tarde vai ser chamado 

CEB’s – Comunidades Eclesiais de Base”, e, para FRAGOSO (2005, p. 41) “as Semanas 

Catequéticas conseguiram mobilizar, em cada paróquia, pais, catequistas, professores de 

religião nas escolas e párocos – as Semanas Catequéticas foram realizadas durante os anos 

de 1.965, 1.966 e 1.967”.  
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Definidas coletivamente, uma grande novidade nos trabalhos desenvolvidos pela 

Igreja de Crateús, cada atividade, em cada ano dos períodos estabelecidos, fora assim 

estabelecida: em 1.965, discutir-se-ia a “A Boa nova levada a todos”; em 1.966: A Bíblia e 

a Catequese”; 1.967: “A Liturgia e a Catequese”. 

Para a realização das Semanas Catequéticas foram confeccionados pequenos livros 

que se assemelham, pelo seu formato, com os cordéis vendidos em feiras e praças públicas 

do Nordeste brasileiro, que traziam como título, os temas propostos para discussão. 

Tendo como início o ano de 1965, o último ano de realização do Concílio Vaticano 

II, as atividades realizadas já primavam pelas orientações de aproximar a Igreja do povo e 

de dar-lhe mesmo uma nova dimensão.  

Na capa do pequeno livro distribuído quando da realização da primeira Semana 

Catequética, em 1965, encontramos, sem exceção, todos os tipos e desenhos ilustrativos, 

em cor vermelha. Desde a inscrição colocada em sua margem superior, onde se lê: “Vá 

também e anuncie o Reino de Deus” Le. IX, 60, até o último tipo que a compõe. 

Em seguida, um pouco mais abaixo e em alinhamento centralizado, apresenta-se 

uma ilustração que traz em sua composição o Espirito Santo, representado pela pomba que 

o caracteriza e que, nesta configuração de cena, traz acima de sua cabeça o traço de um 

semi-círculo que representa uma aura geralmente presente em torno da cabeça dos eleitos, 

santos e profetas. Utilizando-se da técnica da perspectiva, um pouco atrás do Espírito 

Santo, encontra-se a figura de um triângulo que representa a Tríplice Aliança, de onde 

emanam, de seu vértice inferior, intensos raios de luz, raios de luz vermelha. Os raios se 

dirigem até um grande livro, que supõe ser a representação da própria Bíblia.  

Após os desenhos, acima descritos, surgem, em letras garrafais, a seguinte 

identificação: PROGRAMA DAS SEMANAS CATEQUÉTICAS PAROQUIAIS. 1965. 

DIOCESE DE CRATEÚS – CEARÁ.  

Os dizeres apresentam uma distribuição diferente da que apresentamos 

anteriormente. Estão dispostas em alinhamento centralizado e bem distribuídas, de modo a 

causar uma utilização harmônica do espaço da capa do livro e uma impressão agradável ao 

leitor. 

No frontispício, margem superior, re-encontramos a inscrição: “Vá também e 

anunciei o Reino de Deus”- LE. IX 60. Logo abaixo deste chamado, que também é uma 
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divisão de compromissos e uma abertura para um novo jeito de ser igreja, tendo em vista 

que antes os paroquianos não eram chamados para também anunciarem o reino de Deus, 

porém eram empurrados para aceitá-lo sem questionar. 

Na página seguinte, são apresentados o calendário e o programa das Semanas 

Catequéticas. Segundo o calendário, durante o ano de 1965, aconteceriam 10 semanas 

catequéticas, uma em cada paróquia sendo a de Crateús realizada de 3 a 9 de maio de 1965. 

As Semanas Catequéticas se constituíram como a primeira ação educativa 

desenvolvida pela Diocese de maneira sistemática. “Nestas Semanas Catequéticas algumas 

convicções foram se formando: a consciência comunitária vem daí” (SANTOS, 1989, p.2). 

Estas atividades contaram com a participação e envolvimento de pessoas que não 

pertenciam aos quadros oficiais do clero diocesano, o que ampliou o seu raio de ação e uma 

certa esperança em seu caráter educativo. O diálogo se constituía um instrumento 

fundamental para a efetivação dos trabalhos – em alguns momentos, estava carregado de 

tensões, de desejos, de dúvidas e ansiedade, o que enriqueceu ainda mais todo este 

momento, tendo em vista que 

 

O diálogo é o encontro entre homens, mediatizados pelo mundo, para 
designá-lo. Se ao dizer sua palavras, ao chamar ao mundo, os homens o 
transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens 
encontram seu significado enquanto homens; o diálogo é, pois, uma 
necessidade existencial. E já que o diálogo é o encontro no qual a reflexão 
e a ação, inseparáveis daqueles que dialogam, orientam-se para o mundo 
que é preciso transformar e humanizar, este diálogo não pode reduzir-se a 
depositar idéias em outros. (FREIRE, 1980, p. 82). 

 

A Diocese de Crateús é parte integrante da região Nordeste I, composta pelas 

dioceses localizadas nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. E a CNBB, através do 

boletim informativo regional Nordeste I, número 3, de junho de 1965, em seu texto 

introdutório, página 1, denominado NOSSA PALAVRA, fala sobre a aproximação 

necessária e urgente que precisa ser realizada entre os cristãos – esta indicação fica muito 

clara quando é publicado o seguinte trecho: 

  

Os dias transcorridos no encontro das Equipes Regionais de Belém, 
Fortaleza, Recife e Salvador, no alto da Serra da Pacatuba, puseram à 
mostra, com muita força de convicção, quanto vale a união em torno dos 
problemas que a Santa Igreja vive no momento. Não basta que cada um – 
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sacerdote, religiosa ou leigo – se detenha isoladamente diante dos 
problemas e se disponha a resolvê-los de seu lado. Os fatos sociais se 
acham tão implicados uns nos outros, que mesmo em matéria de 
evangelização, se exige uma ação estudada, planificada e executada por 
todos, conjuntamente, sob a orientação dos mesmos pastores. É preciso 
que nos animemos, no âmbito do NORDESTE I, a fazermos nosso, para 
estudo, planejamento e realização, o novo Plano Apostólico, ora proposto 
ao Episcopado Nacional. É o maior serviço que podemos prestar à Igreja. 

 

Inspirando por esta “luz”, Dom Fragoso lança na Diocese uma nova maneira de 

olhar, perceber e transformar o mundo.  

Algumas atividades, e não poderia ser diferente, já faziam parte da tradição da 

Igreja Católica, como os trabalhos de Catequese [ou Catecismo] e a realização dos 

sacramentos como, por exemplo, o Batismo e o Casamento. O que foi alterado foi a 

maneira de praticar e compreender essas atividades. Modificaram-se as metodologias, os 

objetivos, e a realidade recebeu um novo olhar, uma nova dimensão. 

Buscou-se, em sua linha formativa, acentuar junto a comunidade o espírito de 

solidariedade e fraternidade, sobretudo em relação aos “irmãos” mais pobres. Ressaltou-se 

o aspecto educativo presente na ação de despertar as comunidades para o espírito da união 

em associações de classes, de moradores.  

As decisões passaram a ser tomadas coletivamente e em comissões formadas por 

padres e leigos. Funções como as de coordenação e planejamento da campanha da 

fraternidade na Diocese, decisão para imprimir textos, boletins e acompanhamento 

financeiro, bem como, pela ação de responsabilizar-se, também, pelo plano de aplicação da 

Campanha da Fraternidade não poderiam mais ser vinculada a apenas uma pessoa. Essas 

comissões executivas foram constituídas em todas as paróquias. Em algumas, houve a 

participação evidente entre o Pároco, Comissões e Comunidade, no autêntico sentido da 

Campanha: vida de equipe, conscientização. Noutras Paróquias, há evidências de que a 

Campanha foi feita mais para cumprir um dever. Nessas, não houve quase participação da 

Comunidade, chegando o Padre a ser o dono da Campanha. 

A campanha foi divulgada através da Rádio Educadora, onde se ressaltava os 

resultados Educativos e Financeiros de cada paróquia e agradecendo pelo trabalho e 

cooperação de todos. Outra atitude inédita foi a realização da avaliação e preparação de um 

relatório enviado para e Regional Nordeste I e para a Nacional da CNBB – relatório 
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construído mediante o diálogo entre os envolvidos no processo. Buscava-se, deste modo, 

uma maior abrangência do caráter educativo das ações implementadas que visavam atinar 

para a conscientização dos mais pobres. A exemplo de Antônio Gramsci em seus escritos, 

difundia-se 

 

Esta pequena verdade: na sociedade atual, que é uma feira, que é um 
carrocel, todos individualmente podem vir a ser ricos (livres), mas, 
necessariamente, só poucos o conseguem; a busca da propriedade, da 
herança individual, só um a consegue em dez mil que fracassam. Mas 
estes dez mil não fracassarão na busca da herança social; que se associem, 
pois, que de elemento de desordem se transformem em elementos de 
ordem, e terão dez mil probalidades mais de alcançarem o próprio fim. 
Entretanto cumpre o teu dever: contribui com a tua parte de atividade, de 
espiritualidade, para o atual patrimônio social comum; trabalha para que 
seja transmitido, melhorado e ampliado, aos teus descendentes; cuida da 
tua herança, cuida da única herança que tens a certeza de poder deixar. 
(GRAMSCI apud UCHÔA e PICCONE, s/d, p. 55).  

 

Deixavam claro que não queriam o desaparecimento da pobreza, simplesmente 

porque é pobreza. Salientava-se que a pobreza cria obstáculos à realização plena do 

homem, como homem e como cristão, cortando-lhes as possibilidades de ser útil a seus 

irmãos, impedindo-lhe no cumprimento de seus deveres para com sua família e tornando-se 

um peso para a sua comunidade. 

Reforçava-se que a pobreza quando atinge os extremos da miséria é um mal que 

avilta o homem e envergonha a própria sociedade, além de ser contrária aos desígnios de 

Deus que objetivam que todos os homens tenham um padrão de vida de acordo com sua 

dignidade de criatura feita à imagem e semelhança do Criador. Mas a verdadeira pobreza, 

livre é consentida, é uma libertação espiritual, é uma virtude cristã. É sabedoria humana e 

divina saber usar os bens da terra sem atrelar-se a eles, fazendo deles o centro e o fim da 

vida humana. A pobreza assim entendida, longe de amesquinhar o homem, o engrandece e 

o eleva. Nas ações desenvolvidas na Diocese, sob a orientação de Dom Fragoso, insistia-se 

para que os colaboradores tivessem em mente estas reflexões e ensinamentos, 

principalmente naquele momento de transformação social e educacional – procurava-se 

fugir da igreja que gera e incentiva o silêncio, buscava-se dar uma resposta adequada aos 

problemas dos homens. 
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Assumia-se a responsabilidade de contribuir para a transformação do mundo. Em 

artigo intitulado “Pistas de Esperança”, escrito para o número 14 do Boletim Informativo 

regional NE – 1, referente aos meses de novembro, dezembro e janeiro de 1966 e 1967, 

respectivamente, Dom Fragoso aponta algumas ações que se apresentam como pistas de 

esperança, dentre elas destaca o MEB (Movimento de Educação de Base) que desperta o 

homem rural para as suas capacidades e sua auto-promoção e a CÁRITAS que  estimula os 

Projetos de Desenvolvimento das Comunidades, e acrescenta:  

 

São pistas de esperança. Uma gota d’água só. Mas com os primeiros 
passos é que começa a grande arrancada para o desenvolvimento. Eu creio 
na Democracia, onde todos os cidadãos têm iguais oportunidades, onde a 
riqueza, a arte, a técnica estão a serviço de todos especialmente dos mais 
pobres. Democracia não se constrói exclusivamente por uma planificação 
de cúpula. Acordar, conscientizar, politizar as massas marginalizadas dos 
subúrbios das cidades e do Meio Rural para participarem ativa e 
conscientemente do desenvolvimento no desenvolvimento global – é 
construir a DEMOCRACIA. Não se trata apenas de construir riquezas. A 
riqueza, na estrutura capitalista ou totalitária, é concentracionista. 
É o caso da Venezuela. A renda por habitante é de país desenvolvido mas 
a situação de miséria aumentou. A riqueza para todos. A Democracia para 
todos. Como o sol de Deus ilumina a todos.  Estou convencido de que a 
nossa união fraterna em torno destes objetivos, é em terras do Nordeste, o 
mais eficaz e corajoso ANTI-COMUNISMO. (p. 5). 
 

As acusações de que era um dos braços do comunismo no Brasil se intensificavam e 

as perseguições aos seus colaboradores ganhavam força e repercussão, como veremos 

adiante. Em todos os textos escritos pela Diocese se buscava indicações que pudessem 

comprovar as suspeitas de incentivo à subversão. Por conta das características das 

atividades realizadas e pela repercussão de seus trabalhos, muitos religiosos e sindicalistas 

estrangeiros foram convidados ou se propuseram para contribuir com tais educações. 

Traziam em suas bagagens uma vasta experiência em educação sindical e mobilização 

social, uma dificuldade com a língua nacional, e um grande desejo de contribuir para a 

conscientização dos mais pobres.  

Freqüentemente eram acusados de comunistas, existindo mesmo campanhas, 

divulgadas pelos meios de comunicação ou não, contra as suas atividades e contra as suas 

pessoas.   
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Em um outro artigo escrito no Boletim Informativo Regional NE I, Número 15 

Fortaleza, Fevereiro, março a abril de 1967, Dom Fragoso escreve sobre o comunismo em 

Crateús e nos diz o seguinte:  

 

Convidei os Permanentes estaduais da JAC (Juventude Agrária Católica), 
para visitar três áreas rurais da Diocese e preparar o clima para lançar o 
Movimento Jacistas. Os permanentes foram acolhidos com simpatia por 
todos. E com razão, porque eles merecem. Ao saírem deixaram números 
do jornal nacional da JAC – “CORREIO RURAL”.  Como o jornal falava 
do “estudo da terra”, espalhou-se o boato de que os Permanentes eram 
comunistas. Mandaram de volta os jornais e o material da JAC. O pai de 
uma das moças pediu-lhe por amor de Deus que não assinasse nenhum 
documento. Dois cristãos foram à área rural da Serra de São Gonçalo para 
preparar os agricultores para que eles organizassem o Sindicato rural. 
Espalhou-se o boato de que isso era comunismo. Eu fui pessoalmente à 
área, reuni os homens e disse que o Papa, o Concílio da Igreja, o Bispo 
Diocesano desejavam o Sindicalismo rural. João XXIII chegou a dizer que 
é um DIREITO e um DEVER grave dos agricultores. Quando anunciei, 
pela Rádio Educadora de Crateús, que a Equipe de Educação Sindical 
Rural iria iniciar seu trabalho, correu a notícia de que o Bispo é 
comunista. Os dirigentes de uma Organização Rural ouviram os líderes 
rurais dizerem: “Esta Organização é comunista, pois o Bispo estava na 
reunião e ele tem idéias comunistas”. Quem está interessado em criar um 
clima de terror no meio do povo simples? Serão os agricultores, vítimas 
de uma situação discriminatória e injusta? Serão os pobres, que ouviram o 
Bispo dizer que eles tem o primeiro lugar no seu coração de Pastor? A 
quem aproveita mais criar um clima de confusão, de medo, de asfixia da 
livre expressão do pensamento, de terrorismo? Quem estará nutrindo as 
raízes do Comunismo: os que conservam e defendem a estrutura sócio-
econômica injusta e desumana que aí está ou os que querem o mundo 
justo, humano, fraterno para todos? Não é subversivo, explosiva, a 
situação que aí está dos agricultores nordestinos, dos desempregados, dos 
operários ameaçados na sua estabilidade, de sub-proletário que se 
multiplica? Quem luta pela justiça, pela fraternidade, com armas lúcidas, 
corajosas e que respeitam a dignidade de todos, sobretudo dos mais 
pobres é CRISTÃO, está CONSTRUINDO O REINO DE DEUS. 
  

A catequese se vincula de modo inexorável e intransigente com a realidade e com o 

homem nordestino frente aos seus problemas na vida, desse modo trabalhava-se para que as 

obras de catequese do homem nordestino não buscassem somente a “caridade” e o 

assistencialismo, tendo em vista que estas atitudes poderiam se concretizar em formas, ou 

numa maneira, de se acomodar as estruturas de opressão e de adormecimento da 

consciência crítica e da busca de auto-determinação. Essa atitude de alheamento da 
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realidade poderá vir a se tornar progressivamente, de um paliativo para realmente se tornar 

“ópio do povo”. 

Os fatos, mesmo em matéria de evangelização, não deveriam ser vistos de maneira 

isolada nem de maneira isolada deveriam ser resolvidos. Porém, o indicativo era de que de 

maneira coletiva numa ação estudada, planificada e executada por todos, conjuntamente, é 

isso que se exige – contudo sob a orientação dos pastores. O maior serviço que eles 

poderiam prestar à igreja seria estudarem, planejarem e realizarem juntos o novo plano 

Apostólico , ora proposto ao Episcopado Nacional. 

Realizavam-se encontros onde se ressaltava a vivência litúrgica, a partir de 

concelebrações diárias, participada pelos integrantes do encontro, além da meditação 

comunitária e a recreação, para se criar verdadeiras condições de fraternidade. 

As novas concepções e metodologias de trabalho desenvolvidas pela Diocese de 

Crateús, geraram tensões entre Igreja e militares do IV Batalhão de Engenharia e 

Construção (IV BEC), que, com o passar do tempo e a realização das atividades, 

começaram a se intensificar cada vez mais. Engrossando o coro dos descontentes com as 

ações desempenhadas pelo bispo diocesano, a elite local, política e econômica, também não 

simpatizavam com essas manifestações que visavam mobilizar os mais pobres.  

O IV BEC era constituído, em 1967, por mais de setecentos militares e mais de mil 

funcionários civis, “numa cidade onde não existiam indústrias e o mercado de empregos 

oferece apenas oportunidades na agropecuária, no incipiente comércio local e em pequenas 

artes e ofícios”. (FRAGOSO, 1967).  

Desde o seu primeiro pronunciamento, Dom Fragoso deixou claros os seus 

posicionamentos políticos e a sua opção pastoral. De um lado, as tensões se agravaram na 

medida em que se fortalecia a política dos governos militares; de outro, as orientações do 

Concílio Vaticano II se difundiam, através das Semanas Catequéticas, entre a população 

cristã.  

Alguns fatos são representativos desta relação. Dom Fragoso, em março de 1965, 

foi solicitado pelo Comando do IV BEC para celebrar missa de Ação e Graças pela 

“revolução de 31 de março”. No que ele responde que: “sendo a revolução um fenômeno 

político complexo, diante do qual estão divididos os cristãos, não tenho direito de oferecer a 

Eucaristia em Ação de Graças pela vitória de uma das posições.” (FRAGOSO 1969 – 
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Tensões entre... Carta aberta. De 26 de março de 1969).A solicitação se repetiu em 1966 e 

foi recusada novamente. Em 1967 e 1968 não houve solicitação. Mas em 1969, feita mais 

uma solicitação, por “idênticas razões”, foi recusada.    

Neste clima tenso, a “conscientização” é olhada como instrumento de agitação. Os 

mais ricos da cidade, em grande parte, discordam do trabalho diocesano e alguns militares 

começam a afirmar em várias ocasiões que o Bispo estava incentivando a subversão, 

deixando a religião pela política, atacando o governo revolucionário e as Forças Armadas. 

Estas manifestações de ojeriza ganham foros cada vez mais substanciosos e através 

de um programa difundido pela Rádio Educadora de Crateús, “O IV BEC em seu lar”, os 

camponeses eram aconselhados a expulsarem de suas casas as “mulheres” que vão falar de 

“conscientização”. (FRAGOSO, 1967 – Tensões entre... Carta aberta. De 26 de março de 

1969). 

 Contra estas acusações e difamações, Dom Fragoso (FRAGOSO, 1967) ressaltava 

que “as linhas diocesanas não são pessoais, mas fruto da reflexão, de mais de 4 anos, do 

Clero e dos leigos responsáveis que buscam escutar os apelos de nossa realidade e as 

intenções de Deus e de Sua Igreja, hoje”. E, acrescentemos, se enriqueciam e ganhavam 

força, por exemplo, nas sugestões práticas presentes na Carta Encíclica Mater et Magistra, 

de sua santidade o Papa João XXIII, em seu tópico de número 232, quando encontramos a 

seguinte afirmação:  

Para levar a realizações concretas, os princípios e as diretrizes sociais, 
passa-se ordinariamente por três fases: estudo da situação, apreciação da 
mesma à luz desses princípios e diretrizes, exame e determinação do que 
se pode e deve fazer para aplicar os princípios e as diretrizes à prática, 
segundo o modo e no grau que a situação permite ou reclama. São os três 
momentos que habitualmente se exprimem com as palavras seguintes: ver 
, julgar e agir. (JOÃO XXIII, 2004, p.74). 

 

Segundo SANTOS (1989): 

 

Nesta época tudo acontecia nas comunidades numa instituição muito 
simples, ou seja, a reunião. Era como o mutirão, a horta comunitária, a 
organização sindical, a catequese, os círculos bíblicos, as celebrações do 
dia do Senhor que posteriormente passam a se chamar Celebrações da 
Palavra. Era na reunião que se tomava consciência da realidade e se fazia 
a iluminação da mesma com o Evangelho.(SANTOS, 1989, p.3). 
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Dom Fragoso inaugurou na Diocese de Crateús uma nova forma de conceber e 

realizar a educação e a evangelização dos mais pobres, e estas ações se constituíram marcos 

referenciais de suas atividades, como afirma Marques (2005, p. 24), estas ações 

encontraram ressonância não apenas nos setores ligados a Igreja de Crateús, tendo em vista 

que:  

 

A conjuntura política de 1964, agravada pela implantação do regime 
militar, de certo modo ajudou a reforçar as CEB’s, uma vez que ao 
reprimir os movimentos existentes fez com que, boa parte dos militantes 
das lutas populares, se juntasse aos membros das CEB’s. Podemos dizer 
que a ditadura militar vai empurrar cada vez mais parte da hierarquia e 
dos católicos progressistas a radicalização do compromisso com a 
transformação das estruturas. (MARQUES, 2005, p. 24).  

 

Salvaguardados por este “guarda-chuva”, algumas das atividades realizadas nas 

escolas da rede estadual de educação contavam com o apoio de integrantes da equipe 

diocesana ou paroquial. Essa participação nos planejamentos das atividades de cunho 

religioso, por exemplo, geravam transtornos terríveis para a equipe de supervisão, tendo em 

vista que os seus integrantes eram intensamente vigiados, reprimidos e ameaçados pelo 

regime militar.  

Sobre esta situação, em entrevista realizada no dia 24 de setembro de 2005, a 

professora Maria Ivane Sales, afirma o seguinte: 

 

A nossa equipe era de supervisão. Trabalhávamos cinco pessoas, 
discutindo, indo nas escolas. Nós tínhamos o planejamento mensal e 
também tinha um convênio com uma com uma supervisora de religião 
que seria indicada pelo Bispo, e ela trabalhava junto conosco. Como a 
gente trabalhava junto, executava junto é... quando a gente fazia uma 
atividade conjunta que tinha alguma coisa de religião, imediatamente é... 
o exército, aqui tinha um exército muito forte que era o 4o BEC, que 
exercia a função de SNI, na época. Então o exército passava todas as 
informações e fotos nossas, e nós fomos chamadas pela Secretaria de 
Educação do Estado – era ocupada por coronéis, né?, e nós fomos 
chamadas várias vezes(...). No mesmo tempo que a gente tinha um 
trabalho profissional, no caso eu só tinha cem horas, nós participávamos 
de outros movimentos sociais, né, no caso tinha aqui em Crateús uma 
equipe que trabalhava no MEB – Movimento de Educação de Base. 
Nesse período, nós participamos de vários cursos de formação do MEB 
e de apoio, assim, na elaboração da cartilha, na confecção da cartilha, 
nós participamos também da cartilha que era feita já com a formação 
inicial da educação de base. E também participamos muito do 
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movimento de fundação dos sindicatos de trabalhadores rurais na região, 
né? Que era uma equipe coordenada por uma francesa que trabalhava 
nas fábricas e o MEB também participação de uma assistente social 
italiana, também com experiência de fábrica, né?, e no período das 
secas, o sindicato dos trabalhadores rurais para se instalar houve, eu 
acho que talvez o conflito mais claro, assim de classes , entre os donos 
de terra e os moradores das terras e esse sindicatos começaram um 
processo de educação que ao mesmo tempo essa educação canalizava 
para exigir os direitos mínimos que sempre... o regime anterior era de 
que nos períodos de seca... era um paternalismo muito grande e uma 
concessão do governo em dá umas migalhas de comida para ninguém 
morrer de fome. Então nesse período aí já existia uma consciência de 
que ter o mínimo para viver é um direito.  

 

Vale ressaltar que a partir do dia 13 de dezembro do ano de 1968, quando foi 

“baixado” o Ato Institucional número 5 (AI–5), a ditadura militar, que utilizou a repressão 

como moeda de valor, realiza um golpe dentro do golpe, e a situação, que antes era difícil, 

se torna insuportável para quem buscava construir direitos e emancipações, como mostra 

Elio Gaspari: 

 

Baixado o AI – 5, ‘partiu-se para a ignorância’ com o Congresso 
fechado, a imprensa controlada e a classe média de joelhos pelas 
travessuras de 1968, o regime bifurcou a sua ação política. Um pedaço, 
predominante e visível, foi trabalhar a construção da ordem ditatorial. 
Outro, subterrâneo, que Delfim Netto chamava de “ a tigrada”, foi 
destruir a esquerda. Faziam parte do mesmo processo, e o primeiro 
acreditava que o segundo seria seu disciplinado caudatário. Desde 1964, 
a máquina da repressão exigia liberdade de ação. Com o AI – 5, ela a 
teve a foi á caça (GASPARI, 2002, p.345). 

 

A primeira página do jornal “Última Hora”, de 14 de dezembro de 1.968, um 

Sábado, em seu número 2.456, de seu ano XVIII, edição nacional, traz, em letras garrafais 

as seguintes notas: 1. CONGRESSO EM RECESSO POR TEMPO INDETERMINADO. 2. 

HABEAS CORPUS SUSPENSO PARA DELITOS POLÍTICOS; 3. PODER PODE 

CASSAR, DEMITIR, APOSENTAR E REMOVER. Um pouco mais abaixo, separados por 

uma tênue linha azul que não saí do início da página nem chaga ao seu final, em letras 

“enormes” encontramos esta chamada: ATO – 5 : OBJETIVO É MANTER A 

REVOLUÇÃO. Na fotografia localizada à esquerda da folha do jornal, no sentido do leitor, 

de quem ler o jornal, temos uma fotografia do presidente Costa e Silva passando em revista 
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os novos Guardas-Marinhas do Corpo da Armada. Acima da fotografia, como chamada em 

destaque, Ordem-do-dia na Escola Naval: - Aqui aprendemos lições de bem servir à Pátria. 

Com a publicação do AI – 5 toda e qualquer prática que vislumbrasse um 

esclarecimento e uma posição crítica da população seria tida como nociva à sociedade e por 

isso mesmo deveria ser banida como um vírus ou uma bactéria que infecta um corpo, e que, 

por isso mesmo, devem ser eliminados para o bom funcionamento do corpo, neste caso um 

corpo social guiado pelos canhões e baionetas.  

GASPARI (2002) ressalta que 

 

Durante os 21 anos de duração do ciclo militar, sucederam-se períodos de 
maior ou menor racionalidade no trato das questões políticas. Foram duas 
décadas de avanços e recuos, ou, como se dizia na época, ‘aberturas’ e 
‘endurecimento’. De 1964 a 1967 o presidente Castello Branco procurou 
exercer uma ditadura temporária. De 1967 a 1968 o marechal Costa e 
Silva tentou governar dentro de um sistema constitucional, e de 1968 a 
1974 o país esteve sob um regime escancaradamente ditatorial. De 1974 a 
1979, debaixo da mesma ditadura, dela começou-se a sair. Em todas essas 
fases o melhor termômetro da situação do país foi a medida prática da 
tortura pelo Estado. Como no primeiro dia da Criação, quando se tratava 
de separar a luz das trevas, podia-se aferir a profundidade da ditadura pela 
sistemática com que se torturavam seus dissidentes.(GASPARI, 2002, p. 
129).  

 

No livro-relatório Brasil: Nunca Mais, da Arquidiocese de São Paulo, fica claro que 

houve uma institucionalização da tortura, sendo, inclusive, ministrados cursos para futuros 

torturadores de como arrancar a verdade dos torturados sem deixar marcas ou vestígios. 

Para se ensinar o método de maneira mais eficaz, os prisioneiros serviam de cobaias para, 

em aulas práticas sobre o assunto, diante de uma platéia calorosa, o instrutor tornasse o 

aprendizado eficiente. 

No processo de tortura, além da tortura física, havia a emulação do espírito, o 

desencorajamento e a descrição dos pormenores da tortura realizada com outros 

prisioneiros, com o intuito de chocar ainda mais o psicológico do torturado. 

A requintada crueldade dos militares estava se tornando um produto de exportação, 

e muitos vislumbravam, de fato, o crescimento desta demanda por seus métodos – alguns 

“instrutores” alardeavam estarem em condições para tanto, como nos indica o relatório 

Brasil: Nunca Mais, quando afirma que ”de abuso cometido pelos interrogadores sobre o 
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preso, a tortura no Brasil passou, com o Regime Militar, à condição de ‘método científico’, 

incluído em currículos de formação de militares.”(ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 

1986). 

Os modos e instrumentos de tortura eram os mais variados possíveis, desde o “pau 

de arara”, “o choque elétrico”, “o afogamento”, “a cadeira do dragão”, à utilização de 

produtos químicos, lesões físicas, e a tortura de crianças, mulheres e gestantes ligadas aos 

presos políticos. Podemos verificar com mais detalhes sobre estes métodos no referido 

relatório Brasil: Nunca Mais e em filmes como Lamarca, Batismo de Sangue e Zuzu Angel, 

por exemplo. 

O ano de 1968, para o jornalista Zuenir Ventura, é o ano que não terminou, sendo o 

motivo, exatamente, o AI - 5. Contudo, muitos acontecimentos que nasceram neste período, 

repercutiram de tal modo que ainda hoje os seus ecos são escutados. Surgem o 

Tropicalismo e suas inovações musicais; o filme Terra em Transe, de Glauber Rocha; a 

experimentação política e comportamental com o advento da pílula anticoncepcional; a 

revolução política e a revolução sexual; Roberto Carlos realiza a avant-première de seu 

filme Roberto Carlos em ritmo de aventura no palácio da alvorada, para o presidente Costa 

e Silva e convidados; o Comando de Caça aos Comunistas(CCC) intensifica as suas 

campanhas, investidas e perseguições; os militares ampliam a utilização das escutas 

telefônicas e se infiltram nos movimentos de esquerda; ocorre, numa manifestação pública 

contra o Regime Militar, a morte do estudante Edson Luís; é desmontado o encontro de 

estudantes organizado pela UNE, em Ibiúna, São Paulo; e na rua, durante a passeata dos 

cem mil, dois gritos ecoavam fortes – um deles dizia: o povo organizado derruba a ditadura,  

e o outro afirmava veementemente: o povo armado derruba a ditadura(VENTURA, 1988) – 

a passeata dos cem mil, segundo Gaspari(2006): 

 

Olhada, a passeata era uma festa. Manifestação de gente alegre, mulheres 
bonitas com pernas de fora, juventude e poesia. Caminhava em cordões. 
Havia nela a ala dos artistas, o bloco dos padres (150), a linha dos 
deputados. Ia abençoada pelo cardeal do Rio de Janeiro, o 
arquiconservador d. Jaime Câmara, que em abril de 1964 benzera a 
Marcha da Vitória. Muitas pessoas andavam de mãos dadas. Todo o Rio 
de Janeiro parecia estar na avenida. A serena figura da escritora Clarice 
Lispector e Norma Bengell, a desesperada de Terra em Transe; Nara 
Leão, Vinicius de Moraes e Chico Buarque de Hollanda, que com a poesia 
de “Carolina”, e seus olhos verdes, encantava toda uma geração. 
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Personagens saídos da crônica social misturavam-se com estudantes 
saídos do DOPS. Do alto das janelas a cidade jogava papel picado. 
Catedral frentista, a Passeata dos Cem Mil saiu da Cinelândia, jovem, bela 
e poderosa. Parecia o funeral do consulado militar. (GASPARI, 2002, p. 
296). 
 

 Neste mesmo ano, por conta de compromissos assumidos junto à CNBB 

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Dom Fragoso se ausenta da Diocese, 

conforme o Boletim 21 julho agosto de 1968, onde se lê na página 9, da seção região as 

seguintes palavras escritas pelo bispo Diocesano de Crateús:  

 
Eu estarei ausente da Diocese de Crateús até fins de dezembro. 
Os Bispos do Maranhão, Piauí e Ceará me escolheram como Supervisor 
do Departamento Regional de Catequese. O DREC iniciou este ano, com 
um Curso de quatro meses, a secção de Pastoral Catequética do futuro 
Instituto do Pastoral, a serviço da formação dos quadros responsáveis pela 
Evangelização desta área.  Para melhor assumir a missão que me foi 
confiada, devo fazer estágios de Pastoral Catequética. Os Bispos do 
Regional, no Encontro de janeiro em Pacatuba, aprovaram os meus 
estágios. Participarei na Semana Catequética Internacional, sobre 
“Realidade Latino-Americana e Evangelização” (Medellin, Colômbia, 
agosto). Nos Institutos Superiores de Pastoral Catequética de Madrid, 
Paris e Bruxelas, durante os meses de setembro, outubro e novembro, 
farei estágios de observação, estudo e reflexão. Há mais de trinta pessoas 
especializadas em Pastoral Catequética na Região. O Bispo Supervisor 
tem o dever de estar bem informado para o diálogo e a reflexão crítica 
assim como para ajudar no lançamento da Secção Catequética do Instituto 
Pastoral. Famílias da Bélgica e o Secretariado Nacional de Catequese da 
Conferência dos Bispos financiaram a viagem e o estudo, para que eu não 
seja pesado a uma Diocese pobre. Fortaleza, 5 de agosto de 1968. 
Antônio Batista Fragoso, Bispo de Crateús.  

 

 

3.6: “APESAR DE VOCÊ”: 1968 EM CRATEÚS  

 

Acompanhando o ano de 1968 através das atas da Câmara Municipal de Crateús, 

perfazemos o seguinte itinerário: em sua reunião de 29 de março de 1968, os vereadores se 

congratulam pelo transcurso do 13O aniversário do IV BEC. Neste mesmo período é 

encaminhado requerimento solicitando do Sr. Capitão, Delegado Regional, nesta cidade, 

para policiamento eficiente, na zona do Baixo Meretrício, e mesmo no centro da cidade, 

tendo em vista que aquela zona, não pode prescindir de policiamento rigoroso. 
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Noutras sessões foram solicitados pela oposição, representada pelo 

MDB(Movimento Democrático Brasileiro) esclarecimentos sobre a contratação de 

professoras,  construção de bueiros, limpeza de terrenos e maior agilidade do carro do lixo.  

Conforme a ata da sessão do dia 9 de abril, são apresentados, através de uma 

iniciativa do Lions Club, encaminhado pelo vereador Nonato Bonfim, os projetos de lei que 

visam criar a Bandeira do Município e o Hino de Crateús, sendo a bandeira, 

posteriormente,  confeccionada pela professora Rosa Moraes, e o Hino sendo composto 

pela letra de Antônio Carlos Barreto e música de Expedito Paiva.  Eis a letra do Hino de 

Crateús:  

 

I 
Dentre as águas de um rio junto à serra 
Pequenina cidade surge um dia 
Entretanto a grandeza já se encerra 
Em seu porte real de fidalguia 
 
CORO  
Crateús, terra querida 
Que de tanta beleza se reveste 
És a razão de ser de nossa vida 
Majestosa Princesa do Oeste 
 
II 
Tu és bela idolatrada Crateús 
Com seu ar de nobreza és imortal 
És orgulho do Ceará, Terra da Luz 
Foste um dia o seu Príncipe Imperial 
 
III 
Já não és Príncipe, mas o diadema 
Ainda tens sobre a fronte a realeza 
Através da imagem de um poema 
Continuas na vida a ser Princesa. 
 

No dia 6 de maio, a Cáritas Diocesana foi considerada de Utilidade Pública, no 

momento da ordem do dia, o vereador José Marques Lima Filho, em seu discurso, elogiou a 

atuação do Sr. bispo Diocesano – D. Antônio Batista Fragoso a frente do governo 

diocesano, trabalhando pela prosperidade do nosso município e procurando dar melhores 

dias e mais conforto aos nossos necessitados no que diz respeito a sua manutenção. 

Na sessão do dia 10 de maio, os vereadores José Beserra Filho, José Vilemar 

Beserra Veras e Luiz Gonzaga Torres de Melo, em projeto de lei assinado pelo trio, 
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propuseram a concessão de título de cidadão Crateuense ao Ex.mo. Rev.mo. Bispo desta 

Diocese, D. Antônio Batista Fragoso. O projeto, em primeira votação, conseguiu cinco 

votos favoráveis e três votos contra. 

No dia 14, o assunto volta à discussão, em segunda discussão, sendo aprovado, além 

do título a Dom Fragoso, os títulos ao deputado Gonçalo Claudino Sales, e ao senhor 

Franscisco José Lopes, diretor da Rádio Educadora. Na terceira discussão sobre a 

concessão dos referidos títulos, depois de idas e vindas, o projeto que concede cidadania é 

regulamentado pela Lei no. 462, de 21 de maio de 1968.   

 O tema volta à discussão, seguindo as ordens regimentais da casa, na sessão do dia 

21 do mesmo mês. Nesta sessão, o presidente da câmara Raimundo Nonato Moreira do 

Bonfim, esclarece que na votação anterior havia se manifestado como vereador livre, e ‘em 

se manifestando contrário ao projeto que concede o titulo de cidadão Crateuense, a Dom 

Antonio Batista Fragoso, não implicava, absolutamente, contra ou sobre a opinião de seus 

pares, que tinham ampla liberdade de votarem os projetos em tela, reconhecendo, todavia 

os méritos do homenageado, pois o seu caso era para ele, simples questão de ideologia 

política e que, finalmente, a votação anterior dos projetos em assunto, era matéria vencida, 

nula e sem efeito. 

Outras discussões e requerimentos apontam para a autorização da contratação de um 

dentista diplomado, autoriza a criação da Biblioteca Pública, considera de utilidade pública 

a Associação das Senhoras de Caridade, atraso no pagamento de professores; e na sessão de 

seis de setembro, aparece a leitura de um memorial firmado por diversas pessoas do bairro 

São José, reclamando sobre a reforma e aumento do Cemitério da cidade. Solicitando um 

entendimento com o vigário, a vista da insatisfação de alguns, pois acreditava-se que a obra 

prejudicaria a saúde pública. Foi nomeada uma comissão para um entendimento amistoso 

com o vigário. Neste mês, o vereador José Beserra Filho organizou o torneio Dom Fragoso 

de futebol e propôs punição para quem desrespeitar a tabela oficial do preço da carne do 

mercado municipal.  

O vereador Leandro Martins de Sousa, que se tornará prefeito em 1982, apresenta 

requerimento no sentido de que seja instalada luz elétrica no cemitério local que se acha às 

escuras. 
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Em outro requerimento, este do dia quatro de outubro, os vereadores Leandro 

Martins de Sousa, Manoel Alves de Almeida, Gonçalo Braz de Pinho e Clodoaldo Soares 

Sabóia, consignaram um voto de desagravo ao Monsenhor José Maria Moreira do Bonfim, 

vigário geral da diocese de Crateús e governador do bispado, tendo em vista os insultos que 

o mesmo vem recebendo por parte de elementos ligados a Diocese, que lhe vêm movendo 

uma campanha de desmoralização, sob o pretexto de impedir que o referido vigário da 

paróquia efetue o aumento do cemitério São Miguel, de propriedade da dita paróquia, o que 

se justifica. 

Em um aparte, o vereador Raimundo Nonato Moreira do Bonfim, primo do vigário 

geral da paróquia e presidente da câmara municipal, criticou com veemência o 

procedimento injusto  e desleal dos opositores do Monsenhor Bonfim, notadamente através 

da Rádio Educadora, os quais lhe vêm movendo campanha mesquinha e insultos 

injustificáveis a pretexto de não concordarem com o aumento do cemitério, sem nenhuma 

razão; lamentando ainda que neste grupo de “insultores” estejam integrados padres e 

elementos estrangeiros. Ressaltou ainda os méritos do ofendido, ora desagravado, que pode 

ser considerado benemérito desta terra, da qual é filho, e por ela tem trabalhado. Salientou 

que Crateús só é diocese em virtude dos esforços do Monsenhor Bonfim, quem edificou o 

próprio Palácio do Bispado. 

As comunidades dos sete bairros que formavam a Frente Social Cristã, essa com 

personalidade jurídica, criticavam as atitudes do pároco. E, vez por outra, surgia boatos de 

que iriam derrubar as paredes já construídas durante a ampliação do cemitério. Os boatos 

ganharam corpo e surgiu mesmo a informação de que em determinada noite a ação de 

derrubada do muro seria executada. Amigos e adeptos do padre formaram uma grande 

multidão que ficou a postos, na frente do cemitério para impedir a derrubada. 

Indignados com tal atitude, para muitos o boato havia sido criado por pessoas 

ligadas ao padre, não que ele tivesse conhecimento da trama, não conseguimos apurar com 

detalhes o caso.  

Dias depois após a inauguração, é certo, parecendo uma ação de represália por conta 

do falso boato, os muros do cemitério, branquinhos, de tão recém caiados que estavam, 

foram pichados, em letras garrafais, com as seguintes frases: ABAIXO OS PADRES QUE 

ENRICARAM VENDENDO SACRAMENTO; PADRE BONFIM APROVEITA OS 
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MORTOS PARA MATAR OS VIVOS; E: ACORDA BRASIL, ENQUANTO TU 

DORME A DITADURA GOVERNA. 

Este episódio foi noticiado pela grande imprensa através da TV, rádio, jornais e 

revistas de grande circulação. 

O exército apurando o caso, prendeu muita gente inocente. Um senhor, de nome 

José Martins, fora preso porque era pintor e presumiram que ele poderia ter preparado a 

tinta para a pichação – depois de quinze dias preso, nada foi comprovado e ele pode 

retornar aos seus pincéis. 

Este episódio digno de uma obra de Dias Gomes, dramaturgo e escritor nascido no 

Brasil, que escreveu obras como O pagador de Promessas e O berço do herói, que na 

teledramaturgia brasileira ficou conhecido como Roque Santeiro, na realidade expôs de 

maneira clara os grupos antagônicos que viviam na cidade. De um lado os grupos políticos, 

religiosos e ideológicos tradicionais, vinculados ao modelo defendido pelo padre Bonfim. 

Do outro, os integrantes de grupos pertencentes ao novo modelo de Igreja, de partidos 

políticos que se encontravam na ilegalidade, e não encontravam vez para se manifestar – a 

ampliação do cemitério serviu de pretexto para o enfrentamento entre estas duas posições 

políticas e ideológicas.  

Acalmados os ânimos, aparentemente, eis que em 25 de outubro, o vereador 

Raimundo Nonato Moreira do Bonfim, requereu um voto de desagravo à forças armadas do 

Brasil, tendo em vista os insultos que os mesmo receberam pôr parte do Deputado Márcio 

Moreira Alves. 

Em Crateús, cópias de um dos discursos do deputado Márcio Moreira Alves, 

utilizado como pretexto pelos militares para apressar a publicação do AI – 5, fora colocada, 

na calada da noite, pôr debaixo das portas de muitas casas.  

Desde a instauração do Governo Militar que os atos institucionais passaram a 

compor parte da trama governamental. Nesta triste e tortuosa trilha dos atos institucionais, 

o primeiro data de 1o de abril de 1964 – mantinha o congresso impondo-lhe a obrigação de 

apreciar, dentro de 30 dias, os processos de lei, sobre qualquer matéria, emanados da 

presidência da República. 

O segundo ato desta peça macabra data de 27 de outubro de 1965, além de 

sancionar as emendas constitucionais, revigorava suspensões e cassações; dispunha que o 
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recesso do Congresso podia ser objeto de ato complementar do Presidente, em estado de 

sítio ou fora dele. 

O terceiro ato institucional data de três de fevereiro de 1966, decretava eleições 

indiretas para governador e vice. 

No dia sete de dezembro de 1966, surge o quarto ato institucional que normalizava a 

tramitação do projeto da Constituição apresentado pelo então presidente Castelo Branco. 

E no dia treze de dezembro de 1968, eis que surge o ato institucional número cinco, 

o AI – 5, neste momento são outorgados poderes excepcionais ao Presidente da República.  

Este lamentável caminho surgia como forma de combater as manifestações contra o 

Governo Militar que se tornava cada vez mais impopular e não admitia contestações, 

oposição crítica e divergência. Neste momento acontece a cassação de mandatos, e a 

suspensão de direitos políticos, dentre outras e tudo em nome da Segurança Nacional.  

Mesmo assim, as ações pastorais e educativas com forte sentido popular e 

libertador, continuaram a ser desenvolvidas em Crateús. Os objetivos propostos para os 

encontros a serem realizados durante o ano de 1969, reforçavam a prática de estudar a 

realidade catequética dentro da realidade humana do Estado. O método sugerido é o ver,  o 

julgar e agir.  

Buscou-se, nesta época, realizar estudos sobre a região para que se pudesse realizar 

um trabalho mais eficiente. Argumentava-se que só depois do conhecimento da região 

poder-se-ia partir para o conhecimento da pessoa adulta formada nesse ambiente. Só assim 

chegar-se-ia com o tempo a apresentar de maneira acessível o Evangelho à população 

nordestina. 

De maneira Geral, utilizava-se a pedagogia utilizada nas CEB’s (Comunidades 

Eclesiais de Base), pedagogia que se estruturava no conjunto: VER, JULGAR e AGIR; e 

esta nova forma de “estudar e ler o mundo” passou a fundamentar as atividades 

desenvolvidas não apenas pela diocese de Crateús mas também pôr outros setores da 

sociedade, como nos informou anteriormente a professora Maria Ivane Sales. 

E, segundo Dom Fragoso em entrevista concedida para Marques (2005), na 

metodologia da catequese das CEB’s não é o VER que é iluminado pelo JULGAR e leva ao 

AGIR. O que acontece primeiro é o AGIR, a ‘prática transformadora’ que faz nascer uma 

análise e interpretação à luz da fé e que se resume com a necessidade de conversão. E, para 
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fazer a análise da realidade um ponto indispensável é a experiência popular, buscando as 

causas dos mecanismos geradores de tal situação. Só que as CEB’s não se separam das 

chaves: leitura analítica, que consiste na análise de u determinado fato ou situação; a leitura 

hermenêutica que busca a interpretação à luz do evangelho. (MARQUES: 2005, p. 43)  

Nas atividades desenvolvidas durante a década de 1960 e início de 1970, a Diocese 

de Crateús buscou, além de sua estruturação e organização interna, implementar ações que 

primassem pela emancipação humana. Os participantes destas atividades colocavam como 

funções básicas e necessárias a constante motivação da consciência dos cristãos para 

lutarem, todos, com todos os homens de boa vontade, na primeira linha da Revolução 

Social, com o intuito de realizar assim uma verdadeira renovação radical das estruturas e 

das mentalidades, uma realização profunda e inovadora. Neste sentido, diversas 

experiências incrementadas indicam esta nova tomada de posição e de atitude frente aos 

novos e reais tempos.  

 

3.7: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE EM CRATEÚS: PRINCÍPIO, 

MEIO E FIM. 

 

Além das Semanas Catequéticas, outras ações de cunho educativo começaram a ser 

realizadas, dentre elas, o Movimento de Educação de Base – MEB.  

Segundo Souza (1996):  

 
O Movimento de Educação de Base (MEB) nasceu e 1961, de um 
convênio entre o Governo Federal e a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil(CNBB). O Governo financiava e os bispos assumiam a 
responsabilidade da organização de escolas radiofônicas, da preparação de 
monitores e de outras atividades pedagógicas. A direção e o 
acompanhamento eram confiados aos leigos. Aos bispos reservavam-se a 
direção nacional e a presidência do sistema diocesano. Em Crateús, a 
história do MEB começou em 1965, época em que a situação financeira 
do MEB/Nacional não permitia o funcionamento de mais um sistema. A 
Diocese conseguiu, através de organizações católicas no exterior, recursos 
para iniciar e manter o sistema (...). (SOUZA, 1996, p. 7) 

 

O termo de ajuste e cooperação que entre si fizeram a Diocese de Crateús, CE, e o 

MEB (Movimento de Educação de Base) para a execução do programa de educação de 

adultos, ganhou corpo jurídico aos vinte e quatro dias do mês de junho de 1966. Contudo, 
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antes desta confirmação legal as atividades já aconteciam, em níveis de planejamento e 

primeiras discussões desde 1965.  

A estrutura organizacional do MEB obedecia a seguinte ordem: sistema nacional, 

sistema estadual e sistema local – o sistema local se ramificava através das comunidades de 

base.  As atividades realizadas eram compreendidas no princípio a partir de um diagnóstico 

onde se buscava um verdadeiro conhecimento da realidade. Em seguida eram determinados 

os objetivos, que após definidos, passava-se para a seleção e organização de conteúdos, 

identificavam-se os procedimentos educativos, os recursos e os procedimentos de 

avaliação.  

Estes itens se configuravam na estruturação e definição do plano de trabalho que se 

aproximava do plano de ação, momento este denominado de fase de desenvolvimento, na 

fase seguinte, fase de preparação, eram realizadas novas avaliações que, através de um 

feedback, se dirigiam para um replanejamento e para uma nova fase de preparação. 

Para Gomes (2006): 

 

O MEB, em sua essência, além de alfabetização, realizava todo e qualquer 
evento que proporcionasse as pessoas viverem de forma organizada, 
igualitária, em que os participantes direta, ou indiretamente, se sentissem 
respeitados, dignos, autônomos, independentes de qualquer amarra da 
opressão. Pôr esta razão eram organizados vários tipos de grupos, mas 
todos estavam em consonância com o mesmo objetivo: roça comunitária, 
grupo de jovens, grupo de senhoras, hortas comunitárias, grupos de mães, 
mutirões, escolas para adultos, grupos para reivindicar direitos, festinhas 
na comunidade, sindicatos e cooperativas. (GOMES, 2006, p.39). 

 

O Método Paulo Freire de alfabetização se constituiu como o método utilizado nas 

ações educativas realizadas pelo MEB. Segundo Gutiérrez (1975, p. 88), o Método Paulo 

Freire é 

 

um dos esforços mais criadores e fecundos realizados na América Latina 
(...) que tenciona constituir uma ‘pedagogia do oprimido’. Por meio de 
uma ‘ação cultural’ – que une teoria e práxis – desalienante e libertadora, 
o homem oprimido percebe e modifica sua relação com o mundo e com os 
outros homens. Passa deste modo de uma ‘consciência ingênua’ – que não 
problematiza, que superestima o tempo passado, tende a aceitar 
explicações fabulosas e busca polemizar, - a uma consciência ‘crítica’, 
que aprofunda os problemas, é aberta ao novo, substitui as explicações 
mágicas pelas causas reais e tende a dialogar. Neste processo denominado 
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por Freire de ‘conscientização’, o oprimido ‘extrojeta’ a consciência 
opressora que nele habita, adquire conhecimento de sua situação, encontra 
sua própria linguagem e torna-se, ele próprio, menos dependente, mais 
livre, comprometendo-se na transformação e construção da sociedade. 
Precisemos, além disso, que a consciência crítica não é um estado a que se 
chega de uma vez por todas, porém um esforço permanente do homem 
que procura situar-se no espaço e no tempo, para exercer sua capacidade 
criadora e assumir suas responsabilidades. A consciência é, portanto, 
relativa a cada etapa histórica de um povo e da humanidade em geral.  

 

O Método Paulo Freire possui como um de seus pressupostos essenciais  

 
a idéia de que ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. A 
educação, que deve ser um ato coletivo, solidário – um ato de amor, dá 
pra pensar sem susto – não pode ser imposta. Por que educar é uma tarefa 
de trocas entre pessoas e, se não pode ser nunca feita por um sujeito 
isolado ( até a auto-educação é diálogo à distância), não pode ser também 
o resultado do despejo de quem supõe que possui todo o saber, sobre 
aquele que, do outro lado, foi obrigado a pensar que não possui nenhum. 
“Não há educadores puros”, pensou Paulo Freire. “Nem educando”. De 
um lado e do outro o trabalho em que se ensina-e-aprende, há sempre 
educadores-educandos e educandos-educadores. De lado a lado se ensina. 
De lado a lado se aprende. (BRANDÃO, 2008, p.21-22). 
 

Para a realização o trabalho de pesquisa das palavras geradoras, eram realizados 

trabalhos de reuniões onde se tomavam decisões de encaminhamentos junto com a 

comunidade, pessoas eram conhecidas, grupos locais de pesquisa eram organizados. O 

‘resultado’ desta etapa se registrava através da escrita, de gravações ou guardadas na 

memória.  Buscava-se em seguida uma dimensão mais ampla e isto acontecia mediante a 

definição do tema gerador. Neste caso, buscava-se não somente a carga semântica da 

palavra, porém a sua carga pragmática que é “uma combinação de teor afetivo com peso 

crítico” (BRANDÃO, 2008, p. 36). Pois  

 
Cada palavra esconde muitas falas porque está carregada dos sinais da 
dor, luta e esperança de quem vive do seu trabalho, passa fome e luta por 
não perder a pouca terra que lhe resta. Assim como na pesquisa do 
universo vocabular cada palavra geradora aparece dentro de frases, de 
falas das pessoas, cada palavra aponta para questões, para temas: temas 
geradores. (...). Durante todo o tempo da pesquisa; mais tarde, durante 
todo o tempo do trabalho do círculo de cultura, é preciso estar atento para 
o que se fala. As falas, as conversas, as frases, entrevistas, discussões 
dentro ou fora do círculo, tudo está carregado dos temas da comunidade: 
seus assuntos, sua vida. (BRANDÃO, 2008, p. 37). 
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As ações educativas do MEB em Crateús primavam pela inserção popular não 

apenas na dimensão de aprendizado dos códigos lingüísticos básicos ou na mera 

alfabetização que levaria os participantes a decodificarem as palavras e não 

compreenderem o seu significado e como deveriam auxiliar na compreensão de si mesmo, 

do mundo e da realidade que o cercava.  Eram atividades contribuíam para uma educação 

política onde as massas, principalmente de agricultores, pudessem interferir e gerir o 

processo decisório de suas relações de produção e políticas. As novas práticas se 

orientavam pelo diálogo, construído a partir de encontros onde se discutiam e se 

planejavam as lutas, as reivindicações.   

Essas atividades, do ponto de vista prático e organizacional das ações, se 

caracterizavam pela utilização de fichas de cultura (pequenas fichas ilustradas que traziam 

em seu corpo situações vinculadas a vida da comunidade), estas fichas eram “lidas” 

buscando-se aproximá-las de maneira crítica das situações existenciais provocadoras – estas 

reflexões eram realizadas coletivamente.  

Em Crateús, como partes integrantes das ações educativas desenvolvidas pelo MEB, 

foram confeccionadas pequenas cartilhas. Estas cartilhas receberam o indicativo nome de 

“Livro de Todos”.  

O “Livro de Todos”11 era composto de oito lições. Na primeira lição temos a 

palavra povo como geradora do processo. Na página onde consta a primeira lição encontra-

se uma ilustração em que apareciam agricultores, mulheres campesinas e crianças. O 

trabalho gráfico é feito através da impressão em mimeógrafo à tinta. Nesta página 

encontramos o seguinte ‘encaminhamento’:  

Povo 

Po –  vo    

 

a  e  i  o  u 

 

pa  pe  pi  po  pu 

va  ve  vi  vo  vu. 

 

                                                           
11 Cartilha utilizada pelo MEB/Crateús no processo de alfabetização de adultos. 
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Na página seguinte, ainda referente à primeira lição, encontramos o seguinte: 

 

vi –  vo = vivo 

vo –  vó = vovó 

pi –  pa = pipa 

 

Na mesma página se vê quatro quadrados, onde em três deles, cada um em uma área 

distinta, encontramos a ilustração de uma pá, um pé e de um cacho de uvas. No quarto 

consta apenas um tracinho ( _ ) e depois a sílaba vo. 

Na segunda lição temos a palavra geradora “família”. Seguindo a mesma linha de 

raciocínio utilizada para apresentação da lição anterior temos o seguinte detalhamento: 

 

Fa – mi – li – a 

 

a  e  i  o  u 

 

fa  fe  fi  fo  fu 

ma  me  mi  mo  mu 

la  le  li  lo  lu 

 

Nesta mesma página já encontramos, algo que não aconteceu na lição 1, a presença 

de algumas frase no corpo da página. As frases que são apresentadas são estas: A família 

vive a fome e Povo vivo fala. 

E assim, buscando gerar discussões e reflexões sobre a própria existência da 

comunidade e na comunidade, as próximas lições apresentam estas palavras geradoras: 

comunidade, trabalho, roçado, safra, lavrador, chuva e enxada. Em algumas páginas, de 

acordo com a lição, encontramos diversas frases, tais como: povo unido muda a vida, cada 

comunidade é uma família unida, a chuva é felicidade para o lavrador, o roçado morre na 

seca e a seca abala a comunidade – e, aproximando a esta situação, os versos de Pablo 

Neruda, poeta nascido no Chile, poderíamos perguntar sobre a situação de vida dos 
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agricultores:  Por que vivem tão esfarrapados / todos os bichos da seda? (NERUDA, 2006, 

p.35).  

Os estudos estavam voltados, prioritariamente, para as ações desenvolvidas pelo 

homem do campo, seguindo a linha prioritária definida pela Diocese de Crateús – 

contribuindo, desta maneira, para a configuração de uma Igreja com um rosto popular e 

libertador, porém com a cara do povo camponês. Os trabalhos encaminham para lições que 

visam a uma tomada de posição e uma mudança de atitude que implica uma atitude de 

mudança. E as lições encaminham-se para trabalhos que se orientam no mesmo sentido. 

Valorizava-se a importância de aprender a soletrar, ler e decifrar o mundo, como 

fica claro no poema de Thiago de Mello, que nos diz: 

 

Peço licença para soletrar, 
No alfabeto do sol pernambucano 
A palavara ti-jo-lo, por exemplo 
 
E pode ver que dentro dela vivem 
Paredes, aconchegos e janelas, 
E descobrir que todos os fonemas 
 
São mágicos sinais que vão se abrindo 
Constelações de girassóis gerando  
Em círculos de amor que de repente 
Estalam como flor no chão da casa. 
 
Às vezes nem há casa: é só o chão. 
Mas sobre o chão quem reina agora é um homem 
Diferente, que acaba de nascer: 
 
Porque unindo pedaços de palavras 
Aos poucos vai unindo argila e orvalho, 
Tristeza e pão, cambão e flor, 
 
E acaba por unir a própria vida 
No seu peito partida e repartida 
Quando afinal descobre num clarão 
 
Que o mundo é seu também, que o seu trabalho 
Não é a pena que paga por ser homem, 
Mas um modo de amar – e de ajudar 
 
O mundo a ser melhor. (MELLO, 1996, p. 29 e 30). 
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As fichas utilizadas nestas discussões guiavam-se pelo objetivo de mostrar e discutir 

situações reais. Indicava-se, em alguns momentos que o homem: “ser criado por Deus, à 

sua imagem e semelhança”, é rico em potencial, tem capacidade, é inteligente e capaz de 

amar, criar, mudar as coisas. 

Os trabalhos buscavam situar o homem como ser histórico e que através do seu 

trabalho modificaria a natureza. Sendo o homem racional, é responsável pelas atitudes que 

toma por si e pelos seus companheiros de viagem.  Não se pode mais conceber um mundo 

com tantos privilegiados e principalmente acreditar que se existem privilegiados por conta 

de uma vontade de Deus, ou como se dizia: “é porque Deus quer”. Ele não deve aceitar, ou 

acreditar que Deus queira que ele passe fome, que seus filhos morram de fome. Deve 

buscar um mundo mais humano e justo onde haja escolas, comida e oportunidades de 

crescimento para todos. Deve lutar para conseguir os bens culturais. Deve refletir, analisar e 

criticar o mundo em que vive. 

Na gênese de todo esse processo, segundo o Sr. José Arnoud, em entrevista a 

Gomes (2006, p. 41):  

 

Era marcada as reuniões, a primeira conversa era alertada para a união do 
povo para luta de seus direitos. Era tomado um cartaz e desenhado dois 
jegues presos por uma corda e ao lado de cada um destes um pé de capim, 
cada um puxava para os lados opostos, e para o povo perceber era 
perguntado se iriam conseguir comer? Nas respostas diziam que daquela 
forma não seria possível. Uma outra pergunta era lançada, se do jeito que 
estava não conseguiram, então o que fazer? Após respostas e respostas 
dadas, uma pessoa dizia que se cada um cedesse a vez ao outro, 
possivelmente contornavam a situação. Desse modo, o coordenador da 
reunião argumentava uma reflexão, dizendo que quando na comunidade 
existir a reunião e união de todos rumo a um objetivo comum, o povo da 
comunidade inteira é beneficiado. 

 

As orientações sobre os debates educacionais ultrapassavam os limites circunscritos 

pela Diocese. Debater e enfrentar as elites locais e os seus interesses patrimoniais. 

Combater as acusações que contra Dom Fragoso e parte de sua equipe eram levantadas e 

espalhadas, inclusive perante a justiça militar. Servir de fermento à revolução, auxiliar aos 

partidos políticos que agiam pelas vias da clandestinidade, eis algumas tarefas 

empreendidas. 
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Para a estruturação do MEB/Crateús, a Diocese emprestou o seguinte material: seis 

birôs, duas máquinas de escrever Remington, um armário de aço marca Confiança, uma 

mesa para máquina, doze cadeiras, uma mesa para estudo, dois bancos, uma estante, vinte 

quadros negros, noves lâmpadas Aladin, dois mapas (sendo um do Brasil e outro do Estado 

do Ceará), um porta cartaz, uma máquina fotográfica Dacora, um projetor de slides 

Phiplips, dois gravadores, um Phiplips outro Grundius, uma radiola Philips, seis discos, 

nove rádios e um Jeep Willys. (RELATÓRIO DO MEB/CRATEÚS, 1970, p. 6).  

O MEB possuía uma preocupação de se mostrar sempre atualizado sobre os 

assuntos ligados a conjuntura do período. Para tanto realizavam a leitura de publicações 

nacionais e interacionais. Entre os periódicos postos à disposição para consulta em sua 

biblioteca, encontram-se: Uma política de desenvolvimento para o Nordeste (uma 

publicação da SUDENE – superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste), 

Colonização e Reforma Agrária, Estatuto da Terra (versão comentada), VII 

Recenseamento Geral do Brasil – 1960 (Organizado e produzido pelo IBGE – Instituo 

Brasileiro de Geografia e Estatística), Caderno Especial do Correio da Manhã do Norte e 

Nordeste, dentre outros.  

Neste período integravam o corpo funcional do MEB: Vicente Alves Sampaio 

(supervisor), Francisco de Sousa Arnaud (motorista), Francisco Luciano (supervisor), 

Maria de Lourdes Frota (supervisora), Maria Nodari (supervisora), Raimunda Edilva Lima 

Pinto (supervisora) e Gonçalo Pereira Sampaio(coordenador), além dos animadores 

comunitários. 

Ao coordenador cabia “provocar um choque no grupo”, tornando-o (o participante 

do grupo ou o próprio grupo) insatisfeito em sua comunidade (na comunidade em que ele 

vive), porém da qual não participa, levando-o a uma reflexão crítica sobre si mesmo, sobre 

os outros e sobre o mundo em que vive para que não aceitassem mais esmolas, 

caracterizadas como medidas assistencialistas, medidas que não promoviam a emancipação 

humana.  

O coordenador deveria colocar-se como participante das discussões. Por exemplo, 

numa situação em que mostrava uma figura, ele deveria sempre perguntar: o que estamos 

vendo? E nunca deverá dizer: “o que vocês estão vendo?” 
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Para a aplicação sempre era exigido que houvesse diálogo. E essencialmente 

DIÁLOGO. O coordenador deveria saber ouvir. Fazer com que todos participassem. 

Estimular os calados. Não deixar que a discussão caísse ou ficasse somente entre algumas 

pessoas do grupo. O coordenador deveria ser dinâmico. Ele era o animador do grupo. 

Deveria incentivar a organização de sociedades (associações de bairros etc) para prestarem 

serviço educacional e material a seus sócios. 

Sobre a aplicação das fichas ele precisava estar convencido da validade do trabalho 

e sobretudo estar seguro do que iria dizer. Tratar a todos os participantes pelo nome, como 

forma de dinamizar o grupo. Procurar respeitar o pensamento do outro, deve dizer, quando 

indagado: o que vocês acham disto que o Sr. Fulano disse? E nunca deveria responder 

logo, mas procurar voltar a pergunta para o grupo: o que vocês acham?    

O coordenador aprenderia também com o grupo. Na apresentação de cada cartaz, o 

coordenador só deveria começar a discussão quando o grupo já estivesse esgotado o que era 

visto no cartaz. O coordenador deveria lembrar-se que depois da apresentação de cada 

cartaz o grupo deveria chegar a conclusões. Deveria ter bem claro os objetivos: fazer com 

que as pessoas tomassem consciência de si, de sua dignidade, do mundo em que viviam, 

dos outros homens – de que eles eram os sujeitos e não os objetos. O homem por ser 

imagem e semelhança de Deus seria capaz de criar, de modificar a natureza. Desta forma 

ele participaria também da criação. Assim poderia domesticar os animais, mais não deveria 

dominar nem domesticar os outros homens. A atitude de um homem diante de outro 

homem deveria ser de respeito. Só então ele dialogaria.  

Constantemente aconteciam encontros entre os integrantes e participantes do 

Movimento de Educação de Base. Em relatório do Sistema MEB/Crateús, sobre a 

Capacitação de Pessoal de Base, encontram-se as informações que seguem.  

Esses encontros ou treinamentos aconteciam com a presença dos monitores ou 

animadores. A realização, geralmente, se dava durante dois ou três dias, com programações 

que se estendiam por todo o dia e parte da noite, momento em que, na maioria das vezes, 

aconteciam atividades artístico-culturais. Os encontros aconteciam em centros de 

treinamentos pertencentes, ou cedidos, a Diocese. Sendo assim, durante o período das 

atividades de formação, os participantes permaneciam no mesmo espaço, o que além de 
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contribuir para um maior estreitamento de laços de amizade e compromissos na esfera da 

conscientização, evitava a dispersão do grupo.   

O número de participantes, em muitos casos, oscilava entre vinte e cinco e trinta 

pessoas, sendo das áreas urbana e rural, entre homens e mulheres. A situação sócio-

econômica dos animadores era se compunha basicamente de foreiros, pequenos 

proprietários e moradores (existem também assalariados, arrendatários, colonos, pequenos 

comerciantes, posseiros, agregados).  

Na maioria dos encontros, para a apresentação dos participantes usava-se a técnica 

do debate, onde os mesmos deixavam claro que estavam ali para aprender, porque 

precisavam assumir o compromisso de ajudar aos outros irmãos ensinando uns aos outros 

um pouco daquilo que sabiam. Ficava estabelecido que o intuito era o de aprender para 

ajudar os outros quando retornassem à comunidade. Nesses momentos iniciais, em algumas 

situações, se faziam comentários sobre os aspectos que poderiam ser classificados como 

“ruins” e que atrapalhavam o bom andamento dos trabalhos – dentre eles eram apontados: a 

desunião, a falta de chuva, o analfabetismo, muitas doenças e falta de assistência médica. 

Nas avaliações desses encontros, a técnica mais usada constituía-se de trabalhos 

realizados em pequenos grupos, para que as pessoas pudessem contribuir da melhor 

maneira possível com o grupo, dando sugestões a respeito da aula.  Depois de cada aula 

havia uma avaliação do comportamento do grupo inclusive do comportamento da equipe 

treinadora. (RELATÓRIO DO MEB/CRATEÚS, 1970). 

Essas questões, postas e discutidas, ganhavam outras dimensões e disseminações. 

Geravam nas comunidades reflexões sobre a situação em que estavam inseridas e sobre os 

problemas de ordem política, que enfrentavam e que emperravam a vida dos mais pobres. 

 

3.8 : PERSONA NON-GRATA : UM RELEVANTE INTERMEZZO 

 

Todo esse corpo de inquietações se propagava na cidade, o que incomodava as elites 

econômicas, políticas e sociais e o comando do IV BEC. Por conta destas ações, e de suas 

declarações favoráveis à Reforma Agrária e a Revolução, durante a sessão do dia 16 de 

maio de 1969, fora submetido à aprovação da Câmara Municipal, encaminhado pelo 

vereador Raimundo Nonato Moreira Bonfim, presidente da casa, texto contendo vários 
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itens, baseado em fatos e pronunciamentos do Bispo Diocesano de Crateús, D. Antônio 

Batista Fragoso. Esse documento requeria que, sendo ouvido pela plenária, o bispo fosse 

considerado persona non-grata ao município e ao povo de Crateús, por julgar suas ações 

incompatíveis com as idéias e sentimentos civico-sócio-religiosos do próprio povo, 

portanto ideologia e conduta de sentido subversivo, atentatórios ao regimem e as 

instituições democráticas brasileiras.  

Passando a ordem do dia, entraram em discussão as matérias em pauta. Ainda da 

tribuna da Câmara, o vereador Nonato Bonfim, justificou oralmente os seus requerimentos, 

pedindo fossem os mesmos submetidos à votação na forma regimental. 

Usou da palavra o vereador José Beserra Filho, manifestando-se frontalmente 

contrário ao requerimento, em relação à pessoa do bispo Dom Fragoso, o que não achava 

justo, e sob a alegativa de que o assunto não era da alçada do legislativo, sendo seguido e 

apoiado pelo seu colega de bancada Luiz Torres de Melo. Ato contínuo os vereadores 

Manoel Alves de Almeida e Gonçalo Braz de Pinho, manifestaram-se neutros; isto é, 

declararam que não votariam pró nem contra a proposição aludida, sobre o mesmo Bispo, e 

que neste caso votariam em branco, entendendo que o assunto religião, é alheio à Câmara.  

O vereador Nonato Bonfim sustentou, em seu requerimento, a tese de que somente a 

Câmara Municipal, que é poder de representação popular, e expoente máximo de todos os 

seus sentimentos e aspirações, tem prerrogativas para manifestar-se sobre o assunto, tendo 

em vista, inclusive, que não se tratava de matéria de assunto religioso, mas sim da conduta 

sócio-político de um cidadão, Bispo da Diocese, e, seguindo esta linha de argumentação, 

afirmou que “seus colegas não estavam entendendo o assunto”.  

O vereador Tobias Resende, motivado pelas discussões, solicitou que a matéria 

fosse submetida à votação, na presente sessão, visto que ninguém pedira seu adiamento, 

conforme preceitua o art. 63 do Regimento Interno. 

Destemido e afoito, José Beserra Filho é uma das poucas vozes que se erguem 

contra os encaminhamentos e atitudes políticas de seus colegas de parlamento vinculados à 

ARENA (Aliança Renovadora Nacional) – este jovem vereador integrante dos quadros do 

MDB (Movimento Democrático Brasileiro), quando de folga das refregas na Câmara 

Municipal, gastava parte de seu tempo em caçadas de marrecas, conversas na calçada de 
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sua casa, ou de outros, e em estimular a prática esportiva a partir de jogos e torneios de 

futebol – dizem-no, também, um excelente dançarino – um verdadeiro pé-de-valsa.  

Protestando com veemência contra a matéria em tela, o vereador José Beserra Filho, 

disse que a Câmara Municipal, através de seus representantes, estava tratando era de 

molecagem e retirou-se do recinto, acompanhado pelo seu colega Luiz Gonzaga Torres de 

Melo, sendo, porém, aparteados nessa ocasião pelo vereador Tobias Soares Resende que 

pediu observância ao Regimento, alertando os seus nobres colegas de que podiam votar 

contra ou favor, sem excessos, e sem retirada, pois esta atitude infringia o regimento. 

O vereador Raimundo Nonato Moreira Bonfim, reassumindo a sua cadeira de 

Presidente, submeteu a matéria em votação. Inicialmente foi aprovado o citado projeto do 

Prefeito, autorizando a abertura do crédito aludido, o qual continha paracer favorável da 

Comissão de Finanças, em 1a  e única discussão, dispensando o interstício, em regimem de 

urgência, como entendeu o Plenário.  

Depois da votação de algumas matérias de rotina da Câmara Municipal e de 

algumas questões pertinentes ao seu bom funcionamento, entrou-se para votação, a matéria 

apresentada pelo presidente da casa, vereador Nonato Bonfim, que considera o Bispo 

Diocesano de Crateús, D. Antônio Batista Fragos, como persona non-grata ao município e 

ao povo de Crateús. 

Seguiu-se a votação, observando-se o que indica o ritual do regimento interno  e os 

que estiveram de acordo com o requerimento, se conservaram sentados como estavam, e os 

que votaram contra, que se levantaram.       

O vereador Francisco Soares de Souza, levantou-se proferindo o seu voto contrário. 
Os demais vereadores presentes se mantiveram sentados,  

 
no instante solene da decisão, inclusive os vereadores Manoel Alves de 
Almeida e Gonçalo Braz de Pinho, apesar de haverem se manifestado 
neutros, ou seja, pela opção de voto em branco, no início da discussão, o 
que significa, aprovação implícita e tacitamente a matéria em assunto, 
desde que o Vereador presente, não pode deixar de votar ou pró ou 
contra.(CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS. Ata da reunião 
realizada no dia 16 de maio de 1969.) 

 

Lembremos que o vereador José Beserra Filho retirou-se do recinto antes de 

iniciada a discussão. No início da sessão além de manifestar-se contrário a proposição, 
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cobrou do Sr. prefeito a efetuação do pagamento dos servidores municipais, pagamento este 

em atraso. 

Após a aprovação do requerimento a presidência da Câmara pediu que fosse 

transcrito o teor do mesmo, para que pudesse constar em ata. Por considerarmos 

representativo do momento em que vivíamos, em Crateús, no Brasil e no Mundo, 

apresentamos, em sua escrita integral, a argumentação utilizada para a concessão do título: 

 

Considerando que D. Antônio Batista Fragoso, Bispo Diocesano de 
Crateús, afirmou que ‘Cuba deve ser um exemplo para a América Latina’ 
considerando que S.Ex.a. Rev.ma. convidou o povo de Crateús, ‘a 
transformar sua Diocese numa pequena ilha de Cuba’, considerando que o 
mesmo prelado afirmou numa conferência na cidade de Sobral ‘que 
quisera ter a coragem de Che Guevara para lutar pelos oprimidos’; 
considerando que o mesmo antístite considerou a Revolução de Março de 
‘revolucãosinha aspeada’, procurando desmoralizar o movimento que 
salvou o Brasil das garras do Comunismo; considerando que em 
conferência em Terezina o Bispo de Crateús, disse que ‘Crateús era uma 
terra de analfabetos, onde não se lia jornais e nem se tomava 
conhecimento do que ocorria no resto do mundo, digo, resto do Brasil’, 
desrespeitando, assim, a nossa terra e nosso povo; considerando que num 
programa de televisão, em São Paulo, o Bispo afirmou que o marxismo é 
aceitável como método político, estranha declaração para um bispo 
Católico; considerando que o mesmo prezado tem incitado o povo, do 
paulpito [sic!] e fora dele, contra o atual regime, concitando-o a não ter 
medo do exercito, da polícia e do DOPS’; considerando que no ‘Centro de 
Treinamento’ já depois de editado o Ato Institucional no. 5, que evitou a 
subversão em Crateús, por parte dos elementos da equipe do Bispo, 
chamaram o Ex.mo. Sr. Presidente da República de ‘banana’, um insulto 
ao Chefe da Nação; considerando que o Bispo de Crateús negou-se a 
celebrar missa pelo mesmo ato, digo, missa pelo aniversário da 
Revolução, mas celebrou o mesmo ato quando da morte do Comunista 
Che Guevara, demonstrando a sua constante simpatia por Cuba, um paiz 
Comunista; considerando, finalmente, pelo exposto acima, que o Bispo de 
Crateús trocou o Evangelho pela subversão, e, assim, vem tentando 
comunisar e Cubanisar Crateús, contrariando assim, o sentimento cívico-
religioso de nosso povo. Requer a V.Excia. consultado o Plenário, seja 
conseiderado persona non grata ao Povo e ao Município de Crateús, o 
Bispo Diocesano D. Antonio Batista Fragoso. Requer, outro sim, que, 
aprovado este requerimento, seja levado ao conhecimento das seguintes 
pessoas: Santo Padre Papa Paulo VI, Sr. Núncio Apostólico no Brasil e 
demais autoridades que a Casa achar conveniente. Sala das Sessões da 
Câmara Municipal de Crateús, em 14 de maio de 1969.’(a)Raimundo 
Nonato Moreira Bonfim’, aprovado por maioria de votos do Plenário da 
Câmara, em Sessão de 16/5/69, (a) Raimundo Nonato Moreira Bonfim – 
Presidente. (CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS. Ata da sessão 
realizada no dia 16 de maio de 1969.) 
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3.9: “QUEM SABE FAZ A HORA”  

 

Neste mesmo ano, 1969, o homem chega a lua, Pelé marca o milésimo gol, Chico 

Xavier psicografa o seu centésimo livro, a Rede Globo exibe pela primeira vez o Jornal 

Nacional, Costa e Silva, o presidente, em virtude de um derrame afasta-se e uma junta 

militar assume o comando da nação, o embaixador americano Charles Elbrick é 

seqüestrado no Rio de Janeiro, Carlos Marighela é capturado e morto e decreta-se o AI-13 

que bania do Brasil os “brasileiros indesejáveis” 

Na Diocese de Crateús, Dom Fragoso permanecia firme em seus propósitos e 

naquele mesmo ano e período, na tentativa de organizar e estruturar a Diocese, é realizado 

o planejamento para 1970 dentro da área de atuação de Crateús. Alguns objetivos foram 

ressaltados como fundamentais, dentre eles o de descobrir, juntamente com os camponeses, 

as barreiras que impediam o seu desenvolvimento, vendo a relação com as barreiras do 

município através da análise da situação existente, para que juntos pudessem construir uma 

saída eficaz. Indicou-se como método o ver, julgar e agir; e definiu-se que os animadores 

deveriam permanecer na comunidade. A luta dos agricultores era encarada como uma ação 

que desencadeia ações, principalmente educativas. Naquele momento deveriam buscar 

utilizar com mais freqüência os “valores” da comunidade como os violeiros, poetas, 

artesãos e encenadores de dramas.  

Esses trabalhos deveriam priorizar as ações que possibilitassem a reunião dos 

pobres, celebra as lutas, a vida a fé, organizar o povo para a luta, luta pelos direitos a terra, 

escola e saúde, partilha de tudo. Reivindicar e exigir, estudar a Bíblia e a Realidade, falar, 

denunciar e anunciar, ações que eram consideradas fermento para a transformação da 

sociedade e caminha junto articulando.  

Seguiam-se as recomendações presentes na Carta Encíclica de Sua Santidade o Papa 

Paulo VI sobre o desenvolvimento dos Povos, quando ele nos diz que  

 
A tarefa pode parecer impossível nas regiões onde a preocupação da 
subsistência cotidiana monopoliza toda a existência das famílias, 
incapazes de conceber um trabalho que seja suscetível de preparar um 
futuro menos miserável. É, contudo, a estes homens e a estas mulheres, 
que é necessário ajudar, levar à realização do seu próprio 
desenvolvimento e a adquirirem progressivamente os meios para o atingir. 
Certamente, esta obra comum não irá a cabo sem o esforço combinado, 
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constante e corajoso. Fique, no entanto, cada um bem persuadido de que 
estão em jogo a vida dos povos pobres, a paz civil dos países em via de 
desenvolvimento, e a paz do mundo.(PAULO VI, 2006, p. 47) 

 

Neste ano de 1970, o país se embalava com eu te amo, meu Brasil, eu te amo! Meu 

coração é verde, amarelo e branco, azul anil. Muitos carros circulavam com os adesivos: 

Brasil: ame-o ou deixe-o; e todo o Brasil se envolvia com as vitórias que levaram ao tri-

campeonato mundial de futebol e na consagração da seleção brasileira e do “hino” 

representativo daquela histórica conquista: todos juntos, vamos, pra frente Brasil, salve a 

seleção.  

Para os trabalhadores da Diocese de Crateús, bispo, padres, freiras e leigos, o ano de 

1970 trouxe desafios mais intensos. Nesse ano aconteceu uma seca na região e para Santos 

(1989):  

A seca de 1970 foi um teste de eficácia da pedagogia praticada nestes 6 
anos de vida da diocese. Ela recusa o assistencialismo da esmola contra a 
opinião das outras dioceses da então província do Ceará. Mesmo tendo 
consciência da fome generalizada e cruel, escolhe o caminho da luta, da 
reivindicação. As equipes diocesanas, como conseqüência, foram 
proibidas de entrar nas frentes de serviço. Pela rádio, se difamava o 
trabalho da evangelização da Diocese. Os latifundiários, que acolheram 
com entusiasmos o bispo, se escandalizaram agora com a Igreja, que em 
outras quadras da história estivera ao seu lado como aliada. Conhecia-se 
por toda parte o trabalho abnegado dos vigários que formavam comissão 
para socorrer as vítimas da seca enquanto chegavam as providências do 
governo, não podiam, agora, entender a igreja que trabalha na 
conscientização dos camponeses e na sua organização, para que assim eles 
possam enfrentar unidos esta situação de injustiça gerada não pela seca 
mas pelo latifúndio. (SANTOS, 1989, p. 6 e 7). 

 

Uma vez que o Bispo e seus representantes foram proibidos de utilizar os 

microfones da Rádio Educadora de Crateús, as notícias circulavam através de pequenas 

cartilhas, dos encontros e treinamentos, das missas, das manifestações e do “boca-a-boca”.  

Uma das cartilhas utilizadas no processo de evangelização e educação dos pobres da 

diocese de Crateús, desse período, principalmente dos agricultores que já começavam a se 

organizar em sindicatos, trazia o seguinte:  

 

Moisés, porém, respondeu a Deus, dizendo: “Senhor, eu não tenho 
facilidade para fala e isto desde há muito tempo. Não é isto que acontece 
com os trabalhadores e camponeses, quando despertam para a luta de 
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libertação? Sentem-se incapazes de liberar, por falta de escola por não 
ter facilidade de falar... E, no entanto, a direção da luta deles deve ser 
assumida por eles para que a libertação seja verdadeira. Moisés 
conseguiu superar esta dificuldade, como se verá em seguida, fazendo 
equipe! Eis aqui uma boa sugestão: fazer equipe, organizar-se! Mas 
Deus lhes respondeu: “ Diz-me quem deu a boca ao homem? Quem faz 
ao surdo e ao mudo? Quem faz ao que vê e ao que não vê? Por acaso 
não sou Eu?... Bem, então: adiante! Eu estarei em tua boca e Irei te 
inspirar o que há de dizer –  EXÔDO 4, 10-12.(FRAGOSO: 1969, p. 
13). 
 

Buscava-se realizar leituras e interpretações da Bíblia voltadas para a “conjuntura” 

vigente, realizando, assim, uma nova evangelização, uma evangelização do meio 

campesino e operário, numa perspectiva crítica e participativa, procurando impulsionar a 

luta pela liberdade, pois  

 
o processo de libertação requer a participação ativa dos oprimidos. Este é, 
por certo, um dos mais importantes temas nos textos da Igreja latino-
americana. A partir da verificação da aspiração, geralmente frustrada, das 
classes populares a participarem das decisões que afetam a sociedade 
global, chega-se a compreender que aos pobres é que toca o papel de 
protagonista em sua própria libertação: ‘primeiro aos povos pobres e aos 
pobres do povo é que compete realizar sua própria promoção’. 
(GUTIËRREZ, 1975, p.105). 
 

E assim, como na canção de Geraldo Vandré e Théo de Barros:  
 

Mas o mundo foi rodando 
Nas patas do meu cavalo 
E nos sonhos 
Que fui sonhando 
As visões se clareando 
As visões se clareando 
Até que um dia acordei...  
 
Então não pude seguir 
Valente em lugar tenente 
E dono de gado e gente 
Porque gado a gente marca 
Tange, ferra, engorda e mata 
Mas com gente é diferente...  
 
Se você não concordar 
Não posso me desculpar 
Não canto prá enganar 
Vou pegar minha viola 
Vou deixar você de lado 
Vou cantar noutro lugar 
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Na boiada já fui boi 
Boiadeiro já fui rei 
Não por mim nem por ninguém 
Que junto comigo houvesse 
Que quisesse ou que pudesse 
Por qualquer coisa de seu 
Por qualquer coisa de seu 
Querer ir mais longe 
Do que eu...  
 
Mas o mundo foi rodando 
Nas patas do meu cavalo 
E já que um dia montei 
Agora sou cavaleiro 
Laço firme e braço forte 
Num reino que não tem rei 

 

As visões se clareavam e traziam um distanciamento da antiga visão ingênua que 

antes era usada para encarar a vida e o mundo. Criavam-se condições para que uma 

consciência crítica surgisse através do trabalho coletivo dentro das comunidades.  

No início da década de 1970, uma nova etapa começa a se constituir nos trabalhos 

realizados pela Diocese, sob a orientação de Dom Fragoso. Por conta desta nova realidade, 

os confrontos existentes entre a Diocese e o poder político local e nacional se intensificam. 

Se os primeiros seis anos após 1964 (ano de implantação da Diocese) até o final de 1970 se 

caracterizam pela perspectiva de organização e estruturação da Diocese, quando ficaram 

claras as posições políticas e ideológicas; quando se conheceram as novas orientações 

pastorais; implantaram-se ações de cunho educativo, como as Semanas Catequéticas e o 

Movimento de Educação de Base (MEB); quando se buscou sensibilizar os próprios 

quadros constituintes do clero, a partir de 1971, essas convicções terão suas raízes postas à 

prova –  as dificuldades e possibilidades causados pelas opções pastorais.  

No ano de 1971 se redimensionam os planejamentos e suas concepções. Os 

planejamentos não foram mais realizados nas Assembléias Diocesanas, mas a partir das 

“comunidades de base”. 

Neste período, intensifica-se e agiganta-se a repressão na região. Acontecem as 

prisões dos Padres Geraldo de Oliveira Lima (Padre Geraldinho) e José Pedândola, 

acusados de subversão e coisas afins. Lideranças sindicais são presas e torturadas. Abrem-

se inquéritos policiais contra a Diocese. 
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Segundo Santos (1989): 

 
é também em 1971 que ocorre a primeira perseguição sistemática a 
Diocese. Antes houvera ensaios, escaramuças como infiltração e 
espionagem em vários pontos, campanha de difamação na rádio local e 
nos jornais, tudo como fito de denegrir o nome da diocese e do bispo. Mas 
é em 1971 que ocorre a prisão do Padre Geraldo de Oliveira Lima, vigário 
de Novo Oriente e a prisão e e expulsão do país do Padre José Pedândola, 
missionário italiano, que trabalhava na equipe paroquial de Tauá, 
responsável pelas paróquias de Tauá e Parambu. (SANTOS, 1989. p.8). 

 

Também em 1971, o MEB, que teve as suas atividades implantadas em 1965, em 

Crateús, graças a um esforço pessoal do próprio bispo, encerra as suas atividades 

alfabetizadoras e educativas. Foi assim:  

 
Em 1o de outubro de 1971, foram demitidos, através de um telegrama, 3 
elementos das equipes do MEB no Ceará; sendo 2 do sistema 
MEB/Fortaleza (Leunam Gome e José Maria) e um do sistema 
MEB/Crateús (Maria Teresa Nodari). Sem Ter recebido qualquer 
justificativa, diante da demissão de Maria T. Nodari, a equipe, juntamente 
com o Sr. Bispo, decidiu telegrafar ao MEB/Nacional e ao Presidente do 
MEB D. Luciano Duarte, considerando inaceitável a demissão de Maria 
T. Nodari e propondo um encontro de esclarecimentos. Como resposta, 
recebemos um telegrama de D. Luciano Duarte dizendo ser irrevogável a 
demissão de Maria T. Nodari e um ooutro telegrama do Nacional 
marcando encontro, em Fortaleza, dos Sistemas e Bispos do Ceará. Por 
motivo de um truncamento no telegrama enviado ao Nacional por D. 
Delgado, propondo outra data, chegamos atrasados para o encontro; 
mesmo assim conseguimos conversar com Pe. Adamo que nos fez um 
relato das demissões. Considerando nestas demissões um desrespeiro às 
pessoas de vez que não houve um processo  legal: não ouviram os 
acusados; não ouviram os presidentes dos sistemas; não ouviram os 
coordenadores e equipes; não ouviram as comunidades de base; não 
houve direito de defesa. Considerando que a insegurança que atingiu os 3 
do nosso Estado, se estende a todos os outros. Considerando que a 
natureza da educação de base é eminentemente democrática e educativa e 
que a atitude tomada foi anti-democrática e anti-educativa. Considerando 
que Maria T. Nodari, é ao nosso ver uma cristã autêntica, engajada no 
MEB, dentro de uma Diocese que optou por uma linha de justiça e de 
respeito à dignidade humana a serviço do povo humilde. Considerando a 
opinião de várias pessoas que formamos quadros da Diocese. Chegamos à 
seguinte decisão: O Bispo da Diocese (D. Antônio Batista Fragoso) como 
presidente do sistema local, comunica que não aceita mais o sistema de 
MEB em sua Diocese. Pedem demissão irrevogável: Gonçalo Pereira 
Sampaio, Raimunda Edilva Lima e Maria de Lourdes Frota. Maria T. 
Nodari foi demitida compulsoriamente. (FRAGOSO apud SOUZA, 1996, 
p.10 e 11). 
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Para novos tempos e batalhas, novas estratégias foram pensadas, discutidas, 

consideradas. Durante o 6o Encontro Diocesano, realizado em 1971, saiu-se com a firme 

convicção da necessidade de fazer nascer uma Igreja Nova, uma igreja popular e libertadora 

– partindo do povo e da necessidade de mudar a maneira de viver da Paróquia. Considerou-

se exaustivamente que as ações educativas, a exemplo do que foram as Semanas 

Catequéticas e o MEB, se constituiriam as principais armas contra os desmantelos e 

desmandos estabelecidos dentro de um drama composto de vários atos e encenado em um 

teatro de horrores, sob a direção de militares e civis alinhados em coniventes interesses e 

papéis. 

Deste modo, ações educativas, como as Semanas Catequéticas e o Movimento de 

Educação de Base, marcaram época na cidade de Crateús e região. Ganhando, inclusive, em 

muitos casos e situações uma repercussão que não se limitava aos limites geográficos e 

políticos circunscritos na área de abrangência da Diocese. 

Estas ações, como descrevemos não se limitaram ao elemento pastoral e litúrgico, 

mas buscavam unir de maneira contundente e eficaz, mesmo em um contexto contrário e 

aterrorizador, representado pela ditadura militar, o evangelho e a revolução – a revolução 

conduzida pelos mais pobres, pelos camponeses, operários, desvalidos e estropiados, tendo 

como farol as palavras, ensinamentos e exemplos de Jesus, o Cristo, integrados e 

incorporados e representados pela coragem, discernimento e coerência de Dom Fragoso e 

seus companheiros de travessia.   

Neste contexto social, político e cultural, neste ambiente político e econômico, 

foram criadas situações de resistências, confrontos e conquistas. Condições que 

favoreceram, ou tentaram retardar, o trilhar de um novo caminho pela Igreja de Crateús. 

Neste período, de 1964 a 1971, desde a implantação da diocese até o momento em que se 

intensificam as perseguições e prisões, as ações educativas, sob a orientação de Dom 

Fragoso, contribuíram para que “as visões se clareassem”, como diz a canção, e “apesar da 

ditadura”, estas ações se constituíram um firme passo para a realização de uma longa 

caminhada em busca da conscientização – pois: “quem sabe faz a hora, não espera 

acontecer”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conheci a força das idéias e das ações realizadas na Diocese de Crateús/CE, sob a 

orientação de Dom Antônio Batista Fragoso, bispo emérito, de cuja diocese foi o 1o bispo 

no período de 1964 a 1998, e as suas influências no meio popular, através da ação de 

padres, religiosos e leigos vinculados ao ideário da Teologia da Libertação e defensores de 

uma sociedade justa e de cristãos conscientes e participativos na construção de uma 

sociedade mais humana e coerente.  

Esse contato aconteceu durante a minha infância e adolescência vividas na cidade 

de Crateús, onde nasci, cresci e aprendi, com estas práticas, que devemos como exercício e 

prática de liberdade (como inspirou Paulo Freire) combater o colonialismo cultural e a 

mentalidade colonizada, que devemos nos permitir aprender a realizar a leitura do mundo 

inseridos no próprio mundo. 

Quando de sua posse, desde o primeiro momento, Dom Fragoso deixou bem claro 

que, ao contrário das expectativas criadas pelos religiosos e pelo poder local, não se 

colocava naquele momento como o aguardado “construtor de civilização”. Pois a sua 

opção e projetos seriam para a construção de uma nova Igreja, de uma Igreja humanizada, 

de uma Igreja popular e libertadora.  

Com a chegada de Dom Fragoso, bispo diocesano, muitas inquietações e desejos de 

mudança ganharam uma altiva voz a seu favor, servindo mesmo como estímulo. Dom 

Fragoso possuía uma consciência local e internacional, um projeto e um compromisso de 

vida com o Evangelho e as palavras e o testemunho de Jesus Cristo. 

Para a efetivação de tal intento, ações de cunho evangelizador e educativo foram 

implantadas na Diocese. Por conta de suas características populares e libertadoras, estas 

atividades geraram conflitos e embates na região. Ademais, a Diocese foi criada no mesmo 

ano em que se instaurou no Brasil uma ditadura civil e militar e que interesses e propostas 

contrárias aos seus desígnios seriam combatidas até o extermínio.  

Dom Fragoso nunca se intimidou e prosseguiu os seus trabalhos de semeador de 

uma Boa Nova fundamentada no Evangelho de Cristo, mas em um Cristo social e histórico, 

e não apenas “espiritual”.  
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Em virtude das ações educativas, determinadas palavras e expressões passaram a se 

constituir integrantes do cotidiano das pessoas antes habituadas a outros modos e maneiras 

de ver e sentir o mundo e as pessoas. As decisões deveriam ser tomadas mediante a 

explanação e apreciação, em longos e, às vezes, intermináveis debates que aprimoravam o 

senso crítico, ou o desenvolvia. Novos jeitos de se resolver as questões eram apresentados e 

nem tão rapidamente assimilados, mas dentro do processo de busca de conscientização 

estas eram etapas que deveriam ser vencidas. Os círculos se transformaram em forma 

preferencial não apenas no que se refere a nova maneira de as pessoas  se organizarem nas 

reuniões – mas a palavra círculo ganhou uma dimensão para além da geométrica função. 

Círculo, para além da matemática, tornou-se sinônimo de participação, de olho no olho; 

espaço onde não se sabia ao certo onde se iniciava ou terminava de qualquer lado ou de 

todos os lados do círculo, se é que possível, emanavam o seu princípio. 

No princípio era o Verbo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Na história do 

judaísmo e do cristianismo a palavra é um elemento primordial para o seu 

desenvolvimento. Através da palavra, profetas conduziram o seu povo pelo deserto e 

abriram mares e veredas. Através da palavra a força foi se tornando cada vez mais FORÇA.  

Novas palavras, dentro desta nova dimensão passaram a ser incluídas nas conversas, 

nos discursos, nos diálogos mais profundos e também nos mais leves. Palavras e expressões 

como: anseios do povo, estrutura capitalista, conscientização, politização, falta de 

educação, dignidade do homem, lideranças políticas ultrapassadas e oportunistas, 

imperialismo econômico e moralismo religioso superado, repressão armada, subversivos, 

comunistas, patriotas, livre expressão, censura, reivindicação, dentre outras. 

Dentro do processo de libertação do povo novas funções foram atribuídas aos 

padres, religiosas e leigos, e novas alianças, com as alas progressistas da igreja deveriam 

ser articuladas. Tornar-se o fermento, conduzir o próprio povo a perceber e a reconhecer o 

sistema e a estrutura que o esmaga e oprime, reconhecer-se como ser humano que merece 

ser tratado com dignidade. Para tanto uma nova posição por parte do clero era solicitada, 

principalmente pelo próprio clero, ou por seus integrantes próximos ou simpatizantes dessa 

nova ação da Igreja ressaltadas com ênfase no Concílio Vaticano II, no CELAM, em 

Medellín e pelas encíclicas e palavras de João XXIII e Paulo VI, principalmente.  
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Constantemente eram realizadas capacitações dentro desta nova perspectiva, 

buscando uma constante revisão teológico-bíblica, para fundamentar melhor toda a sua 

ação pastoral e levar o povo a descoberta de seus valores, e a se afirmar com toda sua 

dignidade humana. 

Ações que partiam do pressuposto de que a libertação do povo passaria 

eminentemente pela educação das bases e nas bases. Mas antes de buscar incrementar este 

momento, fazia-se necessário que o próprio clero tivesse clareza de seus limites, anseios e 

possibilidades. A Igreja passou a ter uma presença marcante não apenas no meio rural ou 

operário mas também no meio estudantil. O clero queria ajudar o povo a sair dos 

condicionamentos. Havia urgência para que todos trabalhassem neste processo de 

libertação do povo. Esse tipo de atitude, esta nova atitude, e estas novas alianças assumidas 

com o povo, levaram alguns padres a assumirem posições “arriscadas”.  

 Buscou-se criar um clima de solidariedade, deixando-se claro que os religiosos 

eram solidários às reivindicações e à causa dos mais pobres. Contudo, aquele não era um 

tempo de meias ou de meras palavras e o apoio teria que vir em forma de ações. A 

contribuição para a construção de um novo mundo não seria aceito apenas nas boas e bem 

intencionadas palavras.  Que o respeito pelas manifestações eram vistos de bom grado, 

porém a participação seria o melhor apoio. O respeito maior não seria “apenas” reconhecer 

que a situação e injustiça da qual os agricultores, estudantes e operários eram as principais 

vítimas. Não bastava dizer que faltavam recursos à altura das suas aspirações e 

necessidades. Ação: eis o que diz a cartilha da revolução.  

Todas as vozes que “surgem” nos relatos, conversas e entrelinhas sobre os fatos 

vividos nesse período dão ênfase à característica coletiva das experiências realizadas na 

diocese desde a sua efetiva implantação. Vida de irmãos, partilha de alegrias e sofrimentos, 

caminhada, comunhão, mutirão, conscientização, dentre outras, são palavras recorrentes 

nos discursos que emergem da memória e do coração, algumas vezes guiados pela razão, 

outras pela emoção. Aprendeu-se não apenas a se formular perguntas de maneira racional, 

organizada e com clareza, sobre a vida, a sociedade, o homem mas principalmente passou-

se a fazer estas perguntas que antes nem eram aquecidas nas entranhas do cérebro pelas 

idéias e pelos ideais. Aprendeu-se a perguntar. Aprendeu-se a lutar pela audiência das 

perguntas através do diálogo aprendeu-se principalmente a se acreditar e buscar transformar 
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estas perguntas agora tornadas públicas em metas e ações a serem realizadas. Acreditou-se 

na vida e na libertação, dizem algumas vozes. Outras enfatizam a criação de uma vida nova 

a partir da chegada do bispo, não apenas pela sua chegada mas pelo exemplo de luta e 

coerência que ficou demonstrado em sua caminhada. O raio de influência das ações 

educativas realizadas pela diocese nas paróquias, e em específico na paróquia de Crateús, 

ultrapassou os seus limites, se é que havia limites. Alguns professores e estudantes das 

redes públicas e privadas conseguiram se organizar e lutar pelos seus direitos motivados 

pelas lutas empreendidas sob a orientação de Dom Fragoso.  

Buscava-se instruir os agricultores e auxiliar na criação de sindicatos. Iniciou-se um 

debate educacional e a partir deles uma tentativa de “diálogo” com as elites locais – Dom 

Fragoso teve essencialmente coerência e coragem. 

Dom Fragoso teve fortes influências para a realização de seus trabalhos. Primeiro 

veio o exemplo dos pais, agricultores pobres do sertão paraibano, que, mesmo frente as 

necessidades materiais, educaram os filhos tendo como base fortes valores advindos de uma 

densa cristã. Nunca se afastaram de uma vida primada pela dignidade e pelo amor fraterno. 

Essa experiência deixou intensas marcas no caráter e personalidade de Dom Fragoso. 

Em seguida veio a influência dos trabalhos realizados quando auxiliar da JOC –

Juventude Operária Católica. Nesse período voltou a se defrontar com realidades que 

conhecia desde a infância e que não encontravam repercussão nos tradicionais “corredores 

e salas” do seminário. Fortaleceram-se os seus ideais que encontraram uma razão 

sistemática no método guiado pelas ações do ver, julgar e agir – método utilizado pela JOC.  

Como terceiro elemento decisivo para a sedimentação de seus projetos, tem-se a sua 

participação em todas as etapas de realização do Concílio Vaticano II. Momento crucial 

para uma redefinição das orientações e práticas da igreja católica que buscava se aproximar 

dos problemas terrenos e não apenas se preocupar com assuntos e questões celestiais. 

Dom Fragoso assume os trabalhos na Diocese de Crateús motivado e movido 

principalmente por essas concepções, vivências e compromissos de construção de um 

mundo melhor. 

Essa forma de trabalho, realizada através de ações educativas, como as Semanas 

Catequéticas e o MEB – Movimento de Educação de Base, apesar das perseguições, 

prisões, embates e conflitos, contribuíram para  a construção de uma consciência crítica no 



 120

meio popular; para uma mobilização em prol da efetivação de uma sociedade justa e 

humanitária e para o nascimento de uma igreja popular e libertadora nos sertões de 

Crateús. 

 Vale ressaltar que, por conta desta forma de trabalho e da crença na construção de 

uma sociedade igualitária, feita pela força e pela coragem dos oprimidos, e não surgida 

como um favor advindo da “benevolência” dos potentados, muitas foram as perseguições; 

alguns leigos e religiosos foram presos e torturados, outros, por serem estrangeiros, foram 

“devolvidos” aos seus países de origem e o próprio bispo (acusado de ser comunista e 

denominado: o bispo vermelho) durante onze anos ficou impedido de utilizar os microfones 

da rádio da cidade. 

Mesmo diante de tantas perseguições e provações, Dom Fragoso nunca se intimidou 

nem se entregou as benesses acenadas pelo poder, e a formação humana, através de ações 

educativas e evangelizadoras, realizadas de maneira crítica e emancipatórias, foram como 

afirmamos anteriormente, a sua grande aposta neste embate – sendo mesmo um dos marcos 

e símbolos de resistência do rosto de uma Igreja que optou pelos pobres, e procurou 

constituir-se popular e libertadora.  

Pois esse homem que animou essa luta, essa caminhada, desde a madrugada do dia 

12 de agosto de 2006[madrugada esta entre o dia do estudante e o dia dos pais – duas 

forças que ele muito estimava], não está mais de corpo presente entre nós, mas a sua luta e 

as lutas que as suas ações e idéias inspiraram permanecerão eternas entre nós, mesmo que 

hoje, e não é de hoje, muitos tenham beijado o rosto popular e libertador da igreja por ele 

defendida, não por trinta moedas como um histórico traidor, mas por maiores quantias de 

moedas, cargos e benefícios. 
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