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RESUMO 
 

 
Nesta pesquisa, Memórias e Histórias de Quilombos no Ceará analisamos inicialmente as 

condições de entrar nos espaços quilombolas de maneira íntima, isto foi possível a partir da 

valorização da empiria, assim conseguimos entrar nos territórios podendo contar com o 

patrimônio cultural e as subjetividades. Utilizando os objetos-instrumentos da memória, 

oralidade e fotografia no campo específico das comunidades remanescentes de quilombos do 

Minador, Bom Sucesso e Cumbe, fomos descobrindo especificidades e ousamos penetrar em 

fatores que são silenciados ou negados na historiografia cearense, vimos o quanto isto tem 

custado aos atores histórico-sociais afrodescendentes no Ceará. Estes merecem e devem a 

partir de seus próprios olhares contar suas histórias. É importante conhecer sobre o que eles 

próprios teorizam, sobre o que significam as remanescências e reminiscências quilombolas, e 

como estes atores histórico sociais se encontram nos diversos contextos que os inclui ou, 

poderíamos dizer, exclui. Negro no Ceará não é sinônimo de descendente de ex-escravizados.  

A essência da idéia da escravização perdura nas peles dos pretos e pardos cearenses trazendo 

sérios prejuízos na vida cotidiana destes. Há necessidade de uma revisão de pontos e lacunas 

na historiografia cearense a fim de que a exclusão histórica dos negros no Ceará perca seu 

espaço nos registros historiográficos.  Os estudos realizados nestas três comunidades 

remanescentes de quilombos evidenciam pontos e lacunas que negam, ou marginalizam os 

pretos e pardos em sua relevância no processo histórico da construção deste estado. A 

necessidade de incluir estes atores de forma responsável e com justiça histórica e social é 

visível para quem não fechar os olhos para o social, o econômico e o cultural cearenses. 

 

 

Palavras-chave: história oral; quilombos; memórias. 
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ABSTRACT 

 

 
In this research, Memories and stories of quilombos in Ceará, we first analyze the means to 

enter the quilombo areas in an intimate manner, which was possible due to the value given to 

empiric data. Therefore, it was possible to enter the territories and to rely on the cultural 

heritage and the subjectivities. In order to achieve that goal, we specifically used memories, 

talks, and photographs as tools in the remaining quilombo communities in Minador, Bom 

Sucesso and Cumbe. We managed to unearth specificities and we were challenged to gain 

access to factors which are silenced or denied in Ceará historiography, and were thus able to 

witness the disturbing impact for the social-historical African descendants in Ceará. These 

actors deserve to and must give a detailed account of their stories from their own perspective. 

It is important to acknowledge their own theories about what is the meaning of the quilombo 

remains and reminiscences and how these social historical actors gather in the various 

contexts where they are included or, if we may say, excluded. Although being a negro in 

Ceará is not synonymous with being a descendant of an ex-slave, the essence of the idea of 

slavery remains in the skin of the Blacks and Pardos from that state, which brings serious 

harm to their quotidian life. There is a necessity to revisit the points of view and the gaps in 

the historiography of Ceará in order for the historical exclusion of the Blacks to lose their 

space in the historiography records. The studies conducted in these three remaining quilombo 

communities highlight points of view and gaps which deny or marginalize the Blacks and 

Pardos in their relevance in constructing the historical process of this state. The need to 

include Blacks and Pardos in a responsible manner and with social and historical justice is 

visible for those who do not intend to close their eyes to the social, economic and cultural 

way of life in Ceará. 

 

 

Key-words: oral history; quilombos; memories. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em atenção ao rigor metodológico, imprescindível numa pesquisa científica 

subordinada pelos parâmetros acadêmicos, inclusive capaz de superar barreiras, 

contratempos, através da investigação, análise, leitura dos dados e materiais coletado. E, 

assim poder aprofundar criticamente nossa perspectiva, frente a conceitos, acontecimentos 

históricos e a relação deste com a diversidade, especificidade e riqueza cultural de 

ascendência africana, que perpassam o tempo e o espaço, em território cearense, nas mais 

diversas situações. A fim de atender a perspectiva proposta construímos tanto instrumentos de 

pesquisa diversos, como adotamos uma postura investigativa flexível, com o propósito de 

adequar-se ao caráter e a especificidade do objeto de pesquisa.  

A busca de referências sobre a temática em questão foi indispensável, apesar de não 

termos encontrado um número inexpressivo, diferente da expressiva e significativa referência 

encontrada do contexto não sistematizado cientificamente, a o qual consideramos valoroso, o 

campo da empiria. Em consonância com a proposição pesquisa e em uma dinâmica relacional 

intrínseca entre memória, oralidade e fotografia.  

A escassez de documentos escritos ou a total falta destes em alguns momentos e até 

mesmo fatores como o personalismo de alguns relatos, contribuíram para a construção da 

prática investigativa recorrer-se a história oral, logo compreendemos que esta foi uma escolha 

eficaz, no registro das lembranças faladas, servindo inclusive de estimulo para produção da 

narrativa.  

O registro das entrevistas, depoimentos, “silêncios que falam”, subjetividades 

criaram a possibilidade de escutas e falas dos cotidianos, o que acabou contribuindo e  

facilitando o conhecimento e reflexões sobre as comunidades estudadas. O público e o 

privado em detalhes que se confundem. O registro de falas dos atores sociais “oralistas” 

permitiu ao longo do desenvolvimento da pesquisa, o exercício da intuição e criatividade que 

sem o qual o envolvimento no processo investigativo seria distanciado e frio, foi necessário e 

pertinente o envolvimento para desvendá-lo. 

O registro fotográfico presente de diversas formas e variados sentidos, em uma 

diversidade de possibilidades de aplicações provou sua riqueza, e mais, sua relevância, 

indispensável nesta tese. A fotografia neste trabalho é: discurso imagético, repertório 

histórico e patrimônio cultural (patrimônio pensado como parte da constituição de identidade 
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coletiva); documento do discurso não verbal. A fotografia teorizada dentro do conjunto serviu 

aqui também como um registro descritivo do patrimônio cultural. 

A metodologia aplicada precisou ser eficaz, os conceitos e instrumentos mais 

precisos. Assim fomos a campo, valorizando a empiria, adaptando o uso de elementos que 

precisaram ser objetos primeiro para em seguida serem recursos metodológicos eficazes não 

deixando de serem objetos ao que se percebe no corpo do trabalho a fotografia, memória e 

oralidade. 

Todo este processo se fez necessário, porque trabalhar a histórias dos 

afrodescendentes no Ceará se revelou no percurso de nossa pesquisa como um grande 

problema, pois negro no Ceará, a priori não existe. E quando existe é sob emblemas ou 

estereótipos, excluídos do contexto histórico cearense, que de fato constituíram desde a 

colonização até a contemporaneidade negra do século XXI. 

Este quadro da história do Ceará precisa ser “repintado” de forma que apareçam as 

histórias das vidas cearenses sem exclusão e negação da negritude. Esta exclusão tem sido 

fonte de diversos problemas que se revelam nas escolas, nas ruas, nos botequins, nas famílias, 

nas empresas, nos clubes e mesmo nas academias, enfim, em locais onde pessoas no convívio 

social se encontram precisam ser respeitadas e valorizadas. 

Qual é professor (a) de história que nunca passou por situações constrangedoras 

decorrentes de preconceitos sobre a etnia negra? Qual criança negra não tem história para 

contar sobre preconceito de cor em sua vida escolar?  

Nesta “terra da luz“ que se vangloria pela libertação dos escravizados antes de todos 

os outros estados brasileiros, falta saber que personagens foram estes e saber que eles o não 

existiram compartimentados da formação deste estado. 

 Como fazer então para trabalhar histórias dos afrodescendentes no Ceará? Diante de 

tantos esquecimentos, negações, marginalizações e exclusões da participação destes agentes 

históricos que também foram construtores deste Estado e continuam fazendo parte do 

cotidiano que ainda carrega fortes resquícios do resultado de escravizações em grande parte 

camufladas, ou melhor, a margem do sistema imposto dominante eurocêntrico, que aqui 

perdurou legalmente da colônia ao império brasileiro. 

Ao considerar relevante, em nossa investigação, estimular debates, reflexões, 

pesquisas, criar melhores condições de pesquisa a estudiosos nos campos da história, cultura, 

educação e artes negras no Ceará. Estamos nos propondo a trabalhar, no sentido de estimular 
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o desenvolvimento de estudos e contribuir para criação e produção de instrumentos 

interessantes, cujas perspectivas metodológicas sejam voltadas para as  questões específicas, 

isto é, uma ação epistemológica voltada para a reflexão e análise de conceitos e significados 

atribuídos aos afrodescendentes inseridos nas relações sociais  no espaço e tempo cearenses, o 

fato que vem sido historicamente negado. 

 Quando da produção de investigação no mestrado estivemos preocupados os 

aspectos relativos a artes1. Neste momento, temos um novo foco, pois as questões que nos 

instigam, agora, estão mais voltadas para culturas e identidades em construções históricas de 

afrodescendentes no Ceará, e mais detidamente nas comunidades remanescentes de 

quilombos escolhidas: Minador, Bom Sucesso e Cumbe. Estas se destacam no corpo do 

trabalho são dados. Instrumentos que direto ou indiretamente dão sentido e direção à nossa 

pesquisa que é histórico-cultural e teórico-metodológica.   

Localizada na região serrana, extremo sul do Ceará, de onde ouvimos notícias no 

decorrer do trabalho de mestrado, de casos de crianças e jovens negros, vindos desta região 

para servirem as pessoas mais abastadas, nos engenhos de rapadura e outras funções. O pai de 

nosso biografado era uma destas crianças, não conhecia os pais, e se casou com uma jovem, a 

mãe de José Cassiano, que provinha também desta região. Foi cenário histórico que se formou 

a família de José Cassiano em condições de subalternização e exploração da família Teles. 

Escolhemos, ainda, mais duas comunidades negras rurais: Bom Sucesso e Minador 

no município de Novo Oriente-Ceará, na região dos Inhamuns; e Cumbe, no município de 

Aracati, litoral; assim podemos ter uma posição serra/litoral e traçar um olhar de comparação 

sobre a problemática da história do remanescente de quilombo em regiões diferentes. As três 

têm muitas coisas em comum e apresentaram muitas semelhanças no processo da pesquisa.   

Adquirimos alguns dados e materiais dessas comunidades, quando estivemos no 

campo de pesquisa, nestas comunidades, os já mencionados materiais coletados fizeram parte 

do que precisamos para trabalhar na primeira fase da nossa pesquisa que consistiu na 

catalogação, seleção e análise dos dados, o que não satisfez; devido a tantas dúvidas e tantas 

lacunas, precisamos repensar e trabalhar mais com a ajuda de observações considerando 

subjetividades e valorizando a empiria. A comunidade, as pessoas não eram mais objetos de 

estudo, mas sujeitos na pesquisa.   

                                                 
1 História, Cultura e Memória numa Epistemologia Pedagógica de Olhar Estético (2005). 
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Precisamos voltar ao campo com novo olhar, foi de grande ajuda no processo da 

pesquisa os recursos da memória, oralidade e fotografia, agora acompanhados das 

fundamentações e teorizações bibliográficas sobre as quais já havíamos iniciado estudo nas 

pesquisas anteriores às três comunidades antes de chegarmos ao campo desta vez com novo 

olhar, um outro enfoque, mas aproveitando os dados, as experiências e conhecimentos 

adquiridos nos momentos anteriores. 

A memória, oralidade e fotografia na pesquisa em conjunto constituem ainda um 

problema conceitual de natureza epistemológica para o uso no estudo de comunidades de 

quilombos do Ceará.  

 Outra questão, talvez a mais relevante, as especificidades do Ceará, mesmo tendo 

havido o escravismo na cana de açúcar, rapadura, gado, algodão, café e outros produtos, 

alguns exportados, a presença da mão de obra “livre” e a marginalização do Siará Grande, do 

sistema colonial europeu inscreveu nesta história idéias a partir de referenciais externos, com 

graves negações a uma história própria, a partir de realidades cearenses. Esta é uma questão 

que tem emergência de ser cuidadosamente trabalhada e reescrita, o que remete muito mais do 

que esta tese. 

A fala quando é emitida ela já foi pensada; o pensamento sempre vem de inúmeros 

tipos e graus de experiências, aprendizagens, percepções e estímulos. Por isso 

compreendemos o porquê da importância de uma triangulação dos recursos da memória, 

oralidade e fotografia no campo. Valorizando a empiria de maneira consistente e 

contextualizada é relevante em nossas pesquisas, em uma metodologia de trabalho com e 

sobre afrodescendentes preocupada em refletir novos enfoques possibilitando espaços para 

uma nova história cultural do Ceará. 

No percurso de nossas pesquisas no campo compreendemos o quanto a presença dos 

elementos: memória, oralidade, e fotografia em seus conceitos prescritos, foram se 

desarmonizando com as realidades locais; ao mesmo tempo compreendemos a importância e 

necessidade de teorizar a fim de se poderem conceituar epistemologicamente estes recursos 

metodológicos de nossa dissertação de mestrado que passaram também a objetos em nossa 

tese de doutoramento.    

A relevância de uma cuidadosa escolha e utilização da bibliografia para tornar nossas 

teorizações mais consistentes e fundamentadas por outras vias não nos permite esquecer a 

necessidade de um posicionamento crítico diante das construções dos conhecimentos sobre 
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africanidades brasileiras e seus referenciais. A empiria no campo não é analisada, estudada 

sendo isolada de conhecimentos científicos epistemológicos, para isso precisamos de ajuda, 

principalmente de referenciais, mesmo que sejam para contrariar, duvidar, ou mesmo reforçar 

nossos pressupostos, procedimentos e sínteses. 

Os nossos objetos recursos: fotografia, memória e oralidade, foram revistos a partir 

do pensamento inserido nas culturas, nas histórias de vida, na educação, no tempo e espaço 

das localidades estudadas e também na diversidade de material, colhido no local. 

 Além de tudo isso, o caráter subjetivo do material coletado em dialogo  com nossa 

criatividade estão presentes, em nossa metodologia, como destacamos anteriormente, urge a 

necessidade destacar especificidades e particularidades, categorias  relevantes para tratar a 

questão de afrodescendentes no Estado do Ceará. 

Quando imaginamos a triangulação de nossos objetos/recursos, é por que de fato eles 

pedem isso, uma vez que interagem como se fossem um organismo. No campo em nossas 

entrevistas, conversas informais ou depoimentos emocionados, exaustivos, agradáveis, 

interessantes ou não, esses elementos se harmonizam, e mostram sua cara, suas identidades, 

situações e confusões. 

Em estudos anteriores a esta tese, mas nesta mesma linha de trabalho sobre 

afrodescendência, vários conceitos surgiam contrariando ou apenas se limitando a utilização 

daqueles usávamos como recursos metodológicos, memória, oralidade e fotografia entre 

outros, o que nos fez pensar nas epistemologias nas gêneses em torno desta temática como 

algo necessário de ser estudado com mais dedicação, de maneira que pudesse satisfazer 

nossas necessidades de busca de indagação em torno desta temática. 

Um bom exemplo e a fotografia de Kossoy (1999), que apresenta um processo 

organizado até chegar ao clic, isso não acontece com a fotografia dos lugares de nossos olhos, 

em nosso caso o raciocínio a compreensão da fotografia não acompanha a lógica deste autor. 

Ela tem outro sentido em sua gênese e em seu significado. A fotografia por vezes apresentada 

apenas como ilustração desperta aos leitores outros interesses, por vezes permite outras 

interrogações. Em algumas situações os depoentes acrescentam às fotografias os seus jeitos.     

Uma mesma fotografia não tem a mesma interpretação, o mesmo enfoque por dois 

oralistas diferentes. As rememorações partem dos referenciais locais e estes se apresentam de 

maneira que não demonstram ser conhecidos ou compreendidos por parte dos autores da 
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bibliografia consultada até então. Isto, ao que me parece é um dos significativos fatores das 

dificuldades de adequações. 

 As falas dos oralistas não se concluem em si próprias elas trazem silêncios, lacunas, 

emoções, mímicas, que a completam, lhe dão significados, assim como a presença no campo a 

valorização da empiria, permitem uma subjetividade e criatividade mais segura mais rica de 

compreensão da complexidade das relações, ações e construções humanas nos tempos e 

espaços.  

A triangulação da fotografia com a memória e oralidade coloca estes elementos no 

patamar de igual importância um perante o outro. E nestes recursos que passaram a ser 

objetos, na medida em que estão sendo estudados e experimentados, funcionam como se 

juntos formassem um organismo que tem como proposta interagir, de maneira adequada e 

eficiente a possibilitar que nessa metodologia com uma epistemologia histórico-cultural, sobre 

comunidades quilombolas ou remanescentes de quilombos, nos proporcionam bons resultados 

nesta pesquisa. 

Ao estudarmos populações e comunidades que apresentam especificidades 

semelhantes às que temos nas comunidades do Cumbe, Minador e Bom Sucesso, ao que 

percebemos no decorrer de mais de dois anos é preciso compromisso, dedicação, e a 

compreensão de saber que vale a pena trabalhar contra o esquecimento e marginalização 

histórica das comunidades remanescentes de quilombo deste estado.  

Pois as dificuldades que surgem são muitas, constantes e diversas como: limitações 

econômicas, descasos por parte de instituições e de pessoas por achar que as coisas devem 

ficar como estão, dificuldades pela escassez e tipos de documentos. Estas comunidades 

anunciam problemas, necessidades materiais básicas passando por preconceitos, até questões 

identitárias. Assim precisamos e queremos contribuir com a mudança deste quadro que se 

afirma como realidade incômoda e com mudanças de lentidão secular.  

Fizemos estudos considerando detalhes específicos do campo, as reflexões dos 

autores que consultamos no processo da pesquisa, e ainda as consideráveis discrepâncias 

destas teorias em relação a estes lugares, estas vivências, estas realidades são no mínimo 

sedutoras, junto à emoção do enfrentamento e do exaustivo esforço tivemos resultados 

compensadores nos cotidianos com revelações e percepções. 

Em comunidades como estas que, até então mostram evidências de significativa 

exclusão do socioeconômico e do cultural implantados, identificamos coisas empurradas de 



15 
 

fora para dentro, isto é, verdades, costumes, sentidos de coisas que via de regra são estranhas 

e desfavoráveis aos afrodescendentes, vão invadindo seus territórios. 

Suplantando as condições de adquirir a riqueza do acervo informativo que compõem 

verdades históricas desta significativa população que trabalhou e trabalha na construção 

econômica, social, política e cultural do Ceará. 

Para a realização de um estudo, mais apurado e minucioso à compreensão do sentido 

das exclusões, um melhor conhecimento sobre as verdades destas tramas a partir dos atores 

desta história, estes que desde o limiar da história do Ceará, sempre mostraram significativa 

participação em diversos segmentos. Pelas observações e análises que vimos fazendo a mais 

de dois anos; compreendemos a necessidade de ser, muito bem pensada a complexidade de 

trabalharmos uma cuidadosa metodologia nas comunidades quilombolas do Ceará para assim 

descobri-las e anunciá-las. 

Estas comunidades geralmente compartimentadas de um contexto sócio-econômico 

maior como: tipo de ocupação. As atividades que realizam pela produção da sobrevivência 

sempre acontecem dentro de seus territórios. O lazer atualmente tem sido complicado, há 

algumas décadas ele acontecia dentro da própria comunidade, hoje vem sendo suplantado e a 

condição de comprar o lazer de fora não existe, o tradicional a cada dia vem sendo submetido, 

até ao ridículo, principalmente pelos mais jovens influenciados por, como já nos referimos, 

idéias empurradas de fora para dentro.  

Trabalhar esta problemática é contribuir com a diversidade histórico-cultural, com a 

inclusão do negro e do afrodescendente na história do Ceará; e a valorização de identidades de 

cearenses assim como um maior conhecimento de nossas histórias; tudo isto é também uma 

questão epistemológico-educacional.  

Para realizar esta pesquisa precisamos criar condições, instrumentos que 

possibilitassem construir textos e saberes histórico-culturais, valorizando a riqueza de práticas 

cotidianas de valores e identidades de povos com especificidades que até então não foram 

reconhecidas e reveladas de maneira satisfatória, a um conhecimento que venha cumprir com 

seriedade à compreensão do sentido das formações humanas, na complexidade das relações 

dos fazeres e dos poderes que tiveram o limiar sua gênese em acontecimentos de 

aproximadamente quatro séculos passados e foram daí processando suas histórias nas 

diversidades e especificidades de seus lugares. Em nosso caso, nos lugares de espaços 

cearenses. 
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Hoje a história escrita apresenta consideráveis fragilidades, no sentido de ter 

condições de contribuir com esclarecimentos necessários para que haja uma relevante 

utilização dos conhecimentos experimentados por povos como os que viveram realidades 

análogas às da Comunidade de Bom Sucesso e Minador, localizada no município de Novo 

Oriente-Ce, na Região dos Inhamuns; assim como a comunidade do Cumbe no município de 

Aracati e tantos outros lugares de concentração  de afrodescendentes, comunidades 

remanescentes de quilombos que já foram mapeadas, reconhecidas ou mesmo as que existem 

de fato, mas não são reconhecidas de direito. 

Cientes do pouco tempo e das condições de realização, esta pesquisa não se 

preocupará em dar noticias, mapear todas as comunidades quilombolas do Ceará, o que nos 

seria muito interessante, mas sabemos de nossas limitações. Destacaremos para estudo detido 

apenas três comunidades: Minador e Bom Sucesso, no município do Novo Oriente, nos 

Inhamuns, oeste do Estado, fronteira com Piauí; Cumbe-Aracati, norte do Estado, Região 

litorânea. 

A partir da localização temporal e espacial, já seria uma forma de começar 

noticiando que os negros e afrodescendentes, sempre estiveram e ainda estão presentes em 

todos os tempos e espaços cearenses. Considerações que favoreceram as escolhas das 

comunidades eleitas perante tantas; o fato de já termos tido em relação a elas, em outras 

ocasiões algum estudo, notícias e  maiores possibilidades e vias de comunicação.  

Com isso nos interessa, ganhar tempo, já tendo nortes, direções do conhecimento 

histórico. Assim nossas análises e reflexões mesmo com novos olhares, foram possíveis, 

tendo que enfrentar menores percursos para encaminharmos os processos de novas produções, 

centradas em novos objetos. 

Em situações e proporções diversas, tivemos contatos com as comunidades 

escolhidas. Aconteceu que, quase em conclusão da pesquisa de campo do mestrado 

começamos um outro trabalho dentro da mesma problemática do que estávamos pesquisando 

no mestrado, um Projeto de Revitalização da Cultura Negra, financiado pelo Banco Mundial, 

e apoiado pelo Projeto São José, idealizado pelo prof.º Henrique Cunha, meu orientador; isto 

ajudou significativamente, contribuindo para que a fundamentação e teorização de nossa 

dissertação, ficasse mais consistente; daí escolhemos  o Bom Sucesso e Minador, os quais 

citamos e situamos em parágrafo anterior. 
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Além do que já vimos no mestrado, o que gerou inicialmente a problemática desta 

tese, e a escolha da primeira, e da segunda, comunidades remanescentes de quilombo 

trabalhadas; a escolha da terceira comunidade, o Cumbe, foi por conta do contato e convites 

que tivemos de uma  pessoa de liderança  neste espaço, o qual conhecemos por ocasião do 

I Colóquio Internacional e VI Encontro Cearense de Historiadores da Educação. 

Buscamos uma melhor compreensão das gêneses, processos históricos e condições 

de existência na contemporaneidade destas populações; o que reforçou a necessidade de 

desenvolvermos essa tese de doutoramento. Quando esbarrávamos com os conceitos, os 

instrumentos, as maneiras clássicas para se trabalhar especificidades que não conseguimos 

adequar a metodologias prepostas, impregnadas de conceitos absoluta ou parcialmente 

desconectados às nossas propostas de buscas; então resolvemos começar por trabalhar com 

instrumentos e conceitos, condizentes com as realidades que nos propomos estudar e 

compreender no campo as comunidades destacadas. 

 O possibilitar a compreensão, o porquê da necessidade de criar condições para 

realizar estas pesquisas, estudos necessários para produzir conhecimentos históricos que 

possam ser úteis a uma formação humana mais rica de compreensão sobre as diversidades 

culturais, as identidades, os valores e também de reconhecer a importância de quem  produziu 

um percentual significativo às  riquezas materiais do Estado, pelo menos é o que vimos 

intuindo em relação a estas comunidades remanescentes de quilombos  sobre  as  quais  temos  

buscado conhecer. 

No cotidiano das ações e relações, essas pessoas solucionavam problemas de maneira 

inteligente, o que acontecia com certa freqüência por conta das condições precárias de 

trabalho. Em relação à produção material eles ocuparam sempre a posição de submetidos e 

explorados, durante séculos. Esta é uma questão histórica que, as vezes se  confunde com  

uma  realidade  incontestável. 

 Tudo isto foi percebido, mas superficialmente, pois as essências os sentidos, mesmo 

os dados, se encontram nas memórias, que em ocasiões diversas aparecem nas entrelinhas das 

comunicações por vezes até contraditórias, nas relações que ainda continuam não satisfatórias 

no contexto das suas condições de produção e  pior de valores e identidades meio que  

confusos.  

O que está posto, no senso comum, nas produções científicas, como verdade histórica 

para os afrodescendentes neste estado contribui ao esquecimento ou negação de memórias, 
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sentidos de vidas, que ao invés de fazerem seus sujeitos orgulharem-se de suas histórias, 

repassando a importância e o valor dos conhecimentos, realizações e ações, incentivam a eles 

perderem-se, desvalorizando memórias que vão sendo esquecidas, sem desejo ou 

oportunidade de rememorações. 

Os velhos e velhas guardiões de verdadeiras preciosidades, necessitam ser 

compartilhadas como exigência necessária para se conhecer essa trama que envolve a séculos  

histórias como as do Sítio Riacho Seco e proximidades, e das comunidades do Bom Sucesso e 

Minador, assim como o Cumbe ainda não se ocuparam em partilhar de uma produção 

historiográfica que se debruce na especificidade das realidades vividas por atores sociais que a 

séculos começaram e ainda não deixaram de ser negados, desconhecidos. É preciso que eles 

sejam conhecidos de fato e sendo seus próprios referenciais passem a serem reconhecidos. 

As narrativas, em nossa pesquisa, no ato de historiar com nossas propostas 

metodológicas, junto à epistemologia da ciência histórica, enfim, procurando clarear nossa 

intencionalidade histórica, não conseguimos compartimentar, narrativa, tempo e espaço em 

sessões distintas e conceitos independentes. 

O tempo das narrativas acontece, nos mais variados espaços. A abstração ou 

objetivação do tempo e espaço que se apresentam nas narrativas, já dariam uma tese. Não 

pretendemos nos aprofundar nesta questão, mas trabalhamos com narrativas de maneira 

despreocupada de acordo com as nossas necessidades e possibilidades. 

Temos ciência de que elas estão impreterivelmente no processo de nossa pesquisa; 

narrativa, pensados como integrados ao tempo e ao espaço, e impregnados nas suas 

localidades e com suas especificidades e particularidades. 

Nesta investigação, compreendemos necessidade de valorizar as memórias 

particulares e coletivas. Queremos que as pessoas falem por através suas próprias expressões 

vocabulares e assim rememorem acontecimentos vividos. Temos como referência para esta 

perspectiva reflexiva, o pensamento de Stern, para este autor a finalidade da lembrança é 

reparar o passado de cada pessoa do seu jeito próprio. O que for desinteressante é descartado, 

e que não, agradável é modificado, o confuso é clareado, o banal é elevado à hierarquia do 

extraordinário, assim é formado um quadro novo, sem a menor intenção ou desejo consciente 

de falsificação. (Stern, 1957). 

As lembranças dos indivíduos e das coletividades das localidades que estamos 

trabalhando, não se apropriam da lógica do pensamento de William Stern. Neste não se 



19 
 

percebe um processo de simplificação da mimese favorável ao bem estar desses sujeitos. As 

coisas relativas às gêneses são muito facilmente confusas; as questões são pouco claras, 

complicadas, geram problemas que são refletidos nas identidades, nas relações e bem estar 

social.  

Esta questão das lembranças de remanescentes de quilombos, ao que vemos, 

demonstra fatores sociais e históricos que levam estas populações a um desejo consciente de 

falsificar suas gêneses, estas se confundem com ideologias maniqueístas, longe de serem 

culturas ou terem raízes afrodescendentes. 

 Passando assim a ser algo preferivelmente descartável ou irrelevante à construção do 

bem estar, individual e coletivo, chegando ao ponto, às vezes, da negação a si próprio; uma 

fuga enganosa em torno de tais questões, o que gera muito mal estar social e perdas culturais 

Como lançar as nossas indagações? Precisamos limitar nossas buscas, no mundo 

infinito do conhecimento mesmo sabendo o que queremos; oralista2 não está preocupado com 

isto, e nem queremos que ele se ocupe disto. Daí, partindo destas questões.  Pudemos perceber 

que a fotografia veio no decorrer de nossas coletas no campo, contribuindo significativamente 

em vários aspectos. A direção e delimitação do tema, com riqueza de detalhes, foi 

destacadamente um aspecto interessante conseguido com o uso do instrumento fotografia. 

Dependendo do depoimento do oralista ela ultrapassa o esperado o que está posto na 

imagem explicitada. Por exemplo, numa fotografia que uma de nossas depoentes de uma 

comunidade, Minador, Novo Oriente/CE fez questão de trazer de volta de São Paulo-SP só 

para me mostrar, a imagem apresentava as rainhas do futebol, de um time que existiu a várias 

décadas. Esta estimulou uma rica conversa com interessantes informações sobre esportes, 

relações sociais, tipos de lazer. 

 Desta foto surgiram informações como a morte de um rapaz jogador, no campo, na 

hora do jogo e todas as conseqüências do ocorrido, as conversas, o ritual do enterro; o forró 

que acontecia depois do jogo; tipos de instrumentos musicais, como era a festa, quem 

participava. No final explicou por que hoje não tinha mais nada daquilo ali. 

Este é um exemplo prático do uso da fotografia estimulando a memória e dando 

direção a oralidade. O trabalho focaliza três comunidades negras, uma litorânea e duas 

serranas. 

                                                 
2 Esta expressão é um neologismo cunhado pela autora. 
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O capítulo 1 apresenta o esforço teórico metodológico de explicitação e integração 

das categorias utilizadas neste trabalho. 

O capítulo 2 trata da explicitação dos objetivos do trabalho e do sentido deste na 

minha carreira acadêmica. 

O capítulo 3 faz uma apresentação das três comunidades de remanescentes de 

quilombos estudadas. 

O capítulo 4 faz uma revisão da história do Estado do Ceará integrando e destacando 

a presença dos atores negros dessa história. 

Nas conclusões apresentamos uma síntese crítica da tese e um balanço das atividades 

de pesquisa realizadas e nossa visão da contribuição histórica sinalizada. 

O lugar, as paisagens, o clima, os sons, as coisas não ficavam simplesmente sob 

nossa observação, ocorreu que convivemos, nos inteiramos e mais do que o mencionado as 

pessoas da comunidade e suas memórias nos deram rumos, atuaram permitiram que os 

pensamentos fossem elaborados sobre si próprio, sobre suas próprias histórias, suas culturas.  

Seguimos do privado ao público; por indução ou dedução os pensamentos e os fatos 

minados das pessoas com subjetividades, lacunas e desordem da lógica científica esperada 

para garantir textos escritos, satisfatórios ao sentido acadêmico. 

Assim juntos desenvolvemos uma metodologia que concatenou memórias, 

subjetividades, empiria, fontes escritas e iconográficas com criatividade e lógica cientifica 

acadêmica dentro dos contextos das comunidades estudadas. 

O mais relevante entre todos os instrumentos, objetos, fatos ou sujeitos trabalhados, 

sem sombra de dúvidas foram as pessoas das comunidades. Mas o destaque vem para aquelas 

que contribuíram diretamente sendo depoentes ou entrevistados no processo da pesquisa. 

Agradecemos e reconhecemos importantes atores nesta nossa caminhada. Com 

carinho e saudades seus nomes ficam registrados como participante que foram no 

desenvolvimento desta nossa tese de doutoramento. 

 

No Minador contamos com:  

Domingas Alexandrina da Silva, nascida em 1935. 

Olavo Alves Ferreira, nascido em 1932. 
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Maria Alexandrina Sales Ferreira, nascida em 1947. 

Maria Ferreira de Sales, nascida em 1956. 

Pedro Alves de Sales, nascido em 1962. 

Apolônia Sales Viana, nascida em 1951. 

 

No Bom Sucesso contamos com: 

Sobral da Costa, nascido em 1925. 

Raimunda Nonata da Silva, nascida em 1920. 

Francisco Soares Campelo, nascido em 1951. 

Irani Moura de Loiola Soares,nascida em 1955. 

Luzia Sobral da Silva, nascida em 1942. 

Maria Gonçalo da Costa, nascida em 1928. 

 

No Cumbe contamos com: 

João Luís Joventino do Nascimento, nascido em 1973. 

Salete Nascimento da Silva, nascida em 1960. 

Raimundo Pereira Ferreira, nascido em 1943. 

Manuel Gonzaga da Silva, nascido em 1945. 

José Correia Calixto Lima, nascido em 1945 

Edite Joventino do Nascimento, nascida em 1953. 

 

           

 



22 
 

CAPÍTULO 01: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Trajetória Pessoal 

Rememorar partes da minha história de vida aqui para mim tem significado de 

refletir silêncios vividos e pensar o tempo, lembrando espaços percebidos no passado, com 

um olhar do presente. As aparentes banalidades do dia a dia compreendidas como atividade 

ou passividade na minha história de vida apresentam-se em sua complexidade no momento de 

lembrar, elaborar e sintetizar algo compreensível ao leitor. 

É interessante explicitar o sentido que estou dando também ao tempo. Considerando 

que não somos compartimentados que o tempo não se rompe, o passado está sempre presente 

e o futuro nunca chega. Não pretendo aqui revelar recompor um passado sem reinterpretá-lo. 

Penso que munida destas idéias iniciais sobre rememoração e tempo me sinto mais 

segura em relação a produzir uma construção onde com escolhas de dados extraídos de 

minhas lembranças organizo de tal forma que eu mesma possa considerar este, um texto 

importante, mesmo sendo composto basicamente de resquícios biográficos desta autora. 

Depois de um complexo repensar tenho em mente uma síntese, na qual minhas 

lembranças de atuação só se efetivam a partir dos meus quatro anos de idade. Nesta época 

passamos de boas para péssimas condições econômicas; apesar da pouca idade deu para 

perceber e registrar nas memórias as situações que decorriam neste período de transição. 

Estava começando meus estudos e devido aos problemas intensos teve que interromper, assim 

como meus irmãos, o que perdurou até meus sete anos de idade. 

Nasci em Fortaleza, assim como meu pai, minha mãe e todos os meus irmãos. Meu 

pai era dono de uma padaria com meu avô. Quando saímos da casa que morávamos, onde 

nasci, fomos morar em um lugar da periferia de Fortaleza, fronteira com Caucaia.  Na minha 

impressão parecia que havíamos viajado para outro país. A vida da família mudou 

sensivelmente, filhos sem estudar e pais sem trabalhar e sem nenhuma renda fixa, só biscates. 

Tínhamos que recomeçar havia falido, minha família que antes possuía propriedades e possuía 

boa condição econômica. Agora precisava criar condições imediatas para sobrevivência da 

família. A crise que provocou à falência teve início com a revolução de 1964.  Ao que me 

consta em lembranças vagas e confusas de conversas das quais eu não fazia parte, pois era 
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muito criança, nos primeiros anos da década de 1970, aconteceram problemas com a 

importação do trigo, com subsídio do governo sobre o trigo. Enfim, falimos. 

Diante do ocorrido fomos obrigados a ir para o lugar que mencionei anteriormente, 

onde passamos quase dois anos. O lugar caracterizava-se por ter uma rica natureza muitas 

plantas e animais, poucos moradores, casas distantes, o que dificultava a comunicação, era 

preciso ter disposição para andar até chegar á casa de alguém. Vivíamos isolados, sem 

transporte próprio, ou dinheiro para pagar algum; só a família e a natureza, muita carnaúba e 

outras plantas nativas do local, faziam a paisagem onde se abrigava uma razoável fauna 

levando em conta a época e a localização. 

Quando corríamos no mato, eu e meus irmãos descobríamos entre brincadeiras e 

sustos, ou até medos, coisas novas que não estávamos acostumados, nem sabíamos que 

existiam quando morávamos em nossa residência anterior. Eram verdadeiros safáris, apesar 

dos cuidados e proibições de nossos pais, foi esse um tempo de muitas aventuras. 

Passarinhos de cores e cantos variados; cobras diversas; lagartas, borboletas; muitos 

insetos e estes ainda se acentuavam no inverno; vaga-lumes enfeitavam a noite; de vez em 

quando aparecia um camaleão, um peba, um tatu. Um dia apareceu uma cobra tão grande, que 

foi um verdadeiro alvoroço, precisamos correr para chamar alguém para ajudar meu pai a 

enfrentá-la, eles usaram pau, fogo e muita agilidade, para conseguirem vencê-la, não foi fácil, 

no final eles estavam cansados e suados, bem agitados, a cobra era muito bonita tinha as cores 

vivas, não sei se era venenosa, nem por que eles acharam que deveriam matá-la, só sei que 

ninguém questionou a possibilidade de não matá-la.  

A água de onde morávamos era salobra, não dava para beber, nem preparar os 

alimentos, tínhamos que ir buscar longe, quase todos os irmãos pegavam cada um, qualquer 

vasilha e saíamos com meu pai e o jumento para pegarmos água. Para mim esta era uma das 

maiores e melhores aventuras, levava uma manhã toda, quando chegávamos minha mãe 

ficava contente, ela coordenava o gasto deste liquido que passou a ser tão raro e 

reconhecidamente precioso nas nossas vidas, principalmente naquele período. 

O alimento, que antes não havia a menor preocupação de onde vinha, passou a ser 

ainda mais difícil que a água. Meu pai procurou plantar, mas não tivemos muito sucesso, 

colhemos poucos legumes, milho e feijão; não sei se pela qualidade e quantidade da água, tipo 

da terra ou outras razões, o fato é que não valeu a pena. 
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Minha mãe resolveu criar galinhas, elas eram saudáveis, punham ovos, quase não 

davam trabalho, só precisávamos limpar o galinheiro e o poleiro, botar água, ajeitar ninhos, 

procurar ovos nas matas, contar à tardinha quando as encaminhávamos ao galinheiro onde 

estava o poleiro cuidar de algum pintinho que se machucasse, o que fazíamos geralmente 

usando o mastruz. 

Estas aves tinham alimentação variada tirada da própria natureza; além do mais 

ciscavam, cacarejavam, cantavam, tomavam banho de sol e de areia, corriam, namoravam e 

espreguiçavam-se; elas viviam de verdade. Eu achava prazeroso observar aquele movimento 

de viveres despreocupados e sem sofrimentos. Algum tempo depois quando observei o 

sistema de vida das galinhas de granja, o que não vou descrever no momento, mas friso a 

minha desilusão em saber que consentimos e contribuímos com tamanha barbárie. 

Retomando as galinhas de minha mãe; quando já tínhamos algumas dezenas de 

cabeças, em uma noite, quando minha mãe estava com meu pai na casa de algum tio ou tia 

resolvendo coisas, roubaram todas de uma só vez. Para a família isto foi um sério problema; e 

agora? De onde tirar nosso sustento. Mesmo não sendo o suficiente, elas rendiam alguns 

trocados, carnes e ovos. Não sei exatamente o que decorreu disso, mas sei que houve 

conseqüências, mexendo com a família, era pouco, mas era tudo que possuíamos, portanto, eu 

diria houve uma segunda falência.  

Voltamos a morar na mesma rua em que morávamos antes. Residimos na casa de 

nossa avó materna. Ao nos instalarmos, a primeira maior preocupação da minha mãe foi 

procurar matricular eu e meus sete irmãos em escolas públicas; naquele tempo em meados da 

década de setenta, não foi fácil arranjar vagas nas escolas públicas. Minha mãe conseguiu 

com a ajuda de antigos amigos da família, aqueles que mesmo com a nossa decadência 

econômica continuaram de certa forma do nosso lado, não como antes. 

Diferente do estado de ânimos de quando estudávamos em escola particular, sem 

exceção, todos estavam querendo voltar para as aulas. Agora o problema da sobrevivência da 

família ainda continuava sendo a grande questão. Não sei como meu pai conseguiu um 

pequeno capital, para investir na embalagem de condimentos, me parece que foi empréstimo. 

Trabalhávamos com: pimenta do reino, alho, erva-doce, cravo, canela, alfazema, pedra-ume, 

marcela e boldo. 

Todos os filhos trabalhavam, na embalagem, na venda ou na produção; muitas vezes 

havia algumas resistências. Dava problema, confusões que sempre acabavam se resolvendo. 
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Todos estudavam, agora em escola pública e passaram a ser mais interessados pelos estudos.  

Estas nossas atividades permitiu agüentar e suprir a família do básico para a sobrevivência 

durante um tempo, sempre apertado; as vendas foram diminuindo, o negócio que nunca foi 

grande coisa, foi substituído por outro. 

Novas esperanças. Passamos a trabalhar com redes de fio de ráfia. Fios bonitos 

coloridos eram enrolados por uma engrenagem de madeira feita com a engenharia nata de 

meu pai. Enrolávamos combinando fios coloridos, antes de serem misturados sempre haviam 

pedidos descomprometidos de opinião, um e outro filho terminava falando sua preferência 

estética, as opiniões eram geralmente consideradas. 

O trabalho não era fácil, passávamos o horário que não íamos para escola, sentados 

tecendo, isto gerava fadiga, dores nos ombros, no pescoço. Este trabalho nos rendeu mais do 

que o das embalagens; compramos até uma televisão. Cheguei a sair com redes para vender 

nas ruas, não tive sucesso. Entre doze e treze anos, andava sozinha nas ruas, apareceram 

incômodos, falei para minha mãe, não voltei mais a vender. 

A ráfia, produto derivado do petróleo, teve sensíveis aumentos de acordo com a 

oscilação do preço do petróleo. Isto terminou prejudicando seriamente o negócio das redes; 

meu pai terminou desistindo quando conseguiu um emprego em uma empresa: Móveis de 

Aço, MOVAÇO. Ele passou alguns anos empregado nesta empresa. Quando foi demitido, eu 

e meus irmãos já estávamos trabalhando fora, quase todos, ainda no primeiro emprego, alguns 

menores de idade sem carteira assinada, não dava para ganhar muito. 

Mas daí em diante todos continuaram estudando e foram melhorando 

economicamente, dando rumos às suas próprias vidas. Sou feliz, orgulho-me de minha 

família. Este percurso sobre o qual foram mencionadas algumas ações sócio-econômicas de 

subsistência da família foi também muito rico em detalhes cotidianos particulares e coletivos, 

os quais não vêm ao caso incluir neste texto, vamos nos deter em acontecimentos ligados 

diretamente à minha vida escolar/acadêmica. 

Quando reingressei à escola, ou melhor, diria quando comecei a estudar, pois antes 

só havia iniciado não tinha entrado nas letras ou números, comecei na alfabetização, sem 

dificuldades, pois, no período que paramos meus irmãos mais velhos me ensinaram as letras e 

os algarismos, até juntar alguns sons com a cartilha de ABC. 

 A escola era meu lugar de lazer; era onde eu recebia elogio; durante um bom tempo 

me deliciei com as merendas escolares, cada uma mais saborosa que a outra. Fazia amigos 
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(as) colegas, estava livre de ficar trabalhando com responsabilidade de adulto, isto só 

acontecia quando eu estava em casa, tinha muita facilidade com as matérias escolares em 

geral. Durante todo o primeiro grau, na companhia maravilhosa de minha irmã mais nova, fui 

sempre a primeira da turma, talvez porque nunca achava nada mais interessante para fazer; o 

que não era igual para minha irmã, ela era boa aluna, mas diferente de mim se interessava por 

outras situações e relações sociais fora da comunidade escolar o que as vezes a levava a um 

certo relaxamento em suas atividades de estudante. 

Entre meus dez, onze anos de idade, na escola, eu brincava muito com minhas 

colegas e meus colegas; aconteceu que chegou um tempo em que estava me sentindo 

impedida de brincar, pois um colega começou a querer me namorar, eu não quis, ele 

continuou com muita insistência, não aceitava um não como resposta, ele me perseguia. 

Fiquei sem saber o que fazer, tentei de tudo para que ele entendesse que eu não queria nada 

com ele; acontece que o garoto não desistia. A situação passou a ser um grande problema para 

mim, pedi ajuda à minha irmã mais velha; um dia ele me pegou a força para me dar um beijo. 

Desde esse dia nunca mais saí da sala que não fosse acompanhada, mesmo assim não 

deu certo o menino, um dia na sala antes da professora chegar, passou a mão no meu cabelo, e 

falou coisas; tive muita raiva; na mesma hora agarrei os cabelos dele, mordia, dava fortes 

beliscões, pesadas, murros e tapas, todas as tentativas frustradas de defesa passiva tinham se 

transformado em uma grande raiva que eu não economizava forças para extravasar, ele não 

deixou por menos; ficamos com alguns hematomas. Professora e diretora vieram apartar a 

briga. 

Nada grave, apenas alguns machucados e arranhões, o caso não chegou aos ouvidos 

de meus pais; não fui nem chamada a atenção. O colega não teve o mesmo tratamento, e o 

melhor de tudo acabou minha preocupação, pude voltar a brincar na escola como antes. 

Quando eu já estava com dezessete anos, ainda não havia namorado ninguém; os 

pretendentes só me agradavam à distancia quando aproximavam-se, o encanto acabava e eu 

preferia ficar só. Acontece que isto começou a incomodar às pessoas; passei a ser chamada de 

freira, vitalina, encalhada, incompetente. Tantas cobranças e críticas passaram a me 

incomodar. Daí um dia peguei minha roupa mais bonita, me arrumei com capricho, estava 

decidida, hoje vou arranjar um namorado e vou ficar com ele. 

Por coincidência quando cheguei à parada do ônibus, um rapaz, soldadinho, olhou 

para mim, começamos uma paquera. Ele não foi para o quartel, fomos para o parque das 
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crianças, lá a tentativa de um beijo resultou em um carão do vigia, ele explicava aborrecido 

que ali não era lugar para namoro. Para mim aquilo foi muito difícil, depois de resolver 

namorar para dar satisfação aos outros, ainda levar um carão, coisa que eu não estava 

acostumada. Enfim, decidimos que ele fosse para minha casa no sábado. 

O meu desejo era mostrar a todos que eu estava namorando. Não consegui agüentar 

este namoro por mais de três finais de semana, terminei. Comecei a me preocupar, pensava, 

qual será o motivo de eu não querer ficar com ninguém? Terei algum problema? Até hoje não 

identifiquei nenhum problema. Tive outros namorados, casei, tive duas filhas, passamos vinte 

e um anos casados, pedi o divórcio, mas somos grandes amigos. 

Entendo que o que aconteceu no passado, mesmo de forma inconsciente, hoje se 

revela com clareza; a questão para mim é a seguinte, o namoro precisa ter muito sentimento, 

ser muito bom, ou o melhor é nada. O namoro para mim precisa ser uma ‘brincadeira séria’. 

 Como as lembranças vão e vêm e aqui estamos trabalhando com elas não é estranho 

voltarmos ou seguirmos assuntos, como acontece em nossas rememorações, o que estou 

fazendo aqui nesse trecho desse texto. A partir da falência do primeiro negócio de nossa 

família, a padaria, não lembro se alguma vez alguém comprou algum brinquedo para mim. 

Recordo de doações no final do ano na festa de natal da primeira escola pública que estudei; 

alguns maçons costumavam nesta época dar presentes: material escolar, tecidos, e brinquedos, 

todos os anos. 

Às vezes também no dia das crianças ganhávamos brinquedos nesta escola. Uma 

pequena bola de plástico duro ou uma boneca do mesmo tipo em um saco de plástico 

transparente que segurava mais uns bombons, chicletes, pirulitos e pipocas. Neste dia a 

merenda escolar era mais caprichada, tinha até docinho de sobremesa. 

Não lembro até hoje de ter visto em nenhum lugar, depois deste descrito, tanta 

alegria numa festa só. Uma festa onde pulos, carreiras, risadas, abraços e até observações 

silenciosas só transmitiam, felicidades, alegrias, o que se pode dizer de uma festa agradável. 

Só nossas brincadeiras aproximavam-se um pouco àquele estado de espírito daquelas 

inesquecíveis festas escolares do meu tempo de criança. 

Em frente à minha casa, muitas vezes no final da tarde e começo da noite, nos 

reuníamos em um espaço de terra batida brincávamos de roda, esconde-esconde, macaca, joga 

pedra, pula corda, anel. A casa de minha avó onde estávamos morando tinha jardim e quintal. 

Nossa mãe não gostava que fôssemos brincar nas casas dos vizinhos, justificava que tínhamos 
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espaço suficiente para brincar em casa. Quando começamos a entrar na adolescência ela não 

deixou mais brincarmos de esconde-esconde no quintal. Aí o quintal só quando não estivesse 

trabalhando, nem na escola, nem fosse noite. 

Domingos e feriados rendiam brincadeiras no quintal; a criatividade e coletividade 

entre risos, brigas e relaxamentos faziam o tempo passar rápido e as obrigações rotineiras 

voltarem para mim e meus irmãos, crianças que tinham obrigações de adultos. 

Fiz o primeiro, segundo e terceiro graus em instituições públicas. Cursei um 

intensivo normal, particular o que me rendeu poder fazer concurso para ensinar em escola 

pública. Quatorze anos de trabalho como servidora pública, participei de conselho escolar, 

eleita por duas vezes seguidas; fui também componente da comissão UNICEF, ganhamos o 

Selo UNICEF, nestas ocasiões, participei de diversos projetos pedagógicos. 

O grande número de atividades não me permitia dar a atenção devida ao esposo, 

muitas foram as cobranças; cheguei a abandonar  um curso de Filosofia Social e Política, na 

UECE e um de francês na UFC; além de deixar de ir para viagens de Encontros, Seminários. 

Neste momento, surgiu um fator novo na minha vida, doenças, até então nunca havia 

sido impedida de fazer coisas por motivo de doença. Precisei ir à emergência de hospitais, 

cheguei a desmaiar em sala de aula. Em uma destas consultas de emergência, o médico falou 

que eu estava estafada, mandou que eu parasse no mínimo quinze dias, e depois voltasse lá. 

Passei três dias deitada, dia e noite, pensei muito, no quarto dia retomei as atividades. 

Decidi voltar a fazer o que na verdade me deu prazer na vida, estudar. Mas como, se 

eu tinha que trabalhar o dia todo, ainda tinha os serviços domésticos e uma filha? Não me 

conformei, comecei a arrumar as coisas para voltar a estudar, o que ajudou a acentuarem-se as 

crises do casamento. Cansei de acalentar meu sonho. Um dia peguei alguns de meus 

pertences, os mais necessários, e saí de casa. 

Havia procurado um lugar para ficar, dias antes, como não podia deixar de cumprir 

meus compromissos de casa com a família, sobrava pouco, tive que arranjar um lugar bem 

modesto para ficar, aluguei um quarto com direito a um ponto de luz, e água de uma torneira 

da lavanderia de roupa que se encontrava no quintal da casa cujo quarto que aluguei se 

encontrava. O chão estava sempre enlameado, e o espaço e os cordões que se espalhavam de 

um lado para outro repleto de roupas bem lavadas que cheiravam ao sol e ao vento. 

Quando cheguei neste lugar estava decidida a estudar, me preparar para a seleção do 

mestrado na história da UFC, já havia conseguido todas as informações necessárias. Passei na 
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prova escrita; o meu projeto foi sobre o Reino Encantado, uma comunidade cheia de 

problemas e muita pobreza; procurei discutir a história de sua construção sócio-econômica, 

passei, mas para minha grande decepção fui reprovada na entrevista. Fiquei sem saber o que 

fazer meio perdida. 

Meu esposo me encontrou e pediu para que eu voltasse para casa, fez mil promessas, 

disse até que nunca mais beberia. E minha filha mais velha às vezes que foi me visitar, sempre 

deixava muitas saudades. Além do mais naquele quarto por várias vezes acordava a noite com 

o barulho de brigas na vizinhança, uma vez numa destas confusões, que inclusive era o 

vizinho mais próximo de mim, a briga era entre pai e filho, tinha até revolver, muitos gritos 

desesperados confesso que naquela hora tive uma vontade imensa de voltar para casa, senti 

medo de está ali e me senti só. 

Lembrei, vivemos tantas dificuldades, mas nunca a minha família deixou de dar-se às 

mãos. As discórdias nunca chegaram ao ponto de um querer o mal do outro. Em nossa família 

sempre existiu amor. Voltei para casa acreditando que ia dar certo, apostei nisso engravidei da 

minha segunda filha. O problema de alcoolismo de meu marido não tardou a voltar. Agora 

tinha um bebê, meu emprego, sérios problemas com o alcoolismo e o desejo de fazer o 

mestrado. 

Arrumei todo isto. Fiz seleção na educação, passei. Aproveitei e criei oportunidades, 

trabalhei bastante, participei de encontros, seminários, congressos e publiquei alguns 

trabalhos. Participei de projetos com trabalho relativo a minha área de estudo; a dissertação 

estava escrita em quinze meses, defendi em um ano e meio, pedi progressão para o doutorado, 

consegui.  

Minha graduação foi em história na UECE, já dei aulas desta disciplina, em primeiro, 

segundo e terceiro graus. Neste período construí uma casa onde é minha residência. Nossa 

situação econômica a esta altura havia melhorado sensivelmente. Mas meu esposo em 

proporção entrou no alcoolismo. Por mais de dez anos procurando conviver com este 

problema, ou melhor, acabar com ele até que cheguei à decisão, por um novo quadro que se 

apresentava em minha vida, de desistir desta luta; pedi o divórcio. 

Ele absolveu-se de qualquer culpa, não achava motivos que justificassem a situação 

em que chegamos, não admitia. Dou razão a ele, pois ele não tinha consciência e nem tem 

lembranças do que foi capaz de me fazer. Por isso não tenho ódio dele, mas também não sou 

capaz de esquecer o que vivi e senti, em situações desagradáveis e constrangedoras. Hoje 
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vivemos uma nova realidade; somos pais das mesmas filhas, isto nunca poderá deixar de ser; 

nossa relação tem sua beleza, mais amadurecida, diferente de outrora. 

Rememorando sobre minha infância, juventude e fase adulta; compreendi a 

existência de conexões vividas no meu tempo familiar como um preâmbulo a meu 

comportamento escolar/acadêmico, sempre tendenciosa e sensível a um social mais justo 

exigente do exame ás questões relativas, à problemas sócio-econômicos de classes 

desprivilegiadas, da qual fiz parte e sei que o grau de enfrentamento não é o mesmo para 

todas as pessoas que decidem lutar por ter condições dignas de sobrevivência.  Estas raízes 

vêem nos últimos anos, em meio a envolvimentos e leituras e percepção de novos contextos 

apresentando questões mais específicas, que historicamente anunciam fatos, que inventam 

realidades ou que negam as existentes. 

Como historiadora e educadora popular que sou, defendo a necessidade urgente da 

revisão e exame de sérias lacunas na história do Ceará. Não apenas isto, mas uma reescrita 

por meio de textos diversos, não somente historiográficos; proponho e venho procurando 

realizar por meio do funcionamento, em breve, de nossa ONG, MECARTH3-CE (Memória, 

Educação, Cultura e Arte no Ceará), a concretização de idéias que passaram a ser 

coletivizadas, compartilhadas e daí melhoradas no sentido da união pelo fortalecimento e 

concretização de ações por um histórico-social mais justo. 

Os estudos e as reflexões que me detive nos últimos tempos, a partir de minha 

Graduação em História na UECE, anunciam “conhecimentos” e muitas críticas às produções 

historiográficas, em destaque à historiografia cearense. 

As questões étnicas afrodescendentes em minhas análises, mais fortemente na 

formação dos povos cearenses, primeiro de forma legal depois consentida sempre trouxe 

sérios problemas de complexidades que envolvem mais do que o sócio-econômico. 

Desagradável para mim, admitir que as construções históricas consagradas na minha 

compreensão, contribuem de maneira significativa para um quadro irreal vergonhoso do que 

foi o africano e afrodescendente na construção deste Estado e de sua história. 

                                                 
3 MECARTH-CE é uma ONG que se propõe trabalhar coletivamente as memórias, a educação, as culturas e 
artes no estado do Ceará sem exclusões, levando em conta portanto todas as etnias, todas as culturas numa 
releitura dos espaços cearenses para assim podermos nos proporcionar uma reescrita de nossa história 
preocupada com a inclusão, com uma justiça histórica. 
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Uma teorização pedagógica para uma educação não excludente das africannidades 

cearenses é uma necessidade que urge, assim como uma revisão inclusiva desta temática na 

historiografia deste estado. 

Sem a preocupação de fazer uma história cronológica linear de minha vida, mas 

trazendo a tona as seleções rememoradas, de acordo com o grau de importância ao assunto 

apresentado, voltamos no tempo, agora com rememorações de lembranças de terceiros.  

Na década de 1850 veio de Pernambuco, tendo ficado trabalhando no Ceará até o 

final de sua vida o homem que seria meu tataravô por parte de pai. Trabalhou na Região do 

Jaguaribe fazia detalhes arquitetônicos de igrejas católicas, era um trabalho artesanal, difícil, 

ele possuía uma rica variedade de ferramentas as quais foram guardadas por gerações como 

uma espécie de reconhecimento de orgulho da família pelo seu trabalho. 

Meu pai conta que, quando criança, chegou a brincar com algumas destas 

ferramentas, chamava sua atenção umas colheres de pedreiro com formatos e tamanhos 

diversos. Estas ferramentas estavam sob os cuidados sem muito rigor de sua tia avó,”moça 

velha”, filha daquele que foi exímio e procurado profissional. Em um grande baú eram 

guardadas as ferramentas que despertavam lembranças de seu pai, o que ele fazia e como era 

procurado; sua inteligência e segurança naquilo que fazia.   

Meu pai não sabe que fim levou aquelas preciosidades, diz que sua Tia Lia, pessoa 

que tinha posse naquele baú cheio daquelas ferramentas, abria o baú e em suas rememorações 

sobre seu pai se orgulhava dele fazia elogios, ao mesmo tempo que fazia sempre ressalvas 

sobre a negritude de seu pai,”_ele era negro retinto, mas... ; _a maioria de seus filhos não 

eram tão pretos quanto ele;  mas ele era uma boa pessoa; mas ele era inteligente; ele era preto 

mas...”, etc. 

Tantas eram as desculpas em torno da cor do meu tataravô, que “seu nome não era 

dito”, e meu pai, criança pequena na época, não aprendeu o nome de seu bisavô.  Daí não 

sabemos qual o nome de meu tataravô que me deu descendência africana. 

Minha bisavó materna Isabel, na década de trinta enviuvou com 32 anos de idade, aí 

casou-se com Zacarias um rapaz de 19 anos, ela teve uma filha e três filhos de seu primeiro 

casamento os quis Zacarias considerava como seus próprios filhos. Esta única filha era a mãe 

da minha mãe. 

Minha mãe tem doces recordações deste meu bisavô, diz que quando chorava por 

qualquer razão que fosse, ele procurava acalentá-la. Conta de quando seus pais a proibiram de 
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chupar bico, o seu avô Zacarias, que ela chamava de Padrim Zaca, comprou um lindo bico de 

borracha, vermelho com uma roda branca que separava a parte de pegar da de chupar e um 

apito no fundo, disse para ela que não deveria chupar o bico na presença de ninguém, assim 

ela fazia, guardava o bico com muito carinho e cuidado, servia mais para ver do que usar, mas 

ficava sempre muito feliz ao ver ou pegar e até lembrar que ele estava ali guardado e só eles 

dois sabiam. Assim logo ela deixou de chupar bico sem sofrer a falta dele e guardou para toda 

a sua vida a doce lembrança do biquinho vermelho que ganhou de seu querido avô, Padrim 

Zaca. 

Mas não foi só, ele gostava de levá-la à escola e também de ensinar seus deveres, era 

um homem sempre muito calado. Minha bisavó, Isabel, falava muito, costumava reclamar 

dele com uma certa freqüência. Minha mãe conta que não entendia os motivos, mas ouvia 

sempre ela soltando frases como: _negro quando não suja na entrada, suja na saída; negro 

imundo do cão; negro não presta. Infelizmente ele morreu ainda jovem e minha bisavó ficou 

viúva outra vez. 

Minha mãe diz, _meu avó de sangue nem conheci, diziam que era branco e alto, mais 

nada ouvi sobre ele. Na realidade seu verdadeiro avô foi o inesquecível Padrim Zaca com 

todas as histórias que ficaram em suas lembranças e chegaram a seus descendentes. É 

interessante lembrar que hoje a negritude mais do que a três ou quatro gerações passadas, está 

mais presente nas relações de grandes amores dos filhos e netos de meus pais. 

A minha história de vida só trouxe memórias para reflexões em torno de questões 

afrodescendentes na história do Ceará a partir do curso de graduação de historia que fiz na 

UECE, mas a criticidade fundamentada neste tema só veio depois que comecei meu Mestrado 

na Faculdade de Educação, no núcleo de História e Memória da UFC, com uma pesquisa em 

torno da história cultura e memória numa epistemologia pedagógica de olhar estético. 

Foi feito um estudo de caso a partir da história de vida de um afrodescendente, José 

Cassiano da Silva, donde surgiram relevantes temas para estudos mais aprofundados dos 

quais resolvemos trabalhar no doutorado, sobre a história do Ceará, reminisceência e 

remanescências de quilombos. 

Tudo isto tem feito a diferença na minha história de vida, não apenas como 

professora de história, como pesquisadora, mas como cidadã na coletividade e gente na minha 

individualidade.  
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A humanidade constrói suas próprias histórias, mas ela tem desde muito tempo se 

aprimorado na exploração das mais diversas situações e coisas, via de regra grupos 

privilegiados procuram a todo custo se impor por meio do poder e da riqueza esta é sempre 

uma forma interessante de poder.                                                                          

O custo disto é a Questão. A natureza (pessoas, minerais, vegetais e outros animais 

no ambiente planeta) sofre todo tipo de agressão ou mesmo extermínio. Os valores, as 

culturas os sentimentos são reduzidos a algo insignificante. E tudo deve funcionar 

harmoniosamente a favor da ordem do sistema que se estrutura e garante a sociedade o estado. 

Economia, política, cultura e psicologia social, vão procurando se sobrejugar diante dos 

dominados, em favor dos dominantes. 

Mas as coisas nunca ficaram arrumadinhas, homogêneas, sem conflitos. Em todas as 

épocas temos ações e reações, algum grupo se sobrepõe apenas temporariamente (por um 

tempo mais longo ou mais curto), mas isto traz sérios danos para as gerações exploradas. Na 

imoralidade da ganância vale tudo, até acabar com vidas e culturas. 

A partir de reflexões de exemplos da exploração e ganância pela riqueza e poder 

maquiada historicamente por traz das especificidades de um lugar, o Ceará compreendemos 

lacunas de histórias escritas com a importante ajuda de rememorações de cotidianos vividos e 

experiências acumuladas sobre questões de africanidades neste estado. 

Em minha vida experimentei preconceitos machistas e econômicos, por está inserida 

numa camada desprivilegiada. Assim tive que dispensar maiores esforços pela sobrevivência,  

pelo conhecimento proveniente de minha vida escolar, procurei caminhos, no esforço de 

suprir, a partir de meus próprios esforços  deficiências de descompromissos de instituições 

que não acreditam na “criança e jovem povo”. Numa média maior do que meus colegas 

precisei me esforçar bastante, teve muitos enfrentamentos extra acadêmicos, para chegar ao 

doutorado me esforcei. Não acho bonito, não me orgulho, nem acho romântico tanto desgaste, 

tanta determinação para chegar ao mesmo ponto em que a maioria segue num grau de esforço 

regular, humano. Considero que perdi de viver muita coisa boa e o tempo não vai voltar para 

que eu faça o que de maneira consciente e sem arrependimentos deixei de fazer em nome de 

chegar aqui, mas deixo meu protesto como historiadora e educadora popular que hoje sou. 

Em minha história de vida em meus estudos bibliográficos e na valorização da  

empiria nos campos. Percebi nitidamente que com pessoas negras no Ceará incide a grande 

maioria, de casos em situações de preconceitos histórico-sociais, dificuldades econômicas 
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com o agravante do desrespeito pela etnia via de regra elas viveram e continuam vivendo 

situações difíceis e injustas.  

Este texto não seria suficiente para justificar nem mesmo porque meu problema de 

pesquisa está com a negritude no Ceará. Pois este problema é bastante complexo, tem raízes 

profundas e ainda precisa de grandes esforços e muitas conquistas para ser definitivamente 

superado. Em minha tese, temos uma significativa entrada nesta questão, que contribui para 

estudos e sugere continuidade de pesquisas.    

Aqui  procuro orientar tais questões a partir  de estudos bibliográficos, das minhas 

experiências vividas, além de trabalhos como: a minha dissertação de mestrado, alguns 

artigos, experiências especificamente nas salas de aulas, onde já trabalhei com turmas de 

curso superior de formação de professores em disciplinas de história e de pedagogia. 

E também defendo pela necessidade que vejo baseada em mais de quinze anos de 

experiência que tive com a educação básica, que os profissionais da educação, não apenas 

mas principalmente, historiadores e pedagogos precisam incluir em suas práticas pedagógicas, 

as africanidades no Ceará com um olhar mais aprofundado, mais crítico e que tenham como 

se fundamentar na abertura de tais questões.  

A partir do que foi exposto e muito mais do que não foi, concluo que o meu lado 

acadêmico, intelectual não teria a menor chance de ser compartimentado de meu cotidiano  

rotineiro, de meus sonhos, emoções e realizações de vida. 

 

1.2 Descobertas do Mestrado 

Este trabalho de pesquisa tem suas origens nos resultados da dissertação de mestrado 

que se intitula, História Cultura e Memória Numa Epistemologia Pedagógica de Olhar 

Estético. Resultados estes que despertaram desejos e necessidades de estudos mais 

aprofundados em diversas linhas as quais não teremos ainda condições de esgotar nesta tese 

de doutorado, mas daremos significativas contribuições dentro da temática escolhida, que se 

trata de histórias reminiscências de quilombos, considerando como referenciais mais 

importantes os próprios afrodescendentes. 

José Cassiano da Silva, o Muriçoca do Teatro José de Alencar, proporcionou nosso 

estudo de caso no decorrer do mestrado, mediante estudos que fizemos em torno de sua 

biografia, e sua percepção de mundo. Ao final de nossa síntese defendemos que nosso 
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biografado foi um intelectual autodidata que deu sentido às obras de arte com os sentimentos 

da cultura do interior cearense e do ambiente do Teatro. 

Com isto fomos abrindo espaços a estudos em torno da história cultural do Ceará, 

com uma diversidade de objetos que foram se apresentando e mostrando alteridade cultural 

entre sociedades e em sociedades, valorizamos o individual, o subjetivo, e o simbólico estas 

foram categorias sempre consideradas em nossas leituras e escritas no período do mestrado. 

No doutorado não desconsideraremos estas categorias, mas daremos maior relevância às 

coletividades, às identidades e ao cultural. 

José Cassiano durante quarenta anos conviveu com a arte e os artistas e 

desenvolveram fundamentos estéticos em sua formação sentimental e cognitiva, auto 

classificava-se como: “Ator a toa no palco da vida”, esta frase tem implícito muito do sentido 

de sua luta.  Seus pais afrodescendentes, nasceram ainda no período da escravização no 

Brasil. Sua família, sete irmãos e os pais sofreram muitas dificuldades, foram enfrentamentos 

de toda sorte.  Quando crianças e até antes de casarem viveram em regime de escravidão e 

depois semi-escravidão, os dois eram órfãos, José Cassiano não sabe sobre seus avós. 

Este contexto de vida proporcionava sérios problemas sócio-econômicos que incluía 

pessoas em situação semelhante à da família de nosso Muriçoca, este indivíduo foi uma feliz 

exceção, “muita luta com final vitorioso”. Como vimos na dissertação de mestrado se tornou 

um intelectual autodidata, isto não é algo que se possa considerar com romantismo, 

esquecendo os fatores políticos e sócio-econômicos e culturais que ainda hoje continuam 

excluindo povos e conhecimentos afrodescendentes. 

 

1.3 Escolha do Tema da Tese e sua Importância  

Com a conclusão da dissertação de mestrado, percebemos que o material coletado, ia 

muito além do que poderíamos trabalhar. Consideráveis fontes documentais sobre a cultura 

cearense; o material que coletamos é incomensurável, assim não tivemos condições de 

analisá-lo, mas este fato nos instigou ao desenvolvimento de futuros trabalhos em torno de 

destes assuntos. 

Colhemos materiais sobre temas, contextualizados no Ceará que poderiam contribuir 

em pesquisas como: uma metodologia estético-pedagógica; fotografia e rememoração; um 

repensar sobre o matuto; o engenho na arquitetura das casas de barro no interior do Ceará; a 
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policultura no interior e sertão cearense e principalmente o que escolhemos: histórias 

reminiscências de afrodescendentes. 

 Enfim temas como estes que incluem história, educação, cultura e memória do 

interior e sertão cearenses foram matérias que tocamos, mas não seguimos estudos, apesar de 

carecerem nos arquivos e acervos do nosso Estado, para trabalharmos todos esses temas 

precisaríamos de muito mais tempo do que o período de um doutorado e da ajuda de outros 

pesquisadores. 

Assim pensamos no tema, entre os vários que obtivemos material, o que nos foi mais 

interessante e que parece no momento apresentar mais emergência de ser tratado, e que sobre 

o qual obtivemos consideráveis dados e significativas reflexões, estes foram fatores que 

contribuíram com nossa decisão em trabalharmos com Africanidades no Ceará, mas não foi 

só isso. 

Como historiadora e educadora que sou, não dá para passar despercebida a Lei 

10639/03, que exige a introdução nos currículos escolares da história e cultura africana e afro 

brasileira.  

Como professora de história, já tendo trabalhado com esta disciplina no ensino 

fundamental, no médio e no superior, sei da necessidade que temos de estudos mais 

aprofundados em torno da história e cultura africanas e afro brasileiras, e com considerável 

destaque no estado do Ceará, uma vez que ainda existe o fantasma da invisibilidade negra 

neste Estado. 

Sem maiores estudos e aprofundamentos sobre as contribuições de fato dos negros e 

afrodescendentes nos espaços cearenses, a idéia que circula é sempre se não esquecendo, 

negando uma participação significativa destas populações na construção deste Estado. 
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CAPÍTULO 02: A EPISTEMOLOGIA DAS CATEGORIAS ADOTADAS 

 

2.1 Memória e Oralidade 

As oportunidades e dilemas que apareceram à cerca da interpretação dos testemunhos 

orais na ação de analise do rememorar, no processo da pesquisa de mestrado, nos chamou 

atenção, estimulando-nos a uma sensibilidade maior para com os modos habituais da fala e 

comunicação, o que nos levou a desejar que as pessoas falassem segundo elas próprias; daí 

fomos percebendo que assim elas ofereciam ricas evidências, sobre verdadeiros significados 

subjetivos da história e da vida. O falar interage com o ouvir e só podemos ouvir aquilo que 

não nos é absolutamente estranho. 

Daí a preocupação e valorização da empiria no campo; mas não é só isto, prezamos 

as teorizações buscando com isso abrirmos espaços para discussões mais     consistentes, para 

contribuir com reflexões e sínteses mais fundamentadas, sobre conceitos específicos, 

interessantes a um amadurecimento, livre de querer ser absoluto, mas seguro em nossas 

propostas e desejos de realizações neste trabalho. Não temos a pretensão da construção de 

uma metodologia específica, mas pelo menos abriremos espaços para discussões consistentes 

e relevantes em torno desta problemática.  

Como historiadora, compreendo que é interessante não isolar prática e entendimento 

históricos das necessidades dos indivíduos e das coletividades. A década de 1970 foi recheada 

de preocupações em torno da memória e oralidade, diversos lugares e enfoques, questões e 

peculiaridades se debatiam e questionavam “problemas” de memória e oralidade em seus 

devidos lugares. O que não ocorreu em lugares com especificidades que se identifiquem de 

forma satisfatória, à nossas realidades locais.                                      

Temos ciência de que a partir deste período tenha surgido um novo olhar sobre a 

história oral, mas, novo em relação a outros tempos e espaços em que estes recursos eram 

utilizados apenas como mais um modo de colher dados para fazer história. Sabemos também 

que ele não influenciou de maneira significativa a estudos mais consistentes sobre locais 

semelhantes ao que enfocamos neste trabalho. 

A história oral não é necessariamente um instrumento de mudança: isso depende do 
espírito com que seja utilizada. Não obstante. a história oral pode certamente ser um 
meio de transformar tanto o conteúdo quanto a finalidade da história. Pode ser 
utilizada para alterar o enfoque da própria história e revelar novos campos de 
investigação: pode derrubar barreiras que existam entre professores e alunos, entre 
gerações entre instituições educacionais e mundo exterior; e na produção da história  
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- seja em livros, museus, rádio ou cinema - pode devolver às pessoas que fizeram e 
vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante suas próprias palavras. 
THOMPSON (1992): 

Concordamos com o autor quando ele diz que a história oral pode ser um 

instrumento de mudança; em nosso caso em especial, o modo de trabalhar, com a oralidade e 

a memória entendemos que precisa ser muito bem pensado, estruturado de tal forma que 

possibilite os objetos tornarem-se sujeitos de suas constituições. Para que isso aconteça e, 

regiões como as que nos propomos estudar, pesquisar no interior do Ceará, constituídas sobre 

elaborações desvalorizadoras, sedimentadas de preconceitos provenientes de tempos em que 

os interesses de construção de verdades de referencial de conhecimentos negavam culturas, 

valores e identidades de populações como estas, temos que enfrentar verdadeiros desafios, 

‘arregaçar as mangas’ e não dispensar diálogos que possam contribuir, e reflexões para 

amadurecerem as construções de conhecimentos.  

Os sentimentos, as relações, os resultados das ações, as construções não foram 

registrados, ou não foram registrados de maneira satisfatória, para a maioria destes atores 

sociais. E ainda houve forte influência de convencimentos negativos, pejorativos sobre estes 

mesmos atores a respeito deles próprios em muitos casos havendo incidências de negação ou 

inibição deles diante deles próprios 

Pensando história oral: O dinamismo, as novidades da história oral e a criatividade 

das relações de construção desta história, levam à provisoriedade das conceituações. Com a 

presença de um projeto, as coisas da pesquisa com história oral parecem encaminhadas, 

direcionadas, geralmente correspondendo com elaboração de documentos, arquivamento e 

análises relativos à experiências sociais de indivíduos e coletividades. 

 Ela é viva, é contemporânea às vivências das lembranças. Ela pode ser trabalhada a 

fim de contribuir com estudos de identidades e de memórias culturais; pode iniciar-se com a 

proposta do projeto, mas prossegue normalmente com a definição de um grupo ou grupos de 

entrevistados. Ela não se esgota com a apreensão de determinadas entrevistas ou com a 

construção de um texto escrito. 

  É comprometida com registros que devem ficar para o futuro. Para trabalhar bem 

com história oral não basta existir somente um bom entrevistador, um entrevistado envolvido, 

uma aparelhagem de gravação com tecnologia de ponta e transcrições perfeitas. A história 

oral é inerente aos debates sobre tendências da história contemporânea, “o passado vivo”, mas 

não é só isso: é necessário que o pesquisador da história oral conheça seu material de trabalho.   
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É preciso trabalhar com teorias e fundamentos sobre memória e oralidade; tempo e 

espaço, e cultura entre outras categorias básicas para nosso estudo, compreensão e construção 

de conhecimentos a partir da prática da história oral. A história oral é um campo aberto a 

todas as áreas do conhecimento, mas tem suas prescrições. É bom lembrar que nem tudo que é 

oral e gravado remete ao campo da história oral. Existem muitos tipos e formas de expressões 

da oralidade que não tem relação alguma com a história oral. Oralidade não é o mesmo que 

história oral. 

Oralidade é o conjunto amplo de expressões verbais e compreende a mais larga 
gama de manifestações sonoras humanas. Pode-se dizer que, desde que se organize 
em códigos comunicantes, a oralidade é o repertório dos sons humanos articulados e 
caracterizados pela existência em sentido puro e precário. (Meihy, 2002, p.16).  

A fonte oral é um registro, decorrente da voz humana, possível de ser arquivado ou 

estudado; o documento oral é tudo que já foi gravado e preservado com vestígios e 

manifestações da realidade. Já a história oral apresenta um procedimento mais elaborado; é a 

síntese de entrevistas e depoimentos apresentados em projetos que existiam antes das fontes 

ou documentos específicos á intenção da pesquisa. 

Variante do conhecimento, transmitida por meio de testemunho de domínio público; 

a história oral escuta as diferenças, coopera com a compreensão de sociedades, associações, 

abre espaços para pessoas atentas pensarem a vida social em sentido público. Ela vai além de 

estabelecer e interpretar documentos ou fontes; ela publica reconhece enriquece com 

descobertas de detalhes a partir da apresentação da complexidade do cotidiano e através dos 

olhares dos atores oralistas.  

Muitas são as possibilidades para se explicar a fundamentação documental da 

história oral: a escassez de documentação escrita; quando não existem documentos; quando a 

história oficial apresenta versões diferentes; no caso de se está querendo elaborar uma história 

com uma versão diferente; poderíamos achar outras justificativas ou explicações para 

trabalhar com história oral, na realidade considero que o principal motivo para trabalhar 

usando história oral é a pessoalidade do (a) pesquisador (a). 

Portanto, para mim, esta é uma questão de escolha. A história oral pode ser de todos 

e para todos, mas de fato ela tem sido feita, preferencialmente, sobre aqueles grupos mais 

desprezados pela história oficial, ela tem sido elaborada para a maioria das populações.  

Não há como negar o caráter positivo, politicamente correto, da história oral que 
promove a subjetividade humana, a inclusão social e a reavaliação de pressupostos 
muitas vezes legitimados por repetições historiográficas. (Meihy, 2002, p.35). 
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As pessoas estão inscritas em grupos mais amplos e estes também as explicam. 

Tratamos as fontes orais mais como método, onde de acordo com o processo são enfocados os 

aspectos determinados, que sejam interessantes às nossas indagações, nas nossas buscas. 

Privilegiamos os depoimentos e as entrevistas sendo estes considerados como ponto principal 

das nossas análises. Fomos criteriosos no reconhecimento das entrevistas. 

Nossos resultados da pesquisa são efetivados baseados nas entrevistas e 

depoimentos, mas nunca esquecendo de que estes estão sendo sempre contextualizados 

valorizando a empiria; e nossa participação subjetiva e criativa no campo. Não estamos 

buscando verdades exatas; mas a compreender as experiências com o olhar de historiadores 

culturais. Trabalhamos com narrativas, estamos lidando com construções, elaborações seleção 

de fatos e impressões. Com exclusões, elaborações, esquecimentos; daí existem em nossas 

mãos versões e fatos.     

Para que tivéssemos condições de revelar novos campos, precisamos de um enfoque 

determinado a transformar tanto os conteúdos quanto as finalidades de nossa produção, para 

isso valorizamos, consideramos como fundamental o lugar do ator, foram muitos os 

enfrentamentos, com determinação e inteligência canalizada, acredito, conseguimos 

resultados satisfatórios.  

Para trabalhar com a memória como fonte importante de pesquisa foi preciso um 

comportamento que exige cuidados e esforços teóricos, além de necessitar de uma 

fundamentação consistente. Diversos teóricos se colocam de maneiras diferentes ao 

esclarecerem o papel e funcionamento da memória na sociedade, na individualidade. Para 

Bosi (1994), existem diferentes maneiras de rememorar, ela demonstra com isso a 

especificidade do indivíduo no ato de lembrar. Em seu método de abordagem a autora no 

campo procura numa inteiração com o entrevistado baseada na confiança nas narrativas e 

memórias e numa vontade de compreender a própria vida reveladora do sujeito reconhece a 

importância e complexidade deste trabalho, portanto a limitação dos resultados. 

A autora tem ciência de que, a memória é uma fonte inesgotável de onde só podemos 

pegar pedaços. Ela mostra uma intersecção entre memória e velhice. Trabalha embasada em 

vários autores da memória, o fenômeno da memória em si e seu nexo com a vida social e a 

função da memória da velhice.     

 Paul Thompson, oralista de tendência historicista, acredita que através da 

documentação oral é possível preencher vazios na coleta de fatos históricos passados. Ele nos 
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oferece sugestões de como obter uma documentação que "represente" uma determinada época 

e sociedade. "A psicanálise é a magia de nossa época" (THOMPSON, 1992, p. 197). 

Ele considera a liberação da memória como fato de renovação do velho. Fala da 

importância e do significado dos silêncios, Thompson nos instiga às reflexões subjetivas. As 

localidades sobre as quais nos detemos apresentam um fator comum a dificuldade de adquirir 

saberes escritos sobre elas próprias. Os sentidos, os sentimentos das falas, as vezes deixam 

lacunas às nossas compreensões, daí a relevância de estudar as oralidades considerando os 

silêncios, as dúvidas, em depoimentos e entrevistas, valorizando a empiria. 

O fato é que as memórias e oralidades no campo sem entrevistas prescritas, 

direcionadas apresentam temáticas diversas, enfoques e referenciais que se perdem na 

infinidade de possibilidades das construções do pensamento humano, decorrente de suas 

vivências seus referenciais das interpretações, seleções e valores de suas próprias lembranças 

que são rememorados por meio da fala.          

Mas não se resume à escassez de textos escritos a razão porque consideramos 

importante trabalhar este novo tipo de texto, mas principalmente à sua potencialidade em si. 

As possibilidades junto à memória e oralidade de compreender hábitos culturais que ainda 

perduram em algumas regiões do interior e sertão cearenses que nem a televisão conseguiu 

acabar, ou prejudicar seriamente. Podemos ainda garantir um rico acervo, relevante ao 

conhecimento de sérias lacunas da história econômica, social, política e principalmente 

cultural. 

As conversas em frente de casa, geralmente no final da tarde e começo da noite, onde 

se reúnem as pessoas: contadores, e ouvintes em sua maioria, conversando sobre os mais 

diversos assuntos relativos a: descobertas úteis em atividades cotidianas; informações sobre a 

vida de alguém das comunidades mais próximas; adivinhações; piadas; dificuldades das 

particularidades ou coletividades; animais, plantações, colheitas; crenças; políticas locais, 

enfim, eram variados os temas tratados. 

Sem regras prescritas, mas em uma espécie de acordo silencioso, no sentido de que, 

não se comentava nem se dava verbalmente aquele assunto por encerrado, se ele estava 

saturado, não mais interessava continuar especulando, ali era o ponto final. O grau de 

saturação não era o mesmo para todos os assuntos; alguns permaneciam, muitos iam e 

voltavam e outros acabavam em alguns minutos.   
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As memórias de alguns contadores estavam sempre buscando, relacionando assuntos 

passados com atuais. Por décadas, semanas, dias ou gerações, seus avós contavam sobre os 

avós deles que, por sua vez já haviam sabido por meio de seus avós. Este tipo de contador 

geralmente era destacado entre outros, perante os ouvintes receptores.  

A freqüência desta prática hoje não é mais a mesma de outras épocas do interior e 

sertão cearense, mas ela não acabou e ainda é significativa em culturas locais de regiões não 

submetidas à cultura da rapidez, do descartável, valorizada em decorrência da ideologia do 

capitalismo atual, do modismo de valorização do novo e desprezo pelo velho.  

Uma fotografia pode remeter ao tipo de contador de história a que nos referimos 

acima, um rememorar rico em preciosidades às buscas, às investigações de pesquisadores da 

história local. As fotografias trazidas pelo pesquisador e apresentada a estas pessoas, ou 

mesmo retirada de seu próprio baú, os remetem a minúcias, idas e voltas que nos possibilitam 

estudá-las como documento que fala sobre aspectos da vida de um e em um determinado 

espaço e tempo. 

Ainda a fotografia pode ser como um monumento, onde se ultrapassam âmbitos 

descritivos ajudando na criação de uma memória, exaltando uma determinada escolha e 

desvalorizando outras; ou ainda podemos destacar desta análise dependendo do enfoque dado, 

através da oralidade e da fotografia instrumento por meio do qual o contador narra suas 

histórias. O estudo das linguagens, no contexto de uma abordagem semiótica, ajudando-nos a 

compreender melhor a cultura local. 

É indispensável a importância da fotografia como marca cultural de uma época, não 
só pelo passado ao qual nos remete, mas também, e principalmente, pelo passado 
que ela traz à tona. Um passado que revela através do olhar fotográfico um tempo e 
um espaço que fazem sentido. Um sentido individual que equivale a escolha 
efetivamente realizada; e outro coletivo, que remete o sujeito à sua época. A 
fotografia, assim compreendida, deixa de ser uma imagem retida no tempo para se 
tomar uma mensagem que se processa através do tempo, tanto como 
imagem/monumento. (Cardoso e Maual in Cardoso e Vainfas (org). 1997; p. 406). 

 Os olhares que podemos ter sobre a fotografia, são muitos de acordo com nossa 

indagação, onde ela está inserida, quem colheu a imagem e com qual intenção de foco ou a 

ausência de intenções conscientes de foco. Enfim como chegar àquilo que não foi revelado 

por meio da foto?  

Existe um intrincado sistema de significações onde a humanidade e as representações 

relacionam-se dialeticamente numa apresentação da realidade, de acordo com o lugar, onde 

ela foi produzida. A fotografia é um texto que comunica certa visão de mundo. De acordo 
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com a análise, a intenção de busca do pesquisador, ele traz a tona um passado diferente do que 

ela nos apresenta simplesmente por meio da imagem retida na superfície plana. 

 Em nossa proposta de utilização da fotografia como recurso e instrumento através de 

nossos olhares que em suas abstrações podem até confundirem-se, assim como o individual e 

o coletivo. Não consideraremos a fotografia como imagem retida no tempo e no espaço, mas 

um processo que procuraremos analisar como documento e como monumentos inseridos 

histórica e culturalmente nos cotidianos e nas ”realidades” estudadas. 

  Nossos caminhos de investigações com a fotografia devem começar antes do 

“clic”da máquina, passar pelo ato do "clic", depois do "clic" e ir até a utilização e consumo 

final da imagem fotográfica considerando como consumo final, a nossa síntese conseguida 

sobre a  análise  realizada em torno da “fotografia oralizada”.  

  Somos produtores e comunicadores de representações, este nosso trabalho com a 

fotografia é um exemplo disso, esta análise que estamos realizando sobre a imagem 

fotográfica pode ser considerada um trabalho pedagógico histórico cultural. 

  E a triangulação entre memória, oralidade e fotografia trazida e fundamentada por 

meio de observações empíricas e o auxilio do material bibliográfico, nos proporcionou 

relevantes encaminhamentos às pesquisas e estudos interessantes, dentro de nossas propostas 

de conhecer e reconhecer africanidades e negritudes de maneira nunca consideradas antes na 

historiografia cearense.   

 

2.2 Território e Espaço Construído 

O território na perspectiva do geógrafo Milton Santos (SANTOS, 1988) é uma 

construção teórica entre a geografia física e a histórica social das populações que o habitam. 

As localidades também são reconhecidas por fazerem parte da dinâmica dos circuitos de 

produção, distribuição e consumo das mercadorias, dentre elas, o próprio trabalho. Também 

temos que assistir as localidades integradas na relação social do rural com a cidade, das 

regiões rurais com as regiões urbanas. 

Na percepção física da utilização dos espaços de produção do Ceará temos três 

espaços distintos: litoral, semi-árido e serra.  

O litoral. O litoral de presença marcante do litoral, lugar histórico de pesca e 

produção artesanal, hoje visto como local do comércio turístico. O litoral também se destaca 



44 
 

como porto de embarque e desembarque de mercadorias para o comércio do Estado e do 

comércio entre Estados, Estados e a dinâmica mundial do comercio. Este último pouco 

presente na história do Ceará. 

As comunidades negras litorâneas estão inseridas na produção pesqueira, no 

artesanato e nas atividades portuárias. Elas foram caracterizadas durante o período do 

escravismo por serem populações livres, com exceção das populações do meio urbano das 

cidades. No meio físico do litoral destacamos as populações vivendo do mangue, à beira dos 

encontros com os rios e o mar. A cultura das populações do mangue muito própria e 

específica, dependendo de equilíbrios ecológicos, esta hoje profundamente afetada pela 

modernização urbana e turística do espaço geográfico. 

O sertão ou semi-árido. O sertão ou semi-árido, a paisagem predominante do 

Estado, cuja diversidade de ocupação é determinada pelos longos períodos de estiagem. Neste 

semi-árido a característica marcante é terreno rochoso de vegetação rasteira.   

Foi espaço de instalação da pecuária, marcada pelo gado solto e a realização da 

indústria do couro e da carne seca. Se no campo a atividade emprega pouca mão-de-obra, as 

demais atividades são diferentes, têm mão-de-obra mais intensiva. A criação de gado é citada 

como não apropriada ao escravismo, devendo ter tido mão-de-obra livre, no entanto com a 

presença da população negra e indígena. 

Se a produção de couro e da carne de charque foram produções com intensa mão-de-

obra escravizada, reunida em pequenos núcleos semi-urbanos e urbanos. Este é um dos 

aspectos pouco discutidos na literatura que trata do trabalho escravizado no Ceará e da 

presença negra no Estado. 

A serra. As serras aparecem em boa parte do Estado do Ceará e são o ambientes 

especiais do ponto de vista do clima e da vegetação. Possuem vegetação densa, por vezes 

mais abundancia de chuvas e depósitos de água. As serras permitem a criação de aves e 

animais de pequeno porte como o porco e o carneiro.  

Nas serras também existe a possibilidade da agricultura extensiva da cana, café, caju, 

milho e mandioca. A produção escravista utilizou-se muito das regiões de serra para este tipo 

de agricultura. No período de pós-abolição em atividades tanto agrícolas como pecuárias, tem 

continuidade e concentram núcleos de mão de obra mais intensivo que as outras atividades. 

Sim, a questão da terra no Brasil sempre foi um problema. O étnico-cultural, as 

identidades tendem a aparecer no quadro da atual problemática dos afrodescendentes; 
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apontados como fortes empecilhos à resolução da posse das terras dos remanescentes de 

quilombos no estado brasileiro: 

Já a primeira lei de terras, escrita e lavrada no Brasil, datada de 1850, exclui os 
africanos e seus descendentes da categoria de brasileiros, situando-os numa outra 
categoria separada, denominada ”libertos”. Desde então, atingidos por todos os tipos 
de racismos, arbitrariedades e violência que a cor da pele anuncia e denuncia, os 
negros foram sistematicamente expulsos ou removidos dos lugares que escolheram 
para viver, mesmo quando a terra chegou a ser comprada ou foi herdada de antigos 
senhores através de testamento  lavrado em cartório.Decorre daí que, para eles, o 
simples ato de apropriação do espaço para viver passou a significar um ato de luta, 
de guerra. (LEITE, S/D) 

Azevedo Martin e Castro, (1993), trata sobre lutas sociais que envolvem conflitos 

étnicos e territorialidades na Amazônia, no Pará e no Maranhão, nestes espaços encontra-se 

um grande número de associações quilombolas, a Fundação Cultural Palmares estima em 

aproximadamente mil comunidades.  

Poderíamos dizer que temos problema de implicações políticas, econômicas e 

estruturais, e também étnicas. Estes que da sociedade do escravismo se amplia ao capitalismo 

atual. Com efeito de prejuízo secular, o qual se mostra em diversos espaços de paisagens 

variadas no litoral ou no interior. 

Morros, serras, sertões, áreas suburbanas ou urbanas, espalhados pelo Brasil afora 

anunciam a presença histórica da condição de explorados de populações que foram assaltadas 

de seus territórios e covardemente submetidas à condição de sustentáculos do capitalismo 

emergente, garantindo a acumulação de capitais para seus senhores. 

Atualmente não existe de fato uma redistribuição dos bens acumulados. Nem mesmo 

as terras onde remanescentes de quilombos definem suas territorialidades, chegaram a serem 

concretizadas legalmente como suas. A questão em torno desta problemática tem uma 

complexidade histórica que envolve muitos fatores, como mencionamos acima.                                           

Os afrodescendentes carregam estereótipos, sofrem com isto, mas as lutas de 

resistência às depreciações e exclusões em todos os níveis, inscreveram na sociedade                   

brasileira militâncias pela luta a favor dos africanos e de seus descendentes em condições 

desfavoráveis na sociedade brasileira onde o preconceito aparece aberta ou disfarçadamente, 

algo que ainda falta muito para ser de fato e de direito eliminado não apenas de espaços 

brasileiros, cearenses, mas de todo o mundo onde aconteceu este tipo de exploração a estas 

populações. 
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O fato é que as legislações, os conhecimentos, a história, os referenciais conceituais, 

os direitos sociais de grupos particulares, instituições e a educação estão sendo revistas, e os 

referenciais e interesses não são os mesmos, para as duas partes, e nunca foram, os explorados 

de um lado os exploradores do outro, estes últimos conseguiram secularmente se impor por 

meio dos mais variados instrumentos e formas de opressão. 

Agora os poderes intelectuais, político e econômico já não se centram de maneira 

decisiva de um só lado, já é possível encontrar, mesmo ainda de forma desigual, “vozes e 

armas” pelos afrodescendentes, daí surgem acirrados embates. O econômico está sendo 

colocado na pauta e as complicações não são poucas diante da complexidade de está se 

mexendo nesta história, se trata de uma desestruturação, na verdade, são elementos que 

podem instrumentalizar uma revolução de inspiração não apenas étnico-cultural.                                          

Com a publicação na Constituição Federal de 1988 de um item e um artigo que se 

referem especificamente aos quilombos e reminiscências, esta questão tomou outras direções, 

pelo menos no sentido de atrair um público maior a participar das discussões em torno desta 

temática. 

Sabemos que as pessoas, as coisas, os grupos, os lugares ou os territórios                    

não estão separados de maneira homogênea.  As situações de “escravização” dos povos 

africanos e seus descendentes foram as mais diversas dependendo dos lugares, das funções de 

especificidades de situações, contaram também nestes casos as necessidades e desejos dos 

senhores e as resistências dos submetidos, assim as “histórias se escreviam”. 

A história dos quilombos, as formações destes territórios não decorreram apenas de 

fugas como resistência à escravização. O desejo de liberdade, podemos afirmar, foi um fator 

comum em contextos diversos, levaram este país a se movimentar por meio daqueles que 

nunca aceitaram a submissão e desejavam  ter um território, identidades no convívio social 

com qualidade de vida que lhes permitissem o fazer e o ser numa relação direta com o 

material e o imaterial. 

Uma luta secular sem tréguas, situação sustentada durante muito tempo em  

explicações preconceituosas para justificarem ações por um fim basicamente político-

econômico, sim porque a produção de riquezas e garantia de poder se apresentam na essência 

das ações e relações históricas milenares com sistemas escravistas de exploração. Nesta nossa 

pesquisa em particular, com freqüência mascarada por questões étnico-raciais.  A 
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contemporaneidade não pode admitir que os efeitos do escravismo continuem existindo nos 

espaços do Ceará, do Brasil, e nem do mundo.  

Levando em conta uma questão teórica, de conceito. Para enumerar as comunidades 

remanescentes de quilombos no Brasil atual, precisamos antes saber o que é considerado 

quilombo, ou o mais complexo, o que é comunidade remanescente de quilombo. 

O texto da Constituição Federal 19884, quando se refere diretamente aos quilombos, 

passa uma idéia que não inclui a complexidade do que é quilombo no Brasil, assim exclui da 

condição de ser reconhecido e beneficiado um considerável número de comunidades 

remanescentes de quilombos por não se incluírem no que dispõe o texto constitucional.   

Dilemas da problemática que giram em torno de histórias, políticas, teorias e 

conceitos de quilombos e suas reminiscências no Brasil revelam a complexidade do conceito. 

Os quilombos nos remetem a diversos espaços e tempos históricos, mesmo sabendo que a 

gênese deste sentido é africana as transformações e adaptações deste sentido no tempo e 

espaços históricos justificam a complexidade da compreensão de quilombo. De acordo com 

Kabenguele Munanga: 

A palavra kilombo é originária da língua banto umbundo, que diz respeito a 
um tipo de instituição sociopolítica militar conhecida na África Central, pela 
atual República Democrática do Congo (Zaire) e Angola (MUNANGA, 
1996: P.58). Apesar de ser um termo umbundo, constituia-se em um 
agrupamento militar de jovens guerreiros, composto pelos jaga ou imbangala 
(de Angola) e os lunda (do Zaire) (MUNANGA, 1996:P.59).  

As raízes de quilombos buscadas na África, nos tempo e espaço que não são apenas 

histórico e geográfico, vêm a apresentarem-se adaptadas transformadas em processos das 

diversidades de condições e situações onde se construíram novos territórios. 

Desde o período da colonização, enquanto durou a escravidão institucionalizada, os 

quilombos fazem histórias no Brasil. O quilombo dos Palmares no litoral nordestino, 

localizado em parte das províncias de Alagoas e Pernambuco, este teve líderes mulheres e 

homens que a história por vezes os trata como mitos e outras como personagens históricos. 

Quem já ouviu falar em Aqualtune, Acotirene, Ganga Zumba e Zumbi? Este último 

se tornou um símbolo. Vinte de novembro de 1695 seu assassinato, hoje esta data passou a ser 

lembrada como o dia da consciência negra. 
                                                 
4 Art. 216: Inciso V, parágrafo 5. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 
históricas dos antigos quilombos. Disposições Transitórias Art. 68 Aos remanescentes das comunidades de 
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe 
os títulos respectivos (BRASIL,1988). 
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Vários foram os líderes espalhados por regiões de cana-de-açúcar, mineração, 

pecuária e também provenientes de escravizados que realizavam atividades mais  

diversificadas e mesmo domésticas. 

Quilombo, ou melhor, reminiscência não é coisa do passado, está em movimento no 

processo histórico e apresentam problemas sócio-econômicos, jurídicos contemporâneos.    

Precisam ser devidamente reconhecida na atualidade histórica e não estereotipada ou negada 

suas permanências que na lógica histórica foram adaptadas, refiguradas5 como todas as 

histórias em interação com os tempos, que sempre foram dinâmicas. O reconhecimento 

histórico é fundamental tanto para obtenção de direitos sociais, como para o processo de 

constituição de identidade.  

Sem a pretensão de generalizar, mas chamando a atenção a algo que vem 

acontecendo em vários espaços onde se tratam de história, cultura e arte africana e 

afrodescendente existe uma tendência à folclorização no sentido do pensar com sociedade do 

passado e ultrapassados pela modernidade e pela “nova civilização”. Destituída de 

importância social, econômica, cultural e direito no presente. Assim as identidades, aparecem 

meio forçadas quando se procura retratar realidades que não se encaixam em estereótipos que 

se adéquam talvez a um possível “turismo” ou se ajustam a preconceitos fundados e mal 

arrumados de injustiças históricas. A idéia que as comunidades tradicionais são objetos do 

turismo é muito presente na perspectiva do estado sem pensar nas conseqüências.  

Produções escritas, imagéticas e debates em torno de conceitos, teorias e histórias de 

quilombos ou reminiscências, atualmente estão sinalando em espaços políticos, acadêmicos e 

na mídia. 

Mas a temática apesar de encontrar-se em pauta, com certo destaque na mídia, ainda 

precisa de muito para chegar a uma razoável compreensão e síntese, que compreendemos, só 

poderá ter um relevante significado se provir diretamente do espaço, do cotidiano, das 

memórias, das falas de populações diretamente envolvidas. 

A complexidade do problema apresenta tempos seculares, e fronteiras continentais. 

A formação do Estado brasileiro foi estruturada no alicerce de escravizações /resistências de 

africanos, ao qual não foi ainda permitida uma nova história. Ainda no século XVIII ”o 

Conselho Ultramarino Português de 1740 definiu quilombo como toda habitação de negros 

                                                 
5 Neologismo – explicar significado 
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fugitivos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos 

levantados nem se achem pilões neles”. (LEITE, S/D).  

Destacados centros escravagistas do Brasil foram Recife, Salvador, e Rio de Janeiro 

respectivamente nos séculos XVI, XVII e XVIII. O africano foi fonte de riqueza para os 

traficantes, burgueses europeus, além de que no Brasil eles sustentavam o sistema econômico. 

Os senhores de engenho da cana-de-açúcar, os barões das fazendas de café entre outras 

diversas atividades produtivas: agricultura de subsistência, atividades domésticas ou serviços 

especializados foram sendo garantidos por africanos escravizados e ainda existiam os pretos 

de aluguel estes normalmente rendiam bons lucros a seus senhores. 

A vida presente e decisiva do negro na construção do Brasil é incontestável, difícil é 

pensar o que eles não faziam. Até mesmo os instrumentos para tortura dos escravizados assim 

como a própria ação de castigar geralmente, os negros também eram mandados a fazer, eles 

eram obrigados a fazer. 

Há controvérsias em relação às quantidades de africanos retirados da África para 

serem escravizados nas Américas, cerca de 15 milhões. Estima-se que para o Brasil vieram 

cerca de 40% desse total (REIS e GOMES, 2000). Esta força de trabalho custou muito caro. 

Durante quatro séculos do XV ao XIX, a África foi assaltada, inescrupulosamente, os 

prejuízos são incalculáveis. 

Os africanos e afrodescendentes reagiram fortemente durante todo o período de 

escravizações. Os castigos carregavam em sua brutalidade variedades de exemplos de  

covardia, severidade, crueldade impiedosa a exemplo o que citamos no caso específico do 

Ceará, O quilombo era a mais viva forma de resistência, chegava a causar medo aos senhores. 

Hoje ainda continua uma luta, que parece interminável, pelo reconhecimento e reparação de 

prejuízos históricos que deixou marcas profundas nas mentalidades e nos modos de vida das 

pessoas.  

Talvez a territorialidade pensada e reconhecida a partir de realidades e culturas 

afrodescendentes no Brasil seja interessante, não apenas para o respeito aos cotidianos 

vividos, mas também à descobertas epistemológicas sobre a riqueza do conhecimento 

elaborada a partir de uma cosmovisão africana. 

O espaço com um aglomerado de indivíduos não é suficiente para ser reconhecida a 

territorialidade, ela acontece por meio da força vital das energias concentradas neste espaço 

sem fortes fronteiras. Podemos pensar território como um espaço de práticas culturais onde se 
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criam mecanismos identitários de representação a partir da memória coletiva das suas 

singularidades culturais e paisagens. Resultante de uma unidade construída, em detrimento 

das diferenças internas, porém evocada sempre a distinção em relação a outras 

territorialidades. 

É necessário um território para a formação de identidade grupal ou individual, para o 

conhecimento do indivíduo por outros. Um espaço específico que não é apenas o resultado de 

um fazer comunitário, mas é algo que indica a própria identidade do grupo: Os registros de 

um grupo; que fica na terra, nas rochas, nas águas, nos vegetais, nos animais e nas 

construções materiais e imateriais. 

A história de uma cidade é a maneira como os habitantes ordenam suas relações 
com a terra, o céu, a água e os outros homens. A história dá-se num território, que é 
o espaço exclusivo e ordenado das trocas que a comunidade realiza na direção de 
uma identidade grupal (SODRÉ, 1988, P.22). 

O espaço segundo a ancestralidade africana pode ser refeito, ele pode morrer e 

transcender para que os membros de sua geração possam habitá-lo. Existem muitos ritos de 

reconstrução do mundo baseados em critérios bio-simbólicos ou cosmobiológicos. A sagrada 

relação entre o ser humano e a terra, é ecológica a partir do momento em que o espaço passa a 

ser objeto de preservação patrimonial. Neste sentido negro e índio entendiam-se muito bem 

nas histórias da América e do Brasil. 

Em variados espaços, geralmente na condição de explorados, resistentes ou 

submetidos índios e negros comungavam, quilombos e reservas indígenas algumas vezes se 

misturaram, pelo menos de fato, no cotidiano em resistências guerreiras, procura de condições 

para sobrevivência, com muitas particularidades de situações. 

Misturados ou separados dos índios os negros construíam os seus territórios, estes se 

formavam em todos os lugares. 

 

2.3 Patrimônio cultural 

Considerando a importância que tem o cultural uma vez que este conceito atualmente 

encontra-se na pauta das lutas políticas, de acordo com Muniz Sodré (1988), a cultura está 

ligada com a singularidade do indivíduo e do grupo. A cultura também é estratégia para 

definir identidades e alteridades, um instrumento para a afirmação das diferenças e seu 

reconhecimento. 
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Nestas condições a cultura, se não o mais importante instrumento, precisa pelo 

menos compor este quadro ativo, donde emergem lutas e contradições de atitudes contra 

remanescentes de quilombos. A cultura e as identidades interligadas nos remetem ao 

problema prático da seleção das suas manifestações. Para tal faremos um recorte de 

patrimônio cultura ligado aos bens materiais e imateriais como acervo da cultura no suporte 

da formação das identidades individuais e coletivas.  

A idéia que a cultura e as identidades se produzem e se ritualizam ao longo da 

história dos indivíduos e de suas coletividades nos leva a poder selecionar um conjunto de 

bens culturais, materiais e imateriais, que compõem a acervo ligado a vida cotidiana desses 

indivíduos. Este acervo tem intima relação afetiva, social, intelectual, e econômica com a vida 

dos indivíduos e das coletividades. São bens intervenientes na formação da identidade e 

passiveis de serem identificados e selecionados, no campo geral, mais indefinido da cultura.  

O espaço geográfico, o espaço de vida das comunidades compõe este acervo. Ao 

sentido histórico desse acervo e das suas diversas relações sociais é que definimos como 

patrimônio cultural.  

Dessa maneira o patrimônio cultural é parte significativa da formação das 

identidades individuais e coletivas. Para as comunidades de quilombo o patrimônio cultura é 

uma parte palpável e identificável da formação da identidade da comunidade.  

Notamos dessa forma como veremos mais a frente que os registros iconográficos e 

fotográficos de uma comunidade fazem parte do patrimônio cultural.    

 

2.4 Fotografia  

A fotografia é um registro documental de leituras múltiplas; necessita de uma leitura 

de olhar espectral, ou seja, de informação múltipla.  

Ela não é uma prova definitiva, ou apenas um testemunho da verdade. Claro, 

sabemos da sua natureza físico-química e hoje eletrônica: de registrar aspectos selecionados 

do real. É certo que a fotografia, até mesmo pela sua composição ganhou grande 

credibilidade. 

Sem dúvidas ela proporciona fragmentos visuais e estes apresentam diversidade de 

atividades de pessoas de umas em relação à outras, a objetos e à natureza. Temos ciência 
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também de que ela procura representar os mais diversos tipos de interesses, de acordo com o 

fotografo e o contexto, na idéia aparece o que se pretende registrar no ato do “clic”.  

Mesmo ciente da intencionalidade, da não neutralidade da produção fotográfica em 

maior ou menor proporção; a fotografia ultrapassa na elaboração e interpretação do receptor 

aquilo que o “produtor” procurou representar. Isto já foi comprovado observado em nossos 

campos.  

Conceitos e interpretações de fotografia foram vistos para serem trabalhados nos 

campos que estudamos passando a ter uma maior referência e adequação ao que ela de fato 

representa para as localidades estudadas. Pensamos a fotografia como texto iconográfico, 

texto não escrito. 

Para entender melhor e podermos lidar com o objeto fotografia, resolvemos buscar 

um pouco sobre ela, sua constituição, sua gênese, sua história. Uma rápida sondagem em 

torno disto, nos proporcionou mais segurança no seu tratamento em campo, queremos ‘a 

fotografia no campo’ e não ‘a fotografia’. Assim nosso estudo realmente iniciou quando 

experimentamos a metodologia; a fotografia interagindo com as memórias e oralidades no 

contexto histórico cultural das comunidades remanescentes de quilombos. 

Outras questões serviram para auxiliar a compreensão do por quê nos interessamos 

pela fotografia. Vamos ver aqui um pouco de sua história, seu processo de evolução e depois 

veremos os questionamentos: O que é fotografia para nós? Por que escolhemos trabalhar com 

ela? 

Foi um longo percurso até chegarmos ao que hoje podemos pensar em torno da 

fotografia. Um pouco de sua história é bom para um melhor entendimento. Niépce precisou 

de mais de oito horas de sol para obter a imagem que ainda não se chamava fotografia. 

Associou-se a Daguerre, chegou a aperfeiçoar combinações químicas de suas superfícies 

fotossensíveis, morreu em 1833. Daguerre continuou os estudos. Ao invés de somente fixar 

uma imagem obtida por reflexões óticas como Niépce, conseguiu fazer uma imagem 

automática. Em 1939, este feito foi publicado pelo deputado francês, Jean Arago, como um 

presente dado ao mundo pelo governo de Louis Philipe. 

Daí surgiram Daguerriótipos, precisavam de exposição à luz em um tempo que 

variava de 05 à 60 minutos. Para ser captada a imagem, o objeto precisava ficar parado, 

normalmente eram fotografados objetos arquitetônicos. Já em 1940, só eram necessários 

alguns segundos para se conseguir um daguerriótipo. 
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A exatidão com riqueza de detalhes de informações visuais, em alguns segundos 

apenas, produzindo imagens, algo jamais visto antes; causou polêmicas; alguns religiosos por 

acharem que aquela exatidão não poderia ser coisa do homem, pela limitação natural do 

homem diante de Deus, consideravam os daguerriótipos ‘sementes diabólicas’. 

Já nas duas últimas décadas do século XIX começaram a ser fabricados 

equipamentos mais aperfeiçoados. A câmera Kodak com filme de rolo, proporcionou acesso a 

um maior número de pessoas, amadores, passaram a fotografar. Apareceram com isto novas 

possibilidades que favoreceram a representações e estruturações na produção de idéias 

artísticas. 

A industrialização das câmeras e dos filmes, e a preparação de químicas para 

revelações foram fatores decisivos para acelerarem a produção fotográfica, assim cada vez 

mais esta foi entrando nas vidas das pessoas, passando a fazer parte da cultura e até fazendo 

cultura. A imagem em preto e branco é uma abstração de fragmentos do mundo, durante 

bastante tempo as fotografias revelaram fragmentos do mundo em preto e branco.  

Se formos considerar todos os fatores que envolvem até termos o resultado da 

fotografia em mente, será que este citado no parágrafo acima vai ter grande peso no resultado 

da comunicação do texto fotográfico? 

 No começo do século XX, a fotografia passou a ser considerada como possibilidade 

artística. Hoje é incontestável seu valor para a arte contemporânea, aí já temos muito o quê 

pensar, em torno desta indagação, uma vez que, a arte acontece no colorido e preto e branco.  

Na realidade, vivemos filosofias imagéticas: de duplo do real a um meio de 

expressão; de texto rico com complexas características que envolvem condições técnicas, 

pessoalidades, coletividades; de uma leitura com características que podem ser peculiares ao 

leitor em particular falar do real interpretado. 

Muitos são os conceitos que podem, ou não, estar intrínsecos à fotografia, isto vai 

depender do objeto produzido, da fotografia e do olhar sobre a leitura do texto fotográfico. Ele 

pode ser objetivo, neutro, imparcial, belo, leve, equivalente, preciso. Pode causar dúvidas, 

medos, alegrias, tristezas. Ela é um texto que fala daquilo que a imagem reflete a quem está 

olhando.   

A fotografia, com alto grau de abstração ou de objetividade pode ser fruto de 

escolhas estéticas capturadas e explicitadas pelo fotógrafo, mas como já vimos tratando seu 

resultado não se reduz ao processo e ato do fotografar. Ela é muito mais que isso, pode ser 
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compreendida, lida através de diversos olhares. Para nosso trabalho com a fotografia 

necessitamos de conhecimentos das culturas e do contexto onde ela e seu leitor estão 

inseridos. É comunicada a terceiros normalmente por meio da oralidade que, via de regra, 

provém de rememorações elaboradas. O grau de estímulo que o objeto / recurso fotografia 

proporciona vai está inerente à condição do leitor deste texto. 

A partir da última década do século XIX, alguns periódicos passaram a ser 

contemplados com reproduções fotográficas. Utilizando um processo de impressão chamado 

halftone, neste não era necessário redesenhar a fotografia. 

As facilitações foram se somando; tecnologias, profissões, não apenas no jornalismo, 

a fotografia foi invadindo espaços sociais como instrumento de expressão que com a 

intensificação de sua produção foi fazendo parte dos cotidianos passando assim a ser 

culturalmente inserida com significativa importância. 

A fotografia entre outras funções continua tendo a de registro, mesmo que outras 

imagens de tecnologias mais avançadas já tenham a superado, como é o caso da tomografia de 

ressonância magnética e da visualização científica computadorizada, a fotografia continua 

conquistando espaços a ponto de mais do que fazer parte da cultura ela faz cultura. ”A 

fotografia é uma das janelas para refletirmos sobre nós mesmos e sobre as tantas buscas que 

norteiam o caminho tateante do ser humano” (BORGES, 2003). 

Diferente do século XIX, hoje a faculdade ou ato de conhecer em história percorre 

diversos caminhos. Daí a fotografia tem cada vez mais encontrado espaços para ser utilizada 

como fonte objeto de análise e recurso pedagógico. A fotografia não só tem sua história; ela 

está intrinsecamente dependente, ligada a fatos históricos que são decisivos no processo de 

sua construção. 

Primeiro pensamos em trabalhar a fotografia como fonte de pesquisa histórica, 

depois verificamos que era necessário bem mais que isso; para podermos prosseguir nossa 

pesquisa tivemos que estudar a fotografia no lugar, nas comunidades remanescentes de 

quilombos; o que a fez interagir necessariamente com as memórias e oralidades dos atores, 

objetos sujeitos no campo, o que veremos em outros textos deste trabalho.  

A fotografia não se apresenta para nós apenas como reflexo de nossos objetos, de 

nosso universo; ou como mediadoras de nossas representações, talvez elas sejam portadoras 

de seus próprios estilos de conhecimentos ou quem sabe tenham grande pertencimento à 
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ordem do simbólico, donde nos faz pensar a consistência do significado da fotografia em 

nossas propostas de estudo. 

É interessante frisar que nesta pesquisa a fotografia foi particularmente trabalhada 

como texto documental, tendo na sua idéia central ou referencial, uma cultura específica, 

localizada na história do Ceará. Estabelecemos com ela um diálogo, que teve origem nas 

comunidades remanescentes de Quilombo, e a continuidade dele seguiu reformulada a partir 

de nossos olhares de pesquisadores. 

Enfim, trabalhamos com este recurso que foi objeto referenciado a partir das 

especificidades de comunidades afrodescendentes no Ceará, onde destacamos as comunidades 

do Cumbe, Bom Sucesso e Minador.    

A fotografia é um registro do patrimônio cultural histórico, como patrimônio ela 

instrui a identidade, compõe o campo desta formação identitária. 

Fotografia como documento histórico. Em muitos trabalhos de educação e de 

história da educação as fotografias aparecem como ilustrações de fatos culturais e históricos 

(VIDEIRA, 2006), (NUNES, 2007), (SOARES, 2008), (SILVA, 2005); entretanto estas 

imagens podem ser lidas como documento de informação de uma realidade histórica e 

cultural. Embora nestes trabalhos a fotografia figure como ilustrações, não havendo um 

trabalho teórico sobre a utilização das mesmas, esta compõe o conjunto de informações dos 

trabalhos de pesquisa e trazem ao leitor informações de contexto, da história e da cultura.  

A questão que se põe é de fundo teórico conceitual sobre a fotografia como um 

documento histórico e o de natureza prática. É como proceder a análise do significado de uma 

imagem fotográfica, entendida como um documento cultural e da histórico. Este problema do 

uso da fotografia como parte do texto, vem sendo vivo desde o uso da imagem, além do uma 

mera ilustração desde período de realização da dissertação de mestrado (DANTAS, 2005) 

A interpretação das imagens contidas na fotografia, a sua leitura e categorização 

como documento de registro de uma informação histórica ou cultural trata-se de um problema 

de leitura de imagem como objeto textual, produtor e viabilizador de uma narrativa, ou seja, 

de um texto como outros documentos escritos ou orais..  

Este problema geral do uso a imagem foi motivo de vários trabalhos na área da 

educação (Muller, 2008), (CUNHA, 1999). Destes trabalhos deduzimos que uma imagem é 

por si só um texto imagético e que sua leitura depende de outras informações contidas nos 

textos que as acompanha e que completam seu sentido. A leitura da imagem isolada é um 
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problema mais complexo, mas a imagem dentro de contextos e com outras informações 

produz um texto passivo de tradução oral e de escrita (KEBROWALD, 1998). Ou seja, é um 

texto equivalente a outros textos. 

No caso de documentação histórica e cultural de localidades, edifícios e construções 

consideradas como parte do patrimônio histórico e cultural, o enfoque da fotografia como 

documento fica facilitado. A fotografia é parte do patrimônio cultural, portanto documento 

deste patrimônio, representa também um bem cultural por si mesma. Vendo do ângulo de 

patrimônio histórico e cultural a fotografia fica caracterizada como um documento.  

No caso do nosso trabalho de tese de doutoramento, que trata de comunidades de 

remanescente de quilombos a fotografia é de uma localidade que é um patrimônio da cultura e 

da historia. Esta fotografia faz parte do registro imagético desta localidade de remanescente 

de quilombo. Trata-se de um documento do patrimônio que é a localidade geográfica 

construída pela historia. Assim fica facilitada a compreensão desta fotográfica quando 

conhecida a data e outras informações orais e escritas. A fotografia de remanescente de 

quilombo pode ser assim tratada como um documento da história da localidade. 

Nesta fundamentação da fotografia de remanescente de quilombo como documentos 

históricos e culturais deveram, nos atentar também para a natureza do que é a história. A 

historia é uma narrativa do presente sobre o passado baseada em documentos do passado lidos 

no presente. A narrativa histórica também é uma imagem mental do passado. Trata-se de uma 

imagem transcrita em palavras. A imagem histórica ou a historia é parte de um pensamento 

sobre fatos, em suma é uma representação social.  

Neste sentido a fotografia também é uma imagem que contextualizada é produtora de 

outra imagem que é sua narração histórica. O uso da imagem fotográfica fica no sentido da 

composição de imagem para produção da imagem historia. Então a fotografia de 

remanescente de quilombo é um documento da historia devido ser uma imagem produtora de 

sentido, e realizadora de uma representação social. A imagem fotográfica pode ser a imagem 

da historia. 

Sobre aspecto a relação da historia e da memória podem ser retomada na relação à 

fotografia com a história. A fotografia é parte da memória, ou serve como elemento de 

reativação da memória. Portanto é parte do exercício, memória e historia.  

Em se tratando de imagem a posição de Anne-Marie Christin (CHRISTIN, 1995) nos 

deixa bastante confortável tanto como a imagem como documento como sobre as 
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possibilidades da sua leitura.  A autora nos mostra para a escrita o meio determinante foi a 

imagem e não a língua falada como geralmente se pensa. Ela afirma que a escrita não é um 

reprodução da fala, mas sim uma forma de visualizar o mundo visível e invisível. Assim a 

imagem é o centro do conhecimento e da nomeação do existe. Defende que a escrita, no 

Egito, Mesopotania e China evoluiu da imagem ícone para a escrita, de leitura destes ícones. 

Então não foi a língua que gerou a escrita, mas sim a imagem, os ícones das formas 

de representação gráfica das idéias (CHRISTIN, 1995, pp. 21–31). A introdução de imagens 

na escrita seria apenas um retorno aos ideogramas da imagem de maneira ampliada. Neste 

ponto a autora estuda a comunicação das publicidades e as escritas dos pintores artistas 

(CHRISTIN, 1995, 164 – 212).  

Como conclusão do nosso trabalho sobre o uso da fotografia nós temos que a 

imagem fotográfica dos quilombos é um documento histórico e sua leitura é um ato de 

contexto, como todas as leituras dos demais documentos aceitos como próprios da produção 

da historia e da cultura.  

 

2.5 Educação 

A Sociedade e o Estado sempre tiveram a preocupação, de forma direta ou indireta 
de trabalhar a capacidade humana, visando à integração social, interessado muitas 
vezes levar em uma organização hierarquizada da sociedade.  

Inúmeras experiências trabalhadas por instituições e grupos sociais nos vários 
contextos sociais no decorrer dos tempos foram se acumulando, e hoje, por meio de 
variadas formas de comunicação e das instituições educacionais, são divulgadas. 
Atualmente, existe um consenso de que não devemos educar só pela integração 
social, mas por uma sociedade mais igual, em termos de oportunidades 
socioeconômicas e valorização cultural, sem desrespeito à liberdade. (DANTAS, 
2005). 

Considerando a integração social e a igualdade de oportunidades socioeconômicas e 

valorização cultural com liberdade, consideramos, nesta pesquisa, a educação como ampla 

possibilidade de análise e crítica na complexidade das relações do existir humano 

contextualizado historicamente. Pensamos esta educação além dos espaços escolares, em 

reflexões histórico-culturais. 

Os pensamentos e conhecimentos sobre a história da educação passaram a adquirir 

maior bagagem a partir de meados das décadas de 1970 possibilitando uma história mais rica, 

mais complexa. Tivemos um pluralismo de abordagens provenientes de um amadurecimento 

intelectual no campo dos métodos de pesquisa, o que nos leva a lembrar que hoje existem 

variados métodos de pesquisa.   
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Escolher um caminho para produzir conhecimento e pensar melhor a educação 

considerando nossas especificidades, é tarefa difícil. Quando nos vemos diante da diversidade 

e complexidade do mundo educacional. Verificar conceitos amplos e restritos do processo de 

desenvolvimento da educação, em vários caminhos da personalidade, envolvendo o físico, o 

intelectual e o sentido de valor. Estamos preocupados com a orientação da atitude humana, na 

sua relação com o meio social e cultural no contexto histórico em relação às comunidades 

remanescentes de quilombos. 

Compreendemos particularidades do ser, as influências e interpretações que 

convergem para a formação de traços de personalidade social e individual, levando a uma 

concepção de mundo e de valores, convencimentos ideológicos e políticos, gêneses de ações 

diante de situações cotidianas, onde muitas vezes a história educacional se compartimenta da 

história de vida. 

Levando em conta que acontecem transformações sucessivas, tanto no sentido 

histórico-cultural quanto no de desenvolvimento da personalidade. Pensamos aspectos da 

educação a partir dos nossos sujeitos, neles procuramos analisar algumas experiências e 

instrumentos materiais e imateriais da construção cultural das comunidades estudadas. 

Consideramos que para contribuir com uma educação interessante aos remanescentes 

de quilombo no Ceará, precisamos começar por mexer na estrutura a partir de dinâmicas 

intensas por meio de debates, reflexões, criar melhores condições de pesquisa nesta temática 

da negritude, dos significados diversos dos afrodescendentes nos espaços e tempos cearenses, 

o que de fato tem sido historicamente negado. A educação ao conhecimento e formação 

africana e afrodescendente não tem que se compartimentar a estes, ela deve interessar a todos 

como importante patrimônio histórico do conhecimento relevante a epistemologia do 

conhecimento humano, não apenas dos africanos e afrodescendentes. 

 

2.6 História 

Temos necessidade de nos compreendermos nos conhecermos. Sabendo que não 

somos puramente indivíduos, necessitamos nos referenciar-nos outros. A interação 

individualidade/coletividade acontece a cada passo da vida humana material e imaterial. A 

riqueza infinita dos resultados deste existir no tempo que conta do surgimento da humanidade 

terrena e espaço que já ultrapassam o planeta terra é o que compõe as realidades históricas da 

humanidade. 



59 
 

As histórias são complexas e incompletas nunca foram capazes de trazer a realidade 

à tona, pois esta não existe, existem realidades históricas. As memórias e culturas da dinâmica 

social de relações e ações que fazem histórias são arrumadas, sistematizadas por 

historiógrafos. 

As sociedades e as culturas estão em constantes transformações, sendo, portanto 

dinâmicas; a história é também dinâmica, sua escrita pode ser algo elaborado com 

generalizações de coisas estruturais, globais de longos períodos ou por meio de observações e 

análises localizadas em tempos e em espaços mais reduzidos ou ainda especificidades destes, 

a história econômica, política, social ou cultural, por exemplo, esta última pode revelar 

memórias e culturas das ações de relações cotidianas das pessoas das coisas, das 

representações, dos valores. 

Não existe uma história; são muitas lacunas, são muitas interpretações, são muitos 

detalhes esquecidos e uma infinidade lembrada. Precisamos e sabemos que vale a pena, 

enfrentar estudos, pesquisas que possibilitem a organização de conhecimentos e idéias que de 

forma coerente e inteligente nos possibilitem ligações ou interações do passado com o 

presente. 

Este trabalho é de grande responsabilidade, não nos conformamos em fazer sozinhos, 

buscamos em historiadores, historiógrafos e pesquisadores afins seus conhecimentos suas 

afirmações suas dúvidas. Como faziam ou como fazem histórias.   

Compreender a nós mesmos contextualizados no tempo e no espaço é saber quem 

somos, é conhecer e reconhecer a nós, a nossas ações e reações nas relações sociais. Não nos 

confinamos em nossa solidão, precisamos de referenciais no outro. Esta tem sido uma 

evidência histórica. Mesmo a história tradicional, com tantas restrições ao povo à maioria das 

populações, não conseguiu eliminar evidências de ações e relações de cotidianos que este 

paradigma preferia esquecer, eliminar das páginas dos livros por não considerar relevante ao 

conhecimento da humanidade. 

A história tradicional foi essencialmente política, ela não excluiu absolutamente a 

história das artes e das ciências, mas se apresentou preocupada em mostrar os fatos, baseados 

em documentos, ela marginalizou a possibilidade de outras histórias. Enfim era importante a 

narrativa dos “grandes feitos” dos “grandes homens” (DANTAS, 2005) 

A História Nova se afirma no momento em que seus profissionais se expressam por 

meio da Escola dos Annales, principalmente a partir de 1929, com Lucien Febvre e Marc 
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Bloch, que fundaram a revista dos Annales e depois com Fernand Braudel, mas, sua 

ancestralidade é razoavelmente longa. Ainda no século XVIII, já existia centro de história 

nova. Por serem extremamente numerosos os adeptos daquele momento da História Nova, 

eles se recusaram a ser marginalizados e tiveram força para isso; daí, a história com a marca 

da França firmou-se como paradigma aceito internacionalmente (CARDOSO; VAINFAS, 

1997 in DANTAS, 2005). 

É de uma história complexa, cheia de detalhes, não linear, sempre conflituosa, e sem 

deixar escapar da consciência de que é construção do historiógrafo(a), é desta história que nos 

ocupamos.  

Uma história cheia de ciladas e surpresas, de avanços e recuo, de conflito e 
compromisso, sem um sentido linear, uma história que amplia e torna mais 
complexa perspectiva que temos do nosso passado (REIS e GOMES, 2000, P.23) 

Partes separadas de um “texto” que tem uma idéia central, exploração desumana para 

acumulação de riqueza, trouxe significativos resultados na acumulação capitalista aos 

senhores, e vergonhosamente continua colocando os afrodescendentes em lugares 

desprivilegiados na sociedade, uma herança histórica que se apresenta em todo o Brasil. 

No Ceará particularmente, a tentativa de exclusão da etnia e cultura negras especifica 

nossa construção cultural, inicialmente exigindo uma espécie de prova de que negro no Ceará 

não faz parte de histórias de contos criados apenas da imaginação, mas com os fatos que se 

registram.                 

A história do Ceará não merece ser mutilada, já é tempo de abrir nossos olhos e nos 

permitir, no mínimo a novas discussões com enfoques inclusivos sobre questões da negritude 

nesta “nação” que não se fez apenas de tribos indígenas, poucos negros escravizados e 

brancos colonizadores. A séculos, por todas as evidências eu digo, desde o momento da 

colonização européia na capitania do Siará Grande/Ceará, a negritude está presente numa 

complexa e relevante participação na construção deste Estado. 

 

2.7 Identidade 

O imaginário africano ancestral é bastante complexo nas suas representações sobre o 

social. Na cosmovisão africana não acontece uma compartimentação entre as coisas e os seres 

que fazem um sistema, estas se complementam, existe uma espécie de interação. O material e 
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o imaterial têm significados a ponto de se poderem transformar em mitos. A natureza é criada 

e percebida e a sociedade, por meio de memórias, histórias e de vivências sensíveis. 

Ouça mais as coisas que os seres 

A voz do fogo se ouve, 

Ouça a voz da água, escute o vento 

O arbusto soluçar 

É o sopro dos ancestrais 

(Birago Diopo - O sopro dos ancestrais) 

O distanciamento entre o ser humano e a natureza ocorreu no mundo ocidental, para 

reunificá-lo no mundo acadêmico estudos e reflexões tornam-se necessários para a 

compreensão do conhecimento em torno de uma epistemologia baseada na cosmovisão 

africana, os referenciais destes conhecimentos não devem ser ocidentais, ou baseados na 

história da África contemporânea, uma vez que esta também vem sofrendo sérias agressões à 

suas próprias identidades.  

As sociedades africanas tradicionais contêm princípios civilizatórios baseados na 

ancestralidade, comunidade, palavra, natureza e as forças da natureza. (Oliveira, 2003). 

A palavra é uma força da criação, trata-se de uma qualidade dos seres humanos sobre 

a qual as sociedades depositam muito respeito. As formas de transmissão do conhecimento 

nas religiões de matriz africana são pela palavra. A palavra tem um sentido de presença e de 

troca entre os interlocutores. Em razão da importância da palavra é que se desenvolve uma 

grande oralidade nas sociedades africanas. A oralidade ritualiza o uso da palavra nas formas 

dos contos, provérbios e discursos sociais para troca de conhecimento e manutenção da 

memória social.  

Existe um processo de identidade amplo criado em culturas africanas este processo 

se reproduz e se resignifica nas culturas brasileiras de base africana. Assim então podemos ter 

pontos entre os processos de identidades coletivas das sociedades africanas e 

afrodescendentes 

A história oral nas sociedades africanas é um método oficial de manter o 

conhecimento das comunidades, cidades, estados, ou regiões. 

A oralidade africana é transmitida, segundo Luis Carlos Santos (Santos, 1988) para a 

sociedade brasileira. Este autor mostra que as narrativas sociais brasileiras guardam relações 
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de permanência com a tradição da oralidade africana. Desta forma, o uso da história oral que 

nos propomos nas comunidades de remanescentes de quilombos é uma escuta da oralidade 

transportada, certamente modificada e adaptada para o momento social e histórico brasileiro. 

Mas nos laça no campo das africanidades e da afrodescendência (Cunha, 2001). 

Sem pretensões de voltar às origens de maneira mais dedicada ou evidenciar a 

ancestralidade africana estamos procurando entrar em discussões que nos possibilitem uma 

maior compreensão sobre as idéias que giram em torno de identidades de povos africanos. 

Estamos cientes da multiplicidade de culturas, de nações deste continente e ainda de que 

idéias não ficaram paradas no tempo africano ou ultrapassaram fronteiras chegando ao Brasil 

sem necessárias adaptações às novas condições impostas de súbito a povos assaltados de seus 

territórios natais. “Por meio do sagrado, os negros refaziam em terra brasileira uma realidade 

fragmentada. O terreiro implicava a auto fundação de um grupo em diáspora.” (SODRÉ, 

1988). 

Não existia homogeneidade de relações entre senhor e escravizado e nem entre cada 

uma destas classes no Brasil e mais ainda no Ceará, a diversidade neste sentido era imensa, na 

complexidade da sociedade do escravismo criminoso, escravizados, escravos de ganho, 

semi- livre, negros livres urbanos, negro livres s rurais, escravizados de alforriados negros, ou 

de indígenas escravizados. 

Isto nos faz deixar de lado as tradições intelectuais brasileiras sobre as identidades 

dos afrodescendentes como um processo único de escravismo ferido pelo particularismo 

brasileiro. A existência de negro livres pode ser considerada de diversas formas no entanto 

zestes constituem identidades próprias distantes dos escravisadores brancos. 

Na diversidade de fato também aparecem histórias de negros como se eles fizessem 

parte da família de brancos, crianças negras abandonadas ou órfãs, estas e outras situações no 

contexto não eram exceções. Aspectos de poder resumidos por Muniz Sodré:  

A historiografia é inequívoca a respeito do fato que as pessoas muito pobres 
orgulhavam-se do fato de não serem escravas. No Brasil era freqüente que negros 
alforriados prósperos também possuíam escravos. Aliás, esse fenômeno- o escravo 
do escravo [serus vicarius] – sempre acompanhou a escravidão ao longo dos tempos, 
podendo de um lado, ser interpretado como uma astúcia do senhor [um meio 
capcioso de se naturalizar a condição escrava] e, de outro, como uma busca de força 
ou honra por parte do ex-escravo. {Sodré, 1988, p.114]. 

De uma maneira geral podemos pensar a formação das identidades coletivas da 

população negra como diversas, sem co tudo deixarem de serem existentes. O 

reconhecimento destas identidades coletivas de base africana no passado são importantes para 
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um reconhecimento da continuidade de identidades de base africana em comunidades no 

presente.  

 

2.8 Quilombos: conceitos 

Quilombo é uma palavra de origem africana, surgida entre o norte de Angola e onde 

hoje é o Zaire. Muitos são os significados que lhe são atribuídos; um esconderijo, uma 

associação guerreira, um povoado de negros, um conjunto de povoações formado de escravos 

fugidos, entre outros. 

Quilombo existiu aqui no Brasil durante todo o período da escravidão; e também em 

grande parte da América. Isto comprova que não houve escravização pacífica de africanos. 

Através da fuga, as pessoas escravizadas passavam a viver numa sociedade alternativa, o que 

se intensificou tanto que passou a ser um problema de segurança nacional. 

Pois sociedades alternativas como esta, cresceram em número e força, qualidade de 

organização, verdadeiros núcleos de resistência, referência de liberdade e ruptura com a 

escravidão; foi uma concretização de organizações sócios-políticas que o africano do Brasil 

passou a possuir.  

Na situação de quilombolas eles recriavam, conforme as condições do ambiente, 

novos jeitos de viver; agora como afro-brasileiros. Isto não se concretizava em um lugar 

isolado, (apenas no famoso ‘Palmares’); mas espalhadas pelo Brasil estamos procurando nos 

deter no Ceará não temos grandes registros ou estudos mais aprofundados, preocupados em 

compreender suas negritudes. A história oral e a pesquisa de campo que apenas iniciamos já 

revelaram que existe considerável quantidade de comunidades remanescentes de quilombos 

no Estado do Ceará das quais destacamos apenas três como referenciais para facilitar nossos 

estudos, nossas reflexões. 

Os quilombos não eram núcleos fechados, isolados do resto do mundo. Havia 

escambo e comércio de produtos do quilombo com os da cidade e vice-versa. 

Compreendemos os quilombos como muito mais do que um exemplo de resistência, um 

esconderijo. Neste sentido, temos relações sócio-econômicas multiculturais. 

Nestes espaços, houve um conjunto de resistências e criações que nos levou a pensar 

comunidades remanescentes de quilombos, hoje, como uma inestimável fonte de 

conhecimentos das nossas histórias, de nós mesmos e do Estado, em sua formação e 
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organização político-econômica e cultural.  

O país Brasil tem 2.228 comunidades remanescentes de quilombos6, mas de acordo 

com as particularidades das situações, estes números não incluem todas de fato, sem ir muito 

longe, considerando somente as pesquisas em processo da tese de doutoramento ”Memória e 

História de Quilombos no Ceará”, que se limita ao Ceará, ou melhor, a apenas três 

comunidades remanescentes de quilombo desta unidade federativa, só aqui teríamos a 

inclusão neste número de mais três. 

Epistemologias em torno do sentido da palavra quilombo: Sabemos que a origem 

da palavra quilombo no uso africano tem dupla conotação, e que as informações sobre ela nos 

remetem a região dos Reinos do Ndongo, do Congo, do Ovimbundu e Ngangela; espaço 

geográfico demarcado pelos Rios Zaire, Kimongo, Kenanza e seus afluentes, na África 

Central nos séculos XVI e XVII. (PARREIRA, 1997). 

Uma das conotações é apenas de cunho topônimo de localização de feiras e 

mercados de grandes comércios regionais como Kosangi, Matamba, Kongo e Ndongo, mas 

também de localidades de sede de tropas militares de pequeno porte. (JARDIM,1975), 

(ADORMEGA, 1972). 

A outra referência a quilombo é de natureza, e se refere às organizações e sociedades 

militares possivelmente de origem Jaga. Constituem em organizações militares que iam além 

das alianças de parentesco e de nacionalidade. Eram sociedades de indivíduos de diversas 

etnias.  

Os quilombos tiveram grande importância na história da região da África Central nos 

séculos XVI e XVII. Nas lutas dos quilombolas contra o Rei do Congo e os portugueses 

tornou-se membro de um Quilombo, casando-se com um Rei de Quilombo e adquirindo o 

título de Tembanza, primeira dama, o que conferiu legitimidade no comando das tropas. 

(PARREIRA, 1957). 

A palavra Quilombo vem da língua Quibundu e significa a idéia de junção e união 

com propósitos políticos (MUNANGA, 1995), isto nos traz uma boa exploração deste 

significado da palavra. Essa língua foi muito comum entre os cativos africanos escravizados 

no Brasil no século XVII, dada a origem de contingentes importados de regiões da atual 

Angola. A língua portuguesa do Brasil é rica em termos de origem Quibundu. 
                                                 
6 Conforme pesquisa realizada pelo Centro de Geografia e Cartografia Aplicada (CIGA) da Universidade de 
Brasília (UnB), coordenado pelo geógrafo Rafael Sanzio Araújo dos Anjos, o país tem 2.228 comunidades 
remanescentes de quilombos, em quase todos os estados da Federação (NAVARRO, 2005). 
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A conotação de africanos e afrodescendentes, que fugiam para o mato do regime do 

escravismo criminoso permanecem na historiografia brasileira por muito tempo. O conceito, 

entretanto, foi restabelecido por Clovis Moura, (MOURA, 1959), a partir da primeira edição 

de Rebelião na Senzala, como de grupos de Contestação e Resistência ao escravismo 

Criminoso. O conceito teve uma importância histórica, pois, revisou a idéia do escravizado 

passivo e de contexto limitado ao sistema de produção do escravismo criminoso. 

No inicio do século XX, o movimento negro conferia ao quilombo uma idéia 

revolucionária e o mesmo nomeava algumas associações com o nome de quilombo dos 

Palmares, como foi o Clube Palmares de Cultura Social de 1925 em São Paulo. O livro 

Insurreição Negra de Adelbardo Jurema também indica esta mudança conceitual de 1935 no 

Recife. 

Na década de 1945, no Rio de Janeiro o Movimento Negro nomeava com nome 

Quilombo um de seus jornais de grande importância. O Quilombo na década de 1970 tem um 

caráter simbólico importante, de resistência e de protagonismo histórico da população negra. 

A data de 20 de novembro passa para o calendário dos movimentos negros como “Dia 

Nacional da Consciência Negra”. Assim é reafirmado o caráter simbólico ideológico da 

palavra Quilombo. 

Exemplo importante do uso da palavra Quilombo é a formação da cooperativa de 

escritores para edição dos Cadernos Negros de 1978 até hoje, denominado de Quilombo Hoje 

(Ribeiro/Barbosa, 2007). 

Os Movimentos Sociais Negros da década de 1980 em diante adotaram o quilombo 

como bandeira de luta e passaram a reivindicar o reconhecimento pelo Estado Brasileiro das 

Comunidades de Quilombos existentes no país. Dado este ativismo político é que a 

Constituição de 1988 incorpora o termo remanescente de quilombo para todas as 

comunidades negras rurais (CONSTITUIÇÃO BRASIL, 1988). 

Neste sentido do reconhecimento dos remanescentes de quilombos como 

comunidades históricas de direito coletivo do uso da terra é que são mapeadas as 

comunidades no Brasil. Mapeamento ainda precário e insuficiente porque não temos 

pesquisas mais aprofundadas pois falta apoio das autoridades competentes, mas que lista na 

atualidade 81 comunidades no Estado do Ceará. 

Outro fato importante para a noção histórica do conceito de quilombo é que este 

aparece em diversos países da América latina e do Caribe. Portanto o quilombo é importante 
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para toda a diáspora africana nas Américas. Os quilombos fazem parte dos países, instituições 

que atravessaram além do período escravista criminoso, até hoje. 

O nosso trabalho de pesquisa nos leva o repensar e propor ampliação do conceito de 

quilombo para fins históricos. Estamos trabalhando com os conceitos de afrodescendência e 

africanidades (CUNHA Jr., 2001) que tem como base a cultura e história africanas e a 

ocupação do território; vamos pensar quilombo não apenas no plano da resistência dos 

sistemas de produção, no campo das organizações sociais de sociedade alternativa ao 

escravismo criminoso e de formas de produção da organização social, particulares ou 

específicas no período do pós-escravismo criminoso. 

Este movimento conceitual nos permite melhor avaliar a produção de uma cultura e 

de modos de vida próprios e intimamente ligados às disponibilidades locais. Assim as 

histórias das comunidades remanescentes de quilombos são “micro-histórias”, seletiva 

autonomia durante certos períodos da história mais geral e com certa integração dependendo 

dos provimentos da história que os envolve.  

As diversas culturas e organizações cotidianas nas variadas comunidades com suas 

especificidades, em relações econômico-sociais por vezes geram situações, realidades donde 

surgem conflitos mais rotineiros/simples ou mais sérios onde normalmente as vítimas são 

pessoas negras principalmente quando se trata de questões mais amplas.   

O reconhecimento da necessidade de justiça perpassa variados segmentos da 

sociedade e aparece em resultados de estatísticas sócio-econômicas. No entanto a 

concretização desta justiça histórica não aconteceu, são muitas as comunidades 

remanescentes de quilombos no Brasil, aí se encontram algumas explicações de grandes 

entraves. 

Quem pretende fazer justiça entrando com a divisão de seus bens, sua situação sócio-

econômica? Ações afirmativas querem se orientar por conceitos mais objetivos de 

reminiscências quilombolas. 

Podemos dizer que existe uma luta de ressignificação do termo quilombo, decorrente 

dos embates entre a sociedade, movimentos sociais e estado; nesse processo o Estado 

Brasileiro utilizou-se da categoria ”remanescente de quilombo”, estando assim a fortalecer 

uma idéia de grupo. ‘Esta idéia é fundamental para se tratar politicamente no presente através 

de uma construção jurídica que possibilita outro pensar para o futuro’ (ARRUTI, 2003). 
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Temos a dimensão ativa do problema que se apresenta. Quando a proposta é apontar 

categorias, definir, formar conceito objetivo sobre o que é quilombo e remanescentes de 

quilombos no Brasil ou quando o reconhecimento histórico da questão com toda sua 

complexidade são apontados sob algum aspecto: político, econômico, social ou cultural. 

Não só existe uma necessidade de nova terminologia conceitual como de novas 

formas, métodos e conceito de pesquisa sobre as diversas realidades e temas presentes aos 

remanescentes de quilombos. 
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CAPÍTULO 3: HISTÓRIAS DO CEARÁ – ALGUMAS LACUNAS 
HISTÓRICAS DE NEGRITUDES NO CEARÁ 
 

3.1. Nossa Proposta 

O negro na construção do Ceará. Nossa proposta não consiste em evidenciar 

estatísticas, em fazer afirmações compartimentadas, estamos interessados em procurar por 

meio de diversos instrumentos, com todas as ajudas que competem, a compreender melhor a 

história do Ceará com a participação efetiva do negro/afrodescendente em sua construção. 

 Sem a pretensão de concluir esta proposta nesta tese, mas confiando que este 

trabalho traga subsídios à discussões, debates mais consistentes aos já interessados na 

temática e também venha a despertar curiosidades de pesquisadores iniciantes. Enfim nosso 

desejo é contribuir com a inclusão do negro nesta história sem estereótipos, sem pieguismos, 

sem preconceitos, mas com conhecimentos inteligentes do tipo que qualquer bom pesquisador 

que “arregaça as mangas” com muita vontade é capaz de fazer. 

No Ceará as histórias, culturas e identidades dos negros, e seus descendentes, sem 

novos estudos dedicados, exaustivos, cuidadosos, utilizando metodologias adequadas poderão 

resultar em invenções e até agressões, pois, existem muitas controvérsias, eu diria, 

proveniente da falta de uma epistemologia histórica.  

De 1888 a 1988 passaram-se cem anos para que o Brasil tivesse uma constituição 

que considerasse a importância de se tratar o estudo das histórias e das culturas da África, dos 

africanos e dos afrodescendentes. É inadmissível mais um século até concluirmos que é 

interessante não excluir elementos significativos para que tenhamos um melhor conhecimento 

sobre as nossas identidades, culturas e histórias. 

Possibilitar a compreensão dos instrumentos da formação étnica e histórico-cultural, 

dos negros e seus descendentes neste lugar, a partir do saber de sua própria história é dar 

sentido humano a esse conhecimento. De outra forma, a História do Ceará poderá contribuir, 

de maneira muito limitada, ao saber sobre quem são os cearenses. 

 

3.2 Os primórdios 

Precisaríamos de mais dedicação para estudar os primeiros tempos da ação humana 

neste espaço que hoje é o estado do Ceará. Mas nossa pesquisa não tem fôlego para tanto, o 
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que não negamos que poderia ser importante à nossa temática, uma vez que desconfiamos da 

vinda de negros para estas terras desde períodos remotos, pois o homem nasceu na África e a 

migração humana não foi coisa que começou com os aviões.    

Viajantes, pesquisadores, arqueólogos daqui ou vindos de vários lugares do Brasil e 

do mundo para pesquisar o Ceará, produziram interessante material da arqueologia cearense. 

Hoje entidades ligadas às Universidades Federal do Ceará (UFC), Estadual do Ceará 

(UECE), assim como à Universidade Regional do Cariri (URCA) e a Universidade do Vale 

do Acaraú (UVA) que se dedicam à pesquisa e à proteção dos fosseis locais, principalmente 

da chapada do Araripe.  

Se você quiser ir a campo, nas épocas das secas quando os sertanejos buscam o 

precioso líquido, água, cavando o chão por vezes encontram fósseis, não é difícil imaginar 

que estes objetos, encontrados nestas ocasiões via de regra, não tomam os destinos desejados 

pelas instituições de pesquisa. 

Os Primeiros contatos oficiais, uma invasão. Pegamos da história organizada 

alguns destaques das investidas no início da colonização com a intenção de localizar o leitor 

em um contexto geral tradicional, depois vamos retomando fazendo inclusões com exemplos 

da atuação negra esquecida.  

Pela falta de grandes atrativos econômicos, Portugal não se interessou por estas terras 

no século XVI. Somente no século XVII começaram as primeiras investidas portuguesas com 

Pero Coelho de Souza, depois os jesuítas Francisco Pinto e Luís Figueiras e em seguida por 

Martim Soares Moreno. 

 Mas os portugueses não ficaram sós nesta história, além das investidas de navios 

piratas, tivemos os holandeses que entre 1630 e 1654 dominaram a região Nordeste incluindo 

o Ceará, o que veremos adiante.  

Entre os motivos que enumeram razões do atraso da colonização desta capitania 

incluem: os fatores climáticos, como as correntes aéreas e marítimas; o meio físico com as 

secas; “selvageria” dos índios; e a presença constante de estrangeiros. Mas de fato, a falta de 

grandes atrativos econômicos, sem ouro prata ou boas condições para plantar cana-de-açúcar 

em larga escala como acontecia em Pernambuco e na Bahia é que foi decisivo neste 

desinteresse; tanto foi que Antônio Cordeiro de Sousa, o donatário desta capitania, não 

chegou a tomar posse da sua doação, só veio ao Brasil como provedor da fazenda no governo 

de Tomé de Souza em 1549. 
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O descaso português facilitou a entrada de muitos aventureiros que praticavam o 

escambo com os nativos.  Mesmo antes do descobrimento oficial do Brasil, Vicente Yanês 

Pinzon, em fins de janeiro ou início de fevereiro de 1500 veio ao Ceará aportando em um 

cabo ao qual denominou “Santa Maria de la Consolacion”, hoje Ponta Grossa no Icapuí, 

seguiu para onde hoje é o Mucuripe-Fortaleza, lá enfincou  uma cruz que seria encontrada por 

um outro espanhol, Diogo de Lepe, este chamou o lugar de Rostro Hermoso. Pinzon  tentando 

escravizar nativos, perdeu marinheiros e foi expulso, seguindo em direção ao Amazonas. 

As primeiras tentativas de conquista tiveram início do século XVII com Pero Coelho 
de Souza, em 1603. Depois com Martim Soares Moreno e por fim, com holandeses, 
a mais duradoura. No entanto as tentativas de conquista ocorridas entre 1603 e 1654 
não deixaram marcas importantes.” (PINHEIRO, Francisco. 2002, p. 21,22) 

Esta época era de instabilidade, para Portugal. Com a união ibérica, o governo luso 

espanhol estava preocupado devido a constantes incursões estrangeiras no Brasil, 

principalmente dos franceses, pois estes chegaram a fundar no Nordeste a França equinocial. 

Neste momento o litoral cearense passou a ter importância de ordem militar e 

estratégica, pela garantia da posse portuguesa e a defesa contra estrangeiros seria montada 

aqui uma base de apoio logístico, para expulsar os franceses do Maranhão e colonizar o norte 

brasileiro podendo ser aproveitado de forma produtiva.  

Agora o Ceará teria importância, seria um ponto estratégico ligando o litoral leste, de 

Pernambuco e Bahia. Assim explicam-se porque tantos fortes eram situados no meio do 

litoral, o que reforça a função de apoio logístico-defensivo do Siará Grande no período da 

colonização. 

A primeira seca registrada pela historiografia local foi de 1605 a 1607 na qual Pero 

Coelho de Souza, responsável pela primeira tentativa oficial de colonização do Siará Grande, 

se viu obrigado a retirar-se deste local, no percurso de retirada, morreram de fome e sede 

vários soldados incluindo seu filho mais velho, portanto esta primeira tentativa fracassou. 

A segunda investida, procurava atender aos interesses da igreja e do estado. Na 

missão jesuítica dos padres Francisco Pinto e Luís Figueiras; desembarcaram no Jaguaribe e 

seguiram a pé até a Ibiapaba, nesta área existiam muitos franceses que se aliavam aos nativos, 

motivo de incômodo para Portugal. 

O trabalho catequético destes jesuítas foi até janeiro de 1608, atacados pela tribo dos 

tacarijus, Francisco Pinto não conseguiu escapar e Luis Figueiras fugiu para a Barra do Ceará 

onde fundou o aldeamento São Lourenço com o objetivo de catequizar nativos da região. 
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Deixou o Ceará em 1608, foi para o Rio Grande do Norte e depois para a Bahia onde 

escreveu sobre sua empreitada, “Relação do Maranhão, 1609”, o primeiro texto escrito que 

fala sobre o Ceará. 

O próximo colonizador seria Martim Soares Moreno o “amigo dos índios” nascido 

em Marrocos, na África, mas muitos registros afirmam que ele nasceu em Santiago do Cacém, 

Portugal. Para conquistar esta terra era preciso o apoio dos índios. De acordo com o próprio 

colonizador degolou mais de duzentos piratas entre franceses e holandeses e saqueou-lhes três 

navios. Segundo uma historiografia mais tradicional este foi o colonizador do Ceará. 

 Martim Soares Moreno o famoso “Guerreiro Branco Martim” do livro Iracema 

1865, de José de Alencar, esta obra, ligada ao Romantismo do século XIX e à construção da 

identidade nacional. Tudo muito bem estruturado. Do amor da índia Iracema com o guerreiro 

Branco Martim, nascia o símbolo do primeiro cearense, Moacir, o índio aculturado moldado 

aos interesses ideais da metrópole aliada ao colonizador. 

Violentas páginas do cotidiano da capitania árida e distante de Portugal, onde via de 

regra, os colonizadores não traziam suas famílias e, soldados indisciplinados eram mandados 

para cá como forma de castigo. 

Negros (as),índios (as) serviam também sexualmente a seus senhores. Escravizados 

sem lei alguma funcionando a seu favor ou submetidos a armas de fogo e violências até onde 

o poder, decisão e criatividade do colonizador coubesse, fica difícil entender o sexo com amor 

no início da colonização cearense, como simboliza a obra “Iracema”, quando as relações 

sexuais aconteciam geralmente entre o colonizador e uma parceria submetida ou escravizada.  

O litoral foi intensamente disputado por índios e forças militares de várias potências 

européias, e fortificações foram construídas por “portugueses e holandeses”. O clima da 

colonização, neste cenário, fica difícil ser imaginado por uma representação romântica. 

Ao considerar o período do povoamento e da colonização, em datas de sesmarias, 

apreendemos um pouco sobre a complexidade do que é conseguir registro documental da 

atuação da negritude no povoamento e colonização deste espaço. 

Apesar de este não ser o nosso foco, em algumas ocasiões a busca por este tipo de 

documento chegou a ser bastante interessante em nossa pesquisa, até mesmo para entender 

sua escassez, suas falhas e compreender como aconteceu. Estas citações que seguem são 

exemplos de pequena parcela dos que não representam a complexidade do cotidiano dos 

negros na Capitania do Siará Grande.  
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Em meados de 1654, uma companhia veio guarnecer o forte construído às margens 

do riacho Pajeú, onde nasceu Fortaleza, a capital do Ceará. O capitão e seu imediato não 

permaneceram no local ficaram apenas homens de patentes mais baixas e seus soldados, estes 

requereram datas de terras. 

Renovava-se, por conseguinte, a propriedade da área contígua ao forte de Nossa 
Senhora da Assunção por africanos ou seus descendentes brasileiros, curiosamente 
por intermédio do padre que, cerca de trinta anos antes, havia requerido as terras 
primeiramente dos pretos forros Domingos Lopes e João Coelho, por devolutas, na 
dita situação...NOBRE, (1988, p.67). 

Produziam nas terras cearenses com suas próprias técnicas, suprindo necessidades de 

muitos e ficando em boas condições por isto. Temos exemplos de negros que mesmo 

alforriados, eram injustiçados, desapropriados, perdiam suas terras.  

Manuel Lopes Cabreira, conseguira, em 20 de outubro de 1680, quatro léguas de 
terra”...em quadra de data e seismaria do Rio Pacoti athe omeio da emsiada      
democuripe donde se descobre esta força...”, apresentando-se escrivão do 
Almocharifado de fortaleza da Capitania do Ceará e dos primeiros a povoá-la, que,  
antes de qualquer outro, começara a plantar roçarias, donde há muitas farinhas das 
quais se tem valido os capitains mores para o sustento da infantaria o que deantes 
não havia por não haver moradores que tratassem de plantar...(Datas cit. vol. 1º, nº 5 
12 e 15, págs.30 a 32 e 37/38). 

Uma outra significativa expressão da atuação negra no Ceará se revela pela 

existência da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Na vila de Fortaleza em 

1742, foi determinado aos senhores de escravizados deixarem estes aos sábados e dias santos 

irem à sua igreja, o que mostra a significativa presença negra nesta vila na primeira metade do 

século XVIII (Souza, 2000). 

Na tradição dos Inhamuns temos o “senador dos bois’, tenente-coronel José do Vale 

Pedrosa, proprietário de milhares de cabeças de gado; era também “o maior senhor de 

escravizados no Ceará”, entre 390 e 400 pessoas. Estes números causam controvérsias, 

mesmo considerando a extensão das propriedades; tem a questão da agricultura de 

subsistência, a mão de obra “livre” empregada. No começo do século XVIII, as oficinas de 

carne do Ceará no Aracati assim como em outros pontos das ribeiras, foram centros que 

necessitaram do trabalho de escravizados e tiveram condições de adquiri-los, pelos 

rendimentos da indústria da carne seca. 

Exemplos como estes da presença ou ação de negros no Ceará estão longe de 

representar o que de fato significou suas participações na formação e desenvolvimento deste 

Estado. Fazemos esta afirmação a partir de quando analisamos as rememorações das 

comunidades estudadas nesta pesquisa, pois suas histórias assim como de tantas outras que 
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tivemos notícias, não se registram em documentos oficiais, mas fizeram e fazem parte da 

história do Ceará. 

Negro no Ceará não foi sinônimo de escravizado, como via de regra é associado 

negro/escravo. O que nos levou a este novo olhar foram reflexões sobre uma construção 

histórica prejudicada que acarretou durante séculos problemas à negritude cearense, tanto a 

comunidades como a individualidades. 

Vieram escravizados também, mas de acordo com as especificidades econômicas 

deste local, houve significativa presença negra no Ceará expressa por trabalhadores negros 

“livres”, semi-livres, também especializados, para exploração das minas de São José dos 

Cariris, em 1756, o governo pernambucano organizou a “Companhia do Ouro das Minas de 

São José dos Cariris, que chegou a trazer 73 africanos escravizados para intencificar a busca 

de minérios da região. ”(FARIAS, 2007, P.35); já com Matias Beck (1549-1654) na segunda 

expedição holandesa de exploração de prata sesmeiros alforriados, fugitivos ou descendentes 

destes, vindos de  diversos lugares do Brasil e de fora sob variados situações, até fugitivos de 

navios negreiros. “Os apreendidos declararam ter vindo por mar e não sabiam falar o 

português, tratando-se provavelmente, de fugitivos de navio negreiro arribado ao litoral 

cearense.” (NOBRE, 1988, p.143). 

Por meio de escritos, acadêmicos ou não; nas falas; nos cotidianos ainda fica 

subentendido que: no Ceará não tem negro; Ceará, terra de índio; a economia cearense 

praticamente não utilizou o trabalho de escravizados, portanto não foi significativa a mão de 

obra de negros na construção deste estado.  

O que não está inscrito é que a complexidade e especificidades da presença da 

negritude no Ceará não se justificam pela tendência histórica oficial da insignificância negra 

na formação do Ceará. 

As comunidades negras do litoral e do interior são conhecidas como tal pelas 

populações das regiões do estado. Não que outras populações externas a essas comunidades 

não apresentem negros. Devemos notar que em todos os censos demográficos do estado do 

ceará as decareações de pretos e pardos somadas são de ordem de 60%. O assunto desta 

pesquisa é uma contribuição à educação brasileira com relação à lei 10.639 sobre o ensino da 

história e a cultura dos afrodescendentes. 
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3.3 Holandeses no Ceará 

De acordo com a Companhia das Índias Ocidentais os holandeses queriam dominar a 

região produtora de açúcar do Nordeste brasileiro, e também explorar outras riquezas. 

Dominaram as capitanias de: Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. O 

principal interesse dos flamengos pela ocupação das terras do Siará Grande era estabelecer um 

ponto de apoio logístico para conquistar o Maranhão e manter Pernambuco. 

No Ceará fizeram investidas, em 1637 no comando de George Gartsman, este 

conquista o forte de São Sebastião, o que representou o fim temporário do poder luso nesta 

Capitania; substituído três anos depois por Morris de Jonge que chega a explorar: sal, âmbar e 

pau-violeta; ergue fortificações pequenas em Camocim e Jericoacoara e na Ibiapaba procura 

metais preciosos, sem sucesso. 

A exploração e brutalidade desmedidas sobre a escravização de nativos, levom a 

estes, em 1644, destruírem o que representava a presença holandesa nesta capitania, neste 

ínterim morre também Morris de Jonge. 

Em 1649, chega uma segunda incursão holandesa, no comando de Matias Beck, 

ergue às margens do Riacho Pajeú o forte Schoonemborch, onde nasceu a cidade de Fortaleza. 

Buscava minas de prata nesta capitania. Nesta expedição os negros que vieram provavelmente 

eram conhecedores da técnica de exploração de Minas, pelos objetivos da expedição e por 

sabermos que várias nações africanas: eram conhecedoras desta tecnologia. 

 Nesta época em Pernambuco aconteciam insurreições, a dominação flamenga estava 

decadente no Nordeste brasileiro até que, em 1654, os holandeses são expulsos 

definitivamente e os portugueses retomam a colonização. 

 

3.4 Uma presença “via de regra não lembrada” 

As autoridades no período da colonização precisavam dos africanos cativos, diante 

das hostilidades que teriam de enfrentar na capitania do Siará Grande precisavam da ajuda e 

proteção destes. 

Vinham para o Ceará em sua maioria bantos embarcados em Angola e poucos 

sudaneses, não vinham direto da África para o Ceará geralmente passavam por Recife, São 

Luiz e as vezes vinham por Salvador ou Rio de Janeiro. 
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Fugidos do litoral açucareiro, alforriados, acompanhando seus senhores ou sesmeiros 

entre outras situações chegavam negros no Ceará. A partir dos anos trinta do século XIX, 

preponderava a vinda de crioulos e mestiços escravizados em detrimento dos nativos 

africanos. 

A idéia de uma coexistência pacífica entre senhores e escravizados cearenses não 

corresponde, é contraditória ao que nos apresenta anúncios de jornais da época: 

A condição de escravizado em si já é uma violência. Vale frisar que, negro no Ceará 

nunca foi sinônimo de escravizado, e isto não pretendemos esquecer no decorrer de nossas 

pesquisas, mas lembrar também que este estigma da associação do negro ao escravizado não 

significou, em casos separados, respeito ou valorização a nenhuma das duas situações, 

historicamente no Ceará, o ser negro carregou em si muitos enfrentamentos e dificuldades, 

incrivelmente ainda com fortes repercussões na atualidade econômica e social. 

Em expedições oficiais, viagens piratas e de particulares no período da colonização 

vieram também pessoas negras, escravizadas ou não. Da África, da Europa ou mesmo de 

outras capitanias brasileiras vinham negros para o Ceará em tempos e situações diversas. 

“No inicio da ocupação do território cearense de conformidade com a 
instituição sesmarial do Reino Português, dois pretos forros, segundo o 
testemunho irrecusável do Missionário Geral das Missões do Norte, 
figuravam entre os sesmeiros [...] “ (Nobre,1988, p.60) 

 

3.5 A Economia no Ceará 

A crise político-econômica lusa intensificada com a União Ibérica (1580- 1640) 

causou emigrações de portugueses para a colônia. Como a zona da mata de Pernambuco e 

Bahia estava ocupada restava o interior. A expedição de uma carta régia por Dom Pedro II de 

Portugal, em 1701, onde era proibida a criação de gado a menos de dez léguas da costa, dizia 

que as terras litorâneas deveriam ser para o cultivo de cana-de-açúcar. Com esta medida legal, 

era oficializada a política de interiorização da pecuária. 

De acordo com Capistrano de Abreu, a penetração do sertão pelos criadores de gado, 

teria acontecido a partir de duas rotas, a do sertão de fora (Pernambuco) e a do sertão de 

dentro (Bahia). 

No Ceará a conquista aconteceu no sentido litoral-interior, seguindo a margem dos 

rios, principalmente o Jaguaribe e o Acaraú. Neste período foram concedidas a membros do 

Forte de Nossa Senhora da Assunção sesmarias das terras mais próximas deste, também a 
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colonos vindos de Pernambuco, Bahia, Paraíba e Ro Grande do Norte. Estas concessões 

aconteceram entre 1678 e 1682. No lado oeste da capitania os criadores de gado corriam para 

ocuparem as margens dos rios  Aracatiaçu e Coreaú. 

Para conseguirem terras nos sertões era obrigado serem requisitadas cartas de ses 

marias às autoridades coloniais. Era comum os colonos tomarem posse das terras antes 

mesmo da concessão das cartas, geralmente quando as fazendas já tinham moradias e currais 

com algumas reses, aí o colono dedicava-se a pedir a propriedade da terra.  

Interessava ao governo português a concessão de sesmarias produtivas, pois assim 

ele estava garantindo o domínio, ocupação e cobrança de impostos sobre o gado o couro e 

também o charque. Esta política de concessão foi formando os grandes latifúndios. Só a partir 

de 1753 foi proibida a concessão de sesmaria a quem já tivesse recebido alguma. 

A arrecadação de impostos ficou a cargo da provedoria do Rio Grande do Norte até 

1723, quando foi criada a provedoria cearense, cujas funções eram exercidas pelo ouvidor, 

autoridade responsável pela justiça. Isto durou até 1799, ano no qual se criou a junta da 

fazenda do Ceará. 

Até a segunda década do século XVIII, quando a luta do nativo contra o colono que 

invadia e se apossava de suas terras, ainda era bastante intensa, os fazendeiros  normalmente 

não residiam nos sertões, a partir deste período a rebeldia dos nativos estava “acalmada” com 

ginocídios e etnocídios de nações indígenas, aí os fazendeiros passavam a vir morar no sertão. 

Aqueles de mais posse preferiam ficar na zona da mata e mandarem seus vaqueiros 

assumirem suas fazendas. 

Acontecia de grandes sesmeiros absenteístas venderem suas propriedades a rendeiros 

e colonos, assim a colonização se fazia por pequenos e médios fazendeiros e não somente ou 

principalmente por proprietários ricos.  

As condições naturais da caatinga e a economia pautada nos mercados consumidores 

da zona da mata em seguida de Minas Gerais foram garantindo a expansão do gado no Ceará. 

A fazenda era uma unidade econômica e social onde quem mandava eram os 

proprietários. Mas não era a única, existia uma massa de miseráveis livres vagando e 

profissionais de diversas ocupações, todos faziam parte da mesma conjuntura um sistema 

onde a pequena rentabilidade econômica, na qual a circulação de moedas era mínima, muitas 

eram as dificuldades de sobrevivência das populações e também  para o desenvolvimento da 
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capitania. Além de ter uma economia secundária no sistema colonial, a capitania até 1799 era 

dependente primeiro do Maranhão e depois de Pernambuco. 

A monetarização da pecuária dificultava a compra de escravizados africanos. 

Predominava o trabalho livre de brancos pobres, negros, caboclos, mulatos ou índios. A pouca 

utilização do negro escravizado na pecuária não se justifica pelo tipo de atividade que foi a 

pecuária.  

No Ceará assim como em outros lugares do estado brasileiro a escravização do negro 

teve suas especificidades, aconteciam nos cotidianos, concessões, negociações, avanços e 

recuos de qualquer das partes. O escravismo sem dúvidas foi brutal e criminoso em qualquer 

tempo e lugar. Sem dúvidas sempre trazendo vantagens maiores para os senhores. Não tendo 

melhor opção uma vez que para onde corresse seria, explorado, ou mal tratado, muitas 

pessoas escravizadas acordavam com seus senhores, pois na realidade mesmo na condição de 

escravo é lógico, as pessoas buscam ter uma vida melhor. 

O senhor precisava de seu escravizado e se ele pudesse de alguma forma fazer com 

que este trabalhasse sem problemas de resistências e rebeldias, poderia ser vantajoso ceder, 

recuar alguma coisa ou sob algum aspecto, assim terminava acontecendo acordos, recuos e 

avanços. Nas relações de escravização no Ceará houve muitas especificidades. Por muitas 

razões todos queriam ter “escravos”, dava status, era produção de riqueza, comodidade, um 

braço forte, ama de leite e até companhia.  

Mas as coisas não eram arrumadinhas, com acordos harmoniosos, muita gente 

preferia, castigar podendo chegar até a matar, do que ceder alguma coisa. Sabemos que não 

foram poucas as fugas e ataques dos negros aos seus exploradores, estes sérios confrontos 

tinham suas razões em brutalidades, tratamentos insuportáveis sofridos no cotidiano e também 

no desespero pela condição em si de ser escravizado, não ter “liberdade”. 

Entre conquistas ou permissões a escravizados podemos citar: canto, dança, bebida, 

fumo, rodas de capoeira, folguedos, roças de candomblé, irmandades as vezes até constituíam 

família, cargos de confiança ou importantes como ser vaqueiro. O escravizado na pecuária 

cearense era alguém que poderia receber promessa de alforria  futura, ou uma liberdade sob 

condições, além de ter um cotidiano com respeito. Era vantagem para o proprietário 

pecuarista, poder ficar de longe, no requinte da zona da mata ou mesmo na casa grande com 

alguém competente no árduo trabalho de vaqueiro sem precisar fazer a quarteação. 
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Possuir “escravos” dava status. O custo de um escravizado negro era alto, um valor 

de quase cinqüenta reses. Além do valor alto, a economia cearense no período colonial era 

praticamente a monetarização, a seca era outro fator que contribuía com o emprego de poucos 

escravizados negros.  

O estado de calamidade, que dizimava rebanhos, acabava com agricultura de 

subsistência, causava fome, sede, retiradas, as vezes até dos fazendeiros mais abastados este 

estado de calamidade, causava doenças, mortes, facilitava fugas, este estado das coisas 

forçava vendas de cativos por baixo preço, causando prejuízos aos proprietários. 

Temos notícias de negros que chegavam ao Cumbe-Aracati em períodos de seca, 

pelo fato de nunca ter faltado água neste lugar, a chegada de retirantes neste período era algo 

que acontecia. Entre os que vinham alguns ficavam morando e outros iam embora quando o 

tempo melhorava. 

Processo pelo fim da escravização. A lei Eusébio de Queiroz anuncia o fim do 

tráfico negreiro internacional no momento em que o café no sudeste do Brasil estava se 

expandindo, os barões do café passaram então a comprar escravizados do Norte do Império, 

um tráfico interno, entre províncias; o Ceará participa de maneira significativa deste 

comércio, por conta da escassez, o preço dos cativos aumenta o que leva a ser um negócio 

lucrativo principalmente nas épocas de estiagens. 

Durante a seca de 1877 a 1879 e todas as suas conseqüências, os senhores 

proprietários se desfaziam os bons preços e em momentos de grandes dificuldades 

econômicas. Não temos fontes precisas do número de negros escravizados que foram 

exportados pelo Ceará, cogita-se que em 1877 saíram pelo Porto de Fortaleza cerca de três mil 

cativos. Mascates trocaram suas quinquilharias por comprar negros escravizados no interior e 

vender na capital; periódicos anunciam ofertas de compras; em 1880 o negro escravizado no 

Ceará era “uma moeda em circulação”. 

O tráfico interprovincial passou a não ser tão lucrativo quando as províncias do 

Centro Sul elevaram os impostos sobre os escravizados transportados, isto fez baixar o preço, 

diminuindo o interesse desta comercialização; somando a isto os efeitos da seca e a crise do 

algodão, já mencionados.  

 Neste contexto, são muitas as dificuldades para manter cativos. Idéias abolicionistas 

ganham corpo, pautadas no liberalismo; campanhas articuladas por intelectuais burgueses e 

até a oligarquia agrária influenciados por estas idéias européias. O sistema capitalista já vinha 
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se manifestando contra a escravização a décadas pois esta não era interessante aos moldes do 

capitalismo vigente. 

Exceto o radicalismo de algumas fugas organizadas, onde negros se revoltavam com 

ou sem ajuda de antes escravistas, os grupos abolicionistas em geral defendiam o fim da 

escravatura de maneira que não causasse grandes perturbações na sociedade. Nos momentos 

desta campanha era apelado o cearense “altruísta, filantrópico e humano”. 

Organizações emancipacionistas surgiam: a Sociedade Cearense Libertadora, que 

assim passou a ser chamada no final de 1880, foi fundada com o nome de Perseverança e 

Porvir esta fez o jornal, O Libertador, este seguiria abraçando a causa republicana. O Centro 

Abolicionista, de 1882, queria uma abolição que não causasse problemas na harmonia social e 

familiar. Em 1883, a Sociedade das Senhoras Libertadoras, Maria Tomázia Filgueira Lima, 

era presidenta. o Clube Abolicionista Caxeiral; a Libertadora Estudantil; tinha também alguns 

padres e algumas seções de maçonaria. 

Aconteciam reuniões públicas de entidades abolicionistas, sem objetivos bem 

definidos a não ser promoverem quermesses e bailes onde arrecadavam fundos para pagarem 

alforrias de mulheres e crianças.  A população mais humilde também estava envolvida com a 

campanha abolicionista. Geralmente aqueles mais úteis e necessários, continuavam na 

condição de escravizados. Muitas vezes eram libertos sob condições as mais variadas 

envolvendo dinheiro ou trabalho. 

Faziam parte deste movimento os periódicos abolicionistas: Gazeta do Norte, A 

Constituição e Pedro II; o jornal O Cearense era escravocrata, portanto contrário à abolição. 

Em 1881, abolicionistas liderados por José Amaral e Pedro Artur de Vasconcelos 

convenceram os jangadeiros a não transportarem escravizados para os navios a serem  levados 

para o Sudeste. Francisco José do Nascimento (Dragão do Mar) e José Luís Napoleão, tinham 

grande influência entre os homens da praia, rapidamente aderiram. No dia 27 de janeiro de 

1881, nenhum jangadeiro aceitou levar negros escravizados para o vapor Pará, isto causou um 

grande reboliço, a notícia se espalhou rapidamente. 

Daí acirrou-se uma greve, muitos foram os esforços dos comerciantes, os homens da 

paia irredutíveis apoiavam-se no lema: “no Ceará não se embarcam mais escravos!” Neste 

momento a mobilização popular de Fortaleza era significativa. 

No final de agosto do mesmo ano, houve uma tentativa enérgica de reabertura do 

tráfico intermunicipal de cativos. O recém nomeado chefe de polícia com mais de 200 
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militares armados (entre estes os soldados do décimo quinto batalhão simpatizavam a causa) 

resolveu acabar com a greve. Nesta ocasião, aproximadamente seis mil pessoas 

compareceram ao local. 

Militares foram punidos por não cooperarem devidamente, uns foram transferidos 

para Belém e alguns servidores públicos foram demitidos, ente estes o prático do mar líder do 

movimento, Francisco José do Nascimento (Dragão do Mar), que em 1884 serviu para 

representar para elite no Rio de Janeiro, serviu de símbolo da abolição. 

Esteve pessoalmente com o imperador; saiu na capa da “Revista Ilustrada”, em 1889 

recebe de volta o emprego de prático do mar, um ano depois passa a ser major da guarda 

nacional. Dragão do Mar doou uma de suas jangadas ao Museu Nacional, esta em pouco 

tempo, por pressão de escravocratas foi levada para o depósito da marinha de onde sumiu. 

(FARIAS, 2007). 

Ambiente sertanejo. As casas grandes fazendeiras que por vezes ficavam 

abandonadas em períodos de seca grande era um tipo de habitação feita para suportar ataques 

dos inimigos índios ou outros latifundiários. A mobília era pouca e rústica, as pessoas 

dormiam em redes, as camas serviam mais para os partos era um símbolo dos senhores, entre 

baús bem trabalhados, algumas louças importadas, rendas feitas por mulheres e meninas. 

A produção de quase toda a subsistência acontecia na unidade sócio-econômica de 

propriedade e mando do senhor pecuarista ou charqueador. Próximo a casa ficava o curral, a 

casa de farinha e quando plantavam cana-de-açúcar fabricavam rapadura, mel e aguardente 

nas engenhocas, existiam também os engenhos, teares onde confeccionavam redes e tecidos 

grosseiros de algodão. 

A base dos utensílios utilizados vinha mesmo do couro do gado. A necessidade e 

criatividade faziam com que fizessem de couro os mais diversos tipos de utensílios. Eram 

feitos de couro; portas, camas, cordas, mocós ou alforjes para transportar comidas; macas 

onde se guardavam roupas; peia para prender cavalos em viagens; bainhas para proteger 

facas; surrões para guardar legumes; usavam o couro também para carregar material de aterro, 

ao mesmo tempo em que era puxado pela junta de bois, calcava a terra com o peso; o tabaco 

para o nariz era pisado em couro; a roupa completa do vaqueiro entrar no mato, tudo isto e 

mais era feito de couro. 

Todo este aparato justifica a denominação de Capistrano de Abreu, ao período da 

predominância da pecuária no interior e sertão cearense como a Cultura do Couro (ABREU, 



81 
 

1996).”E cada curral iria ser uma fazenda, que se garantia juridicamente com a com a 

obtenção de sesmaria ou data.”(GIRÃO, 1984, p. 85-86) 

No período colonial tendo sido a pecuária a principal atividade econômica no Ceará, 

na predominância da atividade criatória e de seus produtos destacaram-se três vilas Aracati, 

Sobral e Icó. 

Cabanas de taipa, com chão de barro batido cobertas baixas de palha, com porta e 

janela na frente e uma porta atrás ou nenhuma janela; nestas casas esparsas moravam 

vaqueiros ou agregados. Algumas fazendas possuíam senzalas afastadas, nos sotons ou 

porões, onde ficava armazenada as pessoas escravizadas a noite, depois do dia de trabalho. 

Os utensílios de couro de que falamos acima estavam presentes neste cenário de 

acordo com o tipo de ocupação e necessidade de uso. Na casa grande fazendeira onde 

habitavam os proprietários apesar de não terem o requinte dos senhores de engenho da zona 

açucareira ainda assim encontravam-se vários artigos importados tanto de Portugal como de 

regiões lugares e cidades mais desenvolvidos. 

Depois de 1808, com a abertura dos portos às “nações amigas” o comércio 

desenvolveu-se permitindo uma repercussão nos lugares onde o gado, as oficinas de charque e 

o algodão possibilitaram uma certa monetarização. 

Surge a EFB (Estrada de Ferro Baturité) quando o Ceará vai se incorporando no 

mercado internacional através de seus produtos, criam-se elites. A inserção do Ceará no 

mercado internacional se fazia com a produção e comercialização de produtos primários. A 

EFB procura atender principalmente a demanda de transporte para o café e o algodão. Na 

construção desta estrada era explorada a mão de obra de flagelados das secas que se abatiam 

sobre o Ceará. 

Mesmo não apresentando elites fortes, os senhores proprietários, tinham grande 

autonomia perante a coroa portuguesa, as ordens reforçadas pelos seus jagunços fizeram as 

leis dos sertões até o final do século XVIII. 

A sociedade não se reduzia às fazendas de criar. Funcionários públicos, trabalhadores 

livres, escravizados de aluguel, domésticos, agricultores, pequenos proprietários, artesãos, 

comerciantes, ”vagabundos”, marginalizados, criminosos a maioria com algum tipo de 

dependência  de níveis diversos aos potentados. 
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Nas atividades cotidianas o dono da fazenda, seus filhos, vaqueiros e agregados 

cuidavam do gado faziam as roças de subsistência; usavam roupas simples, moravam em 

casas com móveis e utensílios rústicos os trabalhadores de qualidade destacada eram 

padrinhos dos filhos dos potentados. Mas nada disso significou igualdade. Existia muita 

autoridade com exagero de submissão de todos ao proprietário, a voz deste era centralizadora 

e até tirânica. Tinha grande poder de mando que ia de seus dependentes diretos aos povoados 

e vilas, pois estes eram também os vereadores. 

As brigas entre famílias latifundiárias, por motivos como: disputas e questões de 

terras, roubos de gados, melhores pastos e fontes de água ou mesmo para lavar roupas. Um 

exemplo famoso destas lutas entre famílias do interior cearense foram as disputas entre as 

famílias Monte e Feitosa. 

As Charqueadas. O gado se transportava por longas caminhadas, sendo ele próprio 

a mercadoria, e ainda podendo levar alguma coisa, quando fosse o caso; existia um mercado 

consumidor; levados por vaqueiros que não eram remunerados com moeda, mas pela 

quarteação. Seguindo uma lógica deste pensamento é fácil imaginar que este era um negócio 

lucrativo. 

Mas não era bem assim. As longas caminhadas por veredas,”estradas”, caminhos 

difíceis no ambiente que o Ceará oferecia, foram sagas de cotidianos perdidos, 

enfrentamentos na hostilidade do meio e das condições precárias oferecidas aos vaqueiros ou 

tangerinos.  

As estradas de que falamos na realidade eram caminhos de ribeira a muito percorrido 

pelos índios, cortando a capitania de norte a sul, a estrada geral do Jaguaribe, partia da região 

do Aracati seguindo o rio Jaguaribe acima, atingia o médio São Francisco, esta era a mais 

importante via de comunicação. 

 Interligando o Piauí e a Região Central cearense com mercados consumidores de 

Pernambuco e Paraíba tínhamos a estrada das boiadas, que depois passou a ser chamada por 

”caminho dos inhamuns”. Saindo da região do Acaraú e Sobral, a estrada Coiçara”, passava 

pela estrada das boiadas, daí ligava-se ao litoral da cana-de-açúcar. 

Os tangerinos, tangendo de 100 a 300 reses pelas veredas ou estradas com seus 

aboios seguiam os caminhos. Diferente dos vaqueiros, recebiam os seus pagamentos em 

função das distâncias percorridas e era em dinheiro, as perdas dos percursos eram cobrados 

dos tangerinos.  
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No regresso traziam produtos do mercado interno ou importados e até pessoas negras 

escravizadas. Os caminhos do gado criaram paradas onde o homem e o  gado satisfaziam suas 

necessidades. Em alguns desses lugares nasceram povoados que se transformaram em vilas e 

hoje são cidades cearenses importantes como: Icó, Quixeramobim e Sobral. 

 Os longos percursos, e as condições deste, fazia o gado emagrecer a ponto de não ter 

condições de voltar, assim muitas reses tinham que serem vendidas à qualquer preço. A 

situação do gado do litoral ainda era mais complicada, pois tendo que percorrer maiores 

distâncias para atingir ao mercado consumidor na zona da mata, perdiam na concorrência para 

o gado proveniente do sertão. 

Era necessária uma solução para acabar com tantos prejuízos. A partir da segunda 

década do século XVIII, os fazendeiros do litoral passaram a fabricar em oficinas a carne do 

Ceará, carne do sol, carne de charque ou carne de jabá como eram conhecidas as mantas de 

carne desidratada salgadas ao vento e ao sol, estas eram capazes de resistir, sem deterioração, 

a viagens demoradas chegando em bom estado ao mercado consumidor. 

Até o final do século XVIII, este foi o principal produto do comércio da capitania. As 

oficinas ou fábricas de beneficiamento desenvolviam-se no estuário dos rios grandes. O 

fabrico do charque no litoral era favorável graças aos ventos constantes, ar seco, sal com 

fartura e a acessibilidade a navios para escoamento, uma vez que, as estradas no Ceará desta 

época eram praticamente inexistentes. Geralmente as fazendas de criar ficavam no sertão e as 

de salga e comercialização no litoral 

As charqueadas, sem exigência de muito capital ou técnicas complicadas, era um 

trabalho pesado necessitava de um bom número de trabalhadores. Livres ou escravizados, 

essas pessoas tinham que cuidar do gado antes do abate; abater, esquartejar, salgar, expor ao 

sol, vigiar, preparar o couro, o transporte até os portos de carregar as embarcações e ainda 

tinha a organização e comercialização. Tudo isto era feito de maneira muito primitiva. 

Tivemos centros dos charques nos rios Jaguaribe (Aracati), Acaraú (Acaraú e 

Sobral), Coreaú (Camocim e Granja). A esses lugares os charques eram levados em 

embarcações como sumacas e citaras de onde eram transportados para Pernambuco, Bahia, 

Rio de Janeiro e outras capitanias.  

O charque, carne do Ceará, era um dos principais alimentos dos homens pobres e dos 

escravizados. A partir da intensificação das charqueadas, o gado sertanejo cearense que ia 

para as feiras de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais pararam de seguir rumo ao litoral. Assim 

acabava com o problema da cobrança de impostos nas outras capitanias e evitava caminhadas 
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muito longas, emagrecendo o gado, fez também com que houvesse um maior intercambio 

entre o sertão e o litoral, proporcionando a comercialização de produtos importados e também 

produzidos em lugares diversos da própria capitania. 

Mesmo sendo a capitania subalterna o comércio exterior acontecia através de 

Pernambuco (Porto de Recife) ocorriam também contrabandos. Não se sabe ao certo qual a 

participação do Ceará neste comércio, mas é sabido que o Ceará recebeu neste momento um 

destaque na economia colonial brasileira. 

Aracati, na metade do século XVIII devido ao charque tornou-se no principal centro 

urbano cearense. Era por Aracati que entravam produtos a serem vendidos no sertão. Aracati 

possuía uma grande população flutuante devido a intensificação do comércio interno e 

externo. Muitos queriam ganhar e até enriquecer.O crescimento de Aracati, os interesses 

particulares e de famílias, a densidade demográfica, a falta e segurança pública faziam com 

que muitas vezes ocorressem embates, brigas que se resolviam com bacamartes e facas.  

A população aracatiense destacou-se econômica e socialmente, houve neste lugar 

uma verdadeira revolução arquitetônica. Aracati era o pulmão da economia da capitania. O 

povoado foi elevado a categoria de vila em 1848 com nome de Vila Santa Cruz do Aracati. 

Nesse período sem sucesso foi cogitado o Aracati ser a capital do Ceará. 

Por volta de 1790 acontecia a decadência das charqueadas. As causas deste 

fenômeno não se reduzem as calamitosas secas de 1777-1780 e 1790-1793 que teria reduzido 

drasticamente os rebanhos, outros fatores foram decisivos: a fórmula da de preparação da 

carne do Ceará foi levada para o Rio Grande do Sul onde se desenvolveu longe das secas 

como importante produto nesta economia, agora tinha uma outra denominação carne do sul 

dizem que foi um charqueador aracatiense José Pinto Cidade que pelos efeitos da seca de 

1777 retirou-se para o Rio Grande do Sul em 1780, tendo fundado a primeira charqueada no 

sul em Pelotas.  

Outro fator importante para a decadência das charqueadas a parti das últimas décadas 

do século XVIII, foi o incremento da cultura algodoeira. O trabalho com algodão passou de 

rudimentar indústria caseira, de consumo doméstico a categoria de atividade negociável de 

grande importância no mercado internacional, uma das principais riquezas da colônia. A 

cotonicultura chegou a ocupar o lugar principal da economia cearense. Houve uma tentativas 

para reativação da indústria da carne de charque, mas esta nunca mais voltou a ter a mesma 

importância na economia cearense. 

O ouro branco do Ceará, o algodão, não foi importado, trazido por colonizadores, ele 

é nativo, portanto já existia aqui antes da chegada dos invasores. Os nativos desta terra já 
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trabalhavam com esta fibra (as famosas redes cearenses ). Com a colonização o algodão 

passou a servir como matéria prima na fabricação doméstica de fios, redes e tecidos para 

roupas de pessoas mais pobres ou escravizadas e sacas para embalagem de mercadorias para 

exportação  entre outras utilidades. 

Dentre os produtos de exportação da província do Ceará figuravam: o café, que tinha 

como principal região produtora a serra de Baturité; a borracha de maniçoba e em menor 

escala a de mangabeira, os americanos e europeus estavam consumindo o gênero na produção 

de pneus com o processo de vulcanização desenvolvido na Goodyer; a cera de carnaúba, 

planta nativa das margens dos rios do Ceará, sobretudo do Jaguaribe. 

No final do século XVIII por razões internacionais e locais como: a Revolução 

Industrial Inglesa, a Guerra de Independência dos Estados Unidos a situação econômica do 

Ceará com a crise do charque, contribuíram para o desenvolvimento da cotonicultura. 

Praticada por pequenos, médios e grandes proprietários empregou mão de obra livre e 

também o trabalho de escravizados. 

A indústria têxtil demandou quantidades crescentes de algodão. Provedores 

tradicionais dessa matéria prima, como a Índia e o Egito, foram substituídos pelos Estados 

Unidos; mas na década de 1960, os conflitos entre o norte e o sul desse país interromperam o 

fornecimento. Nesta época o algodão se converteu no principal produto de exportações 

cearenses. 

A cotonicultura. Devido ao ciclo do algodão, o trabalhador ficava de quatro a cinco 

meses por ano sem atividade nesta produção. Buscando mão de obra barata, era muito comum 

o emprego de mulheres e crianças “livres” nos algodoais; o escravizado negro custava caro, 

como já mencionamos e ainda, nos latifúndios eram comuns os contratos de parceria e 

arrendamento familiar ou individual. Em torno de fatos como estes se procuram explicar a 

ausência do negro na cotonicultura cearense. 

Na realidade a coisa era mais complexa, não se explica dentro de uma lógica de uma 

sociedade e economia homogenia. O algodão não eliminou a atividade da pecuária, em certos 

momentos estas atividades se complementavam. Na estação seca, depois da colheita quando 

as pastagens eram praticamente inexistentes no campo, aí o gado era levado para alimentar-se 

das palhas dos algodoais e milharais. As fezes do gado serviam de esterco adubando o solo. 

A cotonicultura em predominância, a pecuária e produção do charque agora em 

menores quantidades, a agricultura de subsistência, os serviços domésticos, as construções de 
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casas, currais, cercas funcionando ao mesmo tempo no cotidiano sertanejo, tudo isto tinha 

uma coisa em comum, precisava de muita mão de obra e utilizava técnicas primitivas. 

Portanto quem tinha condições de comprar pessoas escravizadas não faltava o que fazer para 

estas pessoas. Além de garantir um status sócio-econômico. 

Um comerciante francês, Louis Tollenare em suas “Notas Dominicais” quando 

visitava o Ceará no ano de 1816, em seus registros apresentou informações sobre plantação de 

algodão que contava mais de 300 negros escravizados.  

O Ceará ficou na dependência de Pernambuco (destaque do Nordeste na produção 

açucareira) por quase um século e meio quando em 1799 aconteceu a separação legal a 

relação secular destas capitanias não acabou automaticamente e as relações que envolviam 

negócios e famílias continuaram. Chegava a passar da metade o número de embarcações que 

saíam de Fortaleza e tinham destino a Recife. 

Estas ligações de negócios e famílias mantinha um movimento entre as duas 

capitanias Pernambuco que podem ser explicados pela decorrência de comunidades como a de 

Sousa que comentamos rapidamente neste trabalho localizada no Município de Porteiras, 

antes Jardim. Na região do Cariri, assim como é observado em outros lugares do Ceará o 

registra em sua história  destaca os índios e esquece o negro.  

A emancipação do Ceará da jurisdição de Pernambuco; o declínio da indústria e 

comércio de exportação do charque do Aracati; e em destaque o aumento da exportação do 

algodão em virtude da guerra de Secessão (1861-1865) foram fatores que contribuíram para 

consolidar Fortaleza como o principal centro urbano do Ceará, assim como, ainda na segunda 

metade do século XIX, a consolidação da capital como centro econômico e político 

administrativo, verificou-se também pela condição de centro coletor e exportador de algodão; 

por sediar os principais serviços da administração pública; por ser uma cidade portuária e pelo 

significativo comércio exportador e recolhimento de impostos.  

 Várias foram as repercussões decorrentes do plantio, colheita, transporte e 

comercialização do algodão. Uma transformação sócio-econômica e nas paisagens que até 

bem pouco tempo eram dominadas pela ação da pecuária, atividade que foi responsável pela 

expansão, ocupação e organização inicial do espaço cearense. 

Mineração. A mineração no Ceará resumiu-se praticamente a uma ilusão. Na 

segunda expedição exploradora holandesa (1649) vieram dez escravizados africanos, um 

deles, Domingos, havia nascido no Ceará e vivido pelo menos um bom tempo, pois falava 
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bem o abanheenga, língua indígena; no comando de Matias Beck buscavam metais preciosos, 

não tiveram sucesso. Em expedições exploradoras oficiais ou piratas atacadas e vencidas por 

nativos, vinham negros (henriques) que terminavam ficando no Ceará, (NOBRE,1988). 

Em 1752, o governo de Pernambuco mandou uma expedição exploradora, o que 

gerou atritos entre autoridades das duas capitanias, interessava a cada uma controlar e lucrar 

com a possível mineração. Foram espalhados boatos que atraíram pessoas para o Cariri, 

aventureiros em busca de riquezas. 

 As autoridades encarregadas da cobrança de impostos do possível ouro instalaram-se 

em Missão Velha, esta localidade recebeu grande fluxo populacional. Originou-se um 

povoado, Lavras da Mangabeira, em virtude deste movimento da caça ao ouro o que gerou 

muita desarmonia social. 

O governo de Pernambuco organizou no ano de 1756 a “Companhia do Ouro das 

Minas de São José dos Cariris”, trouxe 73 africanos escravizados para intensificarem a 

exploração. Não adiantou o esforço, em dois anos a companhia do ouro acabou e levou 

consigo o sonho de muita gente enriquecer com o ouro do Cariri.Os negros que vieram para a 

exploração do ouro ficaram para trabalhar nos canaviais, na agricultura. (FARIAS, 2007) 

 

3.6 A História e os Negros no Ceará 

A história do Ceará e o cotidiano das falas da população nos últimos cinqüenta anos 

são convergentes quanto à negação dos afrodescendentes e africanidades cearenses. O diálogo 

orquestrado e coincidente entre as falas do cotidiano e do pensamento acadêmico gerou um 

sentido de invisibilidade das populações oprimidas por uma percepção afrodescendente no 

estado. Negação que assenta em três paradigmas. O primeiro, a cor da pele numa possível 

comparação constante com as populações do Maranhão e da Bahia. Negro é o maranhense, o 

baiano, as pessoas de cor menos retinta, menos puxada não são negras. A percepção genética 

da cor da pele idealizada e ideologizada, com suas negações e marginalizações. 

O segundo dado por uma interpretação equivocada da história, dizer que devido o 

ceará não ter tido produção açucareira, não teria tido escravismo criminoso importante e seria, 

portanto, ocupado por índios e por brancos e por extratos rarefeitos de negros. Ainda no 

sentido da interpretação da história que o Ceará aboliu escravismo criminoso antes do resto do 

país teria abado assim o pouco que teria de negros. Outras vezes parece que a interpretação 
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escravizado confundi os vocábulos, misturando sentidos, perde-se a particularidade dos 

vocábulos:  “escravo e negro” e estes tornam-se sinônimos. 

Tendo o escravismo criminoso sido abolido, o Ceará passou a não ter “negros”, ou 

seja, ao ter “escravos”. Quer dizer, só haveria negros devido ao escravismo. Os negros livres 

no escravismo não seriam considerados e nem mesmo resultante de migração depois do 

escravismo. Ainda as culturas e africanidades não são consideradas para falar sobre história. 

O terceiro e último argumento, trabalha com a idéia de mestiçagem, processando a 

ideologia do desaparecimento da população negra pelo branqueamento progressivo pela 

natureza. 

“No Ceará não tem negros, pois aqui todos são misturados”. Entre tanto, mesmo com 

a presença o mesmo cotidiano oferece um rico arsenal de insultos nas falas cotidianas sobe a 

população afrodescendente: negro de senzala, negrinha de pajeú, negro pau de fumo, negro do 

cão, negro do sovaco fedorento, negro quando não suja na entrada suja na saída. Apesar de 

negativas construídas a realidade nos apresenta os censos estatísticos do IBGE com uma 

significativa população de pretos e pardos no Estado do Ceará. 

Por outro lado a economia do escravismo criminoso tomou contornos próprios no 

Ceará, que a diferencia dos demais estados não deixando de ser um sistema importante e 

predominante de produção. A cana de açúcar, o café e o gado foram produzidos de forma 

intensiva em diversas regiões do estado. 

Precisamos instigar a captura das poucas fontes de registros primários oficiais, 

buscarmos patrimônios materiais e imateriais com ajuda do caminho da história oral para 

assim repensarmos o sentido das populações afrodescendentes dentro do Ceará. 

A produção de cana de açúcar, entretanto não foi para o fabrico de açúcar, sendo que 

os engenhos estabelecidos eram de rapadura e de cachaça. O Ceará se configurou e 

provavelmente ainda é o maior produtor de rapadura do país. 

Desde o início do povoamento do estado, no século XVII a presença de núcleos de 

populações negras quilombolas seu processo histórico como também a história dos grupos de 

remanescentes de quilombos existentes na atualidade. 

Esta prevenção nos leva a um a apelo à documentação existente e de métodos de 

ampliação da história oral. A abordagem conceitual sobre mocambos, terras de pretos, sítios 

de negros e quilombos sofreu variação teórica ao longo do tempo. Assim surge a necessidade 

de uma nova história no presente da historiografia cearense. 
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CAPITULO 4: COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS  

 

4.1 As Comunidades Estudadas 

Neste capítulo iremos focalizar nossa reflexão sobre os conceitos comunidade 

remanescentes de quilombos, memórias e reminiscências, pondo em destacando suas 

especificidades, através das breves histórias das comunidades cearenses em analise neste 

processo investigativo - Bom Sucesso e Minador, localizadas na Serra Grande, no município 

de Novo Oriente/CE e Cumbe, no município de Aracati-Ce. 

Nestas comunidades há um quê de especificidade, que não é apenas a cor da pele e o 

relativo isolamento, caracterizador de uma possível identidade cultural específica, isolada de 

influências, tudo isto é muito complexo, existe uma diversidade dentro das especificidades.  

Mas, de acordo com os nossos estudos que valorizam a empiria e a participação dos 

objetos que são sujeitos em nosso processo de análises de idas e vindas, iremos tratar com 

maior detalhe deste aspecto pesquisado, mais a frente no tópico, intitulado  “Questões 

Metodológicas”, pois a territorialidade e a identidades têm marcas que não se apagaram 

totalmente, talvez no imaginário afrodescendente adaptado7, exista poderíamos dizer, uma 

energia centrada nestes espaços que perdem a cada dia as fronteiras de autodefesa. As ações 

cotidianas, os valores, as paisagens, as memórias coletivas acusam que passado e presente não 

se compartimentam, na realidade o tempo e o lugar confundem-se a medida que as memórias 

fluem em rememorações elaboradas na complexa dicotomia do imaginário e do real de suas 

histórias.   

Um exemplo interessante para refletir aparentes contradições sobre “ser 

afrodescendente”, é identificar na fala de alguns habitantes do centro da cidade de Novo 

Orientem, que estes se referiam aos habitantes das comunidades do Minador e Bom Sucesso 

como “os negros do pé da serra”. Esta denominação por vezes carregada de estereótipos e 

preconceito, o que não raramente, era o tratamento dado pelos novorientenses do bairro 

Centro, quando se referiam aos seus conterrâneos, com expressões carregadas, de forte 

sentido depreciativo e excludente, não é necessário um grande esforço interpretativo para se 

chegar a esta conclusão. 

 
7 As significativas interferências, imposições e negações às culturas ancestrais em lugares de memória coletiva, 
principalmente entre os mais novos, pois as singularidades culturais e paisagens cotidianas ainda trazem 
resquícios do passado. 
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Cada uma das comunidades remanescentes de quilombos que estamos estudando, 

têm suas especificidades e suas singularidades culturais. O Minador e o Bom Sucesso são 

comunidades remanescentes de quilombo localizadas no mesmo município, apresentam 

características semelhantes, têm aproximadamente a mesma idade; são comunidades serranas; 

só possuem uma estrada de entrada e saída, em péssimas condições e de construção recente, 

antes só existia uma vereda no lugar destas respectivas estradas, contudo, elas apresentam 

identidades extremamente diferentes.  

Outrora construídas, de acordo com suas particularidades ancestrais, foram, 

paulatinamente, cedendo o lugar de memória ancestral, a uma identidade a ser esquecida. 

Chegando ao ponto de envergonharem-se de suas origens ancestrais e  suas memórias. 

Levantando a bandeira da modernidade capitalista onde o acúmulo de bens materiais e de 

idéias desconexas passam a ser objetos de consumo que se confundem com realidade vivida. 

Estas comunidades remanescentes de quilombos resistem a esta denominação, apesar 

do alto custo político e econômico, que tal postura carrega. Demonstram, assim,  a não 

alienação ao contexto histórico cultural, no qual se inserem. As questões que estão implícitas 

para que elas se enquadrem nos preceitos que as levem ser legalmente reconhecidas, 

facilitaria ou dificultaria a sua apreciação com o devido respeito na sociedade atual? Existe 

um ser não sendo, que afirma e nega, varia entre o desejo de ser a necessidade de ser o outro, 

incluído e não discriminado. Trava-se um lutar de representação.    

Então, vem à tona uma complexa situação de onde as reações das pessoas e suas 

resistências variam explicando as questões que surgem, por isso classificações, para titulações 

de terras não seria um reforço à exclusão, à marginalização, à reafirmação a estereótipos 

historicamente enraizados? Na sociedade cearense como um todo verdades históricas sempre 

trouxeram como conseqüências problemas de toda sorte aos remanescentes de quilombos 

relativas a emprego, acesso a certos ambientes, destrato em relações cotidianas. Estas coisas 

em maior escala significam privações econômicas, políticas, sociais e desrespeito pela 

cultura. 

Não precisamos ir muito longe para ouvirmos as vozes dos atores sociais mais 

interessados e diretamente envolvidos na questão de quilombos suas reminiscências e 

reconhecimento. Vendo um pouco das histórias dos territórios estudados a partir dos seus 

olhares, o que nos despertou em primeiro momento é que precisamos conhecer melhor o que 

eles próprios teorizam sobre o que significam as reminiscências quilombolas, e como elas 

materializam-se nos diversos contextos que ora as inclui ora  exclui. 
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O conhecimento da história de um espaço povoado é relevante à compreensão e à 

afirmação de sua territorialidade e, por conseguinte conhecer e respeitar o quilombo e suas 

reminiscências. Eles querem suas terras, mas não querem com isto carregarem heranças 

marginalizadas do escravismo criminoso, que já trouxe tantos prejuízos e injustiças de toda 

sorte. 

 

4.2 Bom Sucesso 

Bom Sucesso, localizado no município de novo Oriente Ceará é uma comunidade de 

afrodescententes. Situada nos tempo e espaço em sua especificidade cultural, remonta suas 

raízes de fins do século dezoito.   

Esta comunidade até aproximadamente quatro décadas passadas sobrevivia do que 

existia no espaço local, o grau de isolamento, portanto, era significativamente maior 

comparado aos dias de hoje. Localizada a 403 km de Fortaleza com estrada pavimentada, 

encontramos o município de Novo Oriente que até 1957 fazia parte do município de 

Independência. Este município onde se localiza a Comunidade de Bom Sucesso tem 941 Km2 

de extensão, limita-se ao norte com Crateús, ao sul com Quiterianópoles, a leste com 

Independência e a oeste com o Piauí.  

Com topografia pouco acidentada exceto na área dos limites com o Piauí, aí 

apresenta chapadas e serras, com destaque a chapada de Ibiapaba. Nesta localidade, 

pertencendo ao Novo Oriente/CE a alguns minutos do Piauí na Serra Grande está situado o 

Bom Sucesso com uma área 1200 hectares8 com aspectos físico-ambientais característicos de 

regiões serranas: relevo, clima, fauna e flora o que se apresentou nessa história de maneira 

decisiva  ligados aos aspectos econômicos, sociais e culturais.  

Estes elementos relacionados intrincados combinados com os desejos e ações 

humanas processados no tempo constituíram novas paisagens. Da compreensão do olhar 

voltado para os processos de ações no ambiente estudado e seus resultados nos cotidianos de 

seus atores incluímos escritos sobre a vegetação, os animais, o solo e a temperatura locais.  

Pegar Jatobá encima da serra não era moleza. Dona Raimunda costumava fazer isso 

na época das estiagens, mas não era só ela, este era apenas mais um entre tantos meios que 

recorriam nestas épocas de “vaca magra”. 

                                                 
8 Essa medida de 1200 não é oficial, nunca passou nenhuma medição do INCRA nesta localidade, esta 
informação, assim como tantas outras são provindas de moradores e de outras fontes locais. 
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Pegavam mucunã também subindo a serra, torravam e pisavam do mesmo jeito que 

se fazia com o café. Mas a mucunã é comida braba, venenosa, precisa ser lavada em nove 

águas, se não tirar bem o veneno para fazer o pão, faz mal, a pessoa pode inchar, sentir mal- 

estar. 

Colhiam também Croatá, dela era feita uma goma para fazer beiju, pão; se comer 

muito a boca arde, fica ferida. Catavam mamonas fora para vender ao patrão, os mais 

corajosos colhiam mel sem nenhuma proteção, era muito perigoso. Faziam também nestas 

épocas de escassez o chá de mameleiro, tomava com pó de farinha de mandioca peneirada e 

adoçada com açúcar ou rapadura. A criança muita nova bebia em um vidro deitada no chão. 

Maracujá brabo, guabiroba entre outras frutas do mato eram recorridas nas épocas mais 

difíceis. 

Quando tem água tudo muda, começando pelo visual; a temperatura na época de 

chuva muda, às vezes as manhãs nascem com um nevoeiro que embaça a visão de quem está 

na serra impedindo distinguir o que se encontra a poucos metros de distância. Nesta época as 

pessoas procuram se agasalhar do friozinho, o que não se compara com a estação seca, 

temperatura que varia em sempre superando os trinta graus a sol claro e céu azul, ou estrelado 

a noite. 

O gado desde a chegada dos brancos, sempre fez parte dessas paisagens no período 

do verão devido às melhores condições de alimentação nessa época na serra do que no sertão. 

Diferente dos outros animais, criações como de porcos e de galinha, o gado mesmo em menor 

quantidade atualmente, sempre predominou no Bom Sucesso. 

As matas eram muito fechadas havia mameleiro, arueira, gameleiro, juaseiro, angico, 

mandacaru, entre outros. Só tinha descampado de dois a três metros ao redor das casas. 

Quando anoitecia todos iam dormir, a não ser quando tinha festa, em compensação 

impreterivelmente o dia de trabalho começava quando nem o sol havia terminado de nascer. 

Em lugares mais descampados iluminados por lamparinas, ou antes, por velas feitas de cera 

de abelha e um pano velho de algodão enrolado num pau, ficava a tocha até acabar de 

queimar toda. 

O algodão plantado só era para consumo local, esta regra era válida para uma 

variedade considerável do que se extraia ou produzia, com a particularidade de ser para o 

abastecimento farto da casa grande e mirrado aos moradores. Do excedente da casa grande 

esta fazia o escambo, trocava-se no sertão por produto que ela não tinha.  
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A lenha era tirada da mata para cozinhar, para fazer cerca e outras utilidades. A mata 

com frutas pequenas, variadas florzinhas, muito verde no inverno ou cinza-marrom no verão, 

é também o habitat de animais que até a década de 1970 as caças ainda eram fartas, mas 

difíceis, foram rareando a partir desta época. Os animais foram cada vez mais diminuindo.  

Tinha muita onça, acontecia de elas pegarem jumento novo e matar para comer no 

terreiro, tinha muito animal na mata, grupos de homens se reuniam e passavam de três dias na 

mata caçando. Iam atrás de animais como: tatu, peba, veado, caititu, preá, mocó, rabudo, e 

aves como jacú, avoante, zabelê, curduniz, nambu, asa branca, outros iam procurar colher 

mel. Estes animais citados eram algum dos preferidos dos caçadores, a variedade e quantidade 

de animais destas redondezas, até aproximadamente os anos setenta, era admirável. Além 

destes mais procurados para servir de alimento, com bastante freqüência em décadas 

passadas, teríamos uma lista grande de outros que não iremos nem mesmo citar. 

As relações entre animais, vegetais, terra, clima e as pessoas desta comunidade eram 

muito íntimas.  

Capturando memórias, aqui e ali vamos revivendo, rememorando lembranças “de 

baús empoeirados das memórias”. A onça, a mais caçadora que caça o macaco acabando com 

sua agilidade e graça solto no mato e invadindo as lavouras; o veado, lento em movimentos 

despreocupados e super rápido quando assustado dispara a correr, os cantos  e os coloridos 

dos pássaros  e as particularidades das espécies no jeito de procriar; o camaleão e suas 

transformações, as cobras venenosas ou não venenosas como lidar com elas, (o torresmo da 

cascavel e da cobra de veado é gostoso de comer e a banha para remédios). Os peixes, quando 

o açude de dona Filó sangrava, a pesca da traíra, curimatã, piau ia as vezes até dezembro; o 

tatu bola, quando embola não tem quem desembole; contam que: - uma onça foi arrastada por 

um tatu bola... O urubu ninguém come, e quem mata tem sete anos de atraso. Quem escuta o 

canto do urubu já sabe que é agoro, os outros animais não o comem; a coruja é animal 

agorento; as formigas, as lagartas, os passarinhos, os veados e os macacos gostam de comer 

roça, os agricultores precisam tomar os devidos cuidados, para não terem prejuízos causados 

pelos macacos, passarinhos e alguns insetos.   

Poderíamos citar uma lista de outros animais que fizeram ou ainda fazem parte do 

cotidiano da comunidade do Bom Sucesso, sendo protagonista ou figurantes nas histórias dos 

bonsucessenses. 
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Cutia, rabudo, mocó, juriti, borboletas, tijubina, sapo, pequeninos animais ofensivos 

ou não como, mosquito, mosca, escorpião, pichilingos, carrapatos, etc. Enfim o mundo animal 

está sem dúvida bastante presente nas histórias de vida, na cultura participando dos rumos que 

as relações e ações desta comunidade tomaram, principalmente no passado. 

Entre outros animais, destacamos o gado bovino na história dos animais de Bom 

Sucesso principalmente pelo movimento do sertão para a serra e da serra para o sertão, 

trabalho realizado pelos negros do Bom Sucesso, moradores das terras em que o Major Padre 

da Varzinha mandava. Animais utilizados como transportes como o burro, o jumento e 

cavalo, nas veredas, nas matas, nas viagens de horas ou dias, no escambo, no comércio. 

Animais muito úteis também eram os caprinos; tiravam leite necessário 

principalmente para as crianças pequenas se alimentarem, este animal não tem banca para 

comer. Atualmente o espaço para esta criação é praticamente inexistente, quase nem se cria 

mais; alguns porcos são criados soltos assim com outros bichos: galinha, peru, capote sempre 

alguém cria algum para comer; a ovelha tem a carne mais cara, dá menos trabalho para criar, 

ela é mais mansa.  

Animais do mato ou domésticos; úteis ou nocivos; numerosos ou raros no meio 

ambiente deste lugar sob as ações submetidas à cultura material e imaterial estão 

desaparecendo e mais aceleradamente nos últimos anos. Um processo de desvalorização do 

ecossistema de tal forma que merece ser colocada em questão, ser refletida a problemática em 

torno desse problema que vivemos de descaso com a natureza, o ecossistema e que o Bom 

Sucesso não é o único e nem é um dos casos mais sérios. 

O ambiente nos períodos dos engenhos e das casas de farinha há predominância dos 

canaviais e grandes roçados de mandioca enchiam às vistas e garantiam ocupações para 

chegar ao produto final, farinha e rapadura eram muito trabalho que tomavam grande parte do 

tempo dos moradores. O pomar e a comercialização das frutas também tiveram seu tempo 

como já falamos no item alimentação. O tempo na paisagem passa pela estrada. Sobre um 

relevo acidentado de Pé de Serra uma estrada carroçal, cortada, várias vezes, pelo riacho Bom 

Sucesso que a mercê do inverno, com as chuvas o transito fica absurdamente  prejudicado. 

Hoje as coisas estão neste pé. Antes a falta de acesso, ausência de estradas, deixava 

veredas em meio às matas e montanhas pedregosas a limitarem ainda mais os movimentos, as 

comunicações. No verão quando no tempo das veredas, ou mesmo na estrada de hoje, se 

pararmos para ver na paisagem cinza marrom, aqui e ali ouviremos cantos de sabiá, bem-te-vi, 
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sibete, cabeça vermelha, cancão, anum, entre outros que compõem a riqueza desta fauna. O 

mameleiro, a catingueira, a canafista, o mufumbo entre outras tantas plantas da flora local 

ajudam a modelar a paisagem e a decidir condições de produção. 

No verão uma paisagem cinza marron acompanhada de poeira e um sol presente 

quase não se ouve o canto dos pássaros, sapos só aparecem no inverno. O vento balança as 

folhas, as que restam, soando uma música suave, normalmente não percebida pelos 

transeuntes.        

Nesta estrada carroçal passa a luta, as histórias de vida que procuram se organizar em 

conquista na construção do cotidiano. Os poderes exploradores que se situam na lei do menor 

esforço egoísta se inscrevem nas condições e nas situações de transeuntes. 

Paisagens observadas do pé da estrada, nas escarpas mostram da ação dos 

agricultores. Tocos queimados de broca e de coivaras, nas primeiras chuvas roçados 

brolhando, para alegria do agricultor pezinhos de feijão e milho. Esperam agora que as chuvas 

continuem, sem deixarem suas alegrias morrerem, mas também sem levarem com a violência 

de enxurradas a possibilidade de uma boa colheita. Assim pedidos a forças divinas são 

expressos com representações nas próprias roças ou em suas casas. 

 Cercas de arame farpado com algumas estacas de angicos e arueira entre outras de 

maior predominância, as cercas de pau fino feita com mameleiro, encostadinho e enfincado no 

chão circundam as roças e as habitações dominando a paisagem local. 

Estação chuvosa, o inverno renova tudo. Um verde viçoso veste toda a paisagem até 

onde a vista dá. Os animais que resistiram ao novo tempo ressurgem em festa. Os passarinhos 

com canto e cores variadas orquestram e enfeitam o dia e gerinos escondidos orquestram a 

noite depois de já terem contribuído com a diminuição da gigantesca população de insetos e 

bichinhos pequenos que vieram com as chuvas. 

No inverno as noites normalmente são escuras, as nuvens pesadas não deixam sequer 

as estrelas aparecerem. Formigas de roças criam asas, uma quantidade admiravelmente 

grande.  

Esta sensível transformação ambiental do local, muitas vezes acompanhada de um 

agradável frio, convida as pessoas a se recolherem mais cedo. 

Cedinho, nem mesmo clareou direito, os mais corajosos já estão indo para a roça, 

buscar água, enfim, iniciam suas atividades do dia antes mesmo do nascer do sol. Começar 
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bem cedo assim, era costume comum a todos a pouco tempo passado, atualmente existem os 

que continuam talvez em sua minoria. 

O inverno não precisa ser muito forte para deixar a estrada sem condições de tráfego 

com veículos. Somente com animal ou a pé com cuidado e resistência. O riacho Bom Sucesso 

corta vários trechos da estrada, pedras rolam, as águas fazem buracos. Em alguns trechos 

podemos literalmente dizer que a estrada desapareceu. Se tiver chovendo grosso as águas 

podem arrastar pessoas, troncos.  

 Nas primeiras chuvas os serranos correm para as escarpas ou campos a fim de 

plantar nas terras dos donos de Bom Sucesso. As rendas giram em torno de seis ou sete por 

um. 

Com enxada ou matraca com ou sem ajuda do trator, isto depende de particularidade 

como tipo de roça e preferência e condições do trabalhado. 

Diante das condições geográficas oferecidas organizou-se no limiar do século XIX 

até mais da metade do século XX, uma estrutura que veio perceber sua desestruturação só a 

partir da década de 1970, aí houve uma aceleração na mudança do cotidiano deste povo. 

As memórias, as culturas precedentes a nascimentos biológicos explicam, mas não 

justificam, até convencem em muitos casos, sentidos de vidas que submetidos a explorações 

imorais, inescrupulosas, sem ligações direta ou indireta com o usufruto da produção e do 

conforto material. 

Pela carta de sesmaria, datada de 1722, as terras as quais estamos nos referindo 

passaram a ter dono institucional, mas estes só cinco gerações depois, resolveram tomar 

posse, aconteceram mudanças locais, os ‘donos’ legais se propuseram a usufruir, colonizar as 

terras de Bom Sucesso. 

 Estas passaram a pertencer por herança ao Comandante José Vieira de Macedo, 

capitão da guarda nacional, que faleceu em 1860, no inventário dele consta que ficou para as 

filhas, Arcângala e Philomena Vieira de Macedo, que herdam a parte da mãe por volta de 

1915. 

Philomena casa com o coronel Miguel Gomes Coutinho, pai do major Padre da 

Varzinha e Major Gomes da Pitombeira, Arcângela vendeu para um sobrinho, irmão do Major 

Padre e Major Gomes, Alfredo Vieira Gomes Coutinho que deixou para a irmã, Inácia Vieira 

de Macedo casada com José Gomes Vieira de Macedo; conhecidos como, Dona Chica da 
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Vaca Brava e Major Oiô da Vaca Brava. Hoje esta parte pertence a Chico Simão; a parte que 

era do Major Gomes, um quarto do Bom Sucesso é do Dativo; o outro quarto que era do 

Major Padre hoje é da Dona Filó. 

Major Padre e Major Gomes fizeram casa no pé da serra que, servia de refúgio para 

os donos da terra e o gado no período do verão. Padre da Varzinha chefe de cangaceiro usava, 

aproveitando-se do relevo “uma cadeia de montanhas”, como local de sua família e 

cangaceiros fiéis, mandados, se protegerem contra perseguições de vingança ou da polícia. 

O relevo era um verdadeiro “forte natural”, não ajudava á polícia ou a qualquer 

inimigo, passar por cima dos títulos do Major Padre e ainda em meio àquela cadeia de 

montanhas, para chegar a um vale escondido e pegar o réu, assim, estavam salvos seus 

protegidos. E mantidos sem preocupações de interferências externas, os seus “moradores”. 

Antes fugitivos ou alforriados viviam livres, em paz e em liberdade, trabalhando para 

o sustento da própria família. Sem transformar o ambiente, de acordo com o pré-estabelecido 

da paisagem, da conjuntura; não havia sérios conflitos entre os negros e os índios semi-

nômades que circulavam na região.       

Chegar para desbravar, ou mesmo nascer, onde a natureza virgem prepondera não é 

algo fácil de ser imaginado por alguém que nasceu e viveu no mundo ‘civilizado’. A natureza 

bruta é bela, mas em sua beleza a hostilidade não justifica, não perdoa, as coisas acontecem, e 

o ciclo da vida segue numa simplicidade complexa sem justiça ou injustiça. Mas com ação e 

reação, prazer e dor, vida e morte para todos. 

No convívio com o ambiente local, sem sofrer subjugo de poderosos prepotentes, 

viviam os negros nestas terras. Quando chegaram os Macedos e os Coutinhos, diferentes do 

poder da natureza majestosa, com complexo de superioridade, lutaram para impor às famílias 

à comunidade além do trabalho árduo, sua cultura. 

 Com “explicações” e imposições eles tomaram conta, com o apoio da lei, desse 

espaço que há séculos já vinha sendo habitado. Para tanto foi preciso fazer considerações, 

explicar as contradições entre o que seria bem e mal, certo e errado, justo e injusto.  

Este lugar nasceu e existiu harmonioso como comunidade, e depois, diante de uma 

fuga por um existir humano para poder ir e vir; pensar e realizar; achar bom ou ruim; 

conviver, conversar enfim, primeiro viver para só depois morrer. Assim ele vem contando sua 

história, criando memórias que se alimentam de percepções das ações, relações, e sentimentos 

nos tempos e espaços criados e recriados fazendo existir o Bom Sucesso.      
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Bem antes de toda a movimentação, de posse e herança, nesta localidade já existiam 

negros vivendo em liberdade, com agricultura de subsistência; criando e caçando nestas 

terras, além de aproveitar alguns frutos do mato, (estes eram mais usados no período da 

secas).  Fugitivos ou alforriados e seus descendentes viviam livres, em paz e liberdade 

trabalhando para o sustento da própria família. Sem transformar o ambiente, de acordo com o 

pré-estabelecido, da paisagem, da conjuntura, não havia sérios conflitos entre os negros e os 

índios semi-nômades que circulavam na região. 

Quando chegaram os “donos” legais da terra, para tomarem posse; houve uma 

desestruturação. Os índios foram brutalmente expulsos pelos jagunços mandados, o objetivo 

era expulsar definitivamente os “selvagens” das terras que habitam ou circulavam há séculos. 

Os negros passaram a ser mandados por chefes de cangaço. Já moravam ali a mais de 

um século e permaneceram. Agora submetidos, subjugados á nova conjuntura local, de servir 

e obedecer aos senhores Coutinhos.  

No período dos índios predominava a caça e a coleta; com os negros a agricultura de 

subsistência, a caça, algumas criações e a coleta; com os colonizadores, a agricultura de 

subsistência, pequeno comércio de rapadura e de farinha e o gado. Grandes rebanhos vinham 

do sertão de Independência, (Pitombeira e Varzinha), passar o verão no pé da serra, onde 

neste período do ano, a pastagem era bem melhor que a do sertão, pelo clima mais ameno, a 

vegetação dava para alimentar o gado. 

Foram feitas casas de farinha e engenhos, passaram a plantar cana e mandioca e no 

Bom Sucesso a maior parte do ano tinha farinhada e moagem desde o plantio até o produto 

final, na casa de farinha, beiju seco, tapioca, massa puba e farinha; no engenho, a rapadura, a 

batida, o alfenim, o tijolo e o mel. Quem fazia tudo isso eram os negros que agora viviam 

como moradores nas terras de Bom Sucesso. 

Mas não era só isso, eles faziam a agricultura de subsistência, cuidavam do gado, 

faziam os trabalhos domésticos das casas grandes do alto e do baixo; e mais, cuidavam de 

galinhas, de porcos, de criação em geral e pegavam água para o consumo doméstico, entre 

outras atividades, como fazerem móveis, utensílios domésticos e suas próprias vestimentas. 

Tinha aqueles negros escolhidos pelo senhor para serem fiéis cangaceiros; sem 

escolha do tipo de trabalho a realizar, cumpriam toda espécie de mando, desde recados, 

compras até dar conta de inimigos ou contrariedade de seus chefes. Cumpriam as ordens e 
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tinham a proteção, refugiando-se entre a cadeia de  montanhas,  naquele  vale escondido e de 

difícil acesso. 

Dentro do próprio espaço, para que o sistema funcionasse, precisava de ordem e 

harmonia. A obediência à autoridade do senhor Coutinho, Major Padre da Varginha, era 

incontestável. Não existia particularidade do indivíduo ou da coletividade que ele não se 

achasse no direito de invadir, sem muitos rodeios chegando a castigos, o grau do castigo 

dependia da “gravidade da desobediência”. 

Algumas pessoas de mais idade dizem, “1930 e ainda 1940 podemos dizer que a 

escravidão não tinha acabado”, essas pessoas trazem lembranças que justificam esta 

afirmação e mais, alimentam reflexões do tipo que os mais jovens não se detêm, mas 

carregam resquícios que deixam nítida a necessidade do enfrentamento por um conhecimento 

aparentemente negado, rejeitado, desvalorizado.  

Da rede no alpendre da casa grande que ficava no alto estava o senhor. Perto da rede 

tinha a cadeira que era usada por quem fosse chamado pelo senhor Major Padre. Essa pessoa 

tinha que ouvir calada, se manifestasse alguma reação o senhor mandava açoitá-la. 

Certo dia viu de seu alpendre, uma moradora sua conversando com um dos 

moradores do seu irmão, Major Gomes. Não teve conversa mandou seus cangaceiros 

“fazerem o serviço”. O rapaz que seria a vítima foi avisado, fugiu para nunca mais voltar ali. 

Dizem que ele apareceu lá depois de muito tempo, já casado; passou só para falar com seus 

pais.                      

O major padre não costumava fazer, mandava seus cangaceiros realizarem seus 

desejos. O que ele fazia pessoalmente era, quando queria uma mulher, mandava o homem da 

casa “ir lavar a burrinha,” daí realizava sua satisfação sexual, a mulher podia ser casada, viúva 

ou solteira; experiente ou virgem. É interessante ressaltar que estas mulheres nunca eram 

brancas, eram negras e moradoras de suas terras. 

“Vocês façam o quê eu mando, mas não façam o que eu faço”. Esta era uma 

expressão que o Padre da Varginha gostava de usar. Esta trazia em si muita significação e 

economizava palavras do Major Padre. Se percebesse alguém saindo da linha do 

comportamento, segundo os preceitos cristãos, não tinha conversa mandava castigar, de 

castigos mais simples à castração ou morte. 

Na década de 1950 foi um tempo muito difícil, trouxe muita fome. Em 1951 e 1952 o 

governo dava trabalho para construção da estrada Crateús-Independência, pagava com feijão, 
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farinha e rapadura. Mesmo trabalhando só dava para escapar, algumas famílias saíam para 

pedir na estrada, nas casas de família mais abastadas. Ficavam em latadas de rama. O que 

costumavam receber nas esmolas era farinha, rapadura, café e açúcar. 

Quando o negro trabalhava para ganhar dinheiro, geralmente dois dias de serviço, era 

o equivalente para comprar uma terça de farinha, quatro rapaduras, um litro de sal, fósforo e 

um pacote de fumo. Estas condições de penúria, não era resultado de conseqüência apenas das 

secas.  

O que acontecia era o seguinte o que as pessoas “moradoras” na comunidade de Bom 

Sucesso ganhavam pelo seu trabalho, muitas vezes não chegava a ser suficiente para ”dar de 

comer” para a família, o excedente os senhores vendiam se apossavam, tornavam em riquezas 

pessoais. 

Assim, o grão sempre em quantidades mínimas para os trabalhadores sem reserva 

alguma os levava a total dependência, uma vez que não lhes era reservado tempo a atividades 

para procurar outros meios de sobrevivência, bastava-lhes uma estiagem, “seca verde” e a 

situação já era de fome. Nas secas então, sob total abandono à sorte. Buscavam os mais 

criativos meios para sobreviverem: água e alimento capturados de plantas do mato, bastante 

difícil e nada apetitoso, mas terminava ajudando a salvar a vida de muita gente.  Esta história 

não se fez da mesma forma da sua anterior neste mesmo lugar. 

De meados do século XVIII e por quase todo o século XIX, nestes tempos havia 

outras histórias, existia um território onde as produções, as ações em geral, aconteciam e não 

em função de um senhor capitalista, desta forma os cotidianos as histórias de vida seguiam 

outros enredos. 

Nas noites enluaradas facilmente nos terreiros viam-se reunidos com suas danças e 

cantos alegrando as muitas noites com o candomblé, este reunia não apenas memórias da 

África, cultura africana, mas pessoas com experiências de crueldades e resistências vividas no 

Brasil. 

Nas décadas de 1960/70, em épocas de colheita, às vezes nas farinhadas, a 

comunidade insistia em fazer seus cultos, suas festas, mas empecilhos diversos foram cada 

vez mais dificultando a continuidade desta prática aberta e coletivamente, quem mais 

fortemente lutou para “acabar”, foram às senhoras das casas grandes, estas acabaram levando 

às suas trabalhadoras, a rezarem terços. As crianças que iam nascendo, a maioria talvez, nem 

ouvia falar em candomblé. 
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Insistentes depreciações e negações da cultura e de tudo que vinha dos negros 

levaram a uma suposta associação destes à pobreza, sujeira, feiúra, ignorância, marginalidade, 

talvez para as novas gerações “pior que tudo”, é ter descendência de pessoas que foram 

escravizadas. 

Apagar o passado que não se foi e adaptar-se à moda de conviver com novos valores: 

o individualismo, o imediatismo, o consumismo tem sido um ponto em comum de luta neste 

espaço que ainda tem identidades de unidade de solidariedade por carregarem coletivamente 

um desejo de qualidade de vida e respeito étnico-cultural, e boas condições sócio-econômicas 

de sobrevivência, para garantir-lhes qualidade de vida, o que há gerações tem sido negado a 

estas pessoas. 

Diante deste quadro vimos a pensar aqui que a teoria não serve apenas para 

fundamentar nossos caminhos é também um instrumento nosso como investigador. São 

relevantes, nestes estudos as observações empíricas realizadas há quase três anos de busca 

desde quando começamos a nos preocupar com nossos objetos em um complexo emaranhado 

de relações nos espaços e tempos observados estudados nesta comunidade.  

O Bom Sucesso revela certa unidade, onde se apresenta parte da complexa história 

de quilombos e reminiscências no Brasil. Temos aqui ricos exemplos de identidades, que 

contribuem com nossos estudos e torna pública uma multiplicidade de ângulos de fatores que 

considerados na compreensão desta questão, do que pode ser Comunidade Remanescente de 

Quilombo na história em particular do Ceará, mas também não é estranha à conjuntura da 

estrutura e decorrências do escravismo no Brasil. 

Um esforço teórico metodológico numa construção histórica. Procuramos por 

meio do esforço realizado, não apenas contar histórias, mas fazer história da comunidade de 

Bom Sucesso. Cada depoente, cada entrevistado inserido no contexto local, primeiro 

percebido empiricamente e depois envolvido em discursos que aparentemente se contrariam e 

de fato, com pacientes análises, percebemos, se dão sentido mais real dentro da complexidade 

cotidiana de um existir histórico cultural.  

No campo, participando e vivendo muitas vinte e quatro horas, os tempos e os 

espaços vão se abrindo e deixando que aconteça uma espécie de integração orgânica, na qual, 

os detalhes espaciais e temporais, em sua subjetividade vão sendo compreendidos e 

repensados primeiro por quem fala e depois por quem escuta. 
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Estes discursos desprovidos de compromisso com a lógica do entendimento histórico 

exigem uma reelaboração, ou melhor, reconstrução de sentido claro e objetivo na escrita; para 

suprir a necessidade de um referencial humano das relações que permitam identidades, juízo 

comparativo, viverem o individual e o coletivo humanos por que de fato eles não se apartam. 

Assim como a memória, não se compartimenta.  

 Para compreender a diversidade e complexidade para construir a unidade de uma 

história local, em nosso entendimento, é necessário estar no campo por inteiro, vivendo 

situações as mais diversas. A escrita flui de anotações, gravações, observações e emoções e 

com algumas técnicas e experiências buscadas junto a nossos colegas historiógrafos 

escrevemos esta história. 

     A vida humana é curta, as memórias dos acontecimentos vividos não resistem 

incólume a longevidade do tempo. Como então fazer história valorizando o recurso memória? 

Consideramos de maneira complexa o conceito de memória. Os patrimônios históricos trazem 

memórias; os documentos escritos registram memórias; a cultura material e ideal são 

memórias vivas. Este material tem ligações com a materialização das memórias, as falas, 

objetos e instrumentos, mesmo que seja de forma reelaborada, de relações vividas e 

reconstruídas, mas, passam a ser aceitas, afinal as invenções criam muito de nossas verdades. 

  Buscamos constantemente fundamentações e teorizações em diálogos com leituras 

temáticas procurando trabalhar cuidadosamente os detalhes, sem banalizar ou desmerecer o 

pensado antes, com relação à nossa temática. 

              O passado perde-se, mistura-se com o presente vivido, e como somos hoje, não se faz 

apenas a partir do momento de nosso nascimento biológico. As permanências e as mudanças, 

o sofrimento de vidas inteiras, de famílias; explicitam-se de várias formas como no peso desta 

frase da avó da professora negra local, na década de 1950, referindo-se aos alunos da neta, 

”parecem negros comprados”. Afinal, o que significa parecer negro comprado? Pelo contexto 

de que tiramos esta frase, ficou claro seu sentido, foi de menosprezo. 

Mesmo sendo negra e também pobre, ainda assim, desvalorizava a cor da pele e a 

cultura dos negros, alunos de sua neta.  Ela se excluía deste julgamento depreciativo que 

desvalorizava as pessoas, pela posição sócio-econômica e cultural que elas ocupavam, 

naquela comunidade de negros que por decorrência da carta de sesmaria de 1722, garantia 

estas terras, por herança, a pessoas brancas, aos descendentes de portugueses.    
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Refletindo nossas andanças na pesquisa de campo, as paisagens em movimento 

histórico, as entrevistas, as observações empíricas, participando do cotidiano local, durante 

todo o processo de busca, nos capacitamos a fazer estas reflexões, reafirmando a relevância 

desta pesquisa valorizar a história cultural utilizando esta cuidadosa metodologia, atenta as 

questões sociais historicamente preocupantes. 

Percebemos que as convenções vindas de fora, não equacionam as realidades locais 

de maneira independente, pois se aglutinaram à realidade inscrita, passando a criar em sua 

especificidade uma comunidade complexa, possível de ser compreendida só quando se cria 

condições para a ação de recontar sua história com o cuidado para que estas observações não 

assumirem uma leitura superficial. 

Existe a necessidade de estarmos atento, com uma postura meticulosa no campo de 

pesquisa, para sermos capaz de transpormos perspectivas imediatistas no processo de análise 

dos dados colhidos, para não cairmos em armadilhas da nossa condição de interlocutor 

privilegiado, pela nossa proximidade ancestral étnica e cultural o poderia facilitar e criar 

aparentes privilégios, pois dialogamos também com nossas rememorações vividas 

cotidianamente, no momento da produção textual, por isso para trabalharmos de maneira mais 

segura, com criticidade e criatividade, foi necessário criar condição e preencher lacunas, e 

assim compreender a relação entre o investigado e o texto histórico, uma relação muito 

complexa, comprometida com o reviver do passado de um tempo e u lugar em continuo 

movimento, um processo metamórfico. 

Realidade reproduzida por meio da escrita, sob a nossa responsabilidade e 

compromisso com uma verdade histórica. No entanto estamos cientes de que esta é uma 

produção que inclui uma diversidade de autores, de culturas, de visões de mundo, em 

processo contínuo e ininterrupto de transformação e construção cultural e política.   

Fazemos aqui um convite para continuarmos esta relevante atividade de estudos e 

compartilharmos reflexões em busca de compreender o processo de  construção deste 

patrimônio cultural e político, das mudanças e permanências das “paisagens históricas”. Para 

termos assim, a fundamentação necessária para compreender e valorizar de nossas identidades 

em construção. 

Refletindo e teorizando em torno do Bom Sucesso e o contexto histórico A 

herança do preconceito justifica a exploração. Mágoas escondidas, silenciosas, reveladas por 

meio de rememorações impregnadas de uma consciência inconformada, não decidem revoltas. 
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Por meio destas sentenças que retratam um pouco dos sentimentos abafados; 

percebemos que o passado ainda se apresenta, e mesmo inibido, tem o poder de machucar, 

talvez mais por conta de memórias culturais, do que por algumas ações afirmativas, que vêm 

de fora e se debatem como pedidos de desculpas. 

Há os que banalizam o passado e, procuram ridicularizar a necessidade de 

modificações mais profundas justificando uma, já existente igualdade, “as coisas são assim 

mesmo”, ”está tudo certo”. 

Tudo isso tece uma trama que retrata um quadro de confusão de identidade, de valor 

cultural na memória histórica do Bom Sucesso, de afrodescendentes na contemporaneidade. 

 Esta pesquisa se debruça nestas questões por perceber a importância para a melhora 

da qualidade de vida de tantos cidadãos cearenses, inseridos num contexto de 

desconhecimento e desvalorização das origens, que neste lugar vem gerando uma confusão de 

identidades. 

Frente ao preconceito escrito no passado histórico, por um perspectiva ideológica 

majoritária favorável a produção econômica capitalista e a valorização do cristianismo, foram 

geradas ações sociais que, justificavam políticas como, a do branqueamento*, aceita sem 

consideráveis contestações, pelo menos que pudessem ser posta em prática, no mesmo 

patamar desta imoralidade ideológica e política. 

Este exemplo é insignificante, se considerarmos o quantitativo de situações, de 

problemas criados oriundos e praticados por um estado escravista. Em termos conjunturais 

locais, em cada canto do Ceará, Terra da luz canta-se a histórica ausência ou insignificante 

presença de pessoas negras e descendentes na situação de escravizadas. Esta Idéia contribui a 

uma espécie de generalização sobre o tema negritude e escravização. Sérios problemas, 

portanto, à compreensão, ao conhecimento da nossa história, da nossa identidade, da nossa 

cultura; o que vem acarretando prejuízos à historiografia cearense. 

De fato, precisamos revisar esta história de maneira mais cuidadosa, pois a 

heterogeneidade das questões, de ideologia escravista, afrodescendentes, vem se revelando 

cada vez mais necessárias, de serem estudadas em suas especificidades, para serem entendidas 

e analisadas na construção dos cotidianos, das individualidades e das coletividades cearenses. 

Em nossas pesquisas de campo este tema tem se revelado de peso significativo ao 

conhecimento histórico que reconhece e valoriza a diversidade cultural, a humanização e a um 

desenvolvimento social justo.    
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Reescrever a história do Ceará, por meio de um novo olhar, sem exclusão dos 

personagens, na construção sócio-econômica e cultural desta terra. Valorizar riquezas de 

memórias segredadas que se revelam e valoriza a diversidade cultural cearense resgatada em 

detalhes encontrados em vários locais, de importância significativa á apresentação de um 

“estado-nação”, afirmado necessidade do reconhecimento e valorização da diversidade de 

memória e histórias dos cearenses de diferentes etnias.  

Tratando especificamente de comunidade do Bom Sucesso. Existe uma necessidade 

urgente de valorização cultural e identitária, a fim que os cidadãos desta comunidade se 

percebam como tais.  

Como já refletimos anteriormente, nos meados do século XIX, ao terceiro quarto do 

século XX, em Bom Sucesso sedimentou-se uma estrutura que só veio perceber uma lenta 

desestruturação nas décadas de setenta e oitenta do século passado. Acelerou-se a mudança do 

quadro, devido principalmente à decadência do comércio da rapadura, que salobra e escura, 

não conseguiu competir com a rapadura da Serra Grande, que era de melhor qualidade. 

A farinha muito dispendiosa no fabrico e com preço baixo no mercado, acarretou 

diminuição da produção em Bom Sucesso, chegando hoje a uma farinhada esporádica. 

Somente um proprietário, Sr.Chico Simão, se aventura a fazer.  

As questões em torno da farinha e da rapadura contribuíram de maneira significativa 

para diminuição dos rebanhos de gado bovino que vinham do sertão para a serra na estação 

seca, ali o gado era mantido, seu alimento provinha dos restos da agricultura da cana e da 

mandioca do processo da colheita até a fabricação da farinha e da rapadura. Comiam também 

da vegetação natural e das frutas do pomar plantada para comercializar como o caju e a 

banana. As roças de milho e de feijão começaram a ser o principal produto econômico. O 

gado comia as roças. Sabemos que o mercado de gado diminuiu, no contexto histórico do 

Ceará. 

Estudando aspectos históricos culturais desta comunidade, descobrimos 

particularidades que nos explicam cada vida fazendo parte de uma história maior. 

A história está no nosso organismo, nas cores das peles, no tipo físico, no 

comportamento, na maneira de encarar a vida, na condição socioeconômica, nas culturas 

enfim. Assim, nos propomos a “descobrir” a história desta comunidade.  

Cotidianos e memórias vividos nas relações de luta pela sobrevivência nesta 

comunidade apresentaram uma riqueza de ações rotineiras, costumes que fizeram cultura. 



106 
 

Memórias vividas e uma história sofrida: pegando água nas cacimbas abasteciam 

suas casas. Geralmente os homens carregavam água na carga de burro ou de jumento, com 

cangalhas, atrelados um jacá de cada lado, cada um com duas latas; eles também levavam um 

balde na mão para encher as latas e na cangalha duas latas de cada lado. Até o momento que 

estávamos em campo ainda era comum esta maneira para o abastecimento da água. 

Faziam sabão: a mulher pisava a mamona e o marido fazia uma diquadra de angico 

para fazer sabão, a diquadra é um chá de cinza; para fazer o sabão de pião usavam-se o 

mesmo processo do sabão de sebo. Por muito tempo não se comprava sabão no Bom Sucesso. 

As mulheres também fiavam, teciam, faziam renda de birro e crochê. O material 

produzido era para casa dos senhores. Hoje ainda temos a dona Raimunda que continua 

fazendo labirinto para varanda de rede e renda tem muita habilidade com birro. Ela nos fala de 

seu convívio com os donos da terra onde sua família morava e para os quais ela trabalhava há 

algumas décadas passadas. Estes trabalhos manuais que dona Raimunda sabe fazer, as 

senhoras da casa grande ensinavam às moradoras que trabalhavam para elas. 

Já os trabalhos feitos em argila como: potes, alguidares, quartinhas, muringas e 

panelas, entre outros utensílios, não faltava morador que fizesse se tivesse barro bom e tempo.  

Em meio a estas atividades, e sem o merecido respeito, eram as negras, que criavam 

os filhos dos senhores e até amamentavam enquanto tinha leite e a criança quisesse, e mais 

algumas atendiam aos desejos sexuais do seu marido, e do patrão, major padre da Varzinha, 

se ele quisesse.    

Faziam comida em suas casas. A comida da família, não variava muito. O milho e 

seus derivados: fubá, pipoca, mucunzá. Na época da colheita canjica, pamonha, milho verde 

cozido ou assado.  O feijão era sempre cozido em panela de barro temperado com banha de 

porco, às vezes cheiro verde e pimenta de cheiro, para comer com farinha e rapadura.  

A panela de ferro só na casa dos abastados, era bem pesada para o manuseio.  No 

terceiro quarto do século vinte chega o alumínio nesta comunidade e junto a atividade de arear 

o alumínio não precisava arear e era bem pesada para o manuseio. Hoje o alumínio é 

praticamente absoluto nas casas da comunidade de Bom Sucesso.  
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As vasilhas de barro, coador de pano, bacia de cabaça, pilão de madeira, a colher de 

pau para tirar comida, mexer, e também fazer doces ainda continuam; a cuscuzeira montada9 

perdeu seu lugar também para o alumínio. 

É muito comum encontrar nas casas desta comunidade, mesmo nas casas que têm 

geladeira, a bilheira, móvel para colocar dois potes, eles estão sempre cheio de água 

fresquinha e na parte de cima são colocados copos normalmente de alumínio cuidadosamente 

ariados, cobertos por panos trabalhados com crochê, pintura, renda; enfim, normalmente 

enfeitado e limpo. Este móvel está presente em praticamente todas as casas de Bom Sucesso e 

arredores, de onde se pode saborear uma água fria com gostinho de barro. 

Antes do alumínio, os utensílios domésticos eram guardados em uma vara, ou em um 

giral, depois passou para caixas de papelão, agora algumas famílias já possuem armários, isto 

vale também para as roupas. As colheres de ferro e de pau foram sendo substituídas pelas de 

inox muitas mudanças acontecem, principalmente a partir da década de 1970 , até o presente 

momento.  

O toque característico de cada dona de casa se apresentava na especificidade da 

decoração e arrumação de cada casa, varia assim como hoje de acordo com a coragem e as 

condições de cada família. Muito do que tinha dentro de casa, utensílios domésticos e às vezes 

até móveis que não foram feitos ou tirados da localidade, geralmente eram comprados na feira 

de Novo Oriente. Esta comunidade até aproximadamente quatro décadas passadas sobrevivia 

praticamente do que existia no espaço em que vivia. O grande isolamento era 

significativamente maior.  

Bom Sucesso, memória, cultura e história. Na fazenda Bom Sucesso, acanhadas 

rememorações remontam informações a respeito de enérgica repressão ao candomblé, ainda 

no século dezenove. Nesta mesma localidade, sobreviveram até o terceiro quartel do século 

vinte, danças e cantos africanos. Eles aconteciam nos momentos de maior socialização nesta 

fazenda, entre os negros da localidade e os que vinham do sertão e do pé da serra, na ocasião 

da farinhada e da moagem; ou no terreiro quando os moradores locais estavam desocupados. 

As danças e os cantos que alegravam as farinhadas e as moagens na noite que ficava 

entre um e outro dia de muito trabalho, desapareceram, nunca mais houve esta festa. O tempo 

em parceria com a desvalorização pelo preconceito contra a cultura africana, foram 

                                                 
9 Cuscuzeira montada-  era composta de três peças, duas de barro e uma de cabaça. As de barro serviam para 
comportar a água e a massa de milho cada uma, e a cabaça que era cheia de furinhos era encaixada entre as duas, 
sustentava a massa e permitia passar o vapor da água para cozinhar o pão de milho. 
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enfraquecendo, até acabar, com aquelas festas que alegravam às noites enluaradas;  

socializando os moradores entre si, e muitas vezes com os que vinham de fora para ajudarem 

na farinhada ou na moagem da cana.    

Eram cantos que os encantava, mas não eram permitidos, os senhores faziam 

resistência, procuravam menosprezar desvalorizar, usavam expressões desvalorizando a tudo 

aquilo que fugia à regra cristã, chamavam de telecô mandinga. O valor e a beleza do que se 

passava ali, fé, descontração, ritmo, integração, socialização numa harmonia coletiva, 

terminava resultando numa energia, para ser dispensada no duro cotidiano de relação intima 

com a natureza sob os mandos de quem estava acostumado a ter privilégios e usufruir de 

relativo conforto material, exercício e  gosto pelo poder.    

Havia resistência a aceitação da dança e outras manifestações culturais, existia um 

sentimento depreciativo a esta cultura, por parte dos brancos, que, com o tempo, passou a 

contaminar os negros, antes, só os brancos chamavam de mandinga, de telecô, ás ações ou 

crenças que não eram cristãs. Aconteceu um verdadeiro etnocídio cultural.  Negras que eram 

escravizadas e conviviam com os brancos, fazendo serviços domésticos passaram a rezar 

terços e adorar imagens sacras, elas no convívio da casa grande envolviam-se muito mais com 

a cultura européia dos Macedos e Coutinhos do que os outros moradores.  

O mais sério nesta história é que, aos poucos a cultura afrodescendente foi sendo 

esquecida pelos próprios negros, passando a ser motivo de vergonha. O esquecimento das 

raízes africanas, a aceitação ao subjugo de tudo que tenha origem negra, foi sendo 

generalizado e aceito com naturalidade. 

O convívio e valorização da natureza, além das danças, os cantos, as cores e uma 

espécie de miscigenação religiosa do candomblé com a religião católica apostólica romana, 

sobrevivem agonizantes ainda hoje, na comunidade de Bom Sucesso. Procuram-se esconder, 

de maneira inconsciente, como se esta fosse uma herança de vergonha que merecesse ser 

sucumbida. Daí percebe-se uma negação pela desvalorização e esquecimento.             

 Hoje, inconscientemente, a memória coletiva narra histórias de miscigenação 

cultural e religiosa, como as que conta seu Totó, tocador de violino e residente na comunidade 

de Bom Sucesso, entre tantas outras: os Reis, os Caretas e as histórias que giram em torno 

destas festas. Mesmo havendo manifestação de atos impregnados por  aspectos característicos 

da permanência da diversidade cultural, os quais poderiam ser valorizados, o que percebemos, 

entretanto, em relação a alguns fatos, é o menosprezo com relação a negritude. 
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Nos primórdios, o contato desta comunidade com a natureza foi bem maior, dormia-

se no chão, fazia-se fogo no meio da casa para iluminar, aquecer e proteger durante a noite, 

depois o tição era usado para cozinhar os alimentos. Com o tempo, procurando superar 

dificuldades, produzir mais conforto forma feitas camas com colchão, entre outras invenções, 

fizeram utensílios domésticos, móveis e até decoração, para suas casas.  

O colchão era feito com folhas de catingueiro ou de bananeira, posto sobre uma 

cama, feita de quatro forquilhas, uma travessa de madeira (de mameleiro, catingueiro ou 

canafista); botava-se a palha dentro dos sacos de estopa ou pano de algodão distribuindo bem 

uniformemente, sem acochar muito para não ficar duro, algumas pessoas renovavam as folhas 

do colchão, quando iam ganhar neném, para que a  mulher ficasse mais conforto durante o 

resguardo. 

Tinha também cama de couro de gado num girau. Não existia cama para todos e 

muito menos redes. Enxovais de pano também era coisa para rico; o bebê era enrolado com 

uma roupa mais macia da mãe As negras que teciam, fiavam, ou faziam rendas normalmente 

era para abastecer às casas das sinhás. 

Só as sinhás tinham dinheiro e tempo para dedicar as coisas minuciosas de decoração 

com detalhado requinte e também trazer de fora o que precisava para enfeitar suas casas, isto 

causava uma impressão de distanciamento, de requinte, criando uma marca de distinção 

social. 

As dificuldades de comprar às vezes afetavam até as sinhás, o lugar mais próximo 

para comprar, era a loja do seu Valdir, na Lagoa dos Neres, ele vendia brim, voltalmundo, 

murim, xadrez, chita, tergal e linho; vendia também agulha, linha, tesoura. A clientela destas 

mercadorias, não eram os moradores negros, de Bom Sucesso; raras exceções infligiam esta 

regra. 

Era costume local, as roupas que os senhores Coutinhos não queriam mais, mandar 

da Varzinha, da Pitombeira e de Fortaleza para os negros do pé da serra, como eram 

chamados os moradores de Bom Sucesso. 

As chinelas de couro de gado, um saco de botar legume, chapéu de palha, uma 

cabaça com água e vestido com o chamado brim de jumento, desta maneira muitas vezes 

seguia o homem para a roça. Este aparato todo não era regra, mas o chique da roça. A mulher 

chapéu ou o pano na cabeça, saia ou vestido, chinela de couro e cabaça com água. A rapadura 

com farinha, por muito tempo também acompanhou o trabalhador da roça. 
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As coisas não aconteciam com uniformidade, enquanto uns tinham farinha com 

rapadura para levar, outros comiam apenas uma baje de feijão verde no roçado ou ficavam em 

jejum, isto acontecia também em relação ao vestuário. A muda de roupa não era para todos, 

era comum crianças andarem nuas e os adultos terem uma roupa muito remendada.  

Mas também tivemos histórias de pessoas com roupas estampadas de chita, xadrez 

ceará, volta ao mundo, algodãozinhos novinhos. Sempre se guardava para sair.  As mulheres 

faziam à mão, elas faziam também remendos nas roupas e fiavam cordão de rede. 

Com o tempo a facilidade para conseguir roupas foi aumentando; aí as pessoas 

passaram a possuir várias peças de roupas e calçados. O tamanco feito de madeira de juazeiro, 

não se vê mais, assim como, não se vêem as chinelas feitas de couro do gado, couro cru; 

lembrando aqui um pouco da cultura do couro: eles faziam corda de couro para cabrestos de 

animais, surrão para guardar legumes, chapéu e roupa do vaqueiro; cadeiras de madeira com o 

acento de couro, antes este móvel só era usado na casa grande, hoje qualquer pessoa usa. 

O chapéu de massa, que antes só era para os senhores aos poucos foi passando a 

fazer parte do guarda roupa de mais homens, os moradores mais vaidosos quando tinham 

chance procuravam comprar e aos poucos foi se tornando mais comum. 

Enfim, a cultura material e imaterial veio sempre se transformando, o tempo não 

parou; correndo de maneira assustadora. Na contemporaneidade histórica ele deixa para trás 

as memórias, as raízes culturais deixa as pessoas no hoje, no já, no aqui. Esta pressa em 

acabar com o velho, ou melhor, não o deixar existir, é algo que merece ser revisto. O presente 

é filho legítimo do passado, eles têm muitas coisas em comum até coexistem, é impossível 

separar um do outro. Se tentarmos fazer isto, estaremos correndo sério risco de ficarmos 

perdidos, num tempo sem lugar, sem memória, sem sentimento cultural, portanto com sérios 

problemas de identidade.  

O vaqueiro e o caminho do gado. Trajado de gibão, perneira, chapéu de couro e 

montado num cavalo ou burro de ferradura comprada fora; os vaqueiros saiam às quatro horas 

da madrugada, a noite geralmente arranchavam em casas de pessoas conhecidas que moravam 

no caminho para o sertão. Levavam no alforje: farofa de carne seca, rapadura, beiju seco e às 

vezes tapioca. A água, bebiam nos caminhos em riachos, açudes ou lagoas. 

O gado seguia seu destino na boiada com seus próprios pés do Sertão para a Serra e 

da Serra para o Sertão; quando nasciam bezerrinhos, eles eram levados dentro de jacá por 

burros que acompanhavam a boiada para este fim. A boiada era guiada pelos vaqueiros da 
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comercialização. Pastavam e bebiam água nas viagens de acordo com o que a natureza podia 

oferecer. O vaqueiro e seus auxiliares procuravam, contanto que não fizessem muitos desvios, 

seguirem os melhores caminhos, do contrário o gado poderia não apenas perder peso, mas até 

ficar sem resistência para continuar, o melhor não era apenas o caminho mais curto, pois o 

gado precisa comer e beber, quando os pastos e águas eram raros, o animal emagrecia. Nestes 

casos acontecia de o animal ser vendido muito barato. Para levar uma boiada de trezentas 

cabeças de gado ia um vaqueiro e cinco (05) ajudantes.  

Lazer: festas, brinquedos e brincadeiras No Bom Sucesso quando o lúdico está 

significativamente relacionado á religião, ele ganha, geralmente, um caráter de compromisso. 

Temos as comemorações relativas a santos como: São Gonçalo, São João, São Lázaro e Santo 

Reis.  

Nas comemorações a São Gonçalo, geralmente os festejos estão relacionados à paga 

de promessas, à superação de dificuldades enfrentadas pela população para produzir alimentos 

ou para suprir necessidades básicas. 

A data da festa de São Gonçalo é dia 10 de janeiro. Com o contato das pessoas do 

Bom Sucesso com outras culturas através de radio, televisão, escola ou oralidade a festa tem 

sofrido mudanças de sentido, alterando sua representação e interpretação. 

Na festa todos dançavam a noite toda, havia comida e bebida que eram distribuídas 

gratuitamente. Quando terminava a festa, pela manhã, faziam-se uma cruz de gente com o 

pessoal que havia dançado. Faziam-se o oferecimento da dança em nome do santo ou de uma 

alma. Rezavam o pai nosso, a ave Maria, o salve rainha e depois se fazia o oferecimento ao 

santo.  

Hoje a festa de São Gonçalo ainda existe e é uma festa animada, mas a população 

mais antiga percebe o desgaste que ela já sofreu no tempo, provocado pela moda do 

descartável, da desvalorização do velho e agora, como é? Agora, quando acontece, esta festa é 

despreocupada com o santo e com ritos. O destaque está na alegria de comer bastante e dançar 

animados toques.  

A Festa de São Lázaro é motivada por lembranças referentes à história de vida do 

Santo, ela acontece quando dá doenças com ferimentos; pessoas vítimas de mordidas de 

cachorro ou pessoas que adquiriram feridas no corpo que foram curadas, ou trazem esperança 

de ficarem boas. Há também, aqueles que têm afetividade aos cães e as cadelas pela criatura 

de São Lazaro, são devotos do Santo e demonstram isto, também por meio do carinho 
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dispensado a estes animais. “São Lázaro tinha muitas chagas, gostava de cachorro. Os 

cachorros lambiam suas chagas e ele ficava curado, dizem os devotos de São Lazaro”. 

Na festa deste Santo fazem comida. Dizem os devotos que “tem que ser gostosa, no 

capricho: carne, arroz, farofa; não tem feijão, esta não é comida para festa, é para o dia a dia 

dos pobres”. Os cães e cadelas vão arrumados banhados; o capricho depende do dono. Os que 

fizeram as promessas comem junto dos cães, da mesma comida, no mesmo horário, cada um, 

no seu prato. O número de animais gira em torno de seis. Se der, depois dos devotos das 

promessas e os animais comerem, outras pessoas poderão comer. Assim costumava ser a festa 

de São Lázaro no Bom Sucesso. 

A festa dos Santos Reis: está intimamente impulsionada pelo pagamento de 

promessas. A promessa pode ser paga num reisado de três, seis ou nove anos, ou ainda pode 

estender-se à vida toda da pessoa que fez o pedido. Isto depende do tamanho do problema, da 

gratidão pela graça alcançada, do pedido ao santo e a intensidade da felicidade provocada pela 

satisfação de estar podendo atribuir de forma alegre e pública a vitória por superar certo(s) 

problema(s) sério(s), com a ajuda dos Santos. 

A festa dos Santos Reis ou reisado, na comunidade de Bom Sucesso, era animada por 

vários personagens: o babau, a burrinha, o boi, os caretas, a besta fera, os cantadores, os 

tocadores e o puxador. Hoje não tem mais o babau nem a besta fera, nestes farranchos. .Mas a 

festa continua existindo, e com muita animação.  

Os caretas movimentam-se, realizando uma coreografia, um dos passos da farrinha é 

brincar no boi. Além dos três caretas temos os cantadores e os tocadores. 

Os movimentos dos caretas são realizados ao som do violino, triângulo e zabumba. 

Costumam cantar para iniciar, músicas como a seguinte: ô de casa / ô de fora / venha receber 

o reis / que vem tirando esmola. As músicas são criadas pelos tocadores e pelos caretas, 

conforme a tradição. 

Os caretas saem de casa em casa, de noite, ou de dia, pedindo esmola para o santo 

reis. A festa é um farrancho, brincadeira, dança e há jantar para todos, oferecido pelos caretas, 

pela paga da promessa. 

A primeira coisa que as pessoas perguntam sobre um reisado, segundo os caretas, é 

“de quem é este reis?”. O dono do reis é o administrador do reisado. Ele organiza a comida e 

recebe as esmolas. O dono dos reis pega as esmolas do vendedor do botequim local onde 

ficam as esmolas quando os caretas saem de casa em casa fazendo o reisado. 
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Acontecem muitas coisas durante a visita dos caretas às casas. Tem pessoas que 

dispensam os caretas sem dar esmolas, existem alguns poucos casos até de grosseria, Os 

brincantes agüentam calados para não atrapalhar a promessa. Lembram que fazem o reisado 

enquanto pagam a promessa. Mas a normalidade é de alegria, aceitação e cooperação, durante 

todo o percurso do reisado.  

No final há o farrancho, com forró e outras danças, comidas das esmolas, compradas 

com dinheiro proveniente das esmolas que receberam. A outra parte do que angariaram, paga 

as despesas do pessoal que compôs o reisado. No Bom Sucesso, quando o farrancho dos reis 

tem muita gente, proveniente das adjacências, o senhor Chico Simão e a sua esposa dona Didi 

não raro dão uma criação ou até uma reis. Ambos procuram apoiar, no sentido de manter a 

tradição do santo reis. 

A festa de São João é uma tradição religiosa cujas lembranças, percebemos, estão se 

perdendo nos espaços de tempo de cada pessoa da comunidade do Bom Sucesso.   No começo 

do século passado no Bom Sucesso, na festa de São João existia quadrilha As festas juninas, 

como a de São João, Santo Antônio e São Pedro hoje mais do que estimuladas por promessas, 

comidas partilhadas, danças, adivinhações, pela arte e colorido alegre das ornamentações, pela 

confraternização e pela lembrança de fazer a festa em homenagem à memória de um santo, 

vive um momento de competição envolvendo apenas um grupinho, o que tem rompido mais 

com o movimento coletivo da comunidade, deixando um sentido bem diferente daquele que 

até pouco tempo existia. 

As quadrilhas, num empenho admirável dos jovens quase que exclusivamente os 

dançarinos, possibilitam uma integração e socialização nos muitos ensaios. Com o interesse 

de fazer a melhor apresentação e ganhar o primeiro lugar, eles não medem esforços, o que vai 

resultando, numa necessária socialização entre os que ensaiam mas que infelizmente é 

passageira e superficial, no sentido, da valorização e identificação cultural.  

São José, as lembranças deste Santo são guardadas por meio das imagens, e estátuas, 

o que se vê em algumas casas da Comunidade. Conta-se da história do roubo do santo, como 

uma forma de pedir chuva. Atualmente as pessoas, falam da história deste roubo. O Santo tem 

que ser pego, sem ninguém perceber e só deve ser devolvido depois que começar a chover e 

vingarem os primeiros frutos. Como agradecimento ao Santo, são feitas algumas doações a 

pessoas de condições ainda piores do que a de quem carregou o Santo.  Algumas pessoas da 

comunidade deram testemunho de sua apropriação. 
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Quando a estiagem, a falta de chuva, estende-se por um período mais longo, 

aumentam os problemas e torna-se mais difícil a luta da comunidade pela sobrevivência, é 

neste momento que acontecem os roubos das imagens de São José. Os santos são tirados de 

uma casa e escondidos em outra, até chegar o momento certo da devolução. 

As imagens de São José só são devolvidas aos seus donos quando o legume esta todo 

seguro. O certo é fazer assim: chamar os amigos, os vizinhos e aí vão deixar o santo cantando 

e soltando fogos. 

Mas há pessoas que preferem simplesmente pedir a Deus uma boa colheita e quando 

atendida suas preces, prepararam uma certinha com legumes para levar à casa de uma família 

mais necessitada que a dele. 

As diversões em Bom Sucesso não se restringiam às festas religiosas citadas acima. 

Temos o lazer sem valores ou estímulos religiosos como: conversas antes de dormir, em 

família ou entre amigos; estórias tradicionais como a de lobisomem isto ainda existem, mas é 

mais característico de tempos passados. 

É interessante ressaltar que depois da chegada da televisão, houve uma significativa 

mudança de comportamento nos hábitos locais, praticamente acabando com este tipo de 

aproximação, sentar e conversar.  

Mas não foi só isto que mudou o forró, a valsa, as serestas, e os sapateados das 

“matinês”, de fato eram vesperais, que a comunidade, mesmo sabendo hoje que por 

acontecerem a tarde aquelas festas deveriam ser chamadas de vesperais, ainda assim, quando 

rememoram, não se conformam em deixar de chamar de matinês, como diziam na época. 

Estas mudanças não decorrem apenas por motivo da chegada da televisão na 

comunidade, somada as influências advindas, pela facilidade de transporte, em relação ao que 

era antes, de absoluta precariedade. Apesar das grandes dificuldades que ainda enfrentam na 

estrada carroçal, pedregosa que com as chuvas se deterioram a cada inverno, deixando a 

comunidade sem condições de transporte, ficando às vezes por dias sem condições de ir e vir, 

ainda assim, podemos dizer que nestes últimos anos, melhoraram significativamente os 

transportes no Bom Sucesso.  

O contato maior com outros lugares, com o comércio e com a cultura material: 

aparelhos elétricos, produtos industrializados melhorou o dia-a-dia na comunidade. Apesar de 

serem evidentes, as necessidades básicas sem serem satisfeitas; mesmo assim, o produto da 
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industrialização, vem cada vez mais ocupando espaços, e reestruturando um novo modo de 

viver, na Comunidade de Bom Sucesso. 

Vaquejadas, emboladas e poemas; assim como as conversas nas calçadas, cada vez 

mais estão perdendo seus espaços, se juntando aos costumes do começo do século passado, e 

o presente, trazendo a moda do descartável, subjuga e menospreza até mesmo o ato de 

recordar o antigo, o ultrapassado, o velho. Rememorações como estas não são mais 

interessantes, pelo menos para a maioria das pessoas: nas conversas antes de dormir em 

família; sentavam num pau grosso que servia de cadeira, as vezes deitado no chão, em um dos 

cômodos da casa ou mais recentemente, nas cadeiras, enquanto chegava a hora de dormir. 

Falavam sobre as coisas que aconteciam durante o dia. As crianças maiores ficavam um 

pouco e as menores iam dormir logo. Algumas vezes existia a presença de amigos. 

As histórias de lobisomens entre outras não eram contadas por qualquer pessoa; para 

muitos dos contadores de história o lobisomem aparecia mesmo em algumas localidades em 

tempos diferentes e as histórias aconteciam com enredos diferentes. 

No começo da década de 1950 além das conversas sobre o dia-a-dia e sobre as 

tradições, como a do lobisomem, e as festas de forró, serestas, matinês e etc, o Doca do Chico 

tocava no violino: forró, valsa e xote. Acompanhando-o existiam dois rapazes, um no bumba 

e outro no triângulo. Ele juntava moças, rapazes, adultos e idosos quase todas as noites para 

dançar. Algumas pessoas ficavam só conversando.  

Algumas mães de família levavam bolo de milho para vender e havia homens que 

compravam um litro de cachaça e vendiam no retalho. 

No começo da década de 1960 faziam festas maiores: vinha gente da Lagoa do 

Neres, Paraná, Saco da Maria Sabino, Gambá. Nesta década, havia além do bolo de milho e 

da cachaça, o arroz e a carne. Tudo também para ser vendido.  

Se o rapaz ou o homem adulto fosse dançar com uma moça era no claro das 

lamparinas que ficavam amarradas nas forquilhas. Às vezes os pais não iam, mas deixavam as 

filhas irem. As festas aconteciam duas ou três vezes por semana. Tocavam forró, valsa, 

marcha e samba. 

Por volta de 1973, as festas passaram a ser animadas pelo senhor Totó. Ele tocava, 

ainda toca: zabumba e violino; aprendeu sozinho apenas observando outros tocadores, quando 

ainda criança ganhou um instrumento usado, anos em boas condições de seu pai que perdeu o 
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amor do filho pela música. Faz forró e seresta, um profissional, toca no Novo Oriente, pelos 

interiores e no Bom Sucesso. 

Vamos ao lazer infantil do Bom Sucesso, os brinquedos e as brincadeiras. Eles foram 

até por volta da década de 1970, frutos da herança cultural das pessoas, que viveram e 

conviveram neste espaço geográfico sedentário ou nômade indígena e principalmente negro 

que chegavam para ficar e depois brancos, vindos todos dos mais diversos lugares. 

E hoje, as características dos brinquedos e das brincadeiras infantis ainda carregam 

parte de uma cultura tradicional desses povos citados acima mais do que da cultura 

globalizada informatizada. 

As crianças ouviram falar ou conhecem os brinquedos e as brincadeiras do tempo de 

seus avós, mas de fato elas se distanciam, pois os brinquedos não são mais confeccionados 

como antes, não existem mais as mesmas condições ou ambiente para isso; por outro lado, os 

brinquedos que chegam ao Bom Sucesso hoje, comprados geralmente na feira de domingo do 

Novo Oriente, são atraentes, mas comprá-los é uma raridade, difícil para a realidade das 

famílias da maioria das crianças do Bom Sucesso. Isso pode estar na justificativa para 

observação de alguns depoentes que trazem esta idéia: “as crianças de hoje não gostam de 

brincar”. 

Mesmo diante desta realidade percebemos que a criatividade das crianças as permite 

inventar brincadeiras que de acordo com a realidade presente possibilita a realização do prazer 

de brincar; as brincadeiras destas crianças além de acontecerem criando um espaço de 

adaptação inteligente comprovam a condição de subjetividade, em coisas humanas; nem tudo 

se apresenta de maneira objetiva fácil de definir ou conceituar, este é o caso neste momento 

de nosso trabalho em relação aos brinquedos e brincadeiras das crianças do Bom Sucesso 

neste momento histórico desta Comunidade. 

O que é fato nesta análise no campo, é que as crianças brincam se divertem em 

lugares e instantes diferentes, com este ou aquele objeto, sem recalcar sua espontaneidade, 

sendo criança descobrindo o mundo, tendo prazer neste ato; ou também sentido raiva, medos 

e limitações, elas se comportam como crianças, vivendo cada dia, sempre de maneira intensa.  

Portanto, discordamos da idéia de muitos adultos de Bom Sucesso que dizem, “as 

crianças de hoje não brincam”, entendemos que os brinquedos e as brincadeiras, das crianças 

de Bom Sucesso vivem uma especificidade subjetiva, uma adaptação às condições que lhes 

são oferecidas neste  momento da história desta Comunidade.  
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Entre os brinquedos e brincadeiras do tempo dos avós das crianças do Bom Sucesso, 

alguns sobrevivem nas lembranças das histórias que escaparam nas memórias dos cotidianos 

vividos e que ainda não foram esquecidos. O passado e o presente misturam-se, de forma 

natural, sem compartimentações, sem hierarquias.  

Brinquedos adaptam-se sem problemas, as novas brincadeiras e à nova realidade, 

sem satisfações lógicas, objetivas ou metódicas, isto permitiu uma cultura local, com 

especificidades que só entrando no tempo daquele espaço, se torna possível entender a 

relevância, de compreender  o tempo híbrido dos brinquedos e brincadeiras daquela 

Comunidade hoje, para conhecer melhor a história cultural de Bom Sucesso. Vamos aos 

brinquedos e as brincadeiras.   

Com a semente de mucunã, o jogo de pedra, brincadeira que acontecia muito em 

lugares preferencialmente, fresco e seco, vários jogadores competiam, na maioria das vezes 

meninas, no jogo da troca habilidosa das pedras não podia se atrapalhar, deixar cair, se 

acontecesse, tinha que entregar para a próxima pessoa pela ordem estabelecida no começo do 

jogo. Quem conseguisse ir até o final sem errar por mais vezes era o vencedor. 

O jogo de pedras era semelhante ao das sementes de mucunã, só acrescentando que é 

mais recente e exclusivo das meninas, com partidas mais exigentes e regras que pedem mais 

habilidade.  

A bola de pano, usada no jogo de futebol, era muito comum, tentava-se fazê-la o 

mais redonda possível com meias velhas ou também outros tipos de pano, dependendo das 

condições de adquirir o material para confeccionar, este jogo era masculino. 

O galamarte, normalmente feito de canafista, era um brinquedo muito divertido, 

alguns faziam um barulho, quando se colocava carvão no orifício onde acontecia o encontro 

da madeira na vertical com a outra da horizontal. Ele balançava, ao mesmo tempo em que 

rodava e fazia barulho, era muito divertido, causava uma algazarra. A brincadeira no 

galamarte, pessoas ainda jovens falam que brincaram ou já viram ou ouviram falar neste 

brinquedo.  

A brincadeira de corda, a corda mais recente é a feita de tucum; teve a corda de 

couro, quando este material era mais predominante na Comunidade; ou qualquer outra forma 

de remedeio, faziam cordas de improviso. Duas pessoas, cada uma pegava em uma das 

extremidades, movimentavam os braços em movimentos circulares e iguais, de modo que a 

corda fosse se mexendo no ritmo, e as crianças pulassem sem tropeçar, sem bater na corda, se 
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isto acontecesse o pulador estaria fora, na vez ou na partida, isto dependeria das regras 

acertadas no início da brincadeira. A criatividade permitia a diversidade de jogos, de regras e 

isto variou, também com o tempo. Houve período em que esta era brincadeira feminina, em 

outros momentos ela era mista, num vai e volta desigual, não entendemos bem o que 

determinou estes critérios de gênero, nesta diversão. 

O cavalo de pau, este brinquedo era feito em Bom Sucesso de mameleiro, amarrado 

com uma tira, esta era confeccionada de qualquer material flexível que permitisse fazer a 

volta no local onde supostamente seria o pescoço do cavalo. A brincadeira do cavalo de pau 

era masculina. Os meninos corriam testando suas resistências, em grupos organizados ou 

casuais; saiam se imaginando homens desbravando matas, casando passarinhos, lagartixas, 

atirando em alvos para testar a pontaria; aqueles maiores, que normalmente lideravam os 

grupos, quando era oportuno arriscavam exibições para chamar atenção das meninas. 

Bonecas de sabugo, as bonecas de sabugo de milho, são de tempos mais remotos. 

Fora da imaginação para possibilitar o desenrolar da brincadeira não se pode acrescentar 

muita coisa além das lembranças agradáveis que suas depoentes deixam transparecer quando 

rememoram sobre suas bonequinhas de sabugo de milho; a apresentação delas era 

praticamente nada além do sabugo; as vezes amarravam-se tiras em torno do sabugo, que 

significava a roupa ou os cabelos da boneca. 

A boneca de pano, mais recente que as de sabugo, não era muito fácil de adquirir, 

nem todas as mães sabiam fazer a bruxinha, ou mesmo quando sabiam, não conseguiam o 

material e tempo para fazer para as filhas, geralmente não se tinha poucos filhos, “vinham 

todos que Deus mandasse”, daí  fazer coisas deste tipo, se tornava  muito dispendioso. 

Os brinquedos de barro eram feitos pelas próprias crianças; acontecia de os adultos 

fazerem também, mas elas não dependiam deles para possuírem estes brinquedos. Faziam 

fogão, panelinhas, cavalo, vários animais e coisas; ia de acordo com a habilidade e 

criatividade de cada um. Arrumavam tudo coletivamente, com muitas ou poucas crianças, 

dividiam as funções, daí acontecia uma brincadeira coletiva; às vezes dava confusão 

contornável, em outras vezes acabava tudo, chegando até a quebrarem algumas coisas.  

Faziam carros de lata de óleo ou de sardinha, com pneus de chinelo ou de cuia; os 

meninos rodavam sozinhos ou em companhia de outros (as) com ou sem carrinhos. Estes 

acompanhavam dando sugestões, até ajudavam a dirigir, dependia do entendimento, da 

harmonia na relação das crianças durante a brincadeira. Raramente apareciam brinquedos de 
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madeira, a cama de tábua era a mais comum, hoje se encontra toda a mobília de brinquedo de 

madeira prontinha, para vender. Juntando brinquedos diversos, principalmente as panelinhas 

de barro, as meninas brincavam de comidinha embaixo das moitas, animando as bonecas de 

pano como suas filhas; faziam trempes onde ateavam fogo para cozinhar, fazer seus guisados.  

Normalmente no período da colheita do milho, os meninos brincavam de cacete e de 

faca de sabugo, um jogava e o outro se defendia; procuravam exibir suas agilidade e 

resistência. Nos finais de tarde, em frente das casas, até um tempo bem próximo, as animadas 

brincadeiras de roda, birim, lagarta pintada, anel, grilo, esconde-esconde, galinho de ramo, cai 

no poço aconteciam muito nas noites de lua. Com a energia elétrica, isto foi rapidamente 

desaparecendo. A televisão atraiu a atenção, das crianças e adultos, daí um novo tempo, cheio 

de novidades encantadoras foi contribuindo ao surgimento de novos desejos, explicados por 

meio de receitas práticas e irresistíveis, apesar de serem também irreais, pelo poder aquisitivo, 

ou mesmo pela inutilidade de coisas descontextualizadas do cotidiano da Comunidade de 

Bom Sucesso. 

O guipa e o futebol, assim como pular corda e pula macaca, continuam. Não são só 

estas brincadeiras que permaneceram; a baladeira, a armadilha de preá, brincadeiras de roda, 

bonecas de pano entre outras vêm e vão, mesmo não sendo tão comum quanto antes. 

Os brinquedos de plástico, de borracha, de metais; que emitem som, funcionam à 

fricção, pilhas, baterias ou a eletricidade enfim os que se utilizam da tecnologia atual, não 

existem de forma significativa na Comunidade de Bom Sucesso.  

Brinquedos e brincadeiras da zona rural, Bom Sucesso na década de 1940, 

coincidem, com os brinquedos e brincadeiras das crianças, de um do geral, da zona urbana de 

Fortaleza. 

Meus pais, naturais de Fortaleza, quando crianças entre a década de 30 e 40, 

brincavam de algumas brincadeiras e com alguns brinquedos que as crianças do Bom Sucesso 

também brincavam sempre com algumas adaptações, por exemplo, a boneca das meninas não 

era feita de sabugo de milho, mas de melão do mato ou de pano, e a arma do menino (como 

faca, cacete) não era feita com sabugo de milho mas com pau da vegetação que ainda era 

comum encontrar nas periferias de Fortaleza em grandes quantidades assim sem muitas 

diferenças para as crianças cearenses em décadas passadas urbanas ou rurais as brincadeiras 

de roda, guisados, bola de meia, corda, histórias de trancoso, entre as que mencionei acima e 

outras que não citamos, viviam suas infâncias. As migrações, principalmente de pessoas 
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menos abastadas nos períodos das secas principalmente a partir do final do século XIX e 

continuando até boa parte do século XX, dos interiores para a capital certamente contribuiu 

com uma maior unidade cultural na diversidade étnica. 

Necessidade de consumo. Coisas improvisadas como paus para enfiar roupas, giral 

para guardar coisas e toquinhos enfiados nas paredes com múltiplas utilidades, objetos deste 

tipo era para pretos e brancos. 

O que não faltava mesmo para os pretos era trabalho. Mas deste, as condições 

adquiridas não garantiam além do local de morada e péssimas condições de subsistência, 

mesmo com boas colheitas as vantagens para os negros inexistiam. Antes da posse da herança 

do terreno de sesmarias este local já era habitado por negros alforriados ou fugitivos, a mais 

de um século, que por não terem de trabalhar em partilha com o “dono da terra” o que era 

produzido pertencia á família do trabalhador, assim, dava para viver melhor. Mesmo sem 

benefícios da estrada, transporte, meios de comunicação ou energia elétrica. 

   Tirava da terra praticamente tudo que precisavam para sobrevivência. Banhava os 

bebês em cuia de cabaça, os umbigos eram curados com azeite de mamona, o perfume era 

ervas defumadas. Os bebês geralmente mamavam enquanto queriam; começavam cedo a 

comer dos alimentos que os adultos comiam. 

Comprar coisas era difícil, o dinheiro raramente aparecia, era mais comum o 

escambo. Com a chegada dos donos da terra passaram a usar mais dinheiro, mesmo assim 

costumavam trocar seus excedentes por outros produtos de fazendas da região. Tinha uma 

bodega na Lagoa dos Neres, os negros quando compravam alguma coisa lá era sempre em 

pequena quantidade: uma quarta de rapadura, uma quarta de café, uma quarta de bolacha um 

pouco de sal, um pedaço de fumo. 

Comprar tecido para fazer roupa, ou a roupa feita, não era comum; costumavam 

ganhar peças usadas que, às vezes, eram ajustadas, cortar uma blusa grande de adulto para 

fazer duas de crianças enfim, as que tinham mais pano eram divididas para servir a mais 

gente. Existiam as pessoas que compravam, só não era muito comum, no passado mais 

distante, como acontece hoje. As pessoas na Comunidade do Bom Sucesso de hoje, têm várias 

peças de roupa, o que não acontecia com tanta facilidade até por volta do terceiro quartel do 

século passado.  

A primeira bodega do Bom Sucesso foi a do senhor Chico Barata, (filho da terra); a 

segunda do seu Alceu Loló, vendiam: arroz, açúcar, café, fumo de rolo, cachaça, bolacha, sal  
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entre outras coisas deste gênero. Hoje os produtos industrializados sem a preocupação de 

indução de verdadeiros lixos alimentares invadem a cultura alimentar desta comunidade, 

vemos refrigerantes, biscoitos, balinhas, temperos artificializados, continua a cachaça, com a 

particularidade do aumento do consumo, o quê já seria interessante, pensar sobre isto.   

A cachaça usada sem controle não tem contribuído de maneira interessante à melhora 

da qualidade de vida das famílias da comunidade de Bom Sucesso; tememos que ela passe a 

ser, um novo Senhor deste povo que pode e merece fazer uma nova história livre de qualquer 

tipo de cativeiro. 

Localidade, ambiente e geografia. Um olhar atento, secular, perceptivo e crítico 

nesta estrada pode alimentar narrativas que nos revelem muito de histórias do Bom Sucesso . 

Não ficamos na estrada, mas sabemos de seu potencial para historiar, levando em conta que 

ela foi praticamente a única passagem, elo de comunicação do que aconteceu no mundo lá 

fora com o que aconteceu dentro da comunidade já que a energia elétrica e a afirmação de 

televisão com todas as suas conseqüências só chega em Bom Sucesso em dez de outubro de 

2002. 

Ambiente e paisagens. Sobre um relevo acidentado de Pé de Serra uma estrada 

carroçal, cortada várias vezes pelo riacho Bom Sucesso. A mercê do inverno, com as chuvas o 

transito fica absurdamente prejudicado. 

Hoje as coisas estão neste pé. Antes a falta de acesso, ausência de estradas deixa 

veredas em meio às mata e montanhas pedregosas a limitarem ainda mais os movimentos, as 

comunicações. 

No verão quando no tempo das veredas ou mesmo na estrada de hoje se pararmos 

para ver na paisagem cinza marrom aqui e ali ouvimos cantos de sabiá, bem-te-vi, sibete, 

cabeça vermelha, canção, anum, entre outros que compõem a riqueza desta fauna. O 

mameleiro, a catingueira, a canafista, o mufumbo entre outras tantas plantas da flora local 

ajudam a modelar a paisagem e a decidir condições de produção. 

No verão uma paisagem cinza marron acompanhada de poeira e um sol presente 

quase não se ouve o canto dos pássaros, sapos só no inverno. O vento balança as folhas, as 

que restam, soando uma música suave, normalmente não percebida pelos transeuntes. 

Bichinhos diversos como passarinhos, besouros, borboletas, formigas, preás, soinhos, urubus, 

cobras aparecem entre outros. 
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Nesta estrada carroçal passa a luta, as histórias de vida que procuram se organizar em 

conquista na construção do cotidiano. Os poderes exploradores que se situam na lei do menor 

esforço egoísta se inscrevem nas condições e nas situações de transeuntes. 

As paisagens observadas no pé da estrada, nas escarpas mostram da ação dos 

agricultores. Tocos queimados de broca e de coivaras, nas primeiras chuvas roçados 

brolhando, para alegria do agricultor pezinhos de feijão e milho. Esperam agora que as chuvas 

continuem sem deixarem suas alegrias morrerem, mas também sem levarem com a violência 

de enxurradas a possibilidade de uma boa colheita. 

Cercas de arame farpado com algumas estacas de angicos e aroeira entre outras de 

maior predominância, as cercas de pau fino, como marmeleiro, encostadinho e enfincado no 

chão circundam roças e as habitações dominando a paisagem local. 

O inverno renova tudo. Um verde viçoso veste toda a paisagem até onde a vista dá. 

Os animais que resistiram ao novo tempo ressurgem em festa. Os passarinhos com canto e 

cores variadas orquestram e enfeitam o dia e girinos escondidos orquestram a noite depois de 

já terem contribuído com a diminuição da gigantesca população de insetos e bichos pequenos 

que vieram com as chuvas. 

No inverno as noites normalmente são escuras, as nuvens pesadas não deixam sequer 

as estrelas aparecerem. Formigas de roças criam asas, uma quantidade admiravelmente 

grande. Esta sensível transformação ambiental do local, muitas vezes acompanhada de um 

agradável frio, convida as pessoas a se recolherem mais cedo. Cedinho, nem mesmo clareou 

direito, os mais corajosos já estavam indo para a roça, buscar água, enfim, iniciam suas 

atividades do dia antes mesmo do nascer do sol. Começar bem cedo assim, era costume 

comum a todos, há pouco tempo, atualmente existem os que continuam talvez em sua 

minoria. 

O inverno não precisa ser muito forte para deixar a estrada sem condições de tráfego 

com veículos. Se for a pé será com cuidado e resistência. O riacho Bom Sucesso corta vários 

trechos da estrada, pedras rolam, as águas fazem buracos. Em alguns trechos podemos 

literalmente dizer que a estrada desapareceu. Se tiver chovendo grosso as águas podem 

arrastar.  

 Nas primeiras chuvas os serranos correm para as escarpas ou campos a fim de 

plantar nas terras dos donos de Bom Sucesso. As rendas giram em torno de seis ou sete por 

um. Com enxada ou matraca com ou sem ajuda do tratô, isto depende de particularidade como 
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tipo de roça e preferência do trabalhador. Este é o dia de inverno nublado, sol alternando 

neblinas ou chuvas mais pesadas, em meio, ou melhor, junto ao ambiente e paisagem em 

transformação. 

Energia elétrica. O tempo foi passando e as relações de ter e poder por motivos 

internos e externos foram mudando. Hoje o povo do Bom Sucesso começou a tomar outras 

características de relações mais exigentes á luta por qualidade de vida, em relações mais 

iguais, de produção e convivência. Isto vem acontecendo em um processo lento, há mais de 

três décadas, do final da década de setenta para oitenta e mais acentuadamente noventa, 

percebemos mudanças, que carecem de entendimento histórico por parte da comunidade, o 

que evidência a falta de identidade e valorização cultural. Existe uma confusão de idéias. 

O major padre da Varzinha organizava uma política no Bom Sucesso de exploração, 

subjugo, imposição; forma que garantia uma ordem obediente, as pessoas rebeldes sofriam 

sérias conseqüências.       

Chegando aos dias atuais frases, como numa espécie de elogio saudoso, em 

comparando com o momento atual, quando incomodados pela liberdade no namoro das 

meninas, a indisciplina das crianças nas escolas e o excesso de bebida dos jovens, além 

principalmente pelo desejo de consumo sem precedente, agora provocado pela televisão de 

forma que, as conseqüências de maneira subjetiva vêm entrando e, por falta de algo mais 

consistente para contrapor, os espaços são invadidos nos cotidianos, nas mentes de cada um e 

da coletividade.  

Os desejos sob a verdade suprema da importância do ter sobretudo e, ter de acordo 

com o que é apresentado na lógica do capital, deste do capitalismo que o século XXI vem 

apresentando, tão complexo e inteligente quanto destruidor de tudo que não lhe é útil à sua 

afirmação. 

Um olhar atento, secular, perceptivo e crítico nesta estrada podem alimentar 

narrativas que nos revelem muito de histórias do Bom Sucesso. Não ficamos na estrada, mas 

sabemos de seu potencial para historiar, levando em conta que ela foi praticamente a única 

passagem, elo de comunicação do que aconteceu no mundo lá fora com o que aconteceu 

dentro da comunidade, já que a televisão e a energia elétrica com todas as suas conseqüências 

chegou em Bom Sucesso em dez de outubro de 2002. Poderíamos dizer que esta tem se 

revelado um marco para uma nova história cultural do Bom Sucesso. 
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A questão da energia elétrica tem se revelado um marco para uma nova história 

cultural do Bom Sucesso. (Faz parte de mudança histórica. È marcador de tempo histórico. 

Antes e depois de. De 2002 até então ela tem sido, de certa forma, decisiva no cotidiano desta 

comunidade. 

 É interessante lembrar que mesmo depois da eletricidade e da televisão, a cultura 

secular de relações íntimas com a natureza não sucumbiram, mas as influencias e as 

possibilidades de coisas novas a partir da chegada da energia elétrica têm causado sensíveis 

mudanças no cotidiano desta comunidade, com muito mais angustias causadas pela entrada do 

capitalismo principalmente pelo lado do explorado dos desejos estimulados e reprimido de 

consumo.  

A feira de domingo A feira de domingo do Novo Oriente passou a ser o centro de 

compras do Bom Sucesso, hoje se encontra de tudo nesta feira: frutas, verduras, legumes, 

carnes, utensílios domésticos, móveis simples, eletrodomésticos, artigos de limpeza, 

confecções, perfumaria, bijuterias, artigos variados para presentes, guloseimas, produtos 

característicos da região da cultura local, como potes e panelas de barro, bilheira, fogareiros 

de pé, beiju seco, rapaduras de tipos variados, alfinim, etc. 

A feira é muito variada e animada: modas, gritos ritmados, sons criativos como se 

fossem aboios desregrados soam em um alarido que ainda estando a uma certa distância já dá 

para identificar a voz da feira do Novo Oriente. Mais antiga que o próprio município. Pessoas 

vêm do Piauí, da Bahia, Independência, Quiterianópolis, Crateús, enfim de toda região das 

proximidades vem gente, vender suas mercadorias na Feira. Ela acontece aos domingos, 

apesar de já ter havido tentativas de mudar o dia, nunca se conseguiu que isto acontecesse, 

talvez por que a população já tenha acostumado assim pelos mercadores estarem aproveitando 

um dia extra para conseguirem uma renda a mais; pelo fato de as roças e as casas ficarem 

“abandonadas” neste dia. Enfim estas foram justificativas que surgiram. Não nos detemos na 

história da feira, nos interessou apenas a ligação atual ou recente que esta comunidade 

mantém com a feira. A Feira é como se fosse uma festa, uma coisa diferente que acontece 

para o domingo da população da região. Pelo menos é assim que funciona para a comunidade 

de Bom Sucesso. 

É sempre agradável ter dinheiro para ir à Feira. Os transportes do Getúlio e do seu 

Chico estão sempre lotados, algumas motos também, todos seguem o mesmo destino no 

domingo. O mais interessante é a animação da viagem, sem lugar para sentar, sem a menor 

exigência por conforto, as pessoas brincam, tiram prosa sob a fresca ventilação da manhã 
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seguem rumo a Feira de Domingo. Acordam cedinho para entre 5:30 e 6:00 da manhã já 

estarem a caminho. Na volta, ao escaldante sol do meio dia, são cooperativos, atenciosos uns 

com os outros, mulheres, homens, crianças, idosos e jovens, lotam os transportes e voltam da 

Feira do Domingo do Novo Oriente.  

Alimentação. Tivemos várias fases do hábito alimentar na comunidade de Bom 

Sucesso. A farinha, a rapadura10 e o feijão foram bases da alimentação diária. Comiam carne 

quando os homens caçavam ou quando uma vaca morria de parto, febre tifóide, raiva, ou 

mordida de cobra. 

Quando prestavam algum serviço extra, recebiam agrados como: rapadura, farinha, 

um litro de leite, um pouco de legume, ou outra coisa deste tipo. Em meio a tantas 

dificuldades, inteligentes jogos de cintura possibilitavam os moradores desta comunidade, 

ainda terem gostos e prazeres pela vida cotidiana. 

No tempo que a rapadura e a farinha eram o resultado predominante das atividades 

de Bom Sucesso eles plantavam pouco milho, feijão, melancia, jerimum, entre outros.  

Quando os legumes acabavam iam caçar e colher frutos no mato. 

Antonio Pedro, morador do Coutinho Antonio Dativo, filho do padre da Varzinha, a 

uns 130 anos passados, plantou mangueira, goiabeira, bananeira enfim; plantou um pomar no 

Bom Sucesso. A produção era para vender, mas sempre ficava alguma coisa para o consumo 

local:  frutos machucados pagando serviço, trocas; ou presentes na época das safras. A 

produção entrava um pouco no cardápio do morador. Por volta das décadas de 1940, 50, 60, 

70 tinha naquela Região pelos Inhamus, um mercado consumidor das frutas plantadas no Bom 

Sucesso como a banana, a manga e o mamão. 

Até por volta da década de 70/80, do século XX era comum existir alguns moradores 

residindo embaixo das mangueiras para que as mangas não fossem roubadas. Cozinhando em 

trempe ou no fogão de barro no giral, uma rede armada, um banco e uma trouxa compunham 

os pertences dos vigias. 

Na época do casal: Maria Vieira Gomes Coutinho (filho major Gomes) e Antonio 

Dativo Gomes Coutinho (filho major Padre) houve uma “boa administração”, período de 

apogeu da produção e da comercialização das frutas do Bom Sucesso. Houve um tempo em 

                                                 
10 A rapadura de Bom Sucesso que era salgada e preta, “bem no início desta história”, servia como forma de 
pagamento para os negros de Bom Sucesso. Com a concorrência da rapadura da Serra Grande, de melhor 
qualidade e a popularização do açúcar, o valor desta que já não era alto passou a ser insignificante, caiu sua 
produção e o escambo ou a comercialização deste produto dentro ou fora desta comunidade.        
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que faziam doces na casa grande adoçado com rapadura, mais para o consumo doméstico. 

Eram doces de mamão, de leite, de banana, de mamão com coco ou de manga. 

Alguns moradores plantavam hortaliças em seus canteiros era fácil encontrar cebola, 

coentro, alface, pimentão e pimentinha. Criavam o animal porco, na maioria das vezes, e 

sempre comiam em um perdido domingo, chamando vizinhos para juntos fazerem a festa. 

Onde e como era feito o almoço? No início cozinhavam no fogão de barro ou na 

trempe, três pedras postas no chão conforme o tamanho da panela, colocavam a lenha 

embaixo para atear fogo, aí a carne do porco era cozida.  Faziam o pirão, a farofa, e o arroz; 

sim porque neste dia, geralmente num domingo, a comida era no capricho, daí era fácil 

encontrar o arroz e difícil o feijão neste almoço. Coisa que não era comum na semana e nos 

domingos normais, nestes dias o feijão, o milho, a farinha e a rapadura predominavam. 

O restante do animal era salgado, posto ao sol e vento, que ficava servindo de 

mistura, sobrava pouco, depois de tirar, os agrados dos familiares e/ou vizinhos mais 

queridos; do toucinho, faziam torresmo tirando a banha para temperar durante meses; os 

miúdos, pequenas vísceras do animal, também serviam para temperar. Com criatividade 

culinária usava-se para fazer farofa, para botar no feijão e comer capitão: feijão com farinha e 

toucinho, machucado feito uns balõezinhos imprensados nas mãos; no mucunzá salgado, o pé, 

o rabo e o toucinho; durante alguns dias enfim, tinham condição de variar um pouco seu 

cardápio. 

Galinhas e aves de um modo geral, nunca se criou em grandes quantidades, sempre 

alguém tinha, como ainda tem, soltas nos terreiros, comem bichinhos, sementes alguns tipos 

de folhas, fezes humanas que encontram nos matos, e também milho, ou restos de comida que 

seus donos jogam daí aproveitam para conferir a quantidade e como estão suas aves; elas 

andam pelas redondezas e voltam para suas devidas casas, no finalzinho da tarde  procuram 

seus poleiros para dormirem. 

Elas crescem soltas, às vezes têm gogo, também se acidentam nos matos, o gato do 

mato se tiver chance, ainda hoje acontece, come a galinha choca, e os ovos que estão 

chocando goram. Geralmente a galinha choca seu ovos e nascem pintinhos sem problema. É 

comum elas ficarem magras, pálidas e com pichilingos neste período. Depois de a galinha ter 

permanecido vinte e um dias no ninho, acontecia e ainda acontece, de seus predadores como a 

jia e o casaco, entre outros, comerem os pintinhos novos e indefesos. Os que crescem 

convivem nos terreiros ciscam, cantam, namoram, reproduzem de tal modo que os donos 
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esquecem que eles existem, a não ser, quando dão uma olhada para conferir a quantidade ou 

para pegar algum para panela. 

Hoje em dia o frango de granja, cada vez mais, tem entrado no Bom Sucesso. Mais 

prático já vem abatido, portanto todo o processo que acontece com o animal nos terreiros, não 

acontece quando se compra o frango de granja. A questão deste é ter o dinheiro, comprar e 

preparar. 

Ele foi produzido em série, numa quantidade que barateia o preço, se torna 

razoavelmente acessível. É um “produto” de carne de consistência diferente devido aos tipos 

de drogas que são usados nestes animais. O local que eles vivem são incompativelmente 

diferente dos que são criados nos terreiros. Cada dia mais o frango de granja ganho espaços na 

alimentação do Bom Sucesso. Assim como refrigerantes, bombons, pós para sucos artificiais 

e outros é o que se costuma ver nas bodegas locais e vêm cada vez mais mudando os hábitos 

alimentares desta comunidade.   

No tempo do Padre da Varzinha, às vezes se faziam na casa grande o pão-de-ló. 

Usava-se de oito a dez ovos para fazer um, para quatro pessoas, pelo fato de existir galinha 

em pouca quantidade os ovos não eram tão fáceis de conseguir, daí a raridade deste prato.     

            Colhiam jatobá na serra.  Havia os que se arriscavam na coleta do mel de 

abelhas sem a proteção adequada, as abelhas chegaram até a matar pessoas. Procuravam 

complemento alimentar nas matas, frutos e caças. Não parava por aí, as lutas pela 

sobrevivência, nem se reduzia à busca pelo alimento. Tinham que driblar primitivamente as 

oscilações da natureza em seu ambiente natural com sua técnica primitiva e material escasso. 

No período de estiagem a busca pelo alimento tornava-se mais difícil e fisicamente doloroso o 

ato e o efeito de alimentar-se.  O recurso para sobreviver à fome no período de seca ou 

estiagem é a comida braba. 

Não é todo mundo que sabe fazer comida braba e ela pode ter efeitos colaterais. Um 

exemplo é o pão de mucunan, difícil de preparar, e quando se come dele, “é preciso amarrar 

um pano na cabeça, porque senão o cabelo cai”. Dizem também que se comer muito a pessoa 

pode inchar. Mesmo lavando em nove águas é preciso ter cuidados por que a macunam é 

venenosa. 

O croatá e a raiz do pau-de-pedra, também são comidas brabas, comidas da seca. O 

croatá é levado ao fogo, tira-se a casca e come-se o miolo. A raiz de pau-de-pedra para comer 

precisa rolar, lavar e deixa assentar, depois é só fazer o beijú. 
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Houve morador do Bom Sucesso, daquele que não pegou “seca braba”, que em 

depoimento, afirmou que preferia deitar para morrer, a comer comida braba. 

O milho merece destaque neste texto porque ele foi durante um bom tempo um dos 

mais, ou o mais importante alimento de Bom Sucesso. Por ser um legume de boa produção 

naquele lugar, por não perecer facilmente, por proporcionar formas diferentes de ser 

consumido, (fubá de milho, mugunzá salgado ou doce, farofa, canjica, pamonha, pão de 

milho/cuscuz11, pipoca, milho verde assado ou cozido para as pessoas; e a palha da espiga, a 

planta completa depois da colheita, o milho seco e o xerém serviam de alimento para os 

animais). Foi a base alimentar desta comunidade, principalmente no período das estiagens. 

Com destaque para o pão de milho/cuscuz, um prato nutritivo, saudável, receita que 

até hoje continua sendo usada, em especial quando o inverno era bom, as formas de preparo 

eram e são mais ricas, com recheios ou petiscos acompanhando: leite, manteiga, queijo, 

carnes variadas assadas ou cozidas ou mesmo feijão de acordo com as condições e a 

preferência de quem vai saborear.  

...no Brasil (o cuscuz), pela humildade do fabrico, era manutenção de 
famílias pobres e circulava entre consumidores modestos. Julgava-se comida 
de negros, trazida pelos escravos porque provinha do trabalho obscuro da 
gente de cor, distribuído à venda nos tabuleiros, pelos mestiços, filhos e netos 
das cuscuzeiras anônimas.  Certo é que portugueses africanos vieram para o 
Brasil conhecendo o cuscuz. Aqui ele é feito de milho e molhado com leite 
de coco.(CASCUDO,1983 p.11) 

O milho da plantação ao consumo em relações sócio-econômicas e culturas 

conta histórias no Brasil, no Ceará assim como no Bom Sucesso, este legume 

mereceria alguns capítulos para mostrar a sua importância não somente na alimentação 

brasileira, mas também nas culturas de cotidianos e relações que ajudam a contar 

histórias de negros e outras etnias.  

Água nesta história. Até antes da construção das cisternas a água para beber, 

cozinhar, tomar banho, lavar roupa que existia no Bom Sucesso, era salobra e era encontrada 

na cacimba. Os próprios moradores do sítio Bom Sucesso cavaram as cacimbas. 

                                                 
11 Massa de milho, temperada com sal, cozida no vapor d'água e pode ser umedecida com leite de 
coco, acompanhado ou temperado por variados, petiscos na hora de comer: como peixe assado, 
carne vermelha, leite e derivados.  No Sul, o cuscuz à paulista vem recheado com peixe desfiado, 
molho de tomate, cebola, palmito e outros ingredientes mais. O CUSCUZ é um dos pratos mais 
populares do Brasil. Durante a colônia, era uma das comidas dos escravizados.  Há mais de mil 
anos, árabes e africanos já comiam o cuscuz, só que a massa era feita com arroz ou trigo. No século 
XVI, os portugueses e africanos continuaram a comê-lo no Brasil, mas com uma diferença: ao invés 
do trigo e do arroz passaram a utilizar o milho, que é um alimento típico da América. 
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Essa água abastecia a todos, inclusive o Major Padre da Varzinha, e o Major Gomes 

da Pitombeira, herdeiros da sesmaria do Sítio Bom Sucesso. Às vezes vinham também 

pessoas de fora, para pegar a água. 

Homens e mulheres levavam, e continuam levando, água da cacimba ou do cacimbão 

para suas casas em baldes, que geralmente eram carregados na cabeça. O burro também era 

utilizado como transporte para carregar água. Pegavam a água com cabaças, e despejavam em 

latas, que estavam nos jacás duas em cada lado da cangalha. A distância para pegar água 

chegava a quase três léguas, dependia da localização da casa do morador em relação à 

cacimba ou cacimbão; em tempos idos muita gente ia buscar água em outras  comunidades 

próximas. Ainda hoje existem cacimbas/cacimbões no Bom Sucesso. 

Em relação às chuvas, existem muitas particularidades; é claro que 

impreterivelmente chover no Ceará sempre é bom. Mas, se desse para escolher, muitas 

pequenas coisas em relação a como ser o inverno de Bom Sucesso não seria nada mal para as 

necessidades locais. 

É ruim quando chove cedo na Serra e tarde no sertão, porque causa  ansiedade  nos 

agricultores ao verem a água e não poderem plantar, porque o gado não foi ainda para o 

sertão. Quando tem muita chuva não é bom para o feijão, já o milho não tem problema. As 

grandes chuvas estragam demais a estrada como já falamos. Há algumas décadas, o milho e o 

feijão predominam nas plantações deste lugar, estes atualmente são os legumes da base 

econômica de Novo Oriente. Em fevereiro de 2002, houve uma grande enchente, as terras das 

roças eram arrastadas prejudicando as lavouras. No Novo Oriente, caíram muitas casas, o 

governo teve que construir um conjunto habitacional. As condições econômicas do Bom 

Sucesso tiveram sérios abalos na colheita e comercialização dos legumes.  

Os períodos de seca mais longa e sofrida, que deixaram amargas lembranças na 

história do Bom Sucesso, foram os das secas de 1915 e de 1932. Durante esses períodos, 

muita gente se retirou do Bom Sucesso e nunca mais voltou. Nada pior em relação ás chuvas 

do que elas não virem. Em 1950 também não foi nada fácil por conta das estiagens. 

Estiagens bem menores também conseguem trazer muito sofrimento. A água já é 

difícil até no final do verão, quando o inverno é bom, quanto mais num ano todo sem chuva. 

Hoje temos cacimbas e algumas cisternas no Bom Sucesso, a dificuldade de água 

ainda é grande, o tratamento da água das cacimbas não existe, o que acarreta problemas á 

Comunidade, por a água ser contaminada  por  fezes de animais e humanas,  as quais são 
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vistas facilmente a céu aberto. No período do inverno as chuvas lavam a terra, tem inclusive 

uma cacimba que fica sob uma lagoa quando chove, mas assim mesmo a água é utilizada para 

consumo doméstico. 

Saúde O Bom Sucesso sofreu mudanças significativas na década de 1990 na área da 

saúde, o trabalho das agentes de saúde com visitas domiciliares de assistência e de 

conscientização provocaram aos poucos mudanças de comportamento. Por conseqüência do 

trabalho sistemático destas profissionais passou-se a conversar sobre coisas que até bem 

pouco tempo seria inadmissível tocar no assunto, como higiene física, de alimentos, 

planejamento familiar e prevenção ginecológica. 

O conceito de saúde vem lentamente se ampliando, apesar de ainda deixar a desejar 

em questões básicas. Sabemos que a distância do ideal é imensa. Temos muitos problemas 

sérios. A falta de assistência médico-hospitalar e de conseguir remédio ajuda aos remédios 

caseiros, ás reezadeiras permanecerem bastante presentes no cotidiano de Bom Sucesso. Os 

motivos das promessas a São Francisco e a Padre Cícero além de Santo Reis, São Gonçalo e 

São Lázaro, são muitas vezes, em nome da saúde. 

Antes do ano de 1990 existia apenas um médico para atender toda a população do 

município de Novo Oriente. As parteiras, dona Raimunda e dona Bastiana faziam os partos da 

localidade de Bom Sucesso. Os remédios caseiros e as rezas eram os recursos mais constantes 

para tratar os enfermos. De aproximadamente quinze anos para trás, todo o pessoal do Bom 

Sucesso, de modo geral, nasceu com a ajuda de parteiras e no próprio local. 

Quando a mulher ia parir, “só Deus é que ia dá a hora”, esta era a explicação e 

conformação que as pessoas expressavam, quando se referiam ás questões de gestação e de 

nascimento das crianças em Bom Sucesso. Quando, não tinha a “medicina”, o médico no Bom 

Sucesso, não existia também o pré-natal e a Cesariana. Os partos eram feitos em casa, pelas 

parteiras, a maioria era normal. Geralmente dava tudo certo, os bebês nasciam saudáveis, mas 

o percentual de “mortes tanto de bebês como de parturiente era maior em relação a hoje”12 

quando da chegada do serviço médico. Em caso de negras ou negros queridos enfermos, 

acontecia muitas vezes o apadrinhamento. O senhor dava o remédio e levava para hospedar 

em sua casa no Novo Oriente, em Independência ou até em Fortaleza. 

                                                 
12 Mortes de bebês e parturientes, até por volta da década de 1980 eram bem mais incidentes, hoje a assistência 
neste sentido é bem maior, daí este número reduziu sensivelmente, nos últimos anos com nenhum caso. 
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Quando as pessoas morriam, eram levadas ao cemitério na Lagoa dos Neres. Ia na 

rede, carregada nos ombros. As pessoas que acompanhavam o enterro iam trocando de lugar 

para descansar os ombros. Enterravam só o falecido, a rede voltava. A mortalha, de 

preferência era branca, ou uma camisa, também branca e de manga. Se não tivessem a 

mortalha ou a blusa branca, usavam qualquer outra roupa. 

Com a entrada do inverno chega gripe, diarréia e vômitos; principalmente para 

crianças e idosos. O atendimento ambulatorial e hospitalar hoje, sabe-se que é um direito do 

cidadão. A busca do encaminhamento está protegida pelo direito, embora as dificuldades de 

falta de materiais e profissionais da saúde sejam muito grandes, tornando impossível que se 

cumpra de fato, este direito, a estrutura do sistema de saúde, as condições de assistência aos 

problemas de saúde no Bom Sucesso, de fato ainda é mais complicada do que a da maior 

parte do Estado. 

A consulta e a medicação da secretaria de saúde da prefeitura do Novo Oriente à 

população do Bom Sucesso são realizadas na Palestina (distrito do Novo Oriente). Se o 

problema de saúde não der pra ser resolvido na Palestina, se pega um encaminhamento para o 

centro do Novo Oriente.  Não dando certo no Novo Oriente, segue-se para o município de 

Crateús. Daí para o Hospital Geral de Fortaleza, com direito a casa de apoio. O complicado é 

conseguir transporte para buscar as vagas insertas. As esperas por longo tempo não é 

novidade no SUS, em lugar nenhum do Brasil. 

O problema no Bom Sucesso começa pela condição de deslocamento para chegar ao 

local para tentar conseguir a vaga. O processo de encaminhamento ao atendimento médico-

hospitalar passou a tomar parte da vida das pessoas do povoado de Bom Sucesso do 

município de Novo Oriente como direito garantido pela prefeitura a partir da década de 1990, 

antes se podia fazer todo esse percurso, mas o deslocamento era de forma particular, 

tornando-se mais difícil de ser realizado. 

Sabemos que existem casos que não esperam pela morosidade ou descaso político-

social que o enfermo está inserido. No momento desta pesquisa tivemos notícias de dois casos 

de câncer: um nos rins e outro na garganta. Dez pessoas com hipertensão. Faziam tudo: 

plantavam na roça até a colheita. Tomavam remédios doados pelo posto da Palestina, e 

segundo uma agente de saúde local, dificilmente estes remédios faltavam. 

Jovens e adultos reclamam com freqüência de dores nos ossos. O trabalho na roça, a 

água que pega no cacimbão e a roupa que lavam, exigem muito esforço físico causando as 
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dores. Esse problema, o programa saúde da família (PSF) não resolve porque é um problema 

sócio-político e econômico. 

Muitas famílias no Bom Sucesso não foram beneficiadas com o programa do 

governo federal: “construir cisternas nos interiores cearenses para que as famílias tenham uma 

agricultura de subsistência”. No Bom Sucesso o programa não foi muito feliz, o sindicato de 

trabalhadores rurais está tentando uma nova fase de construção de cisternas. 

As cisternas, na prática, não corresponderam como pretendia o governo federal: 

Projeto ASA, abastecerem de água uma agricultura de subsistência. Mas dá água para beber, 

cozinhar, sustentar as necessidades básicas; se economizar dá para garantir menos desesperos 

no período da estiagem como relatamos beneficiados. Esta tem sido uma Política pública 

cidadã, que vem acontecendo nas localidades mais carentes deste recurso, a água 

indispensável à sobrevivência. 

A água nas cisternas, não dá para atender a todas as necessidades domésticas. As 

fezes, normalmente, são jogadas a céu aberto por conta da escassez de água. Os banheiros, de 

um modo geral, por falta de água para a higiene, não têm condições de ser utilizados. Para isto 

seria preciso pegar água a consideráveis distâncias na cabeça ou a jumento na carga; se a 

água, de quem tem cisterna, for ser utilizada para isso, vai faltar para outras necessidades 

maiores, durante todo o período da estiagem. Daí as dificuldades de higienizar os banheiros, 

fica muito trabalhoso para ser usado, mesmo nas casas que têm cisternas. 

A higiene corporal e a doméstica, são prejudicadas de um modo geral pela questão da 

água. Impreterivelmente o corpo precisa alimentar-se de água, esta teria de ser potável tratada 

adequadamente para o consumo humano. Acontece de o uso da água indevida nesta 

localidade levar pessoas a sentirem mal estar.  

As agentes de Saúde colocam hipoclorito na água das cisternas, mas o tratamento da 

água potável não deve parar aí, em qualquer descuido na proteção dessa água as enfermidades 

se apossam. A situação de abastecimento de água desta  comunidade é muito mais complicada 

do que se possa imaginar. Muita gente não possui cisterna, utiliza água dos cacimbões, estes 

sem tratamento adequado; quando chove ainda fica mais difícil a situação, as chuvas levam as 

águas que lavam as fezes dos animais, porcos que são criados soltos, burros e jumentos, 

algumas rezes que não vão para o sertão, galinhas e até fezes humanas aos cacimbões, entre 

outras sujeiras prejudiciais à saúde humana. 
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As águas destes cacimbões são usadas para lavar roupas entre outras utilidades 

domésticas; vemos diariamente, mulheres passando com latas de água nas cabeças pela 

necessidade que têm de utilizar esta, como única fonte de consumo de água. 

A escassez e a má qualidade da água trazem conseqüências à saúde junto a 

dificuldade médico-hospitalar no Bom Sucesso que contribuem para que a população utilize 

efetivamente a medicação caseira recursos cada vez mais difícil pela destruição progressiva 

que a flora local tem sofrido nas últimas décadas. Mesmo assim a medicação caseira ainda é 

muito usada como alternativa, conhecimento, vindo da sabedoria, da ancestralidade. Chás, 

lambedores e até rezas, são muito utilizados para combater enfermidades, vejamos alguns 

poucos exemplos: azeite de mamona, muito bom para dor de cabeça, deve-se cozinhar e 

deixar no sol por três dias, depois moer e cozinhar novamente até apurar. O azeite fica por 

cima. A consistência é semelhante à do mel de abelha. Fica melhor se fizer durante o período 

da lua nova. Botar morno nas fontes. É ótimo para combater a dores de cabeça. Mel de jati, 

uma abelha miúda, este mel é ótimo para curar infecção nos olhos. Resina de jatobá usa-se 

para pancada nos olhos: esquenta para derreter e colocar na colher com um pouquinho de 

água fica só o gosto da água. Chá de casca de laranja: utilizado para problemas no estômago, 

é bom para parar vômito. Lambedor de malva, hortelã, casca de jatobá, flor de catingueiro. 

Serve para expectorar secreção do peito combatendo a gripe. 

Não temos conhecimento de problemas de pele no local, por conta do excesso de sol, 

o protetor solar é conhecido pela maioria, só através da televisão, o preservativo ainda 

provoca vergonha a algumas senhoras, que chegam a se indignar “desta coisa” muito íntima 

ser comentada livremente como se fosse uma coisa natural. 

Numa reunião, as agentes de saúde foram explicar sobre o uso de preservativos e 

uma senhora ficou com vergonha e disse que nunca mais iria para reunião alguma, se 

soubesse nem teria ido para ver uma coisa dessas. 

Outra curiosidade pública ao grupo, foi o pedido feito, por duas senhoras idosas, que 

quando morressem, gostariam que seus corpos fossem enterrados no cemitério das crianças 

(anjinhos). A diversidade da cultura do corpo trazia nesta localidade desarmonias, as idéias 

chegavam a ser às vezes extremadas, em outras diferentes trazendo ou não conflitos. De como 

cuidar, como pensar o corpo, o valor do corpo faz histórias coletivas e individuais a saúde, a 

estética, a sexualidade o pensar sobre o corpo no cotidiano do Bom Sucesso, a saúde física e 

social, é complexo e até conflituoso em situações subjetivas ou objetivas, como chegamos a 

ver em algumas passagens rápidas ao longo do texto da tese.  
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Educação. A responsabilidade do município pela educação está na Lei de Diretrizes 

e Base da Educação. No Novo Oriente esta responsabilidade está suprida quanto a 

universalização do ensino para crianças de 6 a 14 anos. Temos a escola Simão Soares Costa 

que tem duas salas de aula. Atende às crianças da seguinte forma: pela manhã a escola 

funciona como creche escolar e a tarde uma sala fica para as crianças que cursam o primeiro 

ano e a outra para as crianças que cursam segundo, terceiro e quarto anos do ensino 

fundamental. Os adolescentes estudam na Lagoa dos Neres e no Novo Oriente. Eles vão para 

a escola no carro escolar que a Prefeitura paga. 

Os adolescentes e jovens que estão cursando o ensino médio são levados pelo mesmo 

carro escolar para o centro do Novo Oriente, onde está a escola que estudam. 

Mesmo com todas as dificuldades e falta de condições, a escola do Bom Sucesso tem 

merenda escolar, material de expediente, professores capacitados e ausência de qualquer taxa 

pelos serviços prestados. Na prática é uma escola legal, e a cada dia tenta se enquadrar dentro 

dos padrões legais da LDB, procurando suprir carências para oferecer à comunidade de Bom 

Sucesso uma educação de qualidade. 

Antes, quando o ensino formal no Bom Sucesso era administrado de forma 

particular, a maioria das crianças não podia ir à escola porque os pais não podiam pagar. As 

crianças e adolescentes durante o dia trabalhavam na roça. Porém hoje, com direito da criança 

de estudar e a obrigação da prefeitura de oferecer a escola, os menores têm sala de aula para 

freqüentar e vão bem menos para a roça. 

Surgem discussões ou falas isoladas, uma vez ou outra em torno do uso da 

palmatória, da autoridade / autoritarismo do professor como recurso metodológico dentro da 

sala de aula. Muitos ainda vêem a escola só como um lugar para ensinar a ler e a escrever. 

A palmatória permaneceu “sem problemas” nas aulas que aconteciam embaixo das 

latadas, nas salas da casa da professora, ou de alguém que cedesse para esse fim na escola do 

final da década de oitenta ela continuou bastante ativa no começo da década de 1990 ela não 

havia sido esquecida, eliminado totalmente o uso. Alguns ainda hoje dizem que a palmatória 

está fazendo falta, afirmam que ela garantia disciplina e aprendizagem de leitura e escrita 

mais rápida. Acrescentam que hoje os alunos não respeitam mais aos professores, fazem o que 

querem; brincam muito e têm alguns que vão para a escola só para merendar. Justificam que 

falta atitude mais enérgica por falta dos pais e dos professores; criticam a liberdade exagerada 
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como sendo a maior razão pelo problema do baixo nível de aprendizagem, a falta de 

qualidade de ensino. 

Outra séria questão que sempre vem a tona é que as crianças não podem ir para a 

roça como era antes, o dia todo. Ficam na escola durante muito tempo e passam anos para 

aprenderem a ler e escrever. Antes, com a palmatória, dizem, aprendiam mais rápido. 

Nas entrevistas locais que fizemos a este respeito; estivemos com pessoas que 

participaram das aulas particulares, embaixo das latadas sob as regras da palmatória e nunca 

conseguiram aprender a ler e a escrever. Dizem que a maioria aprendia, mas eles eram 

“burros” por isso não conseguiram. 

Um espaço aberto para questionamentos entre pais, mestres e secretaria de educação 

do município, em torno de questões como: o tipo de educação pretendida pelos pais para seus 

filhos; qual método seria mais adequado; em que sentido poderia esta educação contribuir 

com o desenvolvimento da comunidade; o que pode e pretende a secretaria de educação e por 

fim dizem que os professores em meio à situação em que estão postos.  

Disciplinas para controlar o impulso das crianças e adolescentes, foram citadas como 

método adequado para ser aplicado na escola a alunos na fase da infância e da adolescência. 

Estas são inquietações por parte dos adultos do Bom Sucesso. 

Comentários como: “hoje os meninos passam de qualquer jeito. O maior defeito é a 

falta da palmatória”. “Antes tinha ordem (a palmatória). Os pais mandavam voltar embaixo de 

cipó”. “Antigamente os alunos iam para aprender, hoje é para brincar”. “A lei da licença para 

ir ao banheiro. A palmatória ficava em cima da mesa” (indicando que um aluno poderia ir ao 

banheiro). “A preta, professora que dava aulas particulares, ensinava embaixo de uma latada, 

aulas pagas. Usa palmatória e os pais apoiavam esse sistema eles diziam que esta maneira os 

meninos tinham disciplina”. 

Quando analisamos depoimentos sobre disciplina em sala de aula em torno da forma 

de viver da população do Bom Sucesso principalmente, no período do major Padre da 

Varzinha, percebemos autoritarismo da história política do local, ainda reflete na idéia de 

educação no cotidiano atual. 

Abaixo temos algumas falas do depoimento da professora “preta”, como era 

conhecida e gostava de ser chamada, temos alguns trechos que dizem um pouco de como ela, 

a educadora que permaneceu mais tempo neste local via seus alunos, temos aí, a partir da 

visão desta professora que veio de fora e ficou residindo neste lugar um pouco, talvez pontos 
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para refletir sobre formas de existir e de viver da população do Bom Sucesso, até por volta de 

1980, quando ainda existia palmatória. 

Aqui temos alguns trechos do depoimento da professora “Preta”: “_O pessoal era 

todo sem cultura, não sabia de nada. Não sabia andar, nem falar”. 

 “Quando cheguei pela primeira vez, em 1953, os moradores eram como escravos. 

Todos mandados pelos donos das terras”. 

 “As pessoas eram muito bem mandadas além de passarem a renda”. 

Os alunos “primeiro eles diziam um bocado de nomes feios com a gente, para depois 

começar alguma coisa”. 

Que tipo de cultura estava sendo imposta e quais estavam sendo negadas. Neste 

processo educacional, quando a fala, a postura e a liberdade de produzir sua própria 

subsistência eram negadas?  

Como afirma a professora, esses moradores em meados do século XX eram tratados 

como escravizados. Como já vimos o Bom Sucesso começou sua história bem antes desta 

data, talvez um século antes, viviam uma relação harmoniosa naquele território, onde 

afrodescendentes fixavam suas moradas e índios geralmente nômades, conviviam longe da 

proposta de exploração e acúmulo do capitalismo.  

A senhora natureza em toda sua imperiosa complexidade permitia a inteligência da 

natureza humana explorar dela todas as necessidades. A vida e a morte faziam parte das 

relações onde a destruição, o estado de submissão e o acúmulo não encontravam espaço, até 

quando chegaram os senhores Macedos e Coutinhos, aquele território de pessoas que já 

haviam fugido do “mundo cão”da exploração capital de moral desumana do período da 

escravização dos africanos e afrodescendentes no Brasil, alguns passaram a sentir e viver o 

que só haviam ouvido falar daqueles que chegavam fugidos ou com suas próprias alforria que 

em muitos casos não eram respeitados como pessoas livres mesmo tendo o Estado lhe 

concedido o “ documento de liberdade”. 

Este parêntese, compreendo, ajuda a refletir melhor sobre a relação da professora 

com os alunos, mesmo já sendo meados do século XX. Já na década de 1980, quando a 

palmatória ainda era aceita sem consideráveis resistências; o método aceito para educar 

mostra razões no processo histórico de certa forma particularizado no isolamento das 

especificidades vividas nas relações cotidianas desta continuidade. 
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As leis institucionais e éticas são feitas e expressas de forma única por códigos; 

congeladas em papeis e chips. A aprendizagem, em termos de mentalização de valores, 

acontecem de forma paulatina e em níveis variados; é aí que orientamos nossas reflexões 

procurando compreender os desencantos das reflexões sobre educação em pleno século XXI 

no Bom Sucesso. Século em que, a concepção de leis, vigoram  mais como direito a liberdade 

do que poder de mando.     

A educação do Bom Sucesso até a década de 1980 tinha por preocupação única, 

ensinar a ler, escrever e as quatro operações. O método aplicado não era questionado quanto a 

adequação ao objetivo proposto pela escola. 

A palmatória era aplicada como castigo para quem não respondesse corretamente às 

perguntas, tudo deveria está “na ponta da língua”. A lição e a tabuada o aluno deveria estudar 

para decorar e não errar nada na hora da argüição. Sem especulação por parte dos educadores 

e pais ou responsáveis dos educandos em torno do castigo, sobre o efeito do castigo no 

desenvolvimento da habilidade da leitura ou no exercício de memorizar. Esta cultura da 

disciplina da palmatória permaneceu na Comunidade de Bom Sucesso até a  

No tempo das aulas particulares, a escola resumia-se num local com uma professora 

e os alunos. Numa latada feita por bagaços de cana sustentados por quatro forquilhas e 

coberta de telha, fora da casa do pai de um aluno ou da professora, embaixo de uma árvore ou 

na sala da casa da própria professora. Na época da professora Preta as coisas funcionavam 

assim: ensinava até em duas salas de aula ao mesmo tempo, circulava entre um e outro 

ambiente para assistir aos alunos que se dividiam, isto acontecia quando a quantidade de 

alunos não cabia em apenas um desses locais, vinham alunos da redondeza além dos que já 

moravam no Bom Sucesso.  

A professora fazia o caderno, a carta de ABC, os livros, a tinta. A tinta era feita da 

casca de pau–ferro, de aroeira ou de ‘cabo do milho”e de palha roxa. Era botada para cozinhar 

até apurar, depois colocada no tinteiro. A encadernação do livro e do caderno era feita à mão, 

costurando com agulha grossa e linha. 

Na escola tinha uma cadeira de madeira com assento geralmente de couro, uma 

mesa, uma palmatória e banco que eram feitos da seguinte maneira: duas forquilhas de um 

lado e duas do outro, dois paus pregados na forquilha em posição atravessada, paus 

emborcados postos pela extremidade sobre os paus atravessados que estão sobre a forquilha. 

Quando as aulas eram dadas na sala da casa, botavam os bancos no pé da parede. 
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Cada aluno pagava um mês de escola. Acontecia de algum aluno que morava longe 

ficar hospedados na casa da professora enquanto estava no período das aulas. Comia, bebia e 

dormia sem pagar por isso às vezes tinha mais de um, aqueles que tinham dificuldade maior 

de acesso ao local.  

Não tinha férias nem feriados. O dever tinha que ser feito na própria escola. Os 

alunos passavam o dia todo na escola. Quando chovia as aulas eram dadas nas salas das casas. 

Os pais que não podiam pagar mais de um mês pagavam só o mês de maio. Neste 

caso, via de regra, a criança aprendia a soletrar. A única festa feita era a do dia das mães; 

passavam todo o mês de maio ensinando e festejando: cantigas de nossa senhora, poesias para 

as mães e canções de anjos. 

No dia da festa tinha comida para todos, se fazia necessário a cooperação geral, 

quem pudesse trazia açúcar, massa, algum ingrediente para fazer as comidas da festa; a 

professora pedia aos alunos para cada um trazer um ovo, para fazer bolo. Era tudo muito 

movimentado, trabalhoso, dificultoso mais como ainda dizem alguns ex-alunos, “era muito 

bom demais”. Tinha música, poesia e drama. 

O drama acontecia num palco, o palco era feito pela própria comunidade, assim 

como praticamente, todas as outras coisas deste lugar. A apresentação começava assim: boa 

noite senhora do drama/ que o drama já vai começar/ o drama é das minhas colegas... 

Normalmente, todos os alunos permaneciam freqüentando durante o período estipulado pelos 

pais e a professora. Ninguém desistia, nem faltava às aulas, os pais e a professora, não 

permitiam. Iam aprendendo a ler, escrever e a contar. Os pais ficavam interessados, cuidando 

para os filhos não atrapalharem as aulas com outras coisas. 

Tivemos o prazer de ter por depoente a professora Preta, que nasceu em 1935, e era 

professora por volta da década de 50/60. Estudou em aulas particulares com o mesmo tipo das 

aulas que ensinava: palmatória, ponto para decorar, livros e cadernos feitos em casa. Ela 

estudou no município de Nova Russas e não recebeu diploma. 

Sempre gostou de ler romances, não conheceu sua mãe e o seu pai morreu em 1954. 

Foi criada pela avó paterna. Já fez roupa a mão, hoje é uma profissional autônoma, costureira.   

Ela ensinou gente do Paranã, Bom Sucesso, Saco da Maria Sabino, Lagoa dos Neres, 

Cruzeiro e Paixão; no Bom Sucesso teve um total de 83 alunos de 8 / 10 anos, até 20 anos. 

Entre os que vinham de fora dos lugares citados e os da Comunidade, ensinava a todos a 

mesma coisa: ler, escrever e fazer contas. 
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Os alunos do Bom Sucesso segundo a professora, Preta, “primeiro eles diziam um 

bocado de nome com a gente, pra depois começar alguma coisa”. “lugar de gente bruta 

analfabeta”. 

Podemos notar o processo de superação da época da palmatória no Bom Sucesso, nas 

colocações de professoras profissionais que lecionam, ou já o fizeram do final da década de 

oitenta aos dias atuais. Elas depõem, reafirmando, ou particularizando frases como estas a 

seguir: ”Eu comecei a ensinar utilizando a palmatória: a palmatória não deve existir, mas não 

deve existir também tanta liberdade para os alunos”. De acordo com dona Didi, professora e 

líder comunitária na comunidade: “Falta interesse dos alunos e um melhor comportamento”. 

“É interessante que os pais participem mais na educação formal dos seus filhos”. “É difícil 

superar tanto desinteresse por parte do aluno, ele é muito desestimulado. O ensino brincando 

com jogos e músicas, parece que às vezes ajuda mais na aprendizagem do aluno, ele fica 

empolgado. Os pais acham que ensinar brincando é besteira, por outro lado, o aluno tem 

preguiça de ler e escrever.” 

Atualmente são muitos os questionamentos, em torno do ensino aprendizagem e da 

educação na Comunidade de Bom Sucesso. Pensa-se em novos métodos, na ajuda dos pais, na 

qualificação de professores, no material de consumo e no material permanente para uma 

escola e incentivo da secretaria de educação. Enfim, estão pensando pelas causas e não pelo 

efeito da educação. 

Como diz Montessori quando interpreta o pai da pedagogia moderna, Rousseou, “o 

menino é pai do homem”. É oportuno concluirmos, a criança aprende. 

Ao considerarmos esta relação no processo da aprendizagem, mais na formação 

humanas, nos deparamos com  questões das memórias. A história de vida do menino 

condiciona a formação do homem. E, vamos mais longe; o menino teve pais e avós, que 

também tiveram pais e avós, que incondicionalmente não lhe negaram suas lembranças seja 

por que tipo for de materialização, de representação. As lembranças invadem os espaços nas 

relações de convivência, objetiva ou subjetivamente. 

Daí, não considerarmos a afrodescendência como fator relevante à compreensão da 

educação, a cultura, a identidade, o reconhecimento e a valorização da história desta 

Comunidade, é incompreensível dentro de uma lógica racional deste contexto espacial e 

historicamente analisado em nossos estudos.  
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Transporte Quando uma pessoa adoecia, até bem pouco tempo, era levada numa 

rede, para chegar ao local onde tinha condições de pegar um transporte. Quanto mais 

longínquo o tempo, mais difícil era a situação de transporte, não era possível carro, por não 

existir estrada, depois de a estrada carroçal ser feita, ficou o problema da péssima condição no 

período do inverno, impossibilitando o trânsito. 

Antes desta estrada era só uma vereda onde passavam animais e pessoas a pé. O 

transporte que circulava dentro do sítio e depois do povoado de Bom Sucesso era feito com 

animais: bovinos, eqüinos, burro; além das pessoas a pé. Muita gente não possuía animal, 

estes costumavam caminhar léguas sozinho ou em companhia de outro(s), no sol ou na chuva, 

a noite ou de dia, para fazer compras ou revolver coisas. 

Facilitava bastante quem tinha um animal, é claro. O melhor para o transporte, eles 

explicam, é o burro, o cavalo cansa mais rápido, o jumento é menor menos resistente. Mas 

para o burro existir, precisamos do jumento e do cavalo; o burro é o cruzamento da égua (ou 

cavalo) com o jumento (ou jumenta). 

Na década de 1960 fizeram a estrada Bom Sucesso-Novo Oriente, mas todo ano tem 

que ajeitar com a máquina (tratrô). Há local onde a máquina é mais difícil e o serviço é feito 

manualmente, um trabalho braçal. 

Com a estrada, o carro de aluguel, a aposentadoria e as relações sociais e políticas 

entre o dono da terra e o agricultor as possibilidades de uso de transporte tornou-se mais 

democrática. 

Hoje com o esforço e com a responsabilidade do governo municipal para estender de 

fato o direito a educação à todos, a prefeitura teve que pagar um transporte escolar diário para 

deslocar as crianças e os adolescentes até a escola e depois trazê-las de volta. O benefício 

atingiu também aos jovens e adolescentes que cursam o segundo grau. 

Quando o inverno é grande a estrada fica estragada pelas águas, prejudicando a 

passagem dos transportes, interrompendo os processos socioeconômicos do lugar: alunos não 

vão à escola, relações comerciais entre Bom Sucesso e Novo Oriente são canceladas ou 

prejudicadas. Enfim, qualquer coisa que precise para ir e vir fica impossibilitada de ser 

realizado, ou às vezes enfrentam arriscando conseguir ou não e ainda ter que esperar se for o 

caso de o transporte ficar em berrado pelos buracos ou pedras deslocadas ou rios que 

transbordam.  
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Antes, a algumas décadas, ou mais no início do século passado, a situação de 

transporte era incomparavelmente pior em Bom Sucesso. O problema não girava em torno da 

estrada ruim, mas do peso que as pessoas tinham que trazer, a maioria delas não possuíam 

animais, daí tinham mesmo que enfrentar as dificuldades de vencer a distância naquele 

transporte; para comprar, vender, resolver problemas de doença ou qualquer outro tipo de 

coisa. 

Isto era sem dúvidas, uma situação que acarretava inúmeros e variados problemas no 

cotidiano de Bom Sucesso. Mesmo não esquecendo que em outros tempos esta Comunidade 

organizava sua vida mais internamente, dentro daquele espaço limitado, ainda assim, as 

pessoas mais antigas do local e aquelas que gostam de conversar sobre o passado dizem por 

uma só boca, hoje as coisas estão mais fáceis; antes era tudo mais complicado e mais sofrido, 

grande parte dessas coisas eles referem ou relacionam ao transporte.  

Política local, A busca de cidadania está mais presente, certamente porque o Estado 

está sendo mais ativo nas políticas públicas, no cumprimento de suas obrigações, pelo menos 

é o que se percebe nesta Comunidade. Quando podemos enumerar algumas: alguns (as) 

aposentados (as), o que a população leva muito em conta; banheiros, cisternas, agentes de 

saúde, bolsa família, transporte para estudantes, escola pública local. 

Afinal de contas, as necessidades, os problemas de um povo neste mundo de cultura 

e de economia capitalista, montado no escravismo, são tão políticos e econômicos quanto 

culturais. As políticas não respeitando às culturas causaram estragos irremediáveis, 

historicamente, mas a economia se mostra atualmente como conseqüente deste sistema, onde, 

via de regra, grandes riquezas ainda historicamente acumuladas imperam sob populações 

marginalizadas predominante de negros (as), afrodescendentes.   

Em vários segmentos da sociedade as pessoas optam por esquecer ou apagar 

cotidianos de vidas inseridas na conjuntura, na estrutura, desvalorizadas sob políticas 

impositoras, favoráveis antes de tudo á acumulação de capital. Daí criaram ideologias como 

justificativas para suas ações injustas, historicamente legais e aceitas dentro da estrutura 

econômica vigente. 

Para procurar se redimir de culpas historicamente escondidas, precisamos hoje expor 

questões antes negadas, mesmo diante de claras evidências como: o que foi a exploração da 

mão de obra dos afrodescendentes, o desrespeito à cultura e aos valores, os preconceitos 

decorrentes disso e a lutar para que eles não sejam preservados. 
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Praticamente tudo que vem do negro, começando pela palavra “negro”, ainda traz um 

peso histórico negativo nos cotidianos das vidas até dos próprios negros, evidencia-se este 

grave problema. O negro só tem motivos históricos para orgulhar-se do seu passado. 

Infelizmente as identidades culturais e os valores afrodescendentes ainda estão precisando 

serem resgatados e reconhecidos como preciosos para o desenvolvimento de uma humanidade 

mais digna, mais alegre, valorizando a natureza e a solidariedade. 

A região onde hoje está o povoado de Bom Sucesso, cujas terras pertencem aos 

Coutinhos e ao Chico Simão foi herança de Filomena, esposa de Miguel Gomes Coutinho, e 

de sua irmã Arcângela. Elas nunca moraram aqui. 

Os Coutinhos chegaram aqui nas pessoas dos filhos de Filomena: o Major Padre da 

Varginha, o Major Gomes da Pitombeira. Alfredo conseguiu tornar-se proprietário de terras 

no Bom Sucesso comprando terras de sua tia Arcângela. 

Com a chegada dos Coutinhos no Bom Sucesso, a população começou a aumentar. O 

pessoal vinha trabalhar para eles. Os Coutinhos formavam nessa época três famílias: a do 

Padre da Varginha, a do seu irmão, Antônio Gomes e a do Zé de Oiô, esposa de Francisco 

Coutinho que veio da Vaca Braba, município de Independência. Os três criavam muito gado. 

Eles, junto às suas famílias, respectivamente, costumavam ir para a serra passar o verão 

acompanhavam seu gado de ida ao pé da serra e também de volta ao sertão. Além do gado, 

eles criavam ovelha, carneiro, cabra, bode, porco. Estes para o consumo de suas famílias. Era 

uma pecuária de subsistência, exceto a do gado bovino. 

Contam os moradores, que na seca de 1915, houve muitos retirantes do Bom 

Sucesso. Os moradores que ficaram foram Antônio Pedro Sobral, Avelino, Felix, Manuel 

Rosa e Cosme. A vida estava muito difícil até para o Major Gomes e o Major Padre. 

Luzia Sobral da Silva nasceu no Bom Sucesso em sete de outubro de 1942, conta que 

sua mãe sofreu muito: ”tudo era muito difícil...”. Estas dificuldades se referem à falta de água 

e comida para se manter vivo, principalmente no período de seca na condição de morador. 

Quando Luzia estava com 17 anos, seu pai faleceu. Moravam na terra do Major Padre, 

trabalhavam na roça dele.  

 “O Major Padre assumiu a família de Luzia como se fosse o “segundo pai”: Ele fez 

o casamento de Luzia e também fazia os de outras moças” conta Luzia. 

Nestes casamentos que o Major organizava, eram assim, os esposos faziam uma casa 

de taipa dentro do terreno de Major Padre e viviam sob o regime de renda. Os casamentos 
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eram feitos em Quiterianópoles e Novo Oriente. Era organizado sob o comando do Major 

Padre da Varzinha, o Major Gomes não costumava interferir em nada, ou quase nada. Por 

volta da década de 1950, tempo ruim. Se ele dissesse tal hora aqui, ninguém podia 

desobedecer senão tinha castigo. 

Os moradores dos Coutinhos, todos eram negros. Quem trabalhava nas casas de 

farinha e engenho eram os negros. Desde a posse da herança das terras de sesmarias esta 

Comunidade passou a ser moradora dos “donos da terra”. Com o tempo eles foram 

comprando, passando a ser legalmente proprietários dos pedacinhos de terras onde vinham 

sendo construídas suas casas, a água e a renda continuam sendo dos donos das terras. 

Hoje as coisas, as relações sociais e mesmo econômicas mudaram 

significativamente. Os donos da terra trabalham bastante, a exemplo, o sr Chico Simão, 

trabalha de domingo a domingo, sem feriados, tem seus trabalhadores, alguns em relações de 

compadrio, mas, contudo isto, não por uma ou outra pessoa, mas pelo que está enraizado nas 

memórias e na história, é acentuada e incômoda a presença do preconceito e submissão 

cultural entre e sobre os afrodescendentes. Precisam acontecer ações afirmativas no sentido de 

que as políticas nesta comunidade proporcionem de fato cidadania dos bonsucessenses, 

minadorenses cearenses, brasileiros destes afrodescendentes que há séculos vêm sendo 

injustiçados e saqueados neste território. 
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Foto 1: S. Dantas, 2005. 

Paisagem: Onde se produz sobrevivência.. 
 

Foto 2: S Dantas, 2005. 
Cacto de destaque, entre cercas e flores. Espinhos que tecem, água da seca; identidade de luta do cearense. 
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Foto 3: S. Dantas, 2005. 
Pomar de onde os‘moradores’ colhiam  frutos para vender e render ao senhor da casa grande. 

 

 
Foto 4: Cunha Jr., 2005. 

Nas últimas décadas as casas de taipas dos moradores eram rebocadas. 
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Foto 5: S. Dantas, 2005. 

Casa de taipa ainda sem reboco, mas com sinais atuais como banheiro de alvenaria e antena parabólica. 
 

 

 
Foto 6: S. Dantas, 2005. 

Casa do Major Padre da Varzinha, mesmo sendo das primeiras décadas do século XX  já foi feita de tijolo. 
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Foto 7: Cunha Jr., 2005. 

Os tijolos do lado da casa registram a intenção da substituição da taipa. 
 

 
Foto 8: S. Dantas, 2005. 

Casa do seu Chico da dona Didi, os maiores proprietários das terras do Bom sucesso. 
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Foto 9: S. Dantas, 2005. 

Casa de farinha, até bem pouco tempo funcionou. 
 

 
Foto 10: S. Dantas, 2005. 

Alguns aspectos internos, o que resta da casa de farinha local. 
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Foto 11: S. Dantas, 2005. 

Almofada da renda de bilros. Dona Raimunda faz desde criança. 
Ela trabalhava para a casa grande do Major Padre da Varzinha. 

 

 
Foto 12: Cunha Jr., 2005. 

 Feira de domingo, Novo Oriente, Centro. Entre esta e a comunidade do Bom Sucesso sempre existiu intima 
relação na compra e venda. 
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Foto 13: S. Dantas, 2005. 
O porco continua sendo uma alternativa na alimentação, banha para tempero, e até festas locais. 

 

Foto 14: S. Dantas,2005. 
A produção doméstica de galináceos  nunca aconteceu em grandes quantidades. Os ovos nos tempos ‘antigos’ só 

davam para garantir o pão-de-ló da casa grande.   
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Foto15: S. Dantas,2005. 
As crianças dos ‘donos das terras’ geralmente tinham ama de leite, depois passavam a tomar leite de cabra.  

 

 

Foto 16: S. Dantas, 2005. 
Em nenhum tempo houve fartura de carne de gado para os afrodescendentes. Estes só costumavam comer  desta 

carne quando um animal morria acidentado ou mesmo de doença. 
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Foto 17: S. Dantas, 2005. 

Primeiro foi a lenha, deepois o carvão passou a ser o combustível para cozinhar os alimentos. 
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Fotos 18 e 19: Cunha Jr, 2005. 

Tijoloas feitos no local, tentativa que não vingou.  A base das construções locais ainda é a taipa. 
A lenha para a construção de casas e, de cercas, entre outras tantas utilidades no cotidiano desta comunidade  

está cada vez mais escassa. 
 



154 
 

 
Foto 20: Coleção particular dos moradores, 2005. 

Major Padre da Varzinha fez questão de ser fotografado já no final da sua vida com dois de seus fiéis jagunços, e 
que estes ficassem ajoelhados e com seus bacamartes. 

 

 
Foto 21: Cunha Jr, 2005. 

Primeiras estacas. Nas mesmas terras onde o Major Padre tripudiava, os afrodescendentes ajudam a construir 
junto ao projeto São José  o Centro de Cultura Negra. 
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Foto 22: Cunha Jr, 2005. 

Crianças da comunidade posam no Centro de Cultura Negra em construção,  
 

   

 
Foto 23: Cunha Jr. 2005.  

O barro e o alumínio estão na féria do Domingo, assim como nas casas das populações do Novo Oriente. 
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Fotos 24-28: S. Dantas, 2005 
Peças da casa do Major Padre da Varzinha. Peças geralmente importadas de Portugal. 

 



157 
 

 
 

Foto 29: S. Dantas, 2005. 
Junto ao feijão de corda,  o milho serve  para o consumo local e quando dá, para comercialização. 

 

 
Foto 30: S. Dantas, 2005. 

O cavalo ajudou a superar dificuldades desde os primeiros tempos desta história, mas sempre pertenceu a uma 

minoria. 
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Foto 31: S. Dantas, 2005. 

Os jumentos assim como os burros eram de significativa presença. Desbravaram e seguiram caminhos que hoje 

são percorridos pelas motos que aos poucos os vão substituindo. 
  

 
Foto 32: S. Dantas, 2005. 

O tratô de aluguel dá folga a muitas enxadas. 
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Foto 33: S. Dantas, 2005. 

Cacimbão: Fonte de água para consumo doméstico. 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 34: S. Dantas, 2005. 
Olho d’água:  Água muitas vezes é escassa. 
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 Foto 35: S. Dantas, 2005. 

Projeto de cisternas: Recolher e armazenar água da chuva é um alívio para o período da estiagem.  

 

  
Foto 36: S. Dantas 2005. 

Bruxinha de pano: Este tipo de bonecas não era para todas as meninas; ainda hoje há quem confeccione no local, 

por encomenda. 
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Foto 37: S. Dantas, 2009. 

Centro de Cultura Negra. 

 

4.3 Minador 

Há séculos nas terras que hoje é o Minador se faziam histórias levadas ao vento, por 

um nomadismo milenar de povos que vinham, saíam e eram chamados de selvagens. Esta 

comunidade tem como particularidade, ser composta uma única e grande família, que vive 

isolada numa perspectiva cronológica dos centros urbanos próximos e distantes, fato este 

corroborado pela com a localização geográfica. Localiza-se na Serra Grande, Município de 

Novo Oriente/CE.  

No contexto das relações das políticas contra o escravismo e de políticas regionais do 

coronelismo e do cangaço, os espaços locais eram ocupados desatando um processo de 

transformação da paisagem local, que passavam a ter fronteiras e sentidos político e 

econômico.  

No final do século XIX  para o início do século XX, nascia uma comunidade negra, 

submetidos à harmonia da natureza bruta, mas procurando livrar-se das remanescências do 

escravismo. Extraiam da terra suas condições de existência, sempre intimamente ligados ao 

meio ambiente e usufruindo, mas também enfrentando sérias dificuldades nesta relação, 

“natureza / humanidade”.  
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A construção humana é fruto do trabalho, utilizando “material” que temos na 

natureza. O acúmulo de experiências, as descobertas, as técnicas, formam um mundo mais 

complexo. A paisagem vai deixando de ser natural, tornando-se cada vez mais uma 

construção da humanidade. 

O Minador, assim como muitas outras comunidades, cearenses e nordestinas, não se 

utiliza da herança tecnológica da sociedade humana, pelo menos de maneira significativa a 

mudanças no cotidiano da população local. Até bem pouco tempo isto era mais afirmativo 

nesta localidade, pois as maiores transformações (eletricidade, televisão e transporte) 

chegaram recentemente. Percebemos bem isto quanto mais penetramos em sua história que  

nasce  com  o começo família13 de grande prole.e. 

A comunicação, a relação e o vinculo com outros espaços no processo desta história 

foi insuficiente para significativas transformações. Daí os instrumentos, os objetos para 

atenderem às necessidades básicas de cada família, até por volta de 1970 no Minador, eram 

feitos, de um modo geral, pela própria família de acordo com a necessidade de uso e a 

condição de construção. 

Nas últimas décadas, as coisas vêm tomando outros rumos. A presença de políticas 

públicas no Minador é demonstrativa de contatos desta comunidade com segmentos que 

paulatinamente vem subtraindo carências pelo uso da tecnologia da sociedade humana, como 

beneficiamento de fato e de direito nesta comunidade. 

Mas ainda está longe de o Minador ajustar-se ao modelo de sociedade ideal, 

convencional, ocidental atual; paisagens do ambiente local retratam o quanto ainda predomina 

o distanciamento deste local com o este tipo de mundo. Mulheres e homens compõem as 

paisagens de seus cotidianos de forma específica, predominando seus materiais e 

inteligências.   

A fauna, a flora e o relevo ainda são decisivos nas relações cotidianas de produção da 

sobrevivência. Apesar das transformações ocorridas pelo aumento da população e a venda de 

parte das terras, a base da sobrevivência do Minador, continua sendo a agricultura.       

Houve o desmatamento para fazer novas roças. Essa derruba das matas,  afastou as 

caças. Antes as onças vinham pegar os bichos nos quintais das casas. Hoje tem onça mais para 

                                                 
13 Uma grande família, a família de Pedro Francisco Sales com São Pedra, primeira esposa, e Maria Alexandrina 
de Nazaré, segunda esposa, teve uma prole de onze filhos: nove mulheres e dois homens. Daí a história foi 
acontecendo. 
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o lado do Piauí. Aparece ainda, mesmo em menor quantidade alguns animais que  são caçados 

como o peba, o tatu bola, a cutia, o veado e algumas aves. 

Cada ”caça tem seu segredo”. O veado anda lento, mas quando percebe o homem, 

corre muito rápido, só é pego por cachorro ou por cavalo de vaqueiro. O cágado só é visto no 

inverno. O queixado, o porco e o caititu, carne deliciosa são da mesma família, com paciência 

e insistência o caçador, com a ceva, ou a armadilha apropriada, consegue voltar para casa com 

o almoço do dia seguinte, com alguma destas presas, sim porque, de fato este homem e 

raramente mulher é mais um predador(a), do que um caçador(a). Pegam o animal que caçam, 

para o almoço ou para o desjejum. 

Os animais, as plantas e o espaço acidentado locais; sem muito esforço para 

perceber, notamos que estão, cada vez mais, passando para o plano das memórias, dos 

ancestrais, pois o desmatamento causou uma perda muito séria neste ambiente. 

A destruição da paisagem local vem acelerando mais rapidamente com o passar dos 

anos. Pela necessidade de ocuparem cada vez mais as terras com roçados. O número de 

pessoas aumentou inversamente proporcional a quantidade de terras para roça. 

A situação já se encontra num estado em que, os moradores precisam estar buscando 

terras para plantar em outras localidades, das proximidades no Ceará e no Piauí. Plantam 

fazendo acordos proporcionais à quantidade que foi produzida; variando entre seis e doze por 

cada saca produzida; aluguel da terra por tempo determinado. Cada acordo tem suas 

particularidades, não se percebe uma unidade, um sistema organizado legalizado para todos 

sob as mesmas regras; cada acordo tem suas subjetividades. Assim os acordos giram em torno 

de lucro, tipo do inverno e até amizade.  

Por conta destas relações que são freqüentes e necessárias; a localidade do Minador 

vai se permitindo um número maior de casas do que no passado, quando a subsistência era 

produzida exclusivamente na comunidade e pela comunidade, numa relação direta com a 

natureza. A ação humana na transformação da paisagem local era lenta. A natureza era mais 

forte perante a ausência do trator, da estrada, do número de pessoas, da quantidade de casas e 

de tantas outras muitas coisinhas ligadas direta ou indiretamente às citadas. 

Mesmo diante de tantas agressões á natureza ainda Minador ainda encanta de 

maneira exuberante aos olhos de quem quer ver. As serras, com seus altos e baixos desenham 

irresistíveis paisagens para contemplações. O som do canto dos pássaros, acompanhados da 

suave brisa que balança as folhas de arbustos nativos e árvores introduzidas na paisagem, 
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proporcionam um fundo musical relaxante; resultando numa musica agradável a qualquer 

pessoa sensível a este tipo de coisas. 

O sol geralmente forte no verão de céu limpo não acanha pessoas que circulam, os 

homens costumam usar chapéus e blusas de mangas compridas; as mulheres muitas vezes 

nem isso ou a maioria de vezes. 

Existem animais que circulam praticamente livres, não são todos os tipos de animais 

que são caçados: o urubu, a jia, o soim, a coruja, alguns passarinhos, cobras entre outros, não 

se comem. Só com raras exceções em secas muito grandes como as de 1915 e a de 1932. Em 

secas como estas, o que vale é conseguir passar o período da seca, não dá para escolher, a 

questão é sobreviver.  

No Minador temos ninhos de urubus que estão nas pedras mais altas, nas divisas com 

outros povoados como Cavaco. O gavião ainda pega pintos nos quintais das casas; o canto da 

coruja é desagradável à comunidade, há muita gente nesta localidade que justifica: é 

agourento; o soim pula entre as árvores e corre nas estradas chamam atenção de algumas 

pessoas querendo pega-los para domesticá-los.   

Na fauna local temos uma variedade de passarinhos: em maior quantidade juruti e 

nambu mais raros nos meses de junho, julho e agosto a avoante aparece.Temos codorna, 

cordonice, seriema e jacu encontramos também  a rolinha, o galo campina, o sabiá e o canção. 

Como vemos, apesar das perdas, o Minador ainda tem uma fauna. 

As famílias costumam criar em pequenas quantidades um ou outro animal; entre eles: 

galinha, pato, peru, ovelha, cabra, porco, gado bovino. O cachorro é muito comum nas casas 

de um modo geral. Antes pela caça, hoje, porém a grande maioria dos cães da localidade não 

são caçadores. 

É fácil aparecer rato, entretanto as baratas não aparecem em quantidade relevante, às 

vezes encontramos escorpiões nas paredes das casas e de tempos em tempos barbeiros nos 

galinheiros, muriçocas não são em grande quantidade. No inverno, aparecem muitos 

bichinhos. Os sapos arrumam ao cair da noite uma incansável orquestra; os vaga-lumes voam 

dando a impressão de serem pequeninas  estrelas saltitantes; os grilos cantam; as cobras 

parecem mais animadas com as matas verdes; enfim no inverno, a vida parece mais presente, 

mais alegre. 

Flora. Na flora natural do local temos atualmente, apesar das queimadas, das roças e 

das casas, uma considerável vegetação de arbustos. As árvores maiores do local foram muito 
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castigadas pela utilização nas necessidades domésticas (construções de móveis, de casas). 

Podemos encontrar os seguintes paus ou madeira: marmeleiro, sabiá, mororó, aroeira, angico, 

cedro, imburana, canafista, catingueira, jurema, miolo de negro, mandacaru, pau’darco, cipó, 

cabaça, coité, pau-ferro, mufumbo, jatobá, oiticica, juazeiro, jacarandá, jacaré, murta, 

cambuim, mirindiba, marfim, canela de velho e canela braba. 

Geralmente são mais utilizadas nas atividades domésticas madeiras locais como o 

mororó e a catingueira na fabricação do carvão; o imburana, o cedro e a canafista para fazer 

portas;  mandacarú produzir a colher de pau e pau’darco  para fazer a foice; na construção de 

casas  são utilizadas ‘madeira de lei’, como dizem, ‘as melhores’ se faziam as linhas, agora 

não são mais encontrados na comunidade. Madeiramento para fazer casas, portas, cercas, 

utensílios como os cabos de ferramentas, com pau d’árco; mandacaru para fazer colher de 

pau; cabaça, levar água quando iam para a roça ou viagens distantes, coité utilizar como bacia 

entre inúmeras utilizações. A flora no local foi sendo transformada e usada. 

Quanto mais foi se sendo explorada a flora de igual proporção acompanhava a fauna; 

os animais sem seu habitat natural foram fugindo, diminuindo as prezas para caças de relativa 

fartura em termos passados. Como essas modificações da fauna e da flora, aconteceram com o 

relevo desmoronamentos de pedras soltas, com menos vegetação para segurá-las quando 

batem as chuvas, às vezes, correntes de água arrastam o que tem na frente. As constantes 

queimadas com os trabalhos das coivaras, por vezes, têm provocado incêndios que tem 

contribuído significativamente para o empobrecimento da terra. Mediante todas essas 

alterações neste ambiente ainda temos, lindas paisagens de natureza bruta ou produzida por 

uma população que usufrui basicamente da terra para produção da sobrevivência. 

Ar puro, alimentos produzidos sem agrotóxicos, ausência de poluição sonora, 

animais da mata: pequenos mamíferos, répteis, alguns pássaros e muitos passarinhos; dos 

animais domésticos para consumo ou de estimação todo este panorama combinado aos 

modelos das casas, aos costumes, às conversas e à coragem de viver cotidianos de lutas, para 

tirar da terra o sustento, comendo os frutos diretamente da terra, ou vendendo um pouco para 

subtrair necessidades.  

A cabaça e a coité ainda são usadas apesar de a garrafa plástica de refrigerante pet, 

bastante utilizadas como utensílio doméstico, elas estão muito bem quistas entre os que usam, 

há os que dizem que os recursos naturais superam o artificial, e o motivo da troca, é a raridade 

cada vez maior das coités e das cabaças, isto pelo menos quando se trata da levar água para 
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beber na roça; por que a água fica fria, melhor de beber, até mais bonito e mais confortável de 

levar,  há controvérsias. 

O problema de cada vez menos cabaças e coités é que não se costuma plantar como 

antes, e as que têm não dá para suprir a todos. Enfim, a garrafa pet está mais fácil de 

conseguir, daí a utilização do recurso natural que antes era comum a todos diminuiu 

significativamente. Enfim vai ficando na lembrança servir como bacia e recipientes 

domésticos e principalmente levar água friazinha, para beber no roçado. Os mais jovens se 

importam menos pela utilização dominante das garrafas pet. 

Contemporâneo a isto, coisas aconteciam de maneira diferente. Políticas de relações 

numa nova ordem de poderes, valores e verdades redimensionavam histórias de vida. Antônio 

Cordeiro, proprietário oficial destas terras, no final do século dezenove pelo usufruto da 

propriedade privada, direciona o começo de uma nova história nesta localidade.  

O povo mais velho ouvia falar que estas eram áreas de caçada dos índios Gamelos14, 

não paravam neste lugar, mas caçavam muito nele. Depois, já no começo do século passado, 

quem mandava nesta região eram os cangaceiros e o dono destas terras era Camilo Rocha da 

família dos Coutinhos. 

Antônio Soares de Melo (Antonio Cordeiro) filho de Martiniana Soares de Melo e 

Antônio Gicude Coelho comprou e fixou-se nessa localidade, o Minador. Casou-se com Luiza 

Tereza do Bomfim, mulata meretriz de São Miguel do Tapuí, Piauí. Ela  trazia seu filho, ainda 

criança, Pedro Francisco de Sales, que passou a ser conhecido como Pedro Cordeiro; adotado 

por Antônio Cordeiro. O pai biológico conhecido como "negro velho Borá" "negro puro e 

valente”, pelo que se sabe, continuou no Piauí.  

Eram moradores do Minador, trabalhando para o dono da terra, os índios Francisco 

Carlos de Araújo, casado com Maria das Chagas Oliveira, meretriz do Ceará da fazenda 

Alegre e Abílio Carlos de Araújo, casado com Antônia Pedrosa da Mota. Vitor Pedrosa de 

Sousa e Ana Mota de Sousa. Na década de 1940, eles moravam no Minador, saíram da 

localidade sem deixarem descendentes.  

Antônio Cordeiro tinha muito gado, mas na seca de 1932 morreu a maioria. Pedro 

Cordeiro foi o único herdeiro da Fazenda Minador, administrava tudo com muita firmeza, 

cuidava rigorosamente de tudo em cada detalhe. Não interessava ouvir opinião de ninguém 

nem dava explicação do que fazia. Era um homem muito respeitado em toda região, excelente 
                                                 
14 O índio Gamelo usava a cabeça quase pelada, apenas um pouco de cabelo na parte superior da cabeça. 
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atirador, não existia ninguém para batê-lo. Matava pássaros voando, era um caçador de onças, 

dizia-se que ele só gostava de matar a onça bem de perto, olhando nos olhos de preferência. 

Caçava com espingarda que ele mesmo montava: fecho, ouvido e coronha de madeira para 

botar o cano da espingarda.  

Nessa época as onças vinham nos quintais das casas, tinha muita caça. Com o 

desmatamento, pela necessidade de fazer mais roças por conta do aumento da população 

local, descendentes de Pedro Francisco de Sales15, Pedro Cordeiro as caças foram em sua 

maioria embora.  

Pedro Cordeiro passava dias caçando fora, ia longe, às vezes era chamado por 

fazendeiros para pegar onça. Quando decidia alguma coisa: o que queria, como queria; não 

tinha discussão. Entre caçador, cangaceiro e dono de terras circulava a atuação autônoma de 

Pedro Francisco de Sales. 

O dono, herdeiro das terras, senhor Pedro Francisco de Sales, o fundador da 

comunidade possuía um maior número de bens materiais. Como era caçador de onças, 

excelente atirador, e encontrava-se também no status do grupo dos chefes de cangaceiros, 

possuía várias armas de fogo: cravinorte, garrumcha e beste, seu transporte era o cavalo; tinha 

burro e jumento, roupa de couro e de tecido, possuía várias ferramentas.    

Seu fogão de ferro era a carvão. Não tinha luxo de coisas importadas, “requinte” de 

fazendeiros proprietários e grandes criadores de gado da época, sua casa era feita de taipa. 

Seus pertences eram utilidades que lhe proporcionava maior conforto em relação aos seus 

pares. 

São Pedra, irmã de Antônio Cordeiro, casou com Pedro Cordeiro com quem teve 

quatro filhos. Seu esposo pegou uma menina de onze anos e passou a conviver com as duas. 

Algumas vezes elas não se davam bem e ele batia nas duas. São Pedra morreu sozinha na 

estrada do Minador, defecando sangue.  

Maria Alexandrina de Nazaré, a segunda esposa, teve sete filhos: seis mulheres e um 

homem, para os quais foi dividida metade das terras do Minador e aí ficaram morando. Os 

filhos de São Pedra Cordeiro não ficaram, apenas uma viveu um tempo na comunidade.  

                                                 
15 Pedro Francisco de Sales conhecido por Pedro Cordeiro. Foi o primeiro herdeiro destas terras, embora tenha 
sido adotado de fato mas não de direito, ganhou as terras do Minador e o nome Cordeiro do pai adotivo, como as 
pessoas passaram a conhecê-lo, mesmo não acontecendo em registro civil. 
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Quando moravam com os pais, as filhas de Alexandrina produziam toda a 

subsistência da família. Pegavam água, plantavam legumes, cuidavam dos animais, faziam 

cercas, faziam comida, ajudavam na construção das casas de taipa e procuravam providenciar 

utensílios domésticos, como: cabaças, alguidares, panelas de barro, potes, colheres de pau; 

dona Alexandrina, a segunda esposa fiava, tecia, confeccionava roupas e redes, fazia crochê 

para família, não era muito freqüente sua ida à roça, tinha problemas respiratórios. 

Pedro Cordeiro tinha dois filhos, o caçula nunca gostou de trabalhar na roça. O pai o 

apoiava, não forçando a fazê-lo, bastava o filho mostrar as mãos, marcadas pelo instrumento 

de trabalho para que tivesse a permissão de largar o trabalho e voltar para casa.  

As filhas de Alexandrina casaram e tiveram filhos, netos e bisnetos; os casamentos 

aconteceram entre famílias. Três filhos de Eduardo Alves Ferreira e Antônia Soares da Costa 

casaram com três filhas de Pedro Cordeiro e Maria Alexandrina de Nazaré. Todos ficaram 

morando no Minador. Os filhos, uns foram para São Paulo, outros para o Piauí e outros 

lugares. Mas uma boa parte ficou mesmo no Minador. Fazendo essa história que já conta 

quatro gerações de uma comunidade que é na verdade uma grande família afrodescendente. 

Hoje se ouvem depoimentos de jovens que não pretendem casar entre os familiares da 

comunidade. Como vem acontecendo há tempos.  

As terras, cada vez mais, menores para roçar, criar e morar uma população que 

crescia muito, proporcionalmente, para cada família, surgia mais de vinte famílias. Uma 

população, majoritariamente, de descendentes de negros africanos escravizados, por isso é 

ainda hoje tratada com preconceito. Quando chegamos para iniciar nosso trabalho de pesquisa 

do processo de construção da história local, ouvíamos coisas como: ”Por que vocês vão gastar 

tempo com aqueles negros do Pé da Serra?”. Eles são perigosos. Compreendemos que a vida 

em contato direto com a natureza primitiva não é fácil, os esforços sem desculpas resultam 

na compensação da subsistência. Foi assim que se construiu o cotidiano na comunidade do 

Minador.  

A mercê da natureza bruta, o minadorense convive com um relevo acidentado e 

pedregoso, um clima que não excluí a seca e uma vegetação de arbustos, com árvores que tem 

madeira boa. Principalmente nos tempos mais longínquos, a seca resultava em calamidade 

generalizada de conseqüências assombrosas à população indefesa. Somando a isto a 

particularidade da negritude exige a superação de um triplo isolamento: a rigidez da natureza 

bruta, a dificuldade de comunicação e transporte e o preconceito da cor da pele. Foram itens 

decisivos da situação desta comunidade, até 2005 sem energia elétrica, as condições de 
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transporte durante boa parte do ano às vezes causam completo isolamento da comunidade 

com o Centro da cidade.  

Com este trabalho de resgate da memória desta localidade nos propomos a assumir 

uma nova posição na história em nossa comunidade, o que concorda com empolgação e 

disposição, o então presidente do Conselho Comunitário de Pequenos Trabalhadores Rurais 

do Minador, Pedro Sales demonstra interesse e com bastante disposição na luta de conhecer e 

valorizar sua identidade, de um verdadeiro líder, que trabalha por sua comunidade ao 

valorizar o espaço/tempo ocupado pela minadorense, na história dos negros no Ceará..  

A atividade básica para produzir o sustento da comunidade era e ainda é, a 

agricultura de subexistência. Outras atividades foram surgindo com o tempo como viagens 

para trabalhar em São Paulo, uns ficaram morando lá, outros voltaram trazendo ferramentas 

para trabalhar no local: fazer porta, móveis, e outras coisas de uso pessoal ou doméstico. O 

que de mais sério foi trazido de São Paulo para o Minador foi a religião Evangélica, este fato 

transformou radicalmente o cotidiano desta comunidade, em menos de dois anos o cotidiano 

tomou outro ritmo. Com proibições que se justificam pelos dogmas da nova igreja adotada na 

localidade. 

A igreja evangélica sempre fez suas reuniões no prédio da escola Pedro Francisco 

Sales, que até hoje continua sendo a única da localidade, no tempo em que as aulas eram 

dadas embaixo de uma mangueira, a religião local era a católica. Missas campais ou na igreja 

do Centro de Novo Oriente. 

As aulas que eram dadas embaixo da mangueira passam a ter seu espaço próprio a 

Escola Pedro Francisco de Sales. O espaço dessa escola é o local também onde até então, 

funcionava para abrigar reuniões do conselho comunitário de pequenos trabalhadores do 

Minador, os cultos religiosos, as reuniões para realização dos projetos de revitalização da 

cultura negra, entre outras reuniões da comunidade, todos seguem para este importante espaço 

que recebeu o nome de alguém que podemos dizer que foi a gênese desta comunidade. 

Os “negros do pé da serra”, como costumam denominar o pessoal do Novo Oriente e 

localidades próximas, contam histórias fantásticas, envolventes da saga da construção do 

Minador, admirável comunidade localizada numa parte da serra, cuja paisagem faz jus ao 

povo que a habita. E agora com a construção de um Cento de Cultura do Projeto Revitalização 

da Cultura Negra a comunidade ganhou um novo espaço e novas possibilidades de ações, é 

interessante ativá-los. 
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As permanências as mudanças e o novo, difícil separar Para entender a história 

cultural entramos no cotidiano da comunidade considerando o tempo na localidade; suas 

permanências, mudanças e o novo se entrelaçam de tal maneira que se torna impossível 

compartimentar o que ficou, do que mudou e do que apareceu. 

Contam que no tempo de Antônio Cordeiro tinha água no Minador; as águas do olho 

d’água destas terras sumiram depois de sua morte , ou melhor, a que ficou não dava nem para 

matar a sede dos passarinhos. Maria Alexandrina de Nazaré fez promessa à santo Isídio para 

que as águas do olho d’água voltassem. 

No começo do século passado era costume local plantar mandioca e fazer farinha. A 

farinhada acontecia no próprio local, as funções eram divididas. Para a farinha ser feita 

dependia de várias pessoas: três para arrancar, seis para descascar, dois para carregar, um para 

prensar e o outro para torrar, normalmente estes eram os números, com poucas variações de 

quantidades. Era um processo muito trabalhoso, demorado e dispendioso desde a espera pela 

mandioca até chegar o final. 

Mesmo assim era animado, deixou saudades; os depoimentos revelam nas 

expressões, nas palavras, que vêm das lembranças, o quanto foi significativo à socialização 

que aconteceu nos momentos do processamento da farinha e também goma, carimam  e as 

especiarias que se faziam com a massa de mandioca: tapioca, beiju seco, bolo.    

Além da mandioca, plantavam: mamona, fava, feijão, arroz, milho, amendoim e 

outras às vezes sim, às vezes não, como: jerimum, melancia, mamão; algumas famílias faziam 

suas hortas. A fava era plantada nas baixadas quando o inverno era ruim e nas quebradas 

(entre pedras) quando o inverno era bom o amendoim nunca era produzido em grandes 

quantidades. 

As coisas eram feitas devagar, quase sempre estava faltando matéria-prima (água 

principalmente), ferramenta; faltavam condições para uma boa produtividade. Praticamente 

todas as necessidades da comunidade eram supridas pela produção dela própria. Apesar de 

tudo ser muito primitivo, o que contribuía para as produções não tem muito excedente, mas 

com o inverno bom tinha fartura, dando para guardar ou vender um pouco. O pequeno 

excedente vendia ou trocava para procurar suprir as necessidades como: sal, fósforo, 

querosene, calçados, roupas enfim, compravam o que fosse mais urgente.  

Quando os “contatos com a cidade” eram ainda quase inexistentes, as crianças 

costumavam andarem nus e descalços, meninos e meninas maiores às vezes não tinham uma 
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roupa, vestiam roupas improvisadas de coero, para irem buscar água. Os tamancos eram feitos 

só para mulheres e homens. Eles eram feitos de madeira, o rosto de couro e pregados com 

taxas. Nem todos os adultos tinham tamanco.   

Em um passado mais recente, alguns minadorenses saíram da comunidade, para 

trabalhar, em terrenos próximos onde faziam e ainda fazem vários tipos de acordos para 

poderem plantar; no Novo Oriente-Centro e até em outros Estados, como São Paulo, Piauí, 

em busca de emprego; embora as necessidades ainda fossem muitas, passaram a comprar 

roupas, calçados e muitas outras coisas como: utensílios domésticos, instrumentos de trabalho 

no Novo Oriente; a farinha que antes era produzida no local passou a ser mais vantagem 

comprar na Feira mesmo pagando a passagem ainda se tornava mais barata.      

A atividade das mulheres, desde o início do século vinte no Minador, constituía-se, 

principalmente, do trabalho doméstico, cuidar das crianças, pegar água e cuidar do roçado. 

Apesar das muitas atribuições domésticas e de tantas outras tarefas a cumprir, algumas 

mulheres conseguiam arranjar tempo para aprender a fazer bordados, crochê, e renda. 

Inclusive, algumas empreenderam  até mais tempo com estas atividades artesanais. 

Temos exemplos de mulheres agricultoras, há um tempo mais distante, que 

conseguiram comprar sua máquina de costura com o dinheiro do seu trabalho na roça; assim 

dava para fazer uma e outra peça de roupa por encomenda, e mais, concertos e remendos. 

Sacos de açúcar, feitos de algodão, sacos de estopa e os tecidos: Riscado Ceará, 

Chita estampada, por volta de 1940, eram comprados em Crateús depois no Novo Oriente. 

Para confeccionar roupas não era fácil as dificuldades de adquirir tecidos, o tempo de 

mulheres da agricultura e a habilidade para coser, no Minador nesta época justificam à 

raridade deste produto. 

As roupinhas dos bebês, quando tinham, eram feitas de uma peça mais macia e velha 

da mãe, era comum apenas enrolar o bebê com a roupa que era simplesmente cortada em 

pedaços de panos (cueiros). Para fazer as redes dos recém-nascidos o pano era comprado no 

Novo Oriente e as próprias mães faziam. Em tempos idos, possuir rede ou cama não era para 

todos, era fácil alguém dormir no chão de barro batido. 

Hoje as roupas, apesar das dificuldades da circulação da moeda, sempre são 

compradas feitas por preços que vale mais a pena do que comprar o pano e ainda gastar tempo 

para fazer em máquina de costura antiga, lenta. Mesmo assim são feitos ainda muitos 
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consertos de roupas em casa, aproveitando aquelas  com problemas,  muito boas ainda para 

usar quando for trabalhar no roçado. 

As crianças a partir de 5 e 6 anos de idade até poucas décadas passadas já 

começavam  acompanhando os pais a serviços mais leves; como por exemplo, a cata de 

mamona e de algodão: no plantio e colheita de legumes eles ajudavam nas ações mais leves. 

Mesmo contando com tantas atividades, praticamente todo o tempo da comunidade do 

Minador era dedicado ao trabalhado da roça; os homens costumavam caçar, algumas mulheres 

chegavam a ir também, no tempo em que a caça era abundante. 

 O homem com seu cachorro, uma cerva, uma armadilha e uma espingarda; 

utilizando-se de alguns ou de todos estes instrumentos ainda precisava de um indispensável 

elemento, a coragem, coisa que se percebe geralmente de sobra na história destes caçadores. 

Enfrentavam a noite sem nenhuma proteção, os perigos naturais, a dureza da natureza bruta e 

os mistérios da noite, expunham estas criaturas a situações, muitas vezes difíceis ou 

inexplicáveis. Surgiam histórias em torno das caçadas quando ficavam nas conversas nos 

terreiros em frente das casas. 

Plantando, caçando, produzindo utensílios para trabalho doméstico, para roça ou para 

caça, além de roupas, móveis, casas, cercas, cuidar de aves, criações ou porcos, temos muito 

presente neste lugar a saga da água.  

Nas ações do dia a dia, adquirir água para o consumo doméstico tem sido uma luta 

que tem exigido um considerável esforço, hoje bem menor, se compararmos ao passado mais 

distante. Quando não tinha cacimbas, ou quando tinha e esta secava; os olhos d´àgua  não 

tinham água, não tinha cata-vento e nem se sonhava em cisternas. Os minadorenses 

precisavam ir pegar este necessário liquido nas localidades “próximas” como Bom Jardim e 

Cavaco.  

As mulheres colocavam ródias para forrar a cabeça aliviando um pouco, a dureza 

com a cabeça protegida. Os homens normalmente carregavam água nas cargas, nos burros ou 

jumentos o que era distribuído em dois jacás, cada jacá pegava duas cabaças; carregavam 

também em latas penduradas em cada lado de um pau que era posto no ombro forrado. 

O jacá era geralmente comprado em Crateús ou no Novo Oriente. As cabaças, 

também utilizadas na cozinha, como a coité, eram conseguidas na própria comunidade. A 

cabaça pequena e a coité eram utilizadas para servir água. As cabaças maiores, cortadas ao 

meio, conhecidas por cuia, serviam para lavar roupas; eram também conhecidas por cumbuca. 
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O balaio feito de taboca ou de taboca e cipó, produzido na Serra Grande fora das 

fronteiras do Minador foi bastante utilizado no passado. 

Por meio dos utensílios necessários para o trabalho, a produção da subsistência, o 

minadorense mostra sua criatividade. Na comunidade do Minador são expostos nas paredes, 

no telhado, no chão, do lado de dentro da casa ou nos terreiros os mais diversos objetos, 

instrumentos que são expostos a gosto nos ambientes de variadas formas, construindo, 

retratando, revelando muito do cotidiano do existir minadorense. 

As casas eram quase sem mobílias, os utensílios domésticos em geral: as Panelas, 

colheres, pratos, facas faltavam. As crianças serviam-se coletivamente em alguidás grandes de 

barro, geralmente, comiam juntas e muitas vezes sem utilizar colheres. O barro local foi 

testado na confecção de utensílios domésticos,  mas  não era  bom, as coisas  rachavam e 

quebravam facilmente. 

A bilheira, muito comum na comunidade, é um suporte para colocar potes de barro, é 

coberta por toalhas de renda, bordada, colorida ou com barras de crochê, não são feitas no 

Minador, encontramos na feira do Novo Oriente. 

Carpinteiros e pedreiros profissionais não encontramos nesta Comunidade, somente 

pessoas com ferramentas próprias, umas compradas em São Paulo e outras nas cidades mais 

próximas; alguns homens que faziam ou ainda fazem porta, mesa, banco, cadeira  mala, entre 

outras coisas deste tipo; conseguiam madeira da localidade, as casas de taipa precisam de 

madeira para serem feitas, as estruturas das paredes e das cobertas, era feita pela própria 

família, umas ajudavam às outros em acordos de troca de serviços.             

A madeira, assim como o barro para construção das casas, era conseguida no local. 

Hoje com as queimadas de  caieiras estão prejudicados o solo, a flora e também a fauna assim 

aumentou a carência de material para construções de casas. 

Caso necessitem fazer uma casa de taipa, precisam buscar material em comunidades 

vizinhas para complementar o madeiramento das casas de taipa que raramente ainda são 

feitas. Com o problema da falta de madeira apropriada, na qualidade e grossura, nas 

proximidades, a distância é um sério fator divido à grande dificuldade de transporte; a casa de 

taipa vem se tornando bem mais difícil de ser feita devido às dificuldades de conseguir 

material no local ou proximidades, diferente do passado que era fácil extrair da localidade 

tudo que se precisava para construir uma casa de taipa. Hoje é preciso comprar, fazer escambo 
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ou enfrentar extremas dificuldades para conseguir, às vezes. apenas parte do material. Daí aos 

poucos vai acontecendo a substituição de uma pela outra. 

É interessante frisar que as mulheres deste local também decidem e trabalham nas 

construções, com mão na obra e ajuda financeira. Hoje geralmente predomina  o homem nesta 

atividade de construção de casas e também de cercas. Outras construções provenientes de fora 

vieram beneficiar.  

Na década de 1990 a comunidade trabalhou em mutirão com a verba liberada pelo 

governo federal para compras de materiais para construir cisternas, o projeto dava o material e 

o engenheiro e os beneficiados a mão de obra.          

O resultado do trabalho em mutirão foi muito bom; visitando a comunidade 

percebemos que, todas as casas têm cisternas. Embora a água ainda seja escassa; não dá para 

sustentar uma agricultura de subsistência como pensou o projeto e deixar sem priorizar as 

necessidades mais urgentes como: beber, cozinhar, banhar-se.  

Os banheiros que foram construídos pelo mesmo projeto e quase ao mesmo tempo 

das cisternas, são inutilizados por conta da falta de água não tem como higienizar. As fezes 

são deixadas em muitos casos a céu aberto, muitos dos banhos e das lavagens de roupas são 

feitos com água da cacimba, do olho d’água ou do cata-vento. Estas ações mostram maneiras 

de economizar a água das cisternas tendo assim água de chuva, a água boa, para beber e 

cozinhar durante o ano todo. 

A comunidade diz “por uma só boca” que, estas cisternas foram “uma benção”. Elas 

ajudaram na qualidade de vida. Muitos tinham que levantar pela madrugada, para irem buscar 

água nas cabeças ou nas cargas, faz bem pouco tempo, antes da construção das cisternas. Não 

tinha condições de todos pegarem água no mesmo horário, mas todos precisavam pegar para 

as necessidades do dia a dia, organizavam-se naturalmente nos horários para evitar grandes 

congestionamentos.  Trabalhar em mutirão é uma qualidade da comunidade do Minador. Há 

muito tempo, já existia este costume. 

Compreendemos a necessidade do conhecimento do processo histórico para a 

valorização das identidades e caracterização deste lugar de maneira desprovida de 

preconceitos, produtores de imagens, menosprezando o valor cultural, as ações e construções. 

Enfim, estamos vendo o verdadeiro sentido da história contextualiza numa conjuntura maior, 

situado num espaço localizado não apenas pela delimitação física.  
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É nova nesta localidade a entrada de vendedores ambulantes, de moto carregada 

aparecem na comunidade oferecendo suas mercadorias: roupas, utensílios domésticos, 

calçados, sorvetes. Na feira do Novo Oriente temos uma rica e variada oferta do mundo do 

consumo, dos mais necessários e úteis a coisas que se precisa descobrir qual a utilidade e até 

adaptar-se á ela; o importante é ter alguém que se convença da necessidade de comprar o 

produto. Isto não é difícil de acontecer. Como o poder aquisitivo é baixo; a impossibilidade de 

adquirir o produto leva o consumidor a angustiar-se e sentir-se impotente, menos importante 

do que aquele que consome mais. Isto se percebe acontecendo no Minador. 

Ainda vemos, apesar das transformações, uma paisagem predominantemente natural, 

mesmo com o aumento da densidade demográfica de três para vinte e poucas famílias. 

Nesta localidade, num ritmo lentíssimo de destruição é visível o prejuízo do 

ambiente natural pela falta de condições de preservação a natureza; por conta do aumento da 

população, imaginemos as atividades de milhões de pessoas da zona urbana no ritmo de uma 

técnica mais atualizada com relação ao tempo histórico? Aonde chegaremos, em nossas 

relações com a natureza? Como ficará constituído o nosso meio ambiente? Afinal nós 

fazemos parte do ecossistema, será impossível acabar com ele e ficarmos ilesos. 

As permanências, as mudanças e o novo no Minador vividas cotidianamente quando 

comparadas ao cotidiano do Centro do Novo Oriente ou mesmo estabelecermos uma relação 

dela em termos nos elementos conjuntarias diversos entre os dois locais, poderiam abrir 

questionamentos diversos, particularmente quanto os referenciais para um juízo sobre 

construção desta história cultural, entretanto,  se o capitalismo não for a base para referênciar, 

podemos perguntar: Qual das duas comunidades teve um processo histórico mais interessante 

em função da vida das pessoas e à preservação e valorização do meio ambiente. Mas, se nós 

não falamos praticamente nada do Centro do Novo Oriente como podemos fazer esta 

comparação? É simples o Novo Oriente como os outros Centros das cidades em geral, tratam 

o meio ambiente natural como algo dispensável a vida humana. 

Estudando aspectos histórico-culturais desta comunidade, compreendemos 

particularidades que cada vida, faz parte de uma história maior. A história desta comunidade 

está no organismo das pessoas que compõem, nos cotidianos na condição sócio-econômica 

ligada ao município ao estudo à história nacional e internacional da exploração capital.  

Propomo-nos, juntos descobrir a história desta comunidade valoriza as identidades a 

partir do resgate e a dinamização da cultura afrodescendente. O Centro de Cultura Negra do 
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Projeto de Revitalização de Culturas Negras por objetivo, valorizar as identidades dos 

afrodescendentes por meio da conscientização histórico-cultural realizada através de 

atividades culturais, valorizando memórias de cotidianos, passados rememorados com o olhar 

do presente.  

As permanências, as mudanças e o novo aparecem confusos, não conscientes em seu 

tempo e espaço. Portanto, a valorização da memória, sem identidade se apresenta como algo 

irrealizável nesta localidade. O Centro de Cultura Negra propõe que a dinamização aconteça 

pela própria comunidade, por um colegiado eleito democraticamente. 

Administrar projetos democráticos de socialização das idéias, informações, cursos, 

encontros, esporte, artesanato e teatro entre outras possíveis atividades a serem realizadas 

neste local de forma que o torne interessante e útil a melhora da qualidade de vida social por 

meio da relevância do sócio cultural com outros centros socializando idéias; aproveitar os 

talentos locais informações diversas sobre cursos, encontros, palestras, seminários festas 

culturais, (venda de artesanato) e culinária local, aluguel do prédio para eventos, etc, com 

objetivo de tornar o centro auto sustentável sem submetê-lo às regras do capitalismo. Mas 

com consciência histórica, melhorar a qualidade de vida sócio cultural da comunidade. 

A cultura do Minador é também, o produto da natureza trabalhada ou o trabalho 

realizado encima da natureza já transformada. Os objetos foram sendo construídos segundo a 

necessidade, o material existente e a técnica conhecida ou criada pelo povo da comunidade do 

Minador. Mas os tempos foram se carregando de trazer de fora, levar para fora e misturar 

transformando esta comunidade que mesmo nos tempos mais ancestrais nunca foi 

absolutamente isolada.  

Na comunidade do Minador, temos ainda hoje, a maioria das casas de taipa que 

foram construídas pelos próprios donos, chão de piso batido ou cimento. Na cozinha o fogão, 

feito muitas vezes pela própria senhora dona da casa. Nos primeiros tempos, estas senhoras, 

utilizavam a lenha para cozinhar, hoje o carvão. Antes era a trempe: três pedras no chão e 

botava a lenha, quando acendia o fogo a fumaça subia, precisava abanar para o cheiro da 

fumaça não impregnar na comida. 

Com o carvão o trabalho para cozinhar é menor; não precisa ficar abanando o fogo 

por tanto tempo, dependendo do tipo da lenha, se ela esta verde, úmida e até o tipo da madeira 

em si. O fato é que as pessoas desta comunidade concordam que é melhor fazer o carvão para 
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cozinhar do que usar a madeira. A caeira para produzir carvão é feita no mato, quem não faz 

compra, troca ou até ganha de quem tem. 

Os utensílios domésticos, da cozinha principalmente, eram sempre escassos. Pote, 

panela, agdá (prato grande), copo, quartinha foram experimentados, houve tentativas de se 

fazer de barro e assado na caieira de fazer telhas do Minador. Não deu certo, rachava, 

quebrava. O barro local não era bem apropriado para isto. A telha, feita por mulheres e 

homens, foi o único produto do barro produzido no Minador para sua comunidade por um 

período significativo. Produziu-se um pouco de tijolo, mas não houve continuidade, foi só 

para ser utilizado na construção de duas casas das pessoas que estavam construindo, portanto 

não aconteceu, nem mesmo a tentativa de uma empresa, uma olaria. Era fora do Minador, mas 

geralmente, na região da serra grande, que conseguiram adquirir os seus utensílios 

domésticos, até por volta da década de 1970. Frente as tantas possibilidades descritas, não 

podemos esquecer, da mangueira, a maior e mais antiga fruteira do Minador nascida entre 

pedras, árvore frondosa convidativa, para se fazer sob sua copa festas piquenique, além de já 

ter servido de morada por alguns meses no começo d um casamento. Os noivos preferiram 

morar um pouco em baixo da mangueira a ficar na casa dos sogros enquanto era construída a 

casa onde iam morar.  

Neste local também foram celebradas missas e dadas aulas particulares, e muitas 

outras ações sempre voltadas para lazer, relaxamento individual ou coletivo. Hoje ela 

continua lá, no mesmo cantinho, carregada de flores saudáveis que todos os anos se 

transformam em deliciosos frutos. Os galhos pesam com tantas mangas, algumas chegam a 

arrastar no chão. Passarinhos, crianças e porcos além de outros animais e as pessoas adultas 

usufruem nas safras e ainda sobram, algumas frutas caem no chão já maduras, derramam suco 

no chão espalhando um cheiro que convidam a quem quiser usufruir.  

Algumas casas têm canteiros onde se cultivam hortaliças. A pimenta de cheiro é bem 

usada na culinária local, quem não planta, normalmente compra na feira de domingo no Novo 

Oriente, podemos ver plantas ornamentais, não se vê jardins exuberantes. Tem uma 

quantidade de fruteiras que poderia satisfazer às necessidades de consumo local fornecendo 

frutas nas suas respectivas épocas, temos também as que não têm tempo certo para carregar. 

Muitas frutas se estragam, a população nunca vende e nem costumam consumir. Vemos 

produzidas no local: manga, caju, graviola, ata, limão entre outras. Grande parte do caju e da 

manga os porcos comem. Quando aparecem visitantes simpáticos ganham caixas cheias de 
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frutas. Os legumes são sempre mais valorizados que as frutas, em todos os sentidos, no habito 

alimentar, para a venda, e exageradamente mais tempo de trabalho e esforço dedicado. 

Mas o que, realmente marcou e marca, de maneira decisiva os espaços, os 

movimentos, as direções do cotidiano minadorense foram e continuam sendo as roças. 

Devastando matas e ocupando as terras pintam novo visual. As roças foram progressivamente 

tomando o espaço das matas, concomitante a elas, novas coisas iam surgindo. Até 1963 só 

existiam seis casas, daí com os casamentos os descendentes foram aumentando e a população 

que rapidamente cresceu, e as necessidades de subsistência, de melhorar as condições de vida 

foram exigindo mais da natureza.  

As televisões não tiveram uma influência marcante no cotidiano do Minador, que até 

então, por falta de energia elétrica, funcionavam ligadas em baterias recarregadas por energia 

solar, são poucos os aparelhos existentes no local, mesmo assim as pessoas não correm para 

assistir. O costume de sentar e conversar no começo das noites nos terreiros em frente às 

casas, não acabou as pessoas se dividem entre as duas opções, ainda não dá para ter certeza se 

uma acabará em função da outra                                             

No dia da inauguração do Centro de Cultura Negra, quinze de dezembro de 2006, a 

energia elétrica iluminou pela primeira vez o Minador, há gerações o povo minadorense 

esperava sua chegada. Foi um prazer ver o Centro de Cultura Negra iluminado pela energia 

elétrica. Apesar de no dia seguinte ter sido desligada para que a companhia elétrica pudesse 

concluir o trabalho para trazer de fato a eletricidade para comunidade do Minador. A previsão 

era para que no dia quinze de janeiro de 2007 o trabalho já estivesse concluído. Não iremos 

nos deter na questão da chegada da energia elétrica no minador, mas compreendemos sua 

importância para a transformação da história e da cultura local. Hoje a comunidade tem 

energia elétrica, mas enfrenta muitas limitações de condições materiais para o uso desta 

conquista. 

As casas com uma média de cinco cômodos costumam ocupar um como depósito 

para guardar legumes, instrumento de trabalho e às vezes alguns objetos que não são 

utilizados, mas ainda podem ter serventia, ou mesmo algo que não tem mais utilidade, mas 

está ligado as memórias queridas.  

As veredas, caminhos que para quem não conhece parecem confusos, levam a 

diversos destinos de acordo com o interesse do matuto*: às locas de pedra onde as abelhas 
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produzem mel, aos caminhos de suas roças, aos tipos de madeiras e às plantas do mato para 

remédio, às caças, às aventuras amorosas. 

Os barulhos, os silêncios aos seus conhecidos não assustam, e nem inibe a quem está 

em seu habitat a noite, com lua ou sem lua quem sabe caminha livremente na comunidade. As 

gerações mais novas estão perdendo este tipo de habilidade. 

A Feira do domingo, um fato marcante do cotidiano local. Sempre aos domingos tem 

feira no Novo Oriente, vem gente de vários municípios vizinhos, tanto para vender como para 

comprar. Até municípios dos Estados de Piauí, Pernambuco e Bahia entre outros atuam 

bastante na comercialização do milho e feijão, legumes que não apenas, mas também são 

produzidos pela comunidade do minador. Os vários agricultores vendem aos armazéns do 

Centro de Novo Oriente. A comunidade do Minador também participa comprando e vendendo 

diretamente nesta feira e armazéns. Neste dia da feira do domingo, principalmente na época 

das colheitas, as ruas do Novo Oriente ficam engarrafados de caminhões, carros, pessoas, 

mercadorias e alguns animais. 

Acontece uma grande socialização, as pessoas se encontram tratam de negócios, 

conversam, bebem, merendam, freqüentam bares animados com tocadores, inclusive o seu 

Totó da comunidade do Bom Sucesso está sempre animando os domingos daquela feira que já 

faz parte do patrimônio histórico do Novo Oriente. Esta feira não se limita ás ruas, onde estão 

postas as barracas; ela se alastra em todo o Centro do município e alcança as proximidades. 

Meninas e meninos aproveitam para exibirem suas belezas joviais, pondo suas 

roupas mais atraentes, pessoas interessadas pelas relações comerciais mais simples, para 

suprir necessidades domésticas; inúmeras possibilidades de relações humanas, até ao que 

aparentemente apresenta-se como motivo mais importante da feira, as grandes 

comercializações interestaduais, ou com a capital (Fortaleza); as transações comerciais em 

torno dos legumes: milho e feijão, nas últimas décadas, têm sido bastante significativos à 

economia local, é a base econômica da região; na plantação ou na comercialização, temos 

sempre o milho e feijão como carro chefe da economia do Novo Oriente. 

Esta feira é antiga e também a participação do Minador nela. As novidades que 

chegavam ao Minador, mesmo antes da emancipação política do Novo Oriente em 1957, 

vinham em grande parte da feira do Novo Oriente. Porém não podemos esquecer que a 

participação desta comunidade: comprando ou vendendo na feira é bastante reduzida.  
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As dificuldades de acesso são grandes, também a produção e as condições para 

produzir. Embora seja a feira a segunda fonte de renda do Minador, perdendo apenas para a 

agricultura. Chegam a pé, de animais como burro e jumento; ou de bicicletas, motos, carro a 

óleo, de aluguel, do mesmo tipo que a prefeitura paga para os alunos irem e voltarem da 

escola. Estamos nos referindo à atualidade, sim, porque, antes, até aproximadamente a década 

de 1970, os transportes de rodagem não existiam, nem a estrada do Minador, o acesso a esta 

feira aos domingos só acontecia por meio de animais ou a pé pelas veredas que o mato 

disputava, principalmente no inverno. O maior enfrentamento era o peso da mercadoria para 

transportar por todo o percurso do Centro do Novo Oriente ao Minador e vice-versa. 

No mais funcionavam os facões, cortando mato, defendendo-se de cobras, onças, 

outros animais inesperados que poderiam assustá-los, ou aproveitar para pegar e comer no 

almoço ou no jantar; existia também, mais raramente, o caso de inimigo encontrado de 

surpresa e que o cabra tinha que enfrentar. 

Hoje não tem mais a mesma necessidade, nem tantas utilidades para se andar com os 

facões na cintura, mesmo assim os homens ainda costumam usá-los, normalmente, quando 

saem para as roças. Mas, para ir a feira não se costuma mais levar o facão ou faca na cintura. 

A Roça no cotidiano da comunidade tem um papel fundamental pois,a  atividade 

básica para a subsistência é a roça, principalmente, a de feijão e a de milho. Outras 

plantações, como arroz e fava, são feitas em menor quantidade e menos ainda a de amendoim, 

gergelim e melancia. Ela está de uma forma ou de outra, o ano todo presente na vida da 

comunidade. 

Por volta dos cinco anos de idade as crianças começavam a ser levadas para as roças, 

já ajudavam nos serviços mais leves. Daí vai até o final da vida; pelo menos foi assim que 

aconteceu com as primeiras gerações. Trabalhar na roça não é moleza, mas é interessante 

lembrar que plantar em um terreno pedregoso e com ladeiras como este pedaço da Serra 

Grande, o Minador, os desafios são ainda maiores. Brocar, derrubar o mato, nesta região; 

gasta de três a quatro dias para tirar uma tarefa, vinte e cinco braças em quadra. 

Nas roças mais nova é preciso brocar, fato que consiste em cortar os paus mais finos, 

depois  a derrubada da broca, que é cortar os paus mais grossos com o machado e por fim 

derrubar o mato. Daí a terra fica parada de dois a três meses enquanto chega o momento de 

continuar o trabalho: cisca e junta o mato uns quatro aceros, para queimá-lo precisa de uma 

distância de dois a três metros de limpa para a mata, para evitar incêndio. Todas as folhas são 
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ciscadas para o fogo não se alastrar para a vegetação seca. Mas as faíscas voam muitas vezes 

para a mata, provocando incêndio que além de prejudicar a fauna e a flora locais aumentam as 

dificuldades para se produzir na região. 

Os agricultores da região para plantar queimam o mato e depois o encovam, isto é, 

juntam o que sobrou da queimada e queimam novamente. Várias pessoas ao mesmo tempo 

tocam fogo ao redor da roça até eles se encontrarem. É só aguardar a chuva, se a primeira não 

for suficiente para molhar a terra é esperar outras chuvas. Em janeiro, às vezes ainda 

esperando a primeira chuva, o agricultor planta. Se der uma chuva boa tudo certo; se a chuva 

for fraca, pode perder tudo, aí tem que começar novamente.   

Geralmente o plantio começa em janeiro quando as chuvas iniciam. Em oito dias as 

sementes já estão nascendo e com quinze dias já precisam da primeira limpa: tirar o mato 

novo que nasceu junto dos legumes para não atrapalhar o desenvolvimento da roça. São 

necessárias uma, duas, até três limpas, chegando  a  março, abril.    

Neste tipo de terreno acidentado não é fácil trabalhar. O cuidado para as pedras não 

deslizarem e causar algum tipo de acidente, o esforço para chegar até o local do plantio 

carregando o material de trabalho e também para trazer de volta para casa. Diante de tudo, 

evidencia-se que neste lugar é preciso dispensar mais energia do que seria para trabalhar 

numa terra plana e não pedregosa. 

Para plantar, um vai cavando a cova com a enxada e o outro vai botando a semente 

com a mão e enterrando com o pé. Depois faz a primeira limpa dos matinhos que vão 

nascendo junto com os legumes. Nos lugares mais pedregosos com a mão, onde tem mais 

terra com a enxada. Se o inverno for bom a produção é de uns dez sacos numa tarefa. Se for 

ruim às vezes não dá três sacos.  

Hoje é assim: já tem a colheita em abril, mas em maio é que o feijão está pronto. O 

milho vai pra junho. A mais demorada é a fava, em agosto, setembro se a terra for própria não 

precisa apressar a colheita para desocupar a terra para forragem do gado assim em dezembro 

ainda é possível colher fava. 

Quando as pessoas vão para a roça normalmente levam cabaças com água, colocam 

chapéu e blusas de manga comprida. Os homens de calças compridas e sapatos. As mulheres 

hoje costumam usar mais chinelos, ou sandálias e saias. E quando vão para a colheita levam 

um pano a tira colo, um lençol dando uma dobra pelo pescoço, fazendo uma bolsa para 

colocarem os legumes colhidos. 
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As pessoas mais adultas dizem que gostam de trabalhar na roça e acrescentam: é isso 

que sabem fazer bem, desde criança. E falam da satisfação inigualável de se ver uma roça 

toda verdinha, cheia de legumes, a fartura, comida para o ano todo, às vezes ainda dá para 

vender um pouquinho, mas quando o inverno é fraco, aí todo mundo passa necessidade, e 

como já falamos, a produção é pouca; isso acontece também quando tem muita chuva, porque 

os legumes apodrecem. Inverno bom não é de muita nem de pouca chuva, é para ser na 

medida, para não ficar seco nem encharcar ou arrastar o legume com as enxurradas.  

Já existe no Minador, a Associação de Pequenos Agricultores, que por vezes tratou 

do objetivo de conscientizar sobre os prejuízos das queimadas, há quem cogite o problema de 

irrigação e dos grãos na hora de plantar. Procuram compreender os problemas, buscando as 

causas para possibilitar soluções, mas as coisas não são simples, eles envolvem do 

educacional ao financeiro. As queimadas fazem parte da história do Minador, desde as 

primeiras plantações. A comunidade sobrevive basicamente da agricultura e o problema com 

as estiagens, e as secas também são muito freqüentes, ainda acontece também a falta do grão 

entre outras questões, os enfrentamentos para o agricultor do Minador chegar até à fartura, são 

muitos. 

A agricultora ainda hoje predomina como a principal atividade profissional no 

Minador, porém não é mais a única: temos um professor, um motorista, três agentes de saúde 

e alguns pedreiros. Atualmente as crianças e adolescentes do Minador,  de um modo geral, 

estudam e pensam em buscar emprego fora.     

Mesmo com todos os percalços, a roça é querida pela comunidade de um modo geral. 

A maioria dos que foram para o sul, São Paulo, procurando emprego voltou e preferiu viver 

na sua terra e da terra. 

Nos campos onde é possível usar o trator para arar, a roça só precisa de uma limpa.  

Costumam fazer nas redondezas do Minador e até em algumas tarefas no próprio Minador 

pelo valor de trinta reais o aluguel do dia de trabalho. Nas quebradas, regiões onde tem 

pedras, o trabalho é todo manual nem a matraca dá para ser utilizada. A enxada em alguns 

trechos utilizada com dificuldades devido às pedras.  

Apesar das dificuldades apresentadas devido ao tipo de relevo; o que se ouve falar é 

que, se plantando tudo dá. Uma grande lista foi citada da roça: feijão, arroz, fava, jerimum, 

mandioca, macaxeira, batata-doce, mamona, melancia, gergelim, amendoim além de fruteiras 
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e hortaliças tudo isso já foi plantado ou ainda é. A questão maior é o espaço para o número de 

famílias, cada vez mais difícil equilibrarem-se dentro das fronteiras do Minador. 

Como já vimos algumas pessoas, para resolverem o problema da pouca terra 

procuram plantar em outros lugares, em sistema de aluguel ou pela produção, esta varia na 

região entre doze até seis por uma, no Ceará ou no Piauí, nas localidades sempre mais 

próximas da fronteira, as roças acontecem em acordos variados entre quem tem a terra e quem 

tem a força do trabalho. Zé Dono, proprietário de uma parte de terras do Minador, cede a terra 

para a comunidade plantar, fazer suas roças, sem aluguel da terra pela produção.  

Mas quando chega o momento do gado voltar do sertão para comer as forragens a 

terra precisa ser desocupada. A colheita não pode atrasar, pois o acordo é que o gado vem no 

começo do verão para comer o que ficou depois da colheita. Se atrasar o inverno, o legume 

vem depois, aí fica muito difícil conciliar o gado com a colheita na verdade não dá, o gado 

come tudo, acontece também no Pé da Ladeira e na Baixa do Jerimum (lugares próximos ao 

Minador) com agricultores proprietários de terra e gado. 

No tempo em que Pedro Francisco de Sales era vivo e a população do Minador era 

bem menor, as coisas não funcionavam assim, a diversidade do plantio e a quantidade de 

roças para a comunidade quando tinha inverno garantia a fartura dentro do Minador. 

Até pouco mais de uma década passada a casa de farinha funcionava e servia a toda a 

comunidade, as famílias plantavam mandioca. O número de famílias aumentou e as terras 

diminuíram, não apenas nesta proporção se explica a falta de terras para o plantio no Minador, 

houve de fato venda de terras e também as fronteiras foram imprensadas, segundo o que 

registram as memórias e as escrituras da terra. Mesmo assim a atividade básica dominante 

para a sobrevivência continua sendo a agricultura. 

Os hábitos alimentares precisam observados com cuidado, pois pensar sobre as 

comidas minadorenses significa adentrar de uma forma ou de outra no cotidiano da 

comunidade. A comida vem diretamente da terra em grande parte hoje, e total, até um tempo 

recente, envolve o trabalho de quase todos: crianças, homens e mulheres. “Fabricam” com os 

ingredientes da terra, o sol, a água e com um modo de fazer que não conta com a mordomia. 

Este povo trouxe durante muito tempo aos alguidares, depois pratos de ágata, plásticos ou 

vidro o “pão" de todos os dias. 

O população local tem orgulho e satisfação de vencedor, pois nos anos de bom 

inverno, a fartura permite a apresentação de variados pratos. Mas infelizmente existem as 
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estiagens, com muito trabalho muita decepção e rigorosa economia, mesmo assim da para 

passar. O difícil mesmo é quando ocorre a seca, esta com muito sofrimentos, gera de fato, 

uma miséria calamitosa, estes períodos não deixavam as pessoas permanecerem nos seus 

lugares; as migrações e mortes, em meio as estremas necessidades as famílias, contam 

histórias que teríamos de nos deter exclusivamente a este tema da seca para falar sobre elas. 

Esta não é nossa proposta. Vamos aqui às comidas, aliás, como elas chegaram até o ponto de 

comer. 

O milho é muito bem aproveitado na culinária local, tanto na fartura, quanto quando 

o inverno não foi bom. Além de bom de venda é excelente alimento para as criações. 

Saboreado ainda verdinho, assado ou cozido ele é nutritivo, prático e gostoso; esta é uma 

pedida no período da colheita. Nas festas juninas o milho era colocado com palha nas cinzas 

da fogueira, também a batata doce e o jerimum; todos inteiros, ficam bem cozidos, prontinhos 

para comer ao ritmo da festa. 

No tempo escasso de condições alimentares, o milho fica mais evidente, o cardápio 

mais ou menos assim: pão de milho com feijão no almoço; a tarde fubá e a noite mucunzá 

doce ou salgado. O doce era feito com açúcar e leite (quando tinha). O salgado era feito com 

fava ou feijão cozido com orelha, rabo e toucinho de porco, verduras a gosto, e a pimentinha, 

cortada miudinha, bota no prato para quem quiser, arde muito. A base de todos estes pratos é 

o milho. Com tanto milho, mesmo assim, não vi ninguém reclamando ou rejeitando este 

legume. 

O pão de milho é um “manjar” sem falar no valor nutritivo, mas para fazer, não tem 

moleza, depois de todo o processo na roça para conseguir legume, começa a preparar o prato: 

bota milho de molho na água fervendo, não deixa cozinhar; tira a panela do fogo para que ele 

esfrie no outro dia pisa no pilão (hoje a maioria já passa no moinho). Depois de pronta a 

massa é temperada com um pouco de sal, em bacia de cabaça depois passa para a cuscuzeira, 

duas bacia de barro, uma  menor  em baixo outra um pouco maior em cima, com uma roda de 

cabaça com vários furos que sustentava a massa permitindo o vapor da água da bacia de baixo 

que fervia no fogão a lenha ou carvão cozinhar a massa do milho. Quando estava pronto ele 

era servido quentinho e puro, ou com; leite, café, feijão, carne assada ou cozida, de acordo 

com as condições e a criatividade culinária.O pão de milho de hoje, nesta comunidade, é 

outro, feito de massa comprada em pacotes nas mercearias do Novo Oriente e cozido na 

cuscuzeira de alumino comprada na feira de domingo neste mesmo lugar. Certamente não dá 

o mesmo trabalho e nem tem o mesmo sabor. Fubá, conhecido na localidade por pipoca, para 
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fazer pila o milho até a massa ficar fina, para comer bota açúcar ou pila com rapadura. O 

xerém de milho, pilado mais grosso, servia de “arroz”. 

O feijão está também sempre presente na cozinha minadorense, hoje mais do que o 

milho e em pé  de igualdade com a fava.Temperado a gosto; com carne de porco, toucinho ou 

carne de sol, verduras, pimenta de cheiro, jerimum ou mesmo só com sal; para comer com 

arroz,farinha, pão de milho ou com farinha e torresmo. Além de outras combinações como 

cozinhar o arroz dentro do feijão bem temperado o famoso baião de dois.  

A fava é produzida especialmente para o consumo local, um tipo que não amarga, ela 

é menos rendosa para a venda, mas é mais saborosa por não apresentar nenhum amargo, típico 

das maiorias das favas conhecidas. Uma grande vantagem deste alimento é que ela é mais 

resistente, mais fácil de permanecer na roça; em junho ela da para comer verde e até 

dezembro ela pode está no roçado e boa, interessante que neste período é quando os 

agricultores já estão começando o processo da roça novamente. 

Até hoje ainda é preparada cozida no fogão a brasa, cozida na panela de barro; 

temperada com verdura, pimenta de cheiro e outros temperos a gosto; é uma delicia com arroz 

ou com farinha e torresmo. 

A farinha de mandioca é também muito consumida. Tinha duas casas de farinhas no 

Minador, há pouco mais de uma década ainda tinha uma funcionando. Nestas últimas 

farinhadas não eram mais os homens, nem as juntas de bois, e sim o motor, que fazia 

funcionar a engrenagem de fazer a farinha, mesmo assim ainda era um trabalho pesado. 

Precisava de muita gente e tomava muito tempo. 

No mês podiam ter três ou quatro farinhadas. Cada roça acontecia de uma vez, com a 

ajuda de várias famílias, até completar a colheita de toda mandioca que havia sido plantada. 

Iam sempre ajudando uns aos outros, um processo que se constituí em: arrancar, carregar, 

descascar, prensar, tirar a goma, lavar a massa e torrar; daí era feita a farinha, apesar de 

trabalhosa a farinhada era muito animada, parecia uma festa o clima era de festa.  

O arroz não fica longe das panelas no dia a dia do minadorense, tirado da terra local, 

plantado para o consumo interno, ele sempre é muito bom com feijão no almoço ou no jantar. 

Só não tem arroz quando acaba o que foi conseguido da colheita, e assim, por muitas vezes, é 

comprado no Novo Oriente, mas quando não tem condições de comprar falta na panela. 

Geralmente se consome arroz cozido com pimenta de cheiro, água, sal e gordura de porco 
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para comer bem quentinho, esta é uma das receitas preferidas do arroz nesta localidade. O 

baião de dois não é predominante nos cardápios destes cearenses. 

Às freqüentes visitas que são pessoas da própria comunidade, são oferecidos o 

cafezinho e párea de igual com o chá geralmente de cidreira ou capim santo. 

A água para beber é fria e do pote, servida em copos de alumínio que estão sempre 

expostos, caprichosamente polidos na bilheira, cobertos com panos limpos e decorativos, para 

servir a água, um dos copos expostos é escolhido, mergulhado em um dos potes da bilheira, o 

que está com a água mais fria, isto é, há mais tempo foi cheio, daí é só beber a água e depois 

colocar de volta na bilheira. 

Uma iguaria que pede em seguida um prazeroso copo de água fria é a farofa doce. 

Para fazer farofa doce, é preciso assar o gergelim, a castanha ou o amendoim, depois pilar, 

botar um pouco da semente no pilão e ir acrescentando a farinha e o açúcar ou a rapadura. O 

bolo da massa puba era bem comum no tempo das casas de farinha; para fazer botava a 

mandioca de molho e quando ela estava molinha fazia uma bola e depois o bolo preparado a 

gosto introduzido açúcar, ovos, um pouco de sal e o modo de fazer de cada afrodescendente. 

Há uns trinta anos passados as onças: preta, pintada ou vermelha passavam e 

pegavam porcos no chiqueiro e outros bichos domésticos, neste tempo havia poucas casas. 

Além da caça, que está inscrita mais no passado, nesta história as criações de cabra, ovelha, 

assim como o porco e aves, de preferência galinha, estão cada vez mais difíceis. Atualmente 

caçar, e criar como atividades para a produção de carnes para o consumo doméstico neste 

lugar, têm se tornados cada vez mais raras. 

Vários fatores contribuem para isto: como já vimos o desmatamento, a densidade 

demográfica, as supostas facilitações provenientes do desenvolvimento tecnológico utilizado 

nas indústrias e a expansão comercial facilitada pelos meios de transportes. Estes fatores entre 

outros, trazem às  casas do Minador os ovos de granja,os frangos já abatidos e prontinhos para 

comer,outras carnes como de gado, criação, porco, salsichas, lingüiças, toucinho, peixes. 

Carnes brancas e vermelhas industrializadas ou não, o comercio oferecem novidades 

a preço que não garantem o consumo diário, mas nos domingos de preferência o almoço vai 

mais ao capricho, é fácil se perceber o aumento do consumo de carnes, neste dia muita gente 

vai a feira. Não é fácil guardar carne sem geladeira, só salgando (com a chegada da energia 

elétrica, muita coisa vai mudando). As verduras, algumas pessoas plantam em pequenos 
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canteiros caseiros, a pimenta-de-cheiro e tomate são temperos de destaque, colhido em casa 

ou comprado na feira. O minadorense gosta de castigar nos temperos.  

Esta terra é boa, como a comunidade diz: “tudo que se planta aqui dá”. Apesar de 

não serem valorizadas devidamente as vitaminas das frutas. O limão é um forte exemplo 

disso, sua safra se perde praticamente sem aproveitamento algum. 

Já existe uma introdução de refrigerantes, biscoitos, pão, balinhas, entre outros 

produtos alimentícios industrializados. A maior resistência percebida à cultura alimentar 

industrializada é a falta de poder aquisitivo. As transformações dos hábitos alimentares locais 

que vêm da gênese desta comunidade não tem sido motivo para preocupação por parte desta 

comunidade. A televisão ainda é muito recente e rara, com a energia de baterias carregadas 

com a energia solar, a duração de funcionamento da televisão não pode ser por muito tempo e 

não acontece aglomeração de pessoas para assistir. Com a chegada da eletricidade, 

consequentemente vai aumentando o número de televisão. Sabemos da variedade de temas 

que a televisão joga, deixando a impressão de um conhecimento sério; os telespectadores 

captam, sem reflexões críticas; a rapidez, o “Tempo do descartável” não exige fundamento, 

uma critica mais apurada, mas garante com eficiência  massiva as mudanças de hábitos não 

apenas alimentares. 

Cultura do consumo de lixo alimentar; sim, por que ingerimos produtos pobres de  

valor nutritivo,  e o corpo ainda terá que expelir, o que não acontece com tanta simplicidade e 

vem acarretando muitos problemas de saúde à humanidade a concentração e excesso de 

substâncias que ofendem, somados ao sedentarismo que se confundem com conforto, prazer. 

Estas substâncias: conservantes, aromatizantes, corantes, estimulantes, entre outras que fazem 

parte das receitas dos produtos alimentares industrializados tem tido um grau de adesão a 

cultura alimentar do capitalismo atual já se impõe invadindo espaços de comunidades como a 

do Minador. Dando muito trabalho, deixando descontextualizados os idealistas que pensam 

em assumir uma alimentação mais natural, livres de tantos produtos sabidamente ofensivos ao 

organismo humano. 

O Minador em seus hábitos alimentares está lutando sensivelmente para participar de 

maneira mais significativa de uma cultura alimentar presa ao sentido do capitalismo 

consumista. Os minadorenses mesmo com poucos aparelhos de TV locais, já se apresentam 

significativamente influenciados, seduzidos, pelas enganosas e inteligentes propagandas. Mas 

as comidas do Minador ainda são significativamente naturais com marcante predominância de 
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sua história, existe ainda uma identidade com a natureza, a terra; as coisas aqui não mudam da 

noite para o dia. 

Há quem diga que prefere morrer de fome, que viver atrás de conseguir ou fazer 

estas comidas. É bom lembrar que estes depoimentos foram provenientes de quem já viveu 

períodos de estiagem, mas nunca viveu uma seca brava como a de 1915 ou 1932. 

Mucunã, croata, birro (batatinha cozida ou crua), batata de imbiratanha da grossura 

da batata de macaxeira; cará parece com batata doce (quando arrancada, é preciso enfiar um 

pedacinho de pau para não amargar). Estes são alguns recursos alimentares do período de 

seca. Pedir comida na beira da estrada; retirar-se para longe procurando melhores condições 

de encontrar comida e água, entrar na mata seca para conseguir algo comível. 

Água nesta história. Falando sobre o óbvio: sabemos que no Ceará ou em qualquer 

outra parte do mundo a água é um assunto importante. O valor deste líquido é inestimável, é 

vital. No Minador estas evidências eram muito presentes, uma constante do cotidiano na saga 

da construção das histórias de vida de cada minadorense. 

Beber água, em muitos tempos e lugares passa nas vidas das pessoas como uma coisa 

banal, despercebida, e acontece até por toda a vida de maneira despreocupada. Nesta 

comunidade este relacionamento vem criando possibilidades de acontecer a partir de 

dezembro de 2004 com as cisternas. Até então ainda está como uma benção, uma grande 

conquista. As lembranças recentes não permitiram ver como uma banalização o fato de ter 

água para beber o ano todo com esta relativa facilidade. 

Agora para conseguir água potável que não seja salobra e até tratada e friazinha basta 

andar alguns metros, no horário que preferir, sem a necessidade da ródia na cabeça porque a 

distância é curta. Trazendo a lata na mão ou na cabeça, com ou sem ródia, o fato é que a 

facilidade é incomparável, se pensando nos tempos passados: Depois da morte de Antônio 

Cordeiro a água que existia nos olhos d’água não dava nem para matar a sede dos passarinhos. 

Dona Alexandrina de Nazaré, segunda esposa de Pedro Cordeiro, filho único adotivo 

de Antônio Cordeiro, se pegou com Santo Isídio, “o dono das águas”; liderava novenas, 

procissões e fazia promessas para voltar a ter água nos olhos d’água. 

No ano de 1963, por ocasião da festa de casamento de uma de suas filhas deu uma 

grande chuva, a mais forte e duradoura que este povo guarda em suas lembranças, ela causou 

felicidade e até medo, houve um reboliço, mas não acabou com a festa, que foi até o 

amanhecer. Desde este dia até hoje a água está sempre minando nos olhos d’água do Minador 
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servia para beber. Um pouco salobra e sem jorrar em grandes quantidades, mas tem água o 

quê, ajudou e ajuda bastante nas necessidades domésticas. 

Além desta fonte, um cata-vento que a partir desta ultima década existe na 

comunidade tem a capacidade de abastecer apenas umas três casas. Tem uma cacimba com 

manilhas doadas pela prefeitura, esta era uma fonte de abastecimento de água de Pedro 

Cordeiro, quando o inverno é ou era bom, fica com água até dezembro já rasa neste mês. 

Antes destas fontes, que juntas melhoraram a situação de abastecimento de água para 

o uso doméstico no minador. As fontes da água eram externas, o que dificultava muito o 

abastecimento de água para esta comunidade. 

Iam pegar água no Cavaco, Emaus ou Bom Jardim, quando tinha muita gente na 

frente tinha que esperar muito para encher as vasilhas: ancas, cabaças e mais recente as latas. 

Procuravam se dividir por iniciativas próprias, quando possível viam que horários eram mais 

convenientes. Do contrário tinha que esperar muito e dar um tempinho para a água subir 

quando o nível já estava baixo. 

Até por volta da década de 1970 iam buscar água em ancas, vasilhas feitas de 

madeira de mais ou menos um metro de cumprimento, os jumentos carregavam. Do cacimbão 

puxavam a corda que rolava no carretel, de cacimba entravam no buraco largo com batentes 

até o fundo onde pegava a água com uma cuia e enchia as cabaças. A água da cabaça era 

levada pelo jumento nas ancas para beber, tomar banho, cozinhar; para todas as necessidades. 

Em média saiam às cinco horas e chegavam em casa por volta do meio dia. Os que iam a 

tarde saiam meio dia e voltavam entre sete e oito horas da noite. Geralmente as mulheres 

carregavam a água numa lata sobre a cabeça com uma ródia forrando e os homens com 

vasilhas postas nas cargas dos animais.  

Antes da grande chuva de 1963 as mulheres também botavam trouxa de roupa na 

cabeça, levavam cuias, saiam às quatro da madrugada e voltavam ao meio dia com as roupas 

lavadas e enxutas. Levavam farinha com sal numa lata das que vinha com soda de fazer 

sabão, se tivesse levavam rapadura ou alguma outra coisa para comer. 

A água para as roças sempre foi, nesta comunidade, coisa caída do céu: Inverno 

muito forte, bom, fraco, estiagem ou seca. Todas estas situações envolvem um fator comum, a 

água, o resultado das quantidades e maneiras como a água vem, determina a fartura, a pobreza 

ou a miséria, pois a terra é boa, a variação maior sempre foi das chuvas, fator decisivo na 

produtividade da agricultura minadorense. 
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Entre as variações das precipitações de chuva, citadas acima, o complicado mesmo 

foi quando aconteceu a falta total de água, a seca “braba”; alguns ainda contam, da 1932 e as 

memórias rememoradas da seca de 1915, que de certa forma trouxeram uma representação do 

terror de uma seca no Ceará, numa relação direta homem-natureza praticamente sem 

interferência, sem usufruto da tecnologia.  

A natureza humana no Minador se torna indefesa, frágil; por vezes chegando, depois 

de muitas tentativas de resistência, ao inevitável final da vida. As histórias no entorno das 

secas têm o mesmo enredo, o sofrimento. Felizmente o desfecho de muitas delas é continuar a 

vida, saber que sobreviver é a maior sensação de heroísmo que se pode ter depois de uma 

grade seca. Esta foi a idéia em síntese que nos foi passada a partir das memórias das grandes 

secas no Minador.  

Como vimos, o abastecimento de água no Minador melhorou significativamente 

nestas últimas décadas, mas ainda está longe de os problemas da água acabarem nesta 

comunidade. Além do esforço e da quantidade pouca, se houver uma estiagem a situação da 

falta de água é calamitosa, imagine uma seca. 

As coisas há bem pouco tempo eram diferentes, concordam com isso boa parte dos 

adultos com certo saudosismo. Segundo eles as crianças só faziam o que os pais queriam, não 

tinham tanto direito, existia muita ordem. Os mais velhos defendem que trabalhando de roça, 

ninguém tira nada de ninguém nem vai ser desocupado para fazer o que não presta. As 

crianças de cinco, seis anos já estavam iniciando na roça. Aprendendo a trabalhar ajudar a 

família e não inventar coisas desonestas e sim trabalhar para conseguir o que comer o sustento 

da vida. 

Ainda tinha mais alegria, as brincadeiras eram diferentes, as crianças aprendiam com 

os mais velhos e usavam sua própria criatividade para fazerem seus brinquedos, elas 

inventavam, ou mesmo aprendiam ou adaptavam suas brincadeiras. 

Os jogos de futebol eram animados, vinha gente de outros lugares, tinha até desfile 

de rainha com torcida organizada. Depois entrando pela madrugada o forró, sempre corria 

tudo em paz, mesmo com a bebida que circulava. A radiola a pilha com discos LP e 

compacto, nestes últimos anos substituía muito bem os tocadores difíceis de estarem com 

freqüência naquela comunidade. 

Algumas lembranças saudosas, muitos ainda vivem o prazer de rememorá-las. Falam 

da improvisação de instrumentos musicais numa garrafa, numa cuia ou numa lata. As 
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rememorações deles fizeram brilhar mais os olhos destes poucos que rememoram lembranças 

escondidas e afetadas pelo tempo. Para estes as festas que não traziam sons mecânicos não 

deveriam sumir das histórias dos cotidianos de outros tempos e do tempo presente desta 

comunidade. 

Na Comunidade do Minador, o compromisso em forma de valor moral esteve 

presente nos mais experientes como conseqüência da experimentação de diferentes situações 

num contexto carregado de necessidades existenciais, de carências materiais, de poder e 

sobretudo, de excesso de conflitos ideológicos expressos pelos vários agentes sociais 

presentes na comunidade do Minador representados pelos: índios, cangaceiros, ciganos,  e 

predominantemente os afrodescendentes.  

O machismo por si só seria insignificante nesta situação para justificar a preocupação 

com a vida sexual das mulheres desta comunidade, nesta ação de fazê-las desviar a atenção 

para as festas dos santos. Foi uma das maiores preocupações que vimos com a questão da 

sexualidade da mulher minadorense, com o objetivo de recatar a mulher, foi procurar induzir 

as mulheres para as festas dos santos, levando em conta que assim elas esqueceriam mais os 

namoros.  

Na sua memória, nas suas oportunidades sociais, no seu porvir e nas suas reflexões. 

A história seja do Minador de Ceará, do Brasil ou do mundo, sempre traz enormes lacunas; e 

é consciente desta multiplicidade de interpretações do real ou da representação do real 

(racionalidade) que nos deter nos depoimentos e no cenário do Minador, procurando trazer 

um ensaio de representações identitários. 

O enterro era um momento de tristeza acompanhado de rituais semelhantes. Se fosse 

uma criança (anjinho), algumas mulheres cantavam, nem todas conseguiam por conta do 

choro causado pela emoção da perda.  

No enterro dos adultos não tinha canto. Os conhecidos, parentes e amigos 

acompanhavam a cerimônia, os familiares mais próximos, não. Os cadáveres para serem 

sepultados, eram levados em redes. Mesmo que o falecido não tivesse rede onde levavam o 

corpo dependurada numa travessa de mameleiro, sempre aparecia uma rede de pano para 

fazer o enterro, mas na hora de sepultar deixavam o corpo na cova e traziam a rede de volta. 

Os cortejos ao cemitério aconteciam sempre cedo da manhã ou à tardinha. O cemitério era 

para qualquer pessoa. O corpo era velado na casa do falecido. A família costumava ofertar aos 

presentes um café ou chá e mais tarde da noite um caldo de carne ou de ovo. 
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Hoje existe a preocupação com o caixão, procuram falar com um político, os 

aposentados se predispõem a pagar planos funerários familiares. Assim percebemos que o 

caixão de defunto passou a ser uma necessidade local. 

O luto até uns vinte ou trinta anos passados era encarado com muita seriedade; 

principalmente quando se tratava da viúva, esta não deveria usar mais cores vivas, até o final 

de sua vida salvo se ela se casasse novamente, ai poderia usar roupas como antes. Senhoras na 

faixa de setenta anos ainda validam isso usando seus lutos, decididas que deve ser assim até a 

morte. 

Antônio Cordeiro de Melo foi enterrado em 1891, embaixo de um pé de juazeiro no 

próprio Minador. Depois nesse mesmo local, seu único filho (adotivo), Pedro Francisco de 

Sales. Os rituais foram os falados, com a diferença que não foram para o cemitério. Os 

anjinhos recém nascidos perto do falecimento de Antônio Cordeiro também foram enterrados 

neste local. 

A igreja católica era muito presente no Minador, os reisados, o mês de Maria, as 

festas juninas, as romarias ao padre Cícero de Juazeiro e a São Francisco de Canindé, as 

promessas a São Gonçalo e a Santo Isídio, o natal. Os ritos, as crenças e as festas aconteciam 

misturando, danças, músicas, rezas, procissões, promessas, comidas, decorações, 

adivinhações, crenças tudo isso ou parte disso apareciam de uma maneira ou de outra atraindo 

socializando a comunidade. 

Um fato que ficou meio confuso, mesmo na avaliação de um depoente, diante de si, 

foi a entrada de pessoas de outro Estado, não era do Piauí, que traziam o candomblé, as 

pessoas de um modo geral, em público, não se mostravam interessadas em participar. Mas de 

fato não era bem assim. Houve gente que enfrentou as negações pelo preconceito e assistiu, 

participou principalmente quem tinha maiores problemas. Um rapaz estava com sérios 

problemas de comportamento desequilibrado, este foi levado para ser cuidado no terreiro do 

Candomblé. Com tempo as negações a este credo levaram as mulheres que estavam aqui 

trabalhando a irem embora. Não voltaram mais, nem se soube mais notícias sobre elas.  

A última vez que um padre visitou essa comunidade foi num momento muito difícil 

por ocasião de uma morte por acidente, uma árvore que estava sendo cortada, onde a própria 

vítima dava as coordenadas, caiu sobre ela sendo fatal. Um detalhe muito triste eram pai e 

filho. 
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A comunidade ficava sempre desassistida de qualquer liderança religiosa sistemática. 

Mas a fé em Deus era sempre manifestada, sempre mais por influências da religião católica 

que de uma maneira ou de outra terminava sendo a que se fazia mais presente. 

Na luta pela sobrevivência, ocasionalmente pelas secas ou estiagens, os rapazes 

passaram a fazer viagens para São Paulo em busca de emprego. Numa dessas recentes viagens 

em 2002, Arimatea, um desses lutadores, foi a um baile, nesta ocasião encontrou pregadores 

evangélicos, eles explicaram em três dias como ele poderia viver melhor sobre os 

ensinamentos cristãos utilizando os termos dessa religião, “ele aceitou à Jesus, conheceu a 

verdade”. Daí o desejo dele passou a ser pregar o evangelho no Minador, mesmo já tendo 

passado a morar no Piauí. Toda sua família, suas raízes estavam no Minador. 

Passou a trabalhar de maneira incansável para realizar seu desejo de converter os 

Minadorenses a se entregarem à Jesus segundo essa fé. Teve sucesso em sua empreitada. 

Em primeiro de janeiro de 2004, já contava com quinze pessoas que foram 

convertidas. Aproximadamente um mês de trabalho foi realizado e veio um carro do Piauí 

com umas trinta pessoas freqüentadoras da Assembléia e um pastor, nesta ocasião 

converteram mais quatorze pessoas. 

No espaço de aproximadamente seis meses, o pastor do Piauí passou esse trabalho de 

evangelização desta comunidade para o pastor do Ceará, a quem compete. Hoje o pastor vem 

do Novo Oriente-CE todas as quartas – feiras e sábados para fazer o estudo bíblico e o culto, 

estas reuniões tem duração de duas horas. Isso mudou o cotidiano da comunidade, as roupas, 

as festas e as conversas refiguravam-se de acordo com o que prescrevia os dogmas da nova 

religião local, pelo menos nos dias e horas das reuniões. 

O lazer, festas, brinquedos, brincadeiras e outras formas aconteciam e acontecem, 

durante o tempo livre de compromisso, a folga no Minador, segundo várias memórias? È o 

que tentaremos construir através das reflexões de pessoas: memória (de depoimentos 

individuais), que obviamente pelo tempo da experiência traz influências de outras 

recordações, deixando de ser uma memória individual tomando características de memória 

coletiva: menos precisa, e mais complexa.  

Podemos perceber que embora o lazer seja um tempo livre de compromisso é 

possível trazer para esse tempo livre um compromisso em forma de valor moral como vimos 

no item: Crenças Identitária. Homens do Novo Oriente que serviram de contra guia na dança 

de São Gonçalo, hoje uns passaram a ser mestre de tirar dança, outros desistiram. Eles dizem 
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que a história de São Gonçalo nasceu há muito tempo atrás, porque as coisas que existem 

hoje, já vêm de longe: existia muita mulher “vexada pelas coisas”, isto é, queriam namorar 

cedo; aí eles inventaram o movimento da dança para entreter as mulheres para não estarem 

com tanta devassidão, namorarem, aí vem a dança. O reisado também segundo alguns homens 

e mulheres, serviam para ‘acalmar’ as mulheres. Sim porque para os homens a sexualidade 

não era comentada como problema, ‘imoralidade’. A mulher é que deve se recatar. 

As festas do Minador estão muitas vezes ligadas às instituições religiosas e 

profissões de fé. Quando Antonio Cordeiro e Luíza Tereza do Bonfim pais de Pedro Cordeiro 

morreram, como já falamos as águas do olho d’água mal davam de bebe aos passarinhos. 

Dona Alexandrina, esposa de Pedro Francisco de Sales, por conta de uma promessa à Santo 

Isídio, para que o Olho d’ água voltasse a minar uma fonte de água para comunidade, 

organizava procissões, terços, novenas, cantos enfim oferecimentos ao santo. 

Na devoção a São Francisco e a São Gonçalo. A fé era alimentada pelas idas ao 

município de Canindé-Ce e à igreja de Novo Oriente. Não havia um retorno por conta da 

igreja como construção de capela ou visita de padres ao Minador. 

As principais festas da localidade, no dia de São Gonçalo, véspera de São João, há 

vinte anos, era uma grande festa, animadíssima. A dança era animada pelo tocador de rabeca e 

dois tiradores batendo numa garrafa e outro numa cuia para organizar a dança de São Gonçalo 

era assim; faziam duas filas, ambas com o mesmo tanto de pessoas, o que os dois tiradores 

faziam o restante do pessoal acompanhava. As roupas eram à vontade. A dança tinha de 10 a 

12 jornadas: na primeira jornada, era só homem e da segunda em diante os dois ou quatro 

primeiros da fila eram homens, o restante,   mulheres. 

O santo ficava todo enfeitado com flores naturais ou  de papel num altar onde se 

perfilavam  as pessoas que iam dançar, a decoração era estilo a São João. Algumas mulheres 

cantavam junto ao rabequeiro. Tinha os cânticos de entrada, de saída e de despedida de São 

Gonçalo.  

Na hora da festa, as pessoas pagavam promessas ajoelhadas perante o santo ou 

dançando com a imagem do mesmo. A animação tinha início às dezenove horas e ia até meia 

noite, ou a noite toda. Com muito: baião de dois com frango, ou carne de criação, geralmente 

matava uma criação. A bebida era pinga e água. 

Para a festa de São João era aproveitado o material da festa de São Gonçalo. Nesta o 

centro era a fogueira. Faziam simpatias, adivinhações, brincadeiras de roda e o passa fogo.  
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Milho com palha,  batata doce e jerimum, que eram assados inteiros nas cinzas da fogueira, 

como já mencionamos no item comidas. Alguns matavam bacurim para assar inteiro na 

fogueira. 

O passa fogo consistia em passar uma cruz da madeira da fogueira acesa 

pronunciando as palavras para serem padrinhos, madrinhas, primos, irmãos, cunhados, minha 

bonita, meu cravo, minha flor. As danças eram realizadas ao som das batidas de latas. Toda a 

comunidade fazia a festa. Ao terminar, após dançarem quadrilha no chão de barro batido, iam 

dormir fazendo comentários sobre coisas da festa. 

Santo Antônio era lembrado com novena e fogueira e São Pedro só fogueira. 

Contavam também com a festa de casamento. Tinha muita comida como: arroz, feijão, carne. 

As bebidas, desta festa, era a cerveja, o conhaque e o mazile; que diferente da comida eram 

compradas. O cantor vinha de fora para fazer o forró. 

Os noivos eram casados no Novo Oriente, vinham a cavalo do Novo Oriente até o 

Minador, os convidados também, eram muitos animais, alguns emprestados. Estes casamentos 

que descrevemos eram os de pessoas de melhores condições materiais; portanto cada 

casamento tinha suas especificidades de acordo com as condições da família dos noivos; mas 

o ideal era este de que falamos. 

Sanfoneiros, festas juninas, em especial a festa de São Gonçalo, as velhas serenatas 

para os apaixonados, as conversas nos terreiros e as batidas nas latas todos se divertiam. 

Houve poucas festas grandes, com tocador de fora: sanfona, violão, clarinete, saxofone, 

pandeiro, triângulo, zabumba, e muita comida. 

Num passado mais recente por volta da década de 80 ainda existia muito forró no 

Minador e no final de semana de sábado para domingo a tertúlia. Vinha gente de fora. Não 

dava confusão. Sem comida, mas bebida tinha para vender. A tarde era organizado o torneio 

de futebol: cinco times de fora e um do Minador. Tinha as rainhas cada uma com sua faixa e 

coroa de flores naturais ou artificiais. Quando o jogo ia começar elas davam uma volta no 

campo desfilando. A noite dançavam forró ou lambada  ao som da radiola. 

As festas do Minador hoje estão “proibidas”. Está ocorrendo um processo de 

acomodação, expressos pelos questionamentos e atitudes da comunidade pela aceitação do 

novo credo religioso.            

As crianças estão mais distantes, quanto a percepção do processo de transformação 

do contexto social no Minador. As brincadeiras e os brinquedos das crianças, mesmo quando 
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proibidos pelos pais ou religiosos, parecem sobreviverem ao tempo. Até bem pouco tempo os 

brinquedos eram feitos pelas próprias crianças, seus pais ou amigos. A partir do inicio do 

século XXI, notam-se uma maior freqüência de entrada, da compra de brinquedos para 

algumas crianças nesta comunidade. 

Vamos nos ocupar dos brinquedos que acompanham a história do cotidiano das 

crianças do Minador, com destaque para: I- Bonecas - um pedaço de pau ou sabugo de milho, 

vestidos com um paninho, fazendo o jeito da roupa, vestiam o corpo e também a cabeça, 

imitando o cabelo. Sabugo ou pau, os menores eram os filhos e os maiores, os pais. As 

meninas tinham quantas quisessem. O difícil desta brincadeira era conseguir o molambinho* 

para fazer o cabelo e roupa das bonecas, mas isto não as impedia de brincar, as meninas que 

não conseguiam o molambo, brincavam só com o sabugo ou pau, que do mesmo jeito eram 

suas bonecas. Bonecas de pano eram mais difíceis, quando a menina tinha, só era uma, 

diferente das de sabugo que faziam quantas quisessem. 

 Nas moitas de mufumbo, as meninas faziam casinhas com a ajuda de pedaços de 

pau. Algumas vezes, as panelinhas de barro, geralmente feitas pelas mães das crianças para as 

meninas brincarem de comidinha. A comidinha só acontecia quando as meninas conseguiam 

adquirir comidas de casa os legumes e temperos ou matavam passarinho no mato para 

prepararem. A comida era sempre pouca às vezes dava confusão. Elas brincavam mais com as 

bonecas; dependendo do tempo a tendência ia mais para um tipo ou outro de brincadeira. 

Quando tinha mais fartura elas brincavam de comidinha, geralmente as crianças brincavam 

embaixo das plantas ou moitas verdes. Quando chovia brincavam dentro de casa de pedrinhas, 

sementes: de enfeitar as bonecas com asa de uma espécie de besourinho colorido, verde 

azulado ou vermelho com pretoentre outras cores que apareciam. 

II- Bola de palha de milho, de pano e de borracha: mais recentemente a bola de 

borracha não apenas para os meninos, mas também para os rapazes jogarem. O futebol 

sempre esteve presente, com uma considerável freqüência, foi um jogo que animou bastante a 

comunidade. Os jovens organizavam times, e até bem pouco tempo, o futebol tinha torcidas 

organizadas, com desfile de rainhas; vinham times de outros lugares. As bolinhas de palha de 

milho eram amarradas com a palha verde do milho, tipo peteca, esta confecção só acontecia 

no período da colheita, pois só neste período tem milho verde para tirar a palha. Esta bola era 

mais para meninos menores.    

III- Os carrinhos: variavam de acordo com a criatividade e material possível de ser 

utilizado: latas de sardinha, de óleo, madeira da região, taxas, caixas, barbantes e uma forte 
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dose de enfrentamento. Alguns faziam a roda do carro da madeira de uma planta chamada 

barriguda, aprendiam a fazer seus carrinhos uns com os outros, a brincadeira ficava mais 

animada quando mais gente participava. 

IV- O cavalo de pau: feito de talo de carnaúba, ou de uma varinha qualquer, pois 

havia poucas carnaúbas na região, algumas plantadas. Faziam olho, orelha e etc, e colocavam 

o cabresto. Brincavam meninos e meninas. Hoje as mães não querem mais que as meninas 

brinquem de cavalinho.  

V- Carrapeta: uma rodinha feita de um pedaço de cabaça, em um furo colocava um 

pau de modo a deixá-lo fixo, tinha que ficar nas medidas direitinho do contrário não rodava. 

Aí era só jogar de encontro ao chão dando um impulso para que pudesse rodar de pé. 

VI- Carrapetinha preta: tirada do mato, uma sementinha. Era só fazer um furo e 

colocar um pedaço de palito de fósforo. Daí era só botar para rodar. 

V- Corrupio: num pedaço de cabaça com alguns recortes dos lados e dois furos no 

centro onde era colocado o cordão. Para funcionar, enrolava o cordão no entorno, segurando 

suas extremidades. Daí era só puxar de um lado e outro o cordão, ao mesmo tempo e no 

mesmo ritmo. A mãe ou o pai fazia para os filhos maiores, os menores iam aprendendo com 

os irmãos mais velhos.   

VI - Galamarte: montado numa sombra de árvore, meninos e meninas brincavam, era 

uma brincadeira divertida, causava algazarra, mas precisava ter cuidado para não se 

machucarem. Era um pau grosso enfiado no chão, um outro pau mais grosso encaixado pelo 

orifício à sua extremidade. Colocavam carvão no orifício. Ao balançar ou ao rodar o 

brinquedo é produzido um barulho para animar ainda mais a brincadeira. Todos brincavam, 

crianças jovens e até adultos.  

VII- Balançador: de cipó, mais tarde de corda. Postos em árvores, era muito querido 

pela criançada. Hoje ainda se vê este brinquedo em tempos e em lugares espaçados; o balanço 

forte causa emoção que esfria a barriga. Precisa ter cuidado para que a corda não parta, 

porque se isso acontecer a queda pode ser perigosa de acordo com a altura do balanço, e o que 

se encontrar por perto. 

O tambor de couro de veado, a rebeca; a vaca de cera preta de abelha; a baladeira 

usada geralmente só pelos meninos; a bila de barro e o pau de sebo que os meninos 

costumavam subir da tarde para noite em noite de lua cheia. Estes eram brinquedos menos 

comuns, mas que de qualquer forma faz parti do passado das crianças minadorenses. 
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Brincadeiras de roda a noitinha cedo, quando a lua era clara, também de esconde-

esconde, brincadeira do anel e cai no poço, meninas e meninos faziam uma animação só. 

Estas brincadeiras iam até próximo às vinte horas que era o horário de dormir. As brincadeiras 

de corda e de pedra predominavam as meninas. Estas aconteciam mais à luz do sol, antes do 

jantar. Daí iam para perto dos adultos ouvir suas histórias. 

Os adultos contavam histórias de caçada ou do dia no roçado; conversavam e 

contavam coisas engraçadas, davam risadas; compartilhavam também coisas ruins, 

problemas. Atualmente a casa que não tem televisão as pessoas sentam mais nos seus terreiros 

em frente das casas para conversarem a noitinha. 

Grupos formados só pelos meninos ou mistos tem os respectivos tipos brincadeiras. 

Para os mistos as brincadeiras são: esconde-esconde, anel, cai no poço, cantiga de roda, etc. 

Antes das cisternas, quando chovia, depois de enchido os potes e as cabaças, tomar banho de 

chuva era uma alegria, uma brincadeira para todos do Minador. Crianças jovens e até adultos 

gostavam de tomar banho de chuva. 

O toque do pife e das batidas nas latas ficou nas memórias; as conversas 

descontraídas nas “calçadas” , terreiros e as brincadeiras dos caretas animavam e ainda 

desapareceram totalmente da vida desta comunidade.    

Das festas com música, havia também a roda feita para dançar e cantar ao som do 

toque do pife e das batidas nas latas. Era uma festa que não tinha dia marcado no calendário. 

Juntava muita gente da redondeza. 

Outra opção de lazer eram as conversas no terreiro a noite, entre o pessoal de casa, às 

vezes alguém que vinha para sentar e participar ou iam passando,  ficavam. Contavam coisas 

engraçadas sobre o dia, histórias sobre as caçadas, a roça, a vida dos outros; o assunto 

dependia de muitos fatores, de qualquer forma corria de maneira harmoniosa, pois tratavam 

de coisas que pertenciam aos cotidianos comuns, as novidades mais emoções, mas 

normalmente as conversas nos terreiros eram muito calmas, relaxantes. 

Das festas com música havia também os caretas que chegavam lá alegrando: 

burrinho e boi. Passavam pelas casas por um tempo, em média, de uma hora e trinta minutos, 

cantando e dançando. As pessoas costumavam acompanhar os caretas nas suas apresentações 

indo para as outras casas. O pagamento era feito pelo lenço entregue a uma pessoa escolhida. 

Ao observar a paisagem do Minador, sentimos a falta da técnica e do material 

mínimo que marcam o existir de uma economia e de uma cultura globalizada. Como podemos 



199 
 

nos envolver ou existir no século vinte e um, sem a energia elétrica? Como nos comunicar, 

nos envolver neste tempo histórico sem os meios para chegarmos a ele: anúncio publicitário, 

televisão, telefone, Internet? 

Como existir no hoje, se a problemática ainda reside na lei da sobrevivência? O quê e 

como está globalizado o mundo de hoje? Os prejuízos do mundo contemporâneo estão 

globalizados. O primeiro como conseqüência inevitável da forma de trabalharmos a natureza e 

o material cultural já existente. E o segundo pelos benefícios individuais trazidos a grupinhos 

sociais. 

Tendo uma visão geral de aspectos do Minador, fica mais compreensível imaginar a 

atuação das políticas públicas nesta comunidade e suas conseqüências. Tornar público os 

benefícios da herança cultural das sociedades humanas é o compromisso de muitos. Fazer isto 

é um desafio, uma justiça. A “cultura” é herança de todos para todos. Todas as terras, onde 

está situada a comunidade do Minador do município do Novo Oriente, ainda são legalmente 

do senhor Pedro Francisco Sales (escritura). Os impostos são pagos no nome dele. 

O senhor Sales e sua família, esposa e filhos, no começo do século vinte estavam 

começando a contar a história do Minador. Ele passava o maior tempo do seu dia no mato 

caçando. Quando estava em casa trabalhava com suas filha na roça. Seu filho não gostava da 

roça, sempre tinha um pretexto para fugir deste trabalho. Sua esposa senhora Alexandrina 

sofria de falta de fôlego. Ficava em casa fazendo renda de birro e tecendo no tear, fiando. 

A água que abastecia propriedade do Pedro Sales, o Minador era a cacimba do 

Cavaco, do Bom Jardim. A água do olho d’água que existia em sua propriedade dava só para 

os pássaros beberem. Só em 1963 com uma chuva forte, muito demorada que o olho d”água 

passou a abastecer a propriedade do senhor Sales. Depois ele mandou cava uma cacimba. 

Essa cacimba hoje pretende preservar. Botaram nove manilhas liberadas pela prefeitura. 

Certamente, não conseguia abastecer de água a família Sales, durante o ano todo, porque 

quase todos os anos as cacimbas do Minador secam.  

A insuficiência de água no Minador, mais uma vez tentaram resolver, cavaram poços 

profundos botaram um cata-vento em cada poço, todos montados em direção ao vento. Como 

na comunidade não tem energia elétrica o motor foi ligado no Pé da Ladeira e na Gameleira. 

Não deram certo, hoje os cata-ventos são abastecidos pelo vento. Rende pouco: um cata-vento 

abastece três famílias, as outras pegam água nas cacimbas, como assim é chamado o buraco 

cavado no chão para acumular água. 
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O tempo passou, a população do Minador aumentou muito. Hoje além da falta para 

abastecer as necessidades básicas e da agricultura temos o problema de espaço para o plantio. 

A caça, alternativa antiga da comunidade para adquirir alimento, está cada vez mais escassa. 

Alguns agricultores vão plantar em terras próximas no Ceará ou no Piauí em campos. Mesmo 

no sistema de variação de aluguel de terra. 

O projeto do governo federal, ASA chegou ao Minador em 2004 em nome das 

igrejas e sindicatos. Está sendo uma nova experiência para o Minador, esse projeto se propõe 

a construir cisternas para abastecer de água uma agricultura de subsistência, mas água das 

cisternas não está sendo o suficiente nem para bebe, cozinhar os alimentos e tomar banho. O 

uso do sanitário está sendo um problema por falta de água.   

Mesmo quando tem inverno, a água das chuvas guardada na cisterna, não é o 

bastante para ser usada durante o ano todo nas necessidades básicas das pessoas da 

comunidade do Minador. Certamente no período de estiagem a situação torna-se ainda mais 

difícil. A solução apontada foi o caminhão pipa. 

Em 2004 foram construídas muitas cisternas no Minador, obras financiadas pelo 

governo federal. Prioridade para aqueles que não tem água. Os critérios: fazer reuniões nas 

comunidades com a comissão do sindicato dos trabalhadores rurais, igreja católica e a 

confederação das associações. A construção das cisternas acontecia da seguinte forma: O 

dono da cisterna cava o buraco e entram como servente. O pagamento e a alimentação do 

pedreiro são feitos pelo projeto. 

No Minador foram feitos grupos de cinco pessoas, e foram construídas vinte e oito 

cisternas em dez dias.  Umas trinta mulheres e crianças carregavam bastante água. Uma 

comissão havia sido feita e já tinha recebido o material e distribuído. Cinco pessoas 

descarregaram o trator. Todos queriam fazer rápido para adiantar o serviço e o inverno não 

atrapalhar. A comunidade do Minador foi muito elogiada. Representantes deles foram 

chamados pela igreja e o sindicato para reunião do projeto ASA. Falaram na reunião sobre 

suas experiências de construção de cisternas em sua comunidade, porque foi um sucesso.   

O atraso técnico, a falta de material e de bens de consumo; nesta comunidade, 

demonstram as lacunas da política pública. Mas as políticas públicas existem, embora de 

forma insuficiente para suprir as necessidades locais. Nos anos de 2003 à 2005 a distribuição 

de materiais fornecidos pela prefeitura para construção de banheiros mas a falta de água 
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atrapalha o uso diário do sanitário. As cisternas não suprem de água a lavoura de subsistência 

como objetivava o projeto nem as necessidades básicas da comunidade, durante o ano todo.  

Quase todos os anos os homens do Minador trabalham consertando estradas no 

período de estiagem. O governo federal destina verbas para atender os sertanejos nordestinos, 

através do trabalho dos pais de família, no período de seca, em troca recebem benefícios. Eles 

chegam a passar até quinze dias fora do Minador indo para diversos lugares, como em Nova 

Olinda, Juazeiro, Palmeiras. Em 1977 foi feita a primeira estrada manual do Minador para 

esta construção foi convocado um pessoal do Cavaco pela prefeitura do Novo Oriente, 

povoado desta prefeitura. Os Minadorenses ficaram queixosos por não terem sido chamados 

pela prefeitura para fazerem este trabalho. 

Temos também a verba estiagem através do governo do Estado. Cadastra-se no 

Banco do Brasil e recebe uma ajuda salário para família. A norma é não ter ainda nem um 

benefício. A bolsa alimentação, vale gás e a bolsa escola formam a bolsa família. No Minador 

temos numa faixa de vinte três famílias e entorno de meia dúzia delas beneficiam-se com a 

bolsa família. Auxílio do governo federal á população de muito baixo poder aquisitivo ou sem 

renda comprovada. As outras famílias, também com renda baixa e filhos com idade escolar se 

cadastraram e esperam serem beneficiadas. 

A comunidade do Minador é uma comunidade de trabalhadores da agricultura. As 

políticas dos vários governos federais que existiram no Brasil e que tentaram resolver o 

problema de falta d’água na região Nordeste, não conseguiram. O Minador está incluído neste 

universo brasileiro. 

A associação de pequenos produtores do município do Minador tem como presidente 

Pedro Alves Sales, neto de Pedro Sales fundador do Minador. Ele foi reeleito, o mandato é de 

dois anos. No último sábado de cada mês, essa associação realiza uma assembléia. Convoca 

seus sócios: doze membros, conselho fiscal. É feita uma reunião aberta para comunidade. Eles 

são muito atuantes.       

O agricultor precisa de água, mas também de terra. Houve reuniões sobre o 

assentamento no Minador. Nas palestras poucas pessoas compareceram, desconhecemos os 

motivos. Porém sabemos que, no Minador, temos pessoas que trabalharam em terra paga, não 

tirou nada e decidiu devolvê-la. 

Qual é a comunidade que prefere auxílio, paternalismo, doações; o peixe nas mãos 

ou com sua vara pescar o peixe? Receber tudo nas mãos significa que não está utilizando os 
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seus próprios pés, alguém lhe puxa ou põe no colo. A  comunidade do Minador parece-me 

está sempre tentando saltar do colo, mas as dificuldades são muitas: água, terra, transporte, 

investimento.  

Cemitério para o Minador no Cavaco. Para atender uma ligação local ou Estadual no 

telefone público se paga um real. Posto de saúde no Novo Oriente. Transporte carro alugado. 

O custo de vida sai caro. Mais caro ainda a sobrevivência, muito gasto de tempo para produzir 

muito pouco.  

Mas a população do Minador vive numa constante luta, num processo. Com São 

Vicente tem uma grande socialização; participam de festas, jogos de futebol. As mulheres 

lavam roupas lá. São duas comunidades amigas. Conta uma moradora do Minador que o 

senhor Mardônio do São Vicente veio para um jogo e morreu aqui no Minador. Não houve 

problema de acusações, desconfianças, mas foi a coisa mais desagradável e triste que já 

aconteceu entre estas duas comunidades. As ações, os comportamentos minadorenses 

mostram qualidades preciosas desta comunidade em sua história, mas as condições às quais 

este povo é submetido atualmente não facilitam a uma qualidade de vida, apesar dos esforços.  

A saúde pública do Minador precisa de cuidados: até recentemente o destino de fezes 

e urina dos seus moradores era unicamente o céu aberto agora os banheiro existem mas falta a 

condição de uso; as casas na sua maioria são de taipa rebocadas; revestida; o lixo em geral é 

queimado; o transporte, é o carro de aluguel aos domingos. A maioria das pessoas quando 

doentes procura a unidade de saúde e as farmácias, porém com a falta de transporte muitas 

pessoas continuam sendo tratadas pelas benzedeiras e pelos remédios caseiros. E algumas 

mulheres ainda ganham neném em casa, mesmo tendo sido acompanhada no pré-natal pelo 

médico.  

A dificuldade de transporte muitas vezes impossibilita à população do Minador de 

usufruir o serviço médico do Novo Oriente. Embora a função da medicina seja prevenir a 

população contra as doenças pela conscientização e para isso temos os serviços dos agentes 

sociais. 

Hoje temos o Programa de saúde da Família que conta com duas agentes de saúde, 

seu trabalho é de prevenção e de conscientização. Elas fazem visitas domiciliares semanais 

orientando através de informações como a comunidade do Minador pode evitar doenças. 

Deste programa podem contar também, bimestralmente, com a presença na escola local de um 

médico, clínico geral, acompanhado por uma enfermeira. O problema maior está para quem 
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não pode se locomover. Se for necessário fazer uma consulta ao médico, antes de sua visita, a 

comunidade do Minador procura o Emaus, distrito de Novo Oriente onde está oposto de 

saúde, para pedir a guia, para depois ir ao médico. 

Quando vão trabalhar no roçado, a maioria das pessoas usa a blusa de mangas 

compridas, as calças compridas e o chapéu de palha ou boné na cabeça. As mulheres 

geralmente antes de colocarem o chapéu ou o boné na cabeça botam um pano. Os homens 

calçam botas e as mulheres costumam ficar descalças, algumas usam tênis. A falta de uma 

proteção faz a pele dos pés das mulheres que vão para a roça, geralmente, ficar mais grossa e 

rachada que a pele dos pés dos homens. Até a década de 80 as mulheres iam ao roçado 

trabalhar com o mesmo vestido que estavam em casa. Hoje as mulheres estão mais 

preocupadas e protegidas contra o raio ultravioleta do sol. Para completar a indumentária a 

água para hidratar e matar a sede é levada na cabaça. 

Os remédios naturais, a reza da rezadeira e a parteira eram os recursos utilizados pela 

comunidade do Minador para cuidar da saúde ou quando havia algum problema mais sério, 

até uns vinte anos atrás, raramente existe alguma solução se não: rezar, fazer promessas aos 

santos e esperar. Ir ao médico no Crato-Ce em época mais distante era uma possibilidade 

desconhecida pela maioria da população, as condições precárias dos os meios de comunicação 

e transporte em geral além do sistema de saúde nesta época isolar ainda mais comunidades 

como esta. As possibilidades de assistência à saúde aumentaram com a emancipação do Novo 

Oriente a município: o povoado do Minador pertence politicamente a ele. Mas as dificuldades 

ainda eram e são muitas, para alguns, como se deslocar a pé do Minador ao Novo Oriente com 

uma criança doente no colo, ou ir até certo ponto para pegar um transporte, embora hoje já 

tenha carro de aluguel coletivo, mais tem a hora de ir e o dinheiro para pagar, a maioria das 

pessoas não tem facilidade de conseguir. 

Os remédios naturais eram muitos, fruto do conhecimento indígena sobre as plantas 

de sua terra com a sabedoria africana trazidas de sua terra de origem. O ferimento era tratado 

com pó de café ou raspa de câmara; a pedra do lado que estava no chão botava encima do 

corte para estancar o sangue. Para cólicas menstruais eram usados diversos chás: arueira, jucá, 

mufumbo, alho, de arruda, de hortelã ou de cebola. A Gastrite: bota a cinza na água mexe e 

deixa sentar no fundo do copo, toma a água. Chá de casca de laranja. Dor de barriga: Chá de 

casca de laranja, de raspa de mameleiro e também Chá das folhas novas de catingueira, de 

goiabeira, de cajueiro, de ateira, de aroeira; junta tudo e ferve. Tem o gosto amargo e travoso. 

Chá das cascas: de catingueira, de marmeleiro e de cajueiro tira a raspa e bota na água, 
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esfrega bem, côa e toma a água grossa. Não tomar quente.  Fumo torrado com clara de ovo 

batida para colocar encima da barriga alivia ou passa a dor. Para dor de cabeça é bom a 

inalação de mastruz brabo, de canela braba ou o azeite de mamona morno nas fontes e na 

cabeça amarrado com o pano. Dor de ouvido: azeite de mamona morno e folha de arruda 

esmagalhada encima de um algodão, para colocar no ouvido. 

Os partos eram feitos em casa: as mulheres mais experientes pegavam o neném. No 

momento de um parto, uma fazia o trabalho necessário, mas sempre tinha a outra que ajudava. 

As placentas eram enterradas escondidas dos homens, levadas em vasos, pinicos e enterrada 

no terreiro. Temos muitas notícias de morte na hora do parto e as justificativas eram várias: 

desde a placenta não saia, meninos (as) laçados (as) ou atravessados (as); até: tinha chegado a 

hora, Deus não quis. Ainda hoje tem mulheres que têm seus filhos em casa, geralmente pela 

dificuldade de transporte. 

O trabalho de conscientização e prevenção dos agentes de saúde estende-se à 

vacinação para cães e gatos, que é oferecida pela secretaria de agricultura. A vacina para os 

outros animais é comprada ao agente de saúde, que entregam uma carta aos donos dos 

animais. Os próprios donos vacinam seus animais. 

Podemos concluir a partir de falas da comunidade que a saúde do Minador teve 

algum progresso favorável à comunidade, proveniente quase que exclusivamente do trabalho 

realizado pelo Agente de Saúde do Projeto Saúde da Família. Mas as carências, os problemas 

referentes à saúde neste local ainda são sérios. Falta muito para a comunidade passar a possuir 

uma verdadeira assistência à saúde. 

A dificuldade de transporte trouxe como conseqüência um considerável isolamento. 

Só o que fosse necessário realizar fazia essa população se dispor diante da precariedade e 

enfrentar as veredas na mata, neste relevo acidentado onde reinava a flora e a fauna com todas 

as adversidades que a natureza bruta oferece à fragilidade humana. 

Na década de 1970, uma estrada carroçal muito estreita foi feita. O fato é que desde 

quando foi feita até hoje, a proporção que a época chuvosa vai trazendo as águas a estrada vai 

ficando sem condições de tráfico acarretando sérios problemas, durante dias a comunidade do 

Minador fica quase que absolutamente isolada. É como se o passado viesse á tona. 

As mães lembram nestas horas de quando iam para o Novo Oriente a pé com criança 

no colo levavam sempre uma criança maior para ajudar. Saiam às quatro da madrugada, 

chegando ao Novo Oriente por volta das oito horas. Elas também levavam os filhos para 
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batizar era sempre o mesmo processo, a mesma dificuldade. O avião já existia nesta época, foi 

visto pela primeira vez no céu do Minador mais ou menos nos anos quarenta. As crianças 

tomaram um grande susto ao ouvir e ver o avião no céu, pois o contraste era muito grande. 

Como entender que existia aquele tipo de transporte, vivendo confinado na realidade da 

comunidade do Minador? Foram várias as histórias, mas logo esquecidas. Foi apenas o 

impacto. 

Quando iam de animal: burro, cavalo ou jumento usavam o “tiracol”, um lençol de 

tal forma ajeitado para levar criança dentro. Pessoas adultas doentes eram levadas em redes, 

vários homens iam revezando. Nos enterros também os corpos eram carregados em redes até a 

cova. 

Quando precisavam comprar ou vender alimento como: milho, feijão, arroz, 

amendoim, gergelim, fava, mandioca ou macaxeira entre outros, o transporte era o jumento ou 

o burro, levavam em um saco á sua frente, também cabia nas costas do homem. Nem todas as 

pessoas possuíam “transporte”, quando possuíam o mais comum era o burro. Ele é mais alto e 

carrega a carga mais pesada que o jumento, sobe e desce ladeiras sem problemas. Ele costuma 

comer mato, dificilmente milho; procura água quando está com sede, quem vê este animal no 

poço, já sabe que é sede e dá água; nem todos possuíam animal de carga, mas todos 

precisavam transportar alguma coisa de fora ou de dentro da comunidade. 

Para a festa de casamento ou batizado que era muito animada, arrumavam cavalo 

emprestado, andavam de dois. Tinham também os outros animais, as pessoas que chegavam à 

frente, gritavam: “viva os noivos!” a animação continuava a cada chegada desses animados 

cavalheiros e amazonas do interior cearense, que ateavam os animais e seguiam para o 

terreiro. Se o cavalo dos noivos ficasse para traz era uma algazarra maior.  

Ainda hoje, no “inverno bom”, só com animal ou a pé para passar do Minador para o 

Novo Oriente pela estrada. Quando aparecia um problema de saúde mais sério, mais urgente, 

até recentemente a rede continua sendo uma opção para transportar. 

Na época seca ou de pouca chuva, o transporte é diário. Tem o dos estudantes, que é 

responsabilidade da prefeitura do Novo Oriente, e tem o de domingo, o mesmo carro e 

motorista, só que neste dia os usuários pagam suas passagens. 

Cedo das manhãs de domingo, quando o sol ainda nem bem se mostrou, começa o 

movimento, o carro vai passando e pegando as pessoas que marcaram com o motorista ou 

algumas que não avisaram e estão de prontidão, sobem na carroceria do carro que não se 
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preocupa em contar quantas pessoas vão, elas se afastam, dão um jeitinho, não fica ninguém 

sobrando. Todos são conhecidos e amigos. Conversas e brincadeiras fazem no ambiente do 

frescor da manhã; despreocupados por exigir o conforto ou a segurança, seguem uma viajem 

agradável de ida para a feira do domingo. 

A volta, sempre debaixo de sol forte, próximo ao meio dia, parece que não esquenta 

a cabeça dos passageiros. Eles procuram se proteger com o chapéu, blusa de manga alguns 

com toalha, pano na cabeça, outros enfrentam o sol como se ele nem estivesse ali. 

O fato é que: fora destes leves cuidados em relação ao sol temos as compras, estas 

são colocadas no carro valorizando o espaço que já não sobrava. Pessoas sentam em cima de 

sacos de mercadorias, ficam em pé para ocupar menos espaços. Quando todos se organizam o 

carro segue viajem. Motorista, passageiros e estrada se inteiram e as viagens acontecem numa 

exótica harmonia.  

Algumas pessoas da comunidade possuem moto, isto leva à significativas 

facilidades. Mesmo tendo que enfrentar o preço da gasolina, a manutenção da moto e agora 

ultimamente vem surgindo às exigências cada vez mais acirradas das devidas legalizações 

com o DETRAN, por outro lado, os animais para transporte tão comum outrora, cada vez se 

tornam mais raros, mas também é difícil chegar no Minador carros de aluguel ou moto táxi 

pois, o custo é muito alto. Quando chega algum transporte nesta comunidade fora os já 

conhecidos todos já sabem chegou alguém de fora. 

A partir do final do século XIX no Minador já começava a dar sinais de sua gênese, 

ocupando até o começo do século XX uma localidade que a milênios não era um lugar mas 

um espaço com paisagens do tempo geológico, onde a ação humana praticamente inexistente, 

não interferia e a natureza bruta reinava majestosa. Neste tempo as coisas começaram a 

acontecer neste lugar, orquestradas pela ação humana. 

A paisagem de hoje teve significativa mudança se compararmos à do início do século 

XX. O ambiente natural foi sendo explorado e adaptado às necessidades humanas, agora 

sedentárias. Os humanos nômades de outrora que pisavam nestas terras perderam-se no tempo 

histórico.  

Os habitantes que passaram a permanecer foram gradativamente submetendo a 

natureza, chegando a tal ponto em que ela passou a estar organizada para produzir o sustento e 

abrigo deste povo. 
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Para se proteger das agressões da natureza bruta, usando uma técnica de culturas 

milenares, fizeram suas casas. As casas de taipa, todo o material para a construção era tirado 

da natureza local, e a mão de obra da família interessada e dos amigos da comunidade. 

Cavavam a terra pegando dela o barro dependendo da consistência deste, botavam 

um pouco de areia para ficar no ponto e não ficar rachando, mexia com água para encher as 

paredes que eram feitas de madeira, como o marmeleiro, mororó, aroeira, angico, pau d’arco. 

Quando não tinha animal, as madeiras eram trazidas nos ombros dos homens, eles tinham que 

cortar e carregar da mata até o local da construção. O alicerce é feito de pedra quebrada e 

socada é daí que parte o madeiramento para fazer as paredes. Atualmente a madeira é mais 

difícil, mais longe, por causa do desmatamento causado pela agricultura, caeira fazendo 

carvão, cercas e habitações. 

As telhas, no começo desta história, não eram compradas e sim feitas aqui pelo 

próprio interessado, não tinham boa qualidade, o barro não era bom para isso, elas ficavam 

grossas e quebravam facilmente; nesta época os pisos das casas eram de barro batido e as 

portas não existiam ou eram feitas de varas, quase não se via porta de madeira. Poucas eram 

as casas revestidas com o reboco. Os que faziam esse revestimento usavam barro com água e 

muito trabalho. 

Hoje é muito comum a casa de taipa rebocada, pintada, com portas de madeira, piso 

de cimento liso e telhas compradas de fora do Minador. Têm uns vinte anos que este processo 

de transformação da quantidade e qualidade das habitações desta comunidade vem 

acontecendo. 

Temos duas casas de tijolo branco e telhas feitas pelos proprietários, mas, eles não 

continuaram fabricando esses materiais, acabaram com a olaria com o final da construção de 

suas propriedades. 

Até então existem três casas no Minador feitas de tijolos furados comprados no Novo 

Oriente. Estas casas não possuem luxo e mostram na prática o começo de um novo caminho 

das habitações desta comunidade. Pois como a matéria prima para a construção de novas 

casas de taipa está cada vez mais rara, a solução tem seguido o rumo para se comprar e fazer 

casas com tijolo furado. A dificuldade maior para serem construídas novas habitações passou 

a ser a de conseguir dinheiro para comprar o material de construção, mão de obra qualificada 

w espaço, uma vez que os habitantes do Minador são agricultores e precisam de terras para 

plantar e poderem continuar habitando / vivendo nesta comunidade. 
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Não havia uma educação formal, pois a professora era leiga e contratada pelos pais 

de família, geralmente por dois a seis meses, caso houvesse possibilidade por até um ano, o 

tempo de contrato dependia da quantidade e do lucro obtido com a colheita. A escola era na 

casa da professora ou embaixo das plantas ou na casa da família que “contratava” os serviços.  

O pagamento era feito, proporcionalmente, ao número de crianças que assistiam às aulas. A 

professora, geralmente, morava e comia na casa dos pais que a contratava. O pagamento era 

acertado entre esse pai, ou a mãe, e a professora. Quando concluíam seu trabalho numa 

comunidade, às vezes ia para outras comunidades. 

As crianças aprendiam a ler e escrever na Carta de ABC, cartilha, livro do primeiro 

ano, do segundo ano, do terceiro ano até o sexto ano. E pela tabuada aprendiam adicionar, 

subtrair, multiplicar e dividir. Todo esse material escolar, inclusive o caderno ou as folhas 

para fazê-lo era comprado pelos pais. A aula era durante o dia todo. Sábado e quarta-feira 

tinha “argumento”: Se o aluno não acertasse levava bolo daquele que havia acertado, ou 

ficava de castigo debaixo da mesa. Para castigar o colega tinha a palmatória, quem sabia as 

lições e a tabuada era obrigado a bater em quem não sabia. As crianças preferiam as aulas 

embaixo da mangueira. Os bancos eram pedaços de pau de cedro. Ao ar livre, a centenária 

mangueira serviu à educação deste local e até hoje continua presente, imperiosa e servil e nas 

memórias de pessoas que estudam sob sua copa, e ainda hoje têm o privilégio de poderão 

tocá-la, fazendo voltarem lembranças se seus tempos de “escola”.  

A utopia da educação seria educar para humanizar e não modelar a um sistema mais 

forte, predominantemente, como tende a educação de comunidades como a minadorense. 
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  Foto 38: S. Dantas, 2005. 

Chegando no Minador. A única estrada de acesso. 
 

 
  Foto 39: S. Dantas, 2005. 

 Escola da comunidade onde a professora Fátima se desdobra para contornar freqüentes dificuldades. 
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.Fotos: 40, 41 e 42: S. Dantas, 2005. 

 A sala de escola comporta diversos tipos de reuniões sobre educação, agricultura ou religião. 
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  Foto 43: S. Dantas, 2005. 

 

 
  Foto 44: S. Dantas, 2005. 

Fotos 46 e 47: Utensílios que fazem parte do cotidiano minadorense desde tempos idos. 
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  Foto 45: S. Dantas, 2005. 

 

 
  Foto 46: S. Dantas, 2005. 
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Foto 47: S. Dantas, 2005. 

 

 
  Foto 48: S. Dantas, 2005. 
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  Foto 49: S. Dantas, 2005. 

Fotos 47 a 51: Permanências e mudanças. Utensílios e costumes modificam o cotidiano. 
 

 
  Foto 50: S. Dantas, 2005. 

O histórico olho d’água local. 
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Foto 51: S. Dantas 2005. 
Água que vem do olho d’água. 

 

    
Foto 52: S. Dantas, 2005. 

As recentes cisternas, com muita economia ajudam a suprir necessidades do uso doméstico. 
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Fotos 53 a 55: Cunha Jr., 2005. 
Feira do domingo no centro de Novo Oriente. 
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  Foto 56: S. Dantas, 2005. 

 

 
  Foto 57: S. Dantas, 2005. 
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  Foto 58: S. Dantas, 2005. 

 

 
  Foto 59: S. Dantas, 2005. 

Fotos 56 a 59: Paisagem local onde se produz sobrevivência. 
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  Foto 60: S. Dantas, 2005. 

 

   
Foto 61: S. Dantas, 2005. 
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  Foto 62: S. Dantas, 2005. 

 

 
  Foto 63: S. Dantas, 2005. 

Fotos 60-63: Animais que fizeram e fazem parte desta história. 

 



221 
 

4.4 Cumbe 

Comunidade do Cumbe, no município de Aracati, acreditas-se que fazendeiros se 

estabeleceram à margem direita do Rio Jaguaribe, sem precisão de datas, estimamos que tenha 

sido a partir das últimas décadas do século XVII, criaram-se ali  várias oficinas de carnes 

secas ou carne do Ceará como ficou conhecida, era a indústria do charque. Em meados do 

século XVIII a indústria pastoril deste povoado, que passou a vila  depois  município de 

Aracati, o colocou como o principal núcleo urbano do Ceará. 

Surgiram assim as fábricas de beneficiamento de carne, as chamadas oficinas, 
charqueadas ou feitorias, situadas sobremaneira, no estuário dos grandes rios, onde 
produziam o charque (igualmente conhecido por jabá, carne do sol ou carne do 
Ceará), que, pelo resto do século XVIII, se constituiu o principal elemento do 
comércio da capitania. (FARIAS, 2007). 

Significativos capítulos da história do Ceará começaram no povoado  de São José do 

Porto dos Barcos, atual Aracati, o primeiro lugar do Brasil a fabricar o charque, que pelo seu 

crescimento com esse comércio de carne seca, “Carne do Ceará” foi elevado à vila, por alvará 

de João V, de 11 de abril de 1747 e passou a chamar-se Vila de Santa Cruz do Aracati do 

Porto dos Barcos do Jaguaribe. 

 Estamos em 1779... A Vila de Santa Cruz do Aracati era por esse tempo o maior 
empório comercial, que se erguia em terras do Siará Grande.Era a metrópole e a vila 
mais populosa, bela e importante, estando acima da capital. ‘Todo comércio do 
Ceará com as praças da Bahia e Pernambuco faziam-se por intermédio de sua praça. 
Os sertanejos vendiam ali seu gado e se proviam de fazendas e artigos importados 
exclusivamente de Portugal’, escreve João Brigido. (LIMA, 1941). 

Aconteceu a elevação da vila à cidade pela lei provincial n. 244, de 25 de outubro de 

1842. Nesta época o Porto de Aracati continuava com grande movimento, possuía alfândega, 

possibilitava transações comerciais com Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Portugal entre outros espaços nacionais e internacionais. 

Secas periódicas dizimavam o gado, as fábricas de charque onde se faziam a 

conhecida Carne do Ceará, fechavam as portas, mas não foi somente a falência das 

charqueadas, dos curtumes, que levaram à decadência econômica de Aracati. Grande parte do 

comércio do interior, a construção da Via Férrea Baturité, a comercialização do algodão pelo 

Porto de Fortaleza. 

Aracati foi por excelência comercial e industrial o comércio além do charque foi 

servido por diversas empresas bem conceituadas. De onde eram exportados pelo Porto do 

Aracati: a carne de charque carne do Ceará como era conhecida; couros bovinos e caprinos 
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salgados, secos ou curtidos e; a cera de carnaúba; o sal, o coco foi também exportado por este 

Porto: algodão, mamona e a conhecida cachaça do Cumbe entre outros produtos. 

O feijão e o milho eram produzidos mais para o consumo interno, muito presente no 

habito alimentar dos aracatienses, assim como a mandioca, que era combinada com o feijão, a 

carne seca e a rapadura. Existiam muitas casas de farinha a desmancha era trabalhosa, mas 

muito animada, as pessoas demonstram saudosismo das farinhadas, hoje bastante resumidas 

no município. 

A aproximadamente 12km do Centro do município de Aracati, depois de percorrer 

uma estrada de piçarra seca e poeirenta no verão, uma lama com pequenas lagoas no inverno 

ou enchentes impiedosas que impossibilitam o acesso de transporte terrestre e a pé. Aí 

encontramos uma comunidade do Aracati, chamada Cumbe. Com especificidades que a 

caracterizam com identidades e cultura diversas das do município ao qual está ligada 

politicamente. 

Neste lugar entre o Rio Jaguaribe16, um campo de dunas, e em contato íntimo com o 

manguezal está a Comunidade, onde pesquisamos procurando mergulhar nas águas de tempos 

idos, entrarmos em espaços construídos e destruídos através de resgates de matérias e 

memórias que resultaram de relações, ações e pensamentos de pessoas neste território. 

O ambiente em si proporciona particularidades. No período de enchentes às vezes 

acontece de os moradores desta comunidade subirem as dunas e armarem barracas provisórias 

com paus dos mangues, palhas de coqueiro, carnaubeira e outras coisas, aí improvisam suas 

moradas até que as águas baixem. Isto pode durar meses até que possam  retornar às suas 

casas. 

Para efeito de melhor compreensão consideramos à história desta localidade em três 

momentos cada um com características culturais, sócio-econômicas e políticas em conjunturas 

de vivências compreendidas a partir de indícios locais contextualizados na história do Aracati 

e Ceará  conectados á construção do Cumbe. 

No primeiro momento, o mais remoto e de mais difícil comprovação, porém onde se 

estrutura a identidade da construção do Cumbe e dá direção e sentido desta história. No 

segundo, encontramos a maior quantidade de informações sobre riquezas produzidas e 

memórias reelaboradas com o olhar do presente que procura negar de forma consciente ou 
                                                 
16 O Rio Jaguaribe no inverno recebe águas das cabeceiras e dos seus afluentes alargando seu leito 
consideravelmente, prejudicando plantações e tudo que encontrar pela frente, provocando as cheias, nesta época 
a águas podem chegar a alagar vários quilômetros em cada margem 
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inconsciente o passado; e o terceiro período que carrega conseqüências de esquecimentos e 

inconsciências da história desta comunidade remanescente de quilombo, mas novamente se 

encontra na mesma posição desprivilegiada quando se trata das questões socioeconômicas. 

No jornal O Jaguaribe do dia 10 de fevereiro de 189817, o texto intitulado Impressões 

de um passeio, traz relatos sobre uma visita no Cumbe de uma noite de sábado e um dia de 

domingo ao sítio do senhor Antônio Francisco Lopes, pai do comerciante Abel Lopes. Aí 

temos menções interessantes de coisas relativas ás últimas décadas do século XIX no Cumbe. 

Nesta época as dunas já vinham soterrando os sítios, o que findou por volta das 

décadas de 1970/80.  

Tivemos ocasião de admirar o assombroso espetáculo de como um morro, sem boca 
nem goela engole os sítios que estão colocados em sua marcha devastadora! 
É assim que já existe soterrado pelas areias um sítio destas paragens, outro começa a 
ser invadido e, mais tarde, elas, terão avassalado tudo quanto  se achar na direção de 
sua carreira.(O JAGUARIBE, 1898). 

As descrições neste relato se detêm nos prazeres que o ambiente harmonioso e a 

fartura, causaram àqueles visitantes, não existe a menor preocupação em relação a como foi 

feito ou quem fez tudo aquilo. Os viveiros de peixes, as frutas, os legumes, que 

proporcionavam  as receitas que estimulava a gastronomia até de homens fartos; as bebidas: 

água de coco, caldo de cana, aguardente do Cumbe e outras bebidas de fora e  também a 

família sempre dispensando muitas atenções e gentilezas. 

Em meio a um ambiente muito bem cuidado, tudo acontecendo na hora prevista. O 

almoço ao meio dia estava sendo servido, uma farta e caprichada mesa. Todos ficaram de 

13:00 às 17:00h em agradáveis prosas, anedotas descanso e lazer coletivo sendo bem servidos 

de “água de coco, caldo de cana, água de vida do Cumbe, cerveja, cidra e conhaque” E como 

em um passe de mágica, o jantar já estava sendo servido pontualmente as 17:00 h.  

Quando caiu a noite, alvas e macias redes esperavam no alpendre para todos 

dormirem um tranqüilo sono; e as 6:00h os cavalos já estavam encilhados. Chegava a hora da 

despedida, e os visitantes levaram ótimas impressões “ante os atrativos do Cumbe e as 

amabilidades do nosso generoso hospedador.”(JAGUARIBE, 1898). 

O que o texto não relata quem trabalhou para proporcionar tudo aquilo, nos seus 

mínimos detalhes e perfeições. De plantar os legumes, colher, preparar e servir; colher o coco 

de água fresca; de plantar a cana, fazer a aguardente e servir na hora certa; cada ação entre as 
                                                 
17 Do Jornal O Jaguaribe do dia 10 de fevereiro de 1898, texto intitulado “Impressões de um Passeio”, não 
conseguimos os números das págs. Nem o autor. 
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que citamos e mais as que não mencionamos construíram o todo prazeroso e inesquecível dos 

homens de boas posições sócio-econômicas que visitaram o sítio do senhor Antônio Francisco 

Lopes e levaram excelentes impressões de um passeio. 

Ontem e hoje no cotidiano do Cumbe, na antiga paisagem casas, em sua maioria 

feitas de taipa cobertas com paus e palhas de carnaúba e coqueiro, com alpendre e redes de 

pano cru de algodão penduradas nestes; paus do mangue ou talo da folha de carnaúba seco 

acinzentados enfincados no chão, faziam cercas todas com bons terrenos em torno. 

Estendendo e completando a visão total, poeira de piçarra ou no inverno lama 

grudenta com poças de água, sendo invadidas por farta vegetação com o fundo de dunas 

brancas. Não esquecendo os sítios abastados e movimentados nos sopés das dunas, que 

chegaram, tiveram seu tempo áureo e depois foram indefesos soterrados pelas dunas móveis. 

Neste tempo o movimento do dia para muita gente começava com o amanhecer, 

passarinhos em algazarra de agradável sonoridade misturada ao canto do galo, o berro da 

cabra, o mugido do boi, o ranger da porteira, o galopar do burro puxando a carroça, os bons 

dias desejados nos caminhos de passagens. Tudo isso em um rumor desperta os retardatários 

do amanhecer e anunciam que já é dia no Cumbe, é hora de todos estarem de pé.  

Os primeiros raios da luz do sol assistiam a pessoas bem acordadas em atividades 

domésticas, nos engenhos, cortando cana, nas casas de farinha, na agricultura, cuidando de 

gado bovino ou caprino, das aves ou pescando, pilando milho ou café, colhendo frutas, 

colhendo cera de carnaúba, fazendo labirinto entre outras ocupações, o fato é que para 

mulheres, homens e crianças não faltava o que fazer e o movimentado dia tanto começava 

como terminava cedo. 

As paisagens de algumas décadas tanto dentro de casa como nas ruas e nos 

ambientes de trabalho apresentam sensíveis diferenças nos mais diversos aspectos. Tipos de 

ocupações, utensílios domésticos e de trabalho. A cozinha era o local mais movimentado da 

casa, com fogões a lenha, fogareiros, pilões, panelas de barro, potes, quartinhas, alguidás 

urupembas, colheres de pau, cuias e coités. Não existia muita mobília, as mais comuns de 

serem encontras eram os bancos, as mesas, os baús, os cabides e as “camas aéreas” como se 

refere o autor no texto Impressões de um Passeio; deitar em uma rede no alpendre, no final de 

um dia de trabalho era sempre uma satisfação do (a) trabalhador (a).  

As coisas foram mudando principalmente com a chegada da energia elétrica e a 

relativa facilitação de transporte, agora diariamente tem o transporte escolar e outro para 
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população em geral, com a passagem no valor de R$ 2,00 circula possibilitando uma razoável 

ligação da comunidade com o centro de Aracati. 

O comércio mais intenso de pescados e mariscos; do artesanato, em especial o 

labirinto que vem atravessando o tempo; as crianças não eram obrigadas a estudar e não era 

proibido elas trabalharem. Estas foram significativas contribuições á mudanças.  

A lenha era um combustível muito usado, a fumaça aparecia aqui e ali. Nas casas 

residenciais, nos locais de trabalho. Hoje ainda temos fogões a lenha, mas o gás de cozinha 

está cada vez mais entrado e substituindo a lenha.  

Atualmente existem três restaurantes no Cumbe, a maior parte da clientela vem de 

fora, a seresta, o Pesque Pague e o mariscadas, escorregador, banho é só escolher o que 

interessa; Tem um clube o Agito Jovem, é freqüentado mais pelos jovens da comunidade,os 

banhos coletivos ou individuais no Rio Jaguaribe, nas lagoas ou na praia, conversas 

descontraídas de parentes ou conhecidos quando vão passando na rua, numa parada mais 

rápida ou mais demorada a ponto de ser oferecida uma cadeira. E quando sentam para 

conversar, os assuntos são variados, pedem ser demorados repetidos, sem graça, novidade, 

emocionantes, enfim. Um desses assuntos que já foi e voltou de tempos em tempos, foi a 

então considerada atualmente por muitos como A Lenda de Dom Sebastião. 

Mas não eram apenas de histórias fantásticas que se compunha as conversas nos 

alpendres, nas ruas, mas também e principalmente sobre pessoas e acontecimentos do 

cotidiano da comunidade. Quem nunca ouviu falar sobre o famoso jumento do rabo torto de 

seu Mudinho Silvério; da veloz bateira de Zé Gonçalves; do carpinteiro Chiquinho da Dona 

Mariquinha; de João Caboclinho, animador de leilões; do José Bernardo da olaria; da 

simpática Dona Perrota; do enfezado João Marinheiro.  As festas, forrós, carnavais, festas de 

santos. Os casos e romances cujos matos e as dunas segredavam, mas a natureza biológica 

anunciava; sérias intrigas na relação trabalho e exploração; as cheias, com a conseqüente 

morada provisória nas dunas. Teríamos ainda uma considerável lista de possíveis temas das 

conversas nos alpendres em finais de tardes, nas ruas e outros espaços, das tessituras dos 

cotidianos cumbianos que disseram e dizem da vida no Cumbe. 

 O Cumbe por seu ambiente de águas, dunas e mangues, sempre ofereceu opções de 

lazer no seu próprio espaço, o que atualmente vem atraindo pessoas de fora para usufruir 

destas riquezas, nos últimos anos vemos isto comprovado com os empreendimentos que 

pessoas mais abastadas da própria comunidade fazem neste sentido.  
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São três restaurantes pesque-pague, um escorregador, banho, iguarias de mariscos, 

enfim, está-se vendendo para o lazer das  pessoas de fora riquezas que antes era quase que 

exclusivamente aproveitado só por moradores locais. Uma maneira inteligente de gerar renda. 

Um dos prazeres desta comunidade são os banhos, na praia, no rio Jaguaribe ou nas 

lagoas, coletivos ou individuais as pessoas procuram as águas. Os banhos lavam o corpo e 

carregam cansaços do corpo e da alma do trabalho e desgastes do dia. A nudez de antes, a 

roupa de trabalho do dia ou vestes “apropriadas” de acordo com a moda da mídia de hoje, não 

chegaram a impedir a delícia do contato com a água correndo no corpo todo ou até onde a 

roupa permite; salgada ou doce; fria ou morna; límpida ou caudalosa vale a pena.  

A água dos banhos do Cumbe nas paisagens ribeirinhas das gambôas, das praias de 

dunas brancas; dos matos da lagoa não servem apenas para enfeitar, mas para completar o 

lazer despreocupado, proporcionar um relaxamento animal. Infelizmente os banhos cada vez 

mais se restringem ao banheiro, típico banho do mundo civilizado. 

Assim como os banhos, as festas locais também tomam novos sentidos, passam a ter 

novas configurações. Religiosas ou não elas mudaram e continuam num processo acelerado 

de mudanças, que sem se compreender os novos rumos  acontecem perdas de sentidos de 

identidades. O que justifica a desvalorização e até negação da cultura e histórias locais. 

No carnaval de outrora existia uma interação entre vários lugares, os blocos do 

Cumbe, Fortim, Canoa e Aracati com seus papangús só homens, eles iam e vinham numa 

animação contagiante. As mulheres do Cumbe só brincavam no baile, onde o animado 

sanfoneiro com um fole de oito baixos, quem tocava era seu Joaquim cego. Tinha de vez em 

quando um baile; a sala da casa de Dona Danizinha Silvério, era um salão local onde  por um 

tempo aconteciam festas.  

Mas as festas do Cumbe não eram só de carnaval e dos santos. Sempre quem 

promovia festas tinha um mestre de sala, uma pessoa que ficava na porta recebendo a entrada,  

custava o que hoje se calcula em R$ 2,00 para os homens e para as mulheres era de graça. As 

bebidas eram vendidas fora do ambiente. Tinha pessoas que vendiam merendas; grude, bolos, 

pé de moleque, mucunzá, tapioca, café, sucos. As mulheres não tomavam bebida alcoólica; os 

homens pagavam merendas para elas. 

O repertório sempre variado valsa, samba, forró, bolero, marcha, era muito animado. 

Hoje tem música das paradas de sucesso e muito forró, no Clube local Agito Jovem, é 

basicamente o que o Cumbe atualmente oferece de dança à sua população. O Restaurante da 
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Dona Nanci faz serestas, traz grupos de fora, tem dança, às vezes tem forró; nos restaurantes 

do Senhor Chavier na praia e do Chavier Filho, no Rio, não tem dança. Estes três restaurantes 

recebem muita gente de fora. 

Considerando a saúde pública da comunidade do Cumbe nos três momentos, para 

melhor compreensão da história desta localidade. No primeiro período os senhores de 

engenho tinham plenas condições de cuidarem de sua saúde até fora do Estado, se fosse 

preciso, enquanto os trabalhadores tinham que cuidarem de si próprios, retirando da natureza 

e de suas experiências ancestrais o conhecimento e a condição de cura. 

A partir das últimas décadas do século XX houve um processo evolutivo de busca e 

ajuda de fora, de acordo com as condições de cada família, cada pessoa. Muitos vezes doentes 

eram levados em redes para os centros de saúde em Aracati, ou até pontos para seguirem de 

carro, sem falar nas dificuldades de serem assistidos nas unidades de saúde. 

Só em 1987, o governo estadual agilizou neste lugar projeto comunitário de Saúde da 

Família passou a se preocupar com a assistência à saúde desta Comunidade. Hoje a 

comunidade do Cumbe possui 134 famílias, uma população de cerca de 613 pessoas que 

recebem “visitas sistemáticas de acordo com as necessidades” da agente de saúde. 

A situação atual, quanto ao atendimento relativo à saúde, é a seguinte: uma agente de 

saúde é responsável por toda a população desta área; uma casa do local foi alugada pela 

prefeitura, onde funciona o posto da comunidade; de 15 em 15 dias tem a visita de um médico 

clínico e uma enfermeira, muitas vezes ocorre de vir, apenas a enfermeira. Qualquer consulta, 

ou tratamento que alguém queira fazer no Aracati, precisa do encaminhamento do posto local, 

a não ser em caso de emergência que a pessoa pode ir direto.  

Principalmente, no período do inverno, quando não vem médico, a demanda de 

paciente sem assistência médica aumenta: febres com gripes, dor de cabeça e ouvido; 

diarréias; verminoses; micoses as mais comuns são impingem, frieira, pano branco; tem 

outros problemas de saúde: controle de hipertensos e diabéticos, poucos casos; dores de dente; 

machucados e ferimentos de acidentes nas ações do dia, estes se estendem na mesma 

intensidade de casos pelo verão. 

Diante deste quadro a solução geralmente é recorrer ao passado: com chás, 

lambedores, azeites, óleos, pílulas do mato e pião jalapa, tudo isto é tirado de: folhas, 

sementes, raízes, caules de plantas locais, preparados em misturas inteligentes, indo ao fogo 

ou não; com sal, com açúcar. Vamos aqui ver algumas receitas da medicina caseira do Cumbe 
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muito usada no passada e ainda utilizada no presente, mas em casos da falta de assistência 

com as drogas químicas e médicas hospitalar. 

Para osso quebrado: sumo de mastruz para beber e botava o bagaço no local enrolado 

com um pano afirmando o osso no lugar e pondo uma tala de madeira para sustentar, não 

mover. Diarréia e dor de barriga: eram várias as opções, chá da folha do olho da goiabeira; da 

folha de cuandu, carnaubeira pequena; de goma de tapioca; de velame, a folha amarelinha 

quando cai no chão. Ferimento, inflamação: a casca da arueira e de cajueiro de caju azedo, 

bota uma pitada de sal e ferve bastante, quando esfriar usa para limpar o ferimento com um 

pano limpo de algodão deixa enxugar e bota óleo de coco no ferimento. Estes e outros eram 

muito usados, mas todos estão caindo no esquecimento. Ainda se ouve falar. Para garganta a 

ruma; cólicas menstruais, chá de hortelã com corama; gripe eucalipto, limão, mel e alho; 

ouvido semente de girassol pisada com óleo de coco. 

Na época da medicina caseira do Cumbe o maior número de mortes, das mulheres  

era no parto, uma  lembrança vaga da agente de saúde, Salete, nos traz um exemplo 

razoavelmente recente: Numa visita que fez com sua mãe a uma senhora com seu esposo, que 

moravam no morro. A senhora estava grávida, tinha uma barriga tão grande que não dava para 

botar a lenha no fogão, por conta do tamanho da barriga, depois da visita chegando em casa a 

mãe da menina comentava que pelo jeito a jovem senhora não demoraria parir. Não tardou 

uma notícia se espalhou a jovem senhora havia morrido de parto. 

A parteira pegou uma criança cortou o cordão umbilical, só que havia ficado outra 

criança para nascer e a parteira não sabia. Existiam muitos casos complicados que as parteiras 

conseguiam com suas experiências e intuição, resolver situações difíceis. Dona Maria 

Caetano, Dona Julita, Dona Maria Clemente e Dona Antonieta entre outras ajudaram a muitas 

mães darem a luz e às vezes o parto era complicado. Criança que não estava na posição, mães 

com problemas de saúde que pudessem complicar na hora do parto, crianças pré-maturas, 

entre outros eram problemas que muitas vezes algumas delas tiveram que enfrentar. Acontecia 

de elas aconselharem levar a parturiente para o Aracati como não tinha transporte, elas eram 

levadas em uma rede, um gradeado de quatro paus e quatro homens. Acontecia também de 

irem buscar o médico a cavalo, ele trazia todo o material necessário. 

Os homens morriam mais com picada de cobra, acidente no rio ou no mar. A 

trombose/AVC, barriga d’água e velhice era também, como nos informou a agente de saúde 

motivo das mortes de homens e mulheres.  
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As crianças morriam mais de diarréia. Tinha mãe que não sabia medicar e mesmo 

assim tomava suas próprias providências. Uma senhora da comunidade, teve vários filhos, 

quando eles adoeciam de diarréia, ela tratava com mingau de chá, as crianças iam definhando,  

o triste resultado é que, morreram sete filhos, um a um “de diarréia”. 

O atendimento que acontece duas vezes por mês, quando acontece, não é suficiente 

para suprir a demanda da comunidade. As doenças mais comuns são gripe, diarréia, vômitos e 

escabiose. Não se registram doenças relacionadas ao trabalho. Em 2005 foi implantado o 

posto de Saúde. Antes do Posto os atendimentos eram feitos nas casas de família emprestadas 

pela comunidade, nesta época os atendimentos eram feitos quatro vezes por mês. Antes do 

Programa só indo a Aracati. 

A agente de saúde é Salete Nascimento da Silva, é responsável pelo Posto de Saúde, 

uma casa que dispõe de sala para atendimento médico, uma para enfermagem, uma para 

auxiliar de enfermagem e agente de saúde e outra sala de espera.  

Os serviços oferecidos atendimento médico, de enfermagem e auxiliar de 

enfermagem com os serviços de prevenção do câncer de mama e ginecológico, planejamento 

familiar; prevenção a diabetes e ao acompanhamento dos poucos casos de hipertensão. Tem 

serviços como aplicação de vacinas e entrega de medicamentos. O horário de funcionamento 

é duas vezes por mês de 8h00min as 11h00min da manhã. 

O trabalho da agente de saúde é de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da 

tarde, visitando as famílias, Ela acompanha as gestantes do pré-natal ao parto, as crianças de 

até dois anos de idade com a preocupação de incentivar o aleitamento materno e cuidados 

com a higiene; acompanha também diabéticos e hipertensos e a uma criança da comunidade 

que está  subnutrida e anêmica. 

Os remédios feitos com plantas medicinais da flora local não são trabalhados no 

posto, não vimos também o trabalho de rezadeiras. Mas o trabalho da agente de saúde, 

profissional que se tornou uma líder local de reconhecido valor, não despreza os recursos e as 

condições o que faz a difícil realidade da saúde local ser abrandada. 

Ela não apenas acompanha a comunidade de perto, dar orientações ela se dedica se 

supera. Quando começou com esta atividade, mal sabia ler, fez supletivo primeiro grau, 

depois fez o segundo grau, sempre procurando aprender, participa de tudo que é chamada para 

melhorar seus conhecimentos e desempenho. E com admirável dedicação e comprovada 
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inteligência hoje a agente de saúde Salete Nascimento da Silva trabalha contribuindo pela 

melhora das condições da saúde do Cumbe. 

A igreja católica é sempre muito presente nos registros sobre o Cumbe. Quando vai 

haver missa a notícia se espalha de boca em boca, as pessoas se preparam para o encontro, 

acontece uma cobrança sutil, onde as pessoas ficam cientes de que é para ir assistir a missa. A 

história da igreja católica no Cumbe é consideravelmente registrada.  

Diferente do candomblé, sobre esta as pessoas se inibem de falar e a única fonte 

escrita que encontramos, é um texto de autor desconhecido, intitulado por Quintal das 

maravilhas, temos menções da religiosidade afrodescendente. O autor menciona a viagem até 

os deuses da natureza o encontro com a raiz Oxossi; os córregos e lagos do banho de oxum 

sertanejo e as possibilidades do mar e das sereias com as quais a mãe Iemanjá reina. 

Por que não mencionamos outras religiões? Por que só nestas duas encontramos 

identificações da comunidade. Sem a preocupação de aprofundar, nem de nos determos por 

mais tempo na questão religiosa do Cumbe, vamos aqui fazer um pequeno histórico da 

religião católica no Cumbe, pois esta é bastante aceita nesta localidade. 

O primeiro oratório católico construído no Aracati foi feito no Cumbe e está na 

Diocese do Limoeiro do Norte. O primeiro oratório do Cumbe foi levantado em 1895, o 

vigário responsável era João Francisco de Sá. Em 1917 sob o comando do pároco Monsenhor 

Bruno da Silva Figueiredo, foi o segundo e o terceiro o vigário responsável foi o padre 

Manuel Antônio Pacheco. A comunidade do Cumbe, em 1947, resolveu construir a atual 

capela Nosso Senhor do Bonfim, que em 1949 foi benzida por Dom Aureliano Matos, então 

bispo da Diocese de Limoeiro do Norte.  O Coronel José Correia, sua esposa Leonízia 

Barbosa e seu filho Luís Barbosa Lima, lideraram e administraram as contribuições de 

algumas famílias locais e as da comunidade como um todo para a construção da capela. O 

terreno doado além do espaço para a construção também, teve a doação para um pátio, onde 

acontecem as festas religiosas. 

As festas da igreja eram sempre muito divertidas; houve uma festa de santo na qual 

houve encenações onde participaram do elenco cerca de setenta figurantes com atores, a 

grande maioria do Cumbe. Hoje mesmo não sendo tão intensas as festas ainda acontecem. No 

pátio com enfeites coloridos e bandeirinhas; flores e labirintos arrumam o altar dentro da 

igreja. Pessoas arrumadas com a melhor roupa circulam e param entre barracas com comidas 

variadas de decoração a gosto. São mencionadas, bandeirinhas coloridas no texto do autor 



231 
 

desconhecido “Quintal das Maravilhas” já citado. As quermesses tinham dois partidos o 

vermelho e o azul; a chegava de Nosso Senhor do Bonfim, em procissão no andor, este era um 

momento muito importante.  

Ao que fomos ouvindo vimos que nestas festas toalhas, guardanapos; e o melhor, 

deliciosos bolos caseiros, sucos de frutas, cocada, tapioca, grude, baião de dois, peixe assado, 

pipoca, churrasco e outras iguarias caseiras o tempo vem os substituindo por produtos 

industrializados em caixinhas, saquinhos e garrafas. Lindas embalagens coloridas a cada dia 

entram mais e se encarregam de deixar no esquecimento ou pior no desconhecimento para os 

mais novos, as iguarias caseiras do Cumbe, assim como a especial aguardente; a gastronomia 

local cada vez mais se submete ao que vem de fora. 

Mariscos como o caranguejo, a ostra, o sururu, assim como a água de coco resistem 

ao tempo e “se inscrevem ao título de comida típica do Cumbe”. 

Na igreja aconteciam aulas para crianças da localidade, depois estas aulas passaram a 

acontecer no Centro Sócio Educacional Dário Valente, só a partir de 1983 a Escola pública 

municipal passou a funcionar onde se localiza hoje. 

Além do conhecimento passado de geração a geração, formando identidades fazendo 

cultura, o conhecimento repassado por meio da cultura letrada, só vem conquistar espaços 

significativos entre a população da comunidade a partir das últimas décadas. A primeira e 

única biblioteca do local o acervo pertencia a uma abastada senhora do lugar que fez a 

doação. No Cumbe só tem até o ensino fundamental, quem quer prosseguir os estudos vai 

para o Aracati. 

A Escola é inteirada com a comunidade, promove banhos com as crianças e 

adolescentes, passeios de reconhecimento e valorização do meio ambiente; em seu prédio 

acontecem reuniões de interesse comunitário religioso, político, econômico ou cultural.   

Temos ainda ligados de diferentes maneiras à Escola: o Grupo de Teatro de Bonecos 

“Os Calungas”, este é um iniciativo de resgate e valorização da história e cultura local; 

quando o acesso à igreja está dificultado por conta do lamaçal no caminho, a missa pode ser 

celebrada na Escola; as marisqueiras, as labirinteiras e questões sobre a carcinicultura e sobre 

a energia eólica  entre outros motivos abrem as portas da escola em horários ou dias que não 

são de aula. Quem lidera e organiza estas questões e reuniões é geralmente o professor e 

nativo morador da comunidade João Juventino do Nascimento, o conhecido João do Cumbe. 
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Dona Zinha Silvério organizava um pastoril em sua casa, os teatros improvisados 

eram comuns; o teatro dos Calungas sobreviveu e se reafirmou com o incentivo do professor, 

João do Cumbe. 

Em todos os tempos de que temos notícias, de memórias de gerações lembradas e 

oralizadas, não faltou o lazer criativo de crianças que além das bonecas de pau, coco, sabugo 

ou de pano; roda, elástico, bola, bila, pião e pipa; elas saiam para o mangue, as dunas, o rio e 

unidas à natureza, como se fossem um organismo, criavam as mais fantásticas aventuras nas 

quais a terra, a lama, as pedras, a água, o sol, a sombra, o vento, o som, as plantas e os 

animais faziam parte, um ou outro ou parte deles. Em um tronco, numa lagoa, com um 

graveto, conchas, folhas secas ou verdes... realizavam aventuras que causavam alegria, medo, 

dor, relaxamento. Em grupos solitários ou duplas, as ações e relações, numa incrível 

diversidade de possibilidades de viver a infância em um lugar como o Cumbe. 

O lazer em geral nesta localidade teve fases mais e menos intensas. Era menos lazer 

quando o trabalho praticamente não deu folga, e o Cumbe produziu mais cachaça, legumes e 

frutas, como também colheu mais cera de carnaúba. Mas as riquezas produzidas não 

pertenciam, não ficavam na comunidade. 

A comunidade do Cumbe guarda em seu topônimo a referência afrodescendente. De 

acordo com Rats, (2002, p. 24): “Cumbe é o nome que na Venezuela, se dá aos quilombos – 

comunidades formadas por negros no período escravista”. 

No Aracati temos indicações da intensiva presença do negro em sua construção. Mas 

aqui iremos nos deter em apenas alguns exemplos os que foram mais considerados pela 

Comunidade do Cumbe. 

Temos a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos pretos. A Cruz das Almas 

localizada na entrada sul de Aracati, não é conhecida a data de sua ereção, mas sabe-se que é 

muito antiga. A tradição diz que esta se localiza no lugar onde foram enforcados escravizados 

condenados à morte. Nas segundas-feiras, várias pessoas costumavam tirar terços e novenas 

neste lugar, faziam também romarias provindas das proximidades de Aracati até a Cruz das 

Almas, velas multicores de devotos, pagadores de promessas nestas noites iluminavam os pés 

da Cruz das Almas.  

O casarão do Sítio São Luís que pertencia à família Monteiro, foi comprado pelo 

Senhor José Correia Lima, coronel José Correia, comerciante bem sucedido. Este local no 

período de 1930 a 1950, funcionou como Posto da Malária, os pacientes locais tinham  medo 
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do ambiente,  eram muitas as histórias em torno do que havia acontecido naquele local, no 

porão, castigavam escravizados afirmam, tinha quartos com tronco, pelourinho e outros 

instrumentos para castigar as pessoas escravizadas.  

Os mais velhos contam que escutavam barulhos, gritos dos negros castigados. Ainda 

hoje, as pessoas evitam visitar e falam que ali tem alguma coisa estranha. Houve uma 

depredação para venda, destruída na década de 1970, as portas, janelas, telhas, enfim tudo foi 

sendo arrancado e vendido, segundo depoimentos, pelo genro do senhor José Correia, último 

proprietário. Senhor Correia (filho), então funcionário do museu chegou a ver, quando era 

criança, porão e senzala neste casarão. 

Quem chegou primeiro no Cumbe, escravizados, alforriados, fugitivos procurando 

construir um território ou colonizadores procurando montar suas fazendas e explorar o lugar e 

as pessoas que ali estavam. Apenas suposições ou afirmações sem comprovações existem em 

torno desta questão. Este lugar não traz registros escritos que comprovem sua toponímia. 

O fato é que hoje a comunidade local predominantemente de pescadores, catadores  e 

marisqueiras que permanecem a gerações sobrevivendo do mar do mangue e do rio Jaguaribe 

está ameaçada na produção de sua sobrevivência. Elas ainda contam dos últimos engenhos 

nos quais pessoas de mais idade chegaram a trabalhar e receber por semana o salário de seus 

serviços Lembra que nestes bons tempos ainda existia muita fartura no rio Jaguaribe, no 

mangue e no mar. Hoje, cada vez mais os frutos do rio, do mar, do mangue e as terras estão 

acabando. Sujeitos a serem submetidas às condições de exploração e acumulação para 

usufruto de outros, perdendo a cada dia as condições de produzirem sua subsistência. 

Chegou junto com o século XXI no Cumbe com autorização da SEMACE a 

carcinicultura. Agora bem para ser aprovado o projeto de energia eólica. As histórias do 

casarão; quem trabalhou na construção dos doze moinhos de vento; quem plantava cana nos 2 

quilômetros de terra desta localidade; quem trabalhava nos nove engenhos produzindo 

rapadura e a famosa cachaça do Cumbe; quem possibilitava a existência das maravilhosas 

fazendas que impressionavam visitantes com tanta fartura, limpeza e engenhosidade. 

Pessoas que nasceram ou moram na localidade desde a década de 1970 ainda 

guardam nas lembranças algumas fazendas que foram soterradas pelas dunas. Os engenhos as 

casas de farinha, os casarões, as culturas de legumes, os pomares com muitas árvores 

frutíferas, coqueirais e plantações de banana. A terra é boa e nunca houve problema por falta 

de água, em período de seca era comum chegarem pessoas de outros lugares. 
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Completando a paisagem além dos sítios ainda existiam nesta época muitas casas de 

taipa, cobertas de palhas de carnaúba; os quintais e jardins, alguns galináceos soltos ou presos, 

cercas de talos da palha de carnaúba eram encontradas em vários lugares; carroças,  burros, 

jumentos, carregados com cassuás cheios de mercadoria indo para o comércio do Aracati. Os 

cachorros barulhentos correm atalham as cargas, outros animais, mas ninguém dá 

importância. Pessoas com chapéus de palha, crianças com panos de algodão amarrados na 

cabeça ajudam a aliviar o sol ardente de certas horas. 

As ruas argilosas empoeiradas ou lamacentas coordenam os movimentos dos 

transeuntes, ao sol ou céu nublado, ao luar ou sob o céu estrelado as pessoas caminham, 

estendem seus dias aos espaços das ruas, do manguezal lamacento, do rio Jaguaribe de areia 

grossa e da praia com dunas de areia branca.  

Poucas são as pessoas que se deslocam para fora da comunidade para ir trabalhar no 

Aracati e ninguém trabalha em outras cidades, portanto, apesar da grande transformação do 

ambiente, das paisagens, esta comunidade ainda continua sobrevivendo, produzindo seu 

sustento dentro da própria comunidade. 

No cotidiano do Cumbe o artesanato nunca deixou de estar presente. O trabalho com 

a palha de carnaúba, hoje esquecido, faziam o uru18, capa para garrafa de aguardente, esteira, 

chapéu, bolsas para ir às compras entre outras coisinhas. 

O trabalho com raízes, restos de madeiras geralmente encontrados nas dunas. cascas 

de cocos; palhas de coqueiros e carnaubeiras e outros materiais encontrados na natureza do 

mangue da praia e complementos comprados no centro do Aracati atualmente servem à 

produção artesanal de várias pessoas desta comunidade. 

O artesanato no Cumbe gera renda. Tem seu Raimundo e família; dona Lourdes, seu 

Luís Antônio e seu Francisco Queiroz trabalhando com o artesanato. Seu Luís Antônio 

ganhou o prêmio Salão de Abril, ele produz para o SEBRAI, mantém a família com o 

artesanato. 

Mas o maior destaque é para o labirinto, o Cumbe faz parte do Projeto Chamado 

Labirinto Cultural de Dodora Guimarães, SEART/ SEBRAI. Há um longo  tempo esta 

atividade faz parte do cotidiano desta localidade, Diz dona Marineide: ”Minha avó ensinou à 

minha mãe e minha mãe me ensinou, não sei quem ensinou à minha avó”.  

                                                 
18 O uru era uma bolsa feita de palha própria para ir à pescaria, que os pescadores botavam no sol quando 
chegavam da pesca, para não estragar. 
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Este trecho do texto de Ana Miranda intitulado por “O Cumbe”, nos fala sobre as 

labirinteiras em seu trabalho vistos por alguém de fora: 

Eles nos levaram até uma clareira onde mulheres trabalhavam sobre tecidos 
esticados em grades. Elas bordavam labirintos fazendo rendas. As mais alegres 
bordavam labirintos coloridos, rosa-claro, amarelinho, cores como as das areias das 
paisagens do Ceará, suavizadas por uma cambraia de luz. E as mais serenas, em 
outro grupo, rebordavam sobre branco, almas de uma alvura divina. Eram tramas de 
solução complicada, caminhos difíceis, viagens de sonhos, nasciam de misteriosas 
contas de somar e cálculos de geometria, como se bordassem o movimento das 
nuvens, a simetria das estrelas, algo assim. Tiravam fios crivam relevos, florais, 
cachos, arabescos, frases delicadas em organdi, “e se vai em busca do meio, 
acochando os fios”. Trabalhavam até a noite, desde crianças, para ganhar tão 
pouco...Agripina, Mazés e as Marias, “-Não há ninguém mais feliz do que eu”. 
Todas trabalhando em cócoras, da mais velha à mais nova.” Não podem errar. O 
labirinto é como a vida: quem risca é o olho. (MIRANDA, S/D)  

Antigamente a renda de birro, o crochê e o bordado também eram comuns neste 

lugar, agora só o labirinto permanece. A comercialização destes produtos artesanais não é 

muito diferente umas das outras  com poucas variações: por encomenda, grande ou pequena; 

na lojinha do artesão no Aracati com uma média de vinte por cento 20% para a loja, o produto  

fica lá esperando um comprador; acontece também a venda direta ao comprador (a); por 

encomenda; há casos em que labirinteiras trocam trabalhos feitos por meadas de linhas. 

 Enfim existe e sempre existiu no Cumbe um movimento com o artesanato, em 

tempos mais remotos, de acordo com os sambaquis encontrados nas dunas, supomos que aqui 

se podem ter trabalhado com o artesanato de argila. 

O verde ainda domina a paisagem local, coqueiros enfeitam as praias, os carnaubais, 

o manguezal, vegetação ribeirinha às margens do Rio Jaguaribe e a praia de dunas com oásis 

vegetais, quintais e jardins, algumas plantas para tornar ambientes mais frescos, pequenas e 

espaçadas plantações de legumes. É assim que ainda se apresenta a flora do Cumbe. 

Em tempos de décadas passadas, próximos às dunas Sítios, os quais já estão sendo 

esquecidos, apagados das memórias de pessoas mais antigas, pois as dunas móveis soterraram 

cada um deles. Apenas resquícios de lembranças de quem viveu os últimos capítulos das 

histórias dos Sítios do Cumbe com suas casas grandes rodeadas de plantações de cana, 

mandioca, legumes e pomares com coqueiros e carnaubais trilintando suas folhas ao vento da 

beira mar. Nesta época a vegetação de um modo geral era mais densa em toda a localidade. 

Os sítios tinham viveiros de peixes; o engenho possuía a casa de destilação da 

cachaça e uma casa de taipa, coberta de palha com areia do morro no piso onde guardavam os 
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garrafões de vidro ou recipientes de madeira cada um com uma canada de aguardente, cada 

canada corresponde a seis litros; os engenhos que faziam rapadura tinham a casa da rapadura.  

A fauna era bem mais rica com aves, passarinhos coloridos que cantavam em 

agradável sonoridade; peixes, crustáceos, moluscos que sempre foram utilizados na 

alimentação local, mas agora é a principal fonte de renda da comunidade; uma considerável 

variedade de anfíbios, insetos e mamíferos naquele ambiente fazia parte das vidas daquelas 

pessoas. 

Mais próximos eram os animais domésticos principalmente os cães, e em maior 

quantidade galinhas, perus, patos, capotes e porcos ou cabras importantes para alimentação 

local, seus donos comiam davam, trocavam ou vendiam dentro da própria comunidade, a 

transação ia depender do tipo de relação dos interessados. 

O gado bovino não foi nem é a principal atividade econômica do Cumbe. Existiam 

algumas cabeças de gado, mas geralmente para o consumo interno, a não ser o caso do Sítio 

Glória que também foi soterrado pelas dunas, onde se criava gado e boa parte deste era 

abatido e vendido para fazer charque, sem dificuldades de venda, uma vez que o Aracati era o 

maior Centro produtor de carne de charque do Ceará. 

A piscicultura sempre fez parte desta história, mas atualmente é a atividade 

econômica básica da comunidade do Cumbe, no Rio Jaguaribe, no mangue ou no mar, as 

pessoas vão desenvolvendo as atividades com suas experiências e instrumentos para 

garantirem com isto a sobrevivência da família, ou parte das despesas desta. Mulheres, 

homens e até crianças trabalham de alguma forma neste ramo de atividades, são diversas as 

maneiras de ocupação. 

A pesca no rio acontece em uma manhã, uma tarde, um dia ou dois dias nesta mais 

demorada aí é preciso levar gelo, para conservar o peixe. Cada tipo de peixe, de marisco, de 

acordo com seu habitat, seu ciclo na natureza e o mercado para compra e venda determinam 

as formas e interesses, dos (as) pescadores, marisqueiras e catadores, estes a muito tempo 

vêem trabalhando nestes ambientes, enfrentando dificuldades e criando condições, com 

recursos mínimos para ter no final a sobrevivência da família. 

Estas atividades têm cada vez mais sofridas influências e conseqüências de fatores 

externos. A população local desde sempre, teve íntima relação com atividades pesqueiras em 

diferentes momentos situações sócio-econômicas e políticas. Independentes, ao que 

concluímos, antes dos sítios; submetidos e explorados no período áureo dos sítios; atualmente 
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invadidos, confusos e assaltados em seu ambiente, esta comunidade tende a desaparecer, pois 

cada vez mais os espaços nesta localidade são disputados e vistos como possibilidades de 

exploração externa, por interesses capitais que não valorizam a preservação do meio ambiente 

nem da comunidade. 

Perante estas condições, a comunidade segue em suas atividades, procurando superar 

ou adaptar-se à situação imposta por forças externas. É no cotidiano ativo com experiências e 

criatividade que a piscicultura ainda domina na vida do Cumbe.  

Vamos ver um pouco destes cotidianos. O rio, o mangue e o mar não podem  ser 

considerados em separado na pesca deste lugar, os pescadores precisam está sintonizados com 

o movimento da maré, as cheias do rio, o verão, o inverno, nada fica isolado. 

No inverno fica menos peixe no rio, ele adoça, aí o peixe vai para o mar. Os frutos do 

mangue apreciados pela localidade: o sururu, a ostra, a entam só podem ser coletados no 

verão com o rio salgado, no inverno quando a água adoça, a comunidade diz que “todos estes 

mariscos morrem”. 

Pesca com tarrafa: Um só pescador estando no barco joga a tarrafa, daí o peixe que 

estiver passando fica malhado, é interessante lembrar que, tem o jeito e o lugar certo de jogar 

a tarrafa para conseguir pegar peixes. 

A pesca de rengai: é feita de duas pessoas, uma rede de malha grande com extensão 

entre 10 a 15 metros é lançada em harmonia dupla e depois puxada. 

O sistema de tapagem: quando a maré está cheia no seu limite total, eles colocam a 

tapagem em um braço do rio, nas gambôas, para pescar a tainha peixe muito apreciado, ela 

sabe pular quando pula para escapar de uma rede cai na outra aí é pego. 

Pesca de currais: constroem uma espécie de labirinto, onde os peixes entram e não 

conseguem mais sair, antes estes eram feitos com varas do mangue hoje é feito com fio 

sintético, uma espécie de rede, mais mal tecita. 

Pesca de gereré: o gereré é feito com um arco de ferro onde se coloca uma rede no 

fundo, no meio desta um talo de carnaúba e uma isca presa neste talo. Bota na água, quando o 

peixe entra para pegar a isca é só levanta da água e pegar o peixe, bota outra isca e repete tudo 

novamente. 
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Rede de arrastar: uma rede com dois paus, um de cada lado e chumbo na parte 

debaixo. Levando para a água, dois homens arrastam carregando, bagre, carapeba, camurim, 

tainha, charéu e tudo mais que encontrar pela frente. 

O espinhel: Em uma vara de candú, uma linha de náilon com vários anzóis 

amarrados, a espessura da linha varia se a pesca for ao rio é de 40 ou 50 se for no mar precisa 

ser de  60, 70 ou 80, aí coloca a isca de camarão, este é pego nas gamboas, de tarrafa. Estando 

com um barco ou sem, em um canto escolhido pela intuição do pescador, é só jogar o espinhel 

e esperar o peixe pegar a isca. O anzol é semelhante ao espinhel, a diferença é que este só tem 

um anzol onde vão sendo colocadas as  iscas. 

Para pescar de tarrafa, gereré ou curral geralmente eles vão de batera, batelão ou 

balsa, pequenas embarcações que quase nem se percebe a diferença de uma para a outra. A 

batera é maior que o batelão e a balsa, alguns pescadores possuem e as utilizam no rio ou no 

mar. Tem o paquete, barco pequeno de madeira com isopor no fundo, comporta cinco 

pessoas, estes são feitos no Cumbe e é preferível para a pescaria no mar. Quando o Rio está 

desgovernado no inverno aí os pescadores vão para a praia, para a costa garantir a 

sobrevivência. 

João de Sansão compra os pescados da comunidade, para vender em Aracati e 

Fortaleza. Quando vai comercializar no Aracati ele transporta o produto de bicicleta ou 

carroça e quando o negócio é em Fortaleza, ele vai de ônibus. 

Vendas e trocas acontecem no próprio local, oferecidos ou encomendados os  

pescadores, marisqueiras e catadores também fazem negócios com seus produtos na 

localidade. 

Pesca em terra, isto é, a cata do caranguejo, feita no manguezal tem várias formas de 

se realizar: a braço, esta é muito antiga, introduzindo o braço na toca do caranguejo, tem que 

saber como pegar por que se não o caranguejo pode atracar e machucar a mão do catador. 

Arroiado é também um jeito tradicional, vão cavando as tocas dos caranguejos com a 

enxada, pega uns galhos com folhas no mangue para tapar as entradas das tocas dos 

caranguejos, coloca um pouco de lama encima dos galhos do mangue, quando o caranguejo 

sai à procura de ar, aí os catadores estão voltando no tempo certo para pegar o caranguejo que 

está saindo. 

Pega de ramo, um galho de ramo com duas ou três folhinhas na ponta. Com uma 

varinha permanente, vai trocando só o olho de folhas novas amarrando com cordão. Para 
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pegar o caranguejo é assim: o catador joga uma bolota de barro perto da toca, quando o 

caranguejo vem olhar é que a varinha entra em ação, com as folhinhas colocadas 

delicadamente perto do caranguejo puxando devagar, a presa procurando então pegar a 

folhinha fresca que serve de isca, caiu então na armadilha. 

Redinha, este é um tipo de cata que vem sujando o mangue, pois os catadores não 

costumam se preocupar em tirar as redinhas de náilon amarradas nas duas varinhas que 

prendem na entrada da toca do caranguejo para malhar a presa quando ela sai. 

Na década de 1980, veio um pessoal do Rio Grande do Norte e trouxe a idéia da 

ratoeira, armadilha feita com lata de óleo de flandres, usando iscas com coco, melão, melancia 

ou goiaba. O guaiamum, caranguejo azulado, enferrujado grande, encontrado no apicum, 

várzea, terra alagada, é capturado com a ratoeira, ele é comercialmente bem valorizado, cada 

um custa um real, para a venda. Este tipo de caranguejo está cada vez mais difícil de 

encontrar, o que a algumas décadas, de acordo com pescadores mais antigos, tinha tantos que 

se chegava a chutar, quando iam pescar peixe. 

No período do atar, andada do caranguejo, acasalamento, neste período é proibido 

pegar estes crustáceos. Eles ficam circulando, saem de suas tocas e ficam andando a procura 

dos parceiros (as). Infelizmente tem pessoas da comunidade que não respeitam e pegam, 

impedindo a procriação, contribuindo assim com sérios problemas de preservação da espécie 

e de subsistência da comunidade. 

Tem alguns momentos diferentes, primeiro o acasalamento, quando a fêmea fica 

ovada vai procurar o rio para desovar, soltar suas ovas dentro da água, na maré vazante que é 

levada até o mar esse processo dura entre sete e quinze dias. 

Outro momento em que o caranguejo precisa ser respeitado no ciclo da vida para a 

perpetuação de sua espécie é quando ele vai trocar a carapaça para poder crescer, a 

comunidade costuma dizer que o caranguejo está de leite, o fato é que neste momento ele fica 

também muito vulnerável daí a educação da comunidade no sentido  de respeito à preservação 

da espécie é indispensável. 

O manguezal é um berçário de vida, no encontro do rio com  o mar, lugar de águas 

salobras, importante ecossistema, a comunidade atribui outra denominação, supermercado do 

pobre. Os maiores bosques de mangues do Estado do Ceará está no Aracati.. 

Tudo isto orquestrado pelas águas, sim porque a estação chuvosa com ou sem cheias; 

e a estação seca que nunca faltou água, sempre garantiu a fartura de água para estas 
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populações, o que não é comum no Ceará como um todo, sabemos de épocas em que as águas 

baixaram, em período de grandes secas, mas não temos notícias de falta d’água. 

Em períodos de secas era comum virem pessoas de outras localidades, faziam 

barracos neste lugar, as vezes acontecia de algumas ficarem,  trabalhado para o dono da terra, 

em suas casas arranjadas as quais depois foram sendo melhoradas. 

Assim a paisagem ia se transformando lentamente, mas nos últimos anos tem havido 

uma acelerada transformação nesta localidade, por volta das décadas de sessenta a oitenta as 

dunas sucumbiram os Sítios o que causou grande transformação no cotidiano e na paisagem, 

do final do século XX para o início deste século, mais transformações, a instalação da 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará–CAGECE; a carcinicultura, criação de camarão em 

viveiros e a energia eólica, projeto que ainda se encontra em discussão com resistências por 

uma parte da população da comunidade do Cumbe. 

A Associação de Marisqueiras do Cumbe é registrada no cartório, sendo que a 

Maioria dos catadores de mariscos é mulher. O processo até chegar ao ponto de consumo ou 

comercialização dos mariscos vai além da pesca, depois de capturados todos eles devem ser 

lavados e fervidos, a certa altura da temperatura os moluscos abrem suas conchas, as 

catadoras, retiram nós de suas proteções, substâncias caucificadas por isso pesados. A 

medição do peso para a comercialização só é feita, depois de retiradas as conchas A pesca 

destes mariscos esta direcionada espécime denominada etam, já a pesca do sururu, e da ostra, 

é feita em lugares e de maneira diferente. O Sururu: Fica sempre no fundo do rio da gambôa, 

na lama, só é pescado na maré seca, maré baixa. Ele fica preso na lama, é preciso ter um jeito 

de tirar. Este trabalho exige muitos enfrentamentos com a lama, o sol, as distâncias  e esforço 

físico para transportar de um lado para o outro e quando vai levar para casa. 

A ostra: É encontrada presa nas raízes e troncos das plantas do mangue, na maré seca 

baixa. Além das dificuldades as quais já foram mencionadas na pesca do sururu que valem 

também para a ostra nesta tem mais o item vegetação do mangue que, exige cuidados com a 

locomoção, para não se machucar, se espetar, se arranhar quando estiveram trabalhando. 

A entam é encontrada na areia, e capturada com a enxada, a catadora vai cavando nas 

croas e quando encontra cata com as mãos. Quando o rio está doce, isto é no inverno não é 

possível a pesca destes mariscos. 

No Cumbe existiam várias casas de farinha, estas se encontravam nos sítios, que 

assim como dos engenhos, só restam memórias. Bibidim, morador destas localidades ainda 
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tem: alguns instrumentos do passado corriqueiro do Cumbe como cambito, cassuá, cangalha 

resto de engrenagens. Agora quem quer participar de uma farinhada precisa se deslocar para 

outros lugares, ainda acontece de serem convidadas boas raspadeiras de mandioca para 

desmanchas de lugares próximos, elas podem trabalhar também em variadas funções, ainda 

existem muitos resquícios do passado desta localidade. 

Apesar de cada dia progressivamente estes tipos de atividades virem se tornando 

mais raras e a praticidade da industrialização com suas conseqüências tomarem tão 

rapidamente o lugar das ações e costumes seculares no cotidiano, antes de vida autônoma, 

desta comunidade, caberiam aqui lembranças, mas não iremos nos deter  em saudosismos. 

Mas é necessário ressaltar que a cada dia o Cumbe mais rapidamente se esmaece e se 

não formos atentos ao que resta, nem mesmo as experiências vividas durante séculos com 

uma riqueza de relações, ações e produções restará para registros das experiências humanas 

em suas relações com outros no meio ambiente. E neste lugar em especial, pela questão étnica 

e a riqueza natural do ambiente que ainda hoje proporciona sérios questionamentos até à nível 

de Estado. Sobre isto voltaremos a nos deteremos em outro momento. 

Vamos então rememorar o processo até o produto final da farinhada ou desmancha: 

Preparavam-se a terra limpando e arando, aí eram plantadas as manivas, pedaço de caule da 

planta de vinte e trinta centímetros de comprimento, com enxada em covas com 

distanciamento de uma passada de uma para outra, eram cultivados de dois, três ou quatro 

hequitares de mandioca, no inverno para serem colhidas preferencial mente no verão do ano 

seguinte. Daí ficava fazendo só as limpas, em torno de quatro durante o ano. 

Chegada à época de colher, em média três pessoas arrancavam as plantas completas 

com a enxada, outros iam carregando nos cassuás: Cachão de cipó  talo de carnaubeira ou 

coqueiro, com os lados de couro de gado, costurado com agulha grossa, a mesma que se 

costuravam os sacos de farinha botavam nas cangalhas do burro ou jumento, um cassuá de 

cada lado que eram levados para a casa de farinha. Ali estavam esperando as raspadeiras, 

estas tinham que serem rápidas para darem conta do serviço no tempo entre cinco da manhã 

às quinze ou dezesseis da tarde, da quantidade de toda a arranca daquele dia que estimava 

entre oito e onze cargas. 

Raspadas, as mandiocas iam sendo colocadas no cevador para moer. Daí então ia 

para a prensa tirar a manipueira, eram colocadas nas tinas de madeira, a goma sentava e a 

água era derramada, se fosse para o consumo local já podia tirar a goma, mas se fosse para 
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vender era preciso lavar mais algumas vezes para que a goma seca pudesse ficar bem 

branquinha. A melhor parte, era a das tapiocas, beijus quentinhos para comer com café. 

Nas primeiras décadas do século passado existiam nove engenhos no Cumbe, entre 

estes apenas dois faziam rapadura e mel, mas todos faziam aguardente. A terra e água boas e a 

mão de obra, já assalariada, mas com sérias influências da forma de trabalho anterior, 

proporcionavam bons lucros e agradável conforto aos donos dos engenhos que foram sendo 

expulsos pelas dunas que ‘engoliam’ os sítios expulsando seus proprietários. 

Até por volta limiar da década de 1970 para traz quando as pessoas iam para a praia, 

o caminho era por baixo de árvores dos sítios não era preciso subir morros, pois em tempos 

mais distantes só existia um morro pequeno perto da praia, as dunas foram vindo e encobrindo 

os sítios, hoje temos várias dunas móveis onde se localizavam os sítios, quando  você segue 

em direção à praia ainda é possível encontrar troncos de árvores sendo descobertos nos 

morros pelo próprio movimento da areia. Escombros de um casarão “mal assombrado” antigo, 

do Sítio São Luís, sobre o qual já falamos acima. 

No final da década de 1960, o senhor José Correia comerciante bem sucedido, ainda 

fabricava água ardente e rapadura. O último sítio a ser desativado foi o do senhor Clemente, 

no limiar da década de 1980, até o seu fim ele funcionou com tração bovina. Pessoas da 

comunidade falam do funcionamento, do salário e dão pareceres diferentes a respeito. 

Com juntas de boi ou com motor a óleo, o trabalho era “puxado” a temperatura 

ambiente muito alta com as caldeiras, mexer o caldo o mel, botar lenha no fogo, mais uma 

opção para ganhar um dinheirinho.    

Na plantação de cana do Cumbe, a terra era arada, com a enxada, sem produtos 

químicos para fertilizar, as folhas de canaviais ficavam sem queimadas para servirem de 

adubo, eram escolhidos os olhos das melhores canas mais grossas, pois estas é que dão 

sementes boas para fazerem as novas culturas, entre quinze e vinte dias conforme o terreno 

estavam nascidos novos canaviais, de onde brolhavam quatro, cinco, seis pés de cana, torceras 

de canas viscosas iam crescendo, enchendo as vistas e desenhando a paisagem onde 

predominavam os canaviais.  

Os agricultores sabiam fazer isto muito bem, assim como a todo o processo até 

chegar ao fabrico da aguardente, e também do mel e a rapadura se fosse o caso. Eram várias 

as funções, todas exigiam conhecimento e também esforço físico. O desconforto no trabalho e 

as ralas compensações eram comuns. A cachaça do Cumbe que ainda existe, se não é em 
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memória, são alguns poucos litros que alguém guardou como uma preciosidade.  Ouvimos 

rumores de que é possível encontrar, mas não nos detemos nesta busca. 

Os últimos engenhos dos quais tivemos notícias foram o do senhor Noel Lopes, 

Mariquinha Pinheiro, e dos senhores Luís Correia, Raimundo Marcelo e Artur Clemente. Este 

último proprietário utilizou moinho de vento para reservar água, o que não precisou para a 

maioria dos sítios, pois as águas neste local, diferente do que ocorre no Ceará como um todo, 

sempre foi muito fácil, em grande abundância. Com a instalação da  CAGECE,  a água 

diminuiu muito no Cumbe. 

A cana com um ano era colhida e carregada em burros para a casa grande dos 

engenhos, movidos com juntas de boi ou a motor com óleo, onde era tirada a garapa, esta era 

colocada nos barris, depois de três ou quatro dias quando a garapa azedava, era colocada no 

alambique e levada ao fogo em barris de metal cobre.  

Só o vapor da garapa faz a cachaça, no primeiro momento é tirado “o espírito, a 

cabeça da cachaça” este era forte demais, nesta hora ela borbulha muito, quando está mais 

fraca borbulha menos. O especialista pegava duas vasilhas e despejando de uma para a outra, 

com a experiência do olho dizia se a garapa estava no ponto para destilar. Nos últimos anos 

usavam um aparelho que chamavam de grau (não conseguimos comprovações mas ficou 

subentendido que era um termômetro), para ver se já estava no ponto de destilar. 

A cachaça do Cumbe, começava a fazer a sua diferença do plantio, e até o final do 

processo as especificidades que incluíam cada detalhe determinavam à especialidade da 

famosa cachaça do Cumbe que se espalhou por todo o estado do Ceará. 

Outras atividades produtivas com relativa importância no Cumbe foram: 

A extração da cera de carnaúba, já foi rendosa em décadas passadas, teve uma grande 

queda, agora melhorou um pouco. A época que se costuma cortar é nos meses de outubro, 

novembro e dezembro em que a palha está no ponto de extrair a cera, quando não está 

chovendo, antes tudo era feito à mão, hoje tem um carro baú, que realiza quase todo o 

trabalho, tira a cera da palha cortada na hora e leva, deixando no local somente as palhas sem 

cera. 

O coco e a banana, depois do período dos engenhos foram os produtos agrícolas mais 

importantes para venda. O Cumbe chegou a ter a maior produção de banana do Aracati. O 

sistema de produção de meia foi muito usado neste lugar com a banana, a cana e o milho e até 

com a criação de animais. 
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Atualmente, o mais movimentado comércio do Cumbe é o que gira em torno da 

piscicultura, peixes do Jaguaribe, do mar e crustáceas. Tem três bodegas: a do Titio, a do 

Preto, e a do Miãozinho, nestas temos uma variedade significativa de produtos grande parte 

de que a comunidade necessita para o dia a dia. Tem venda de sorvetes, produzidos no 

Aracati. 

O tempo passou mais depressa nestas últimas décadas, as paisagens e as condições 

de vida estão instáveis. O avanço das dunas, a carsinicultura e a energia eólica, são fatores 

decisivos a bruscas transformações na vida de cada morador da Comunidade do Cumbe. 

A extração da cera de carnaúba, já foi rendosa em décadas passadas, teve uma grande 

queda, agora melhorou um pouco. A época que se costuma cortar é nos meses de outubro, 

novembro e dezembro em que a palha está no ponto de extrair a cera, quando não está 

chovendo, antes tudo era feito à mão, hoje tem um carro baú, que realiza quase todo o 

trabalho, tira a cera da palha cortada na hora e leva, deixando no local somente as palhas sem 

cera. 

O coco e a banana, depois do período dos engenhos foram os produtos agrícolas mais 

importantes para venda. O Cumbe chegou a ter a maior produção de banana do Aracati. O 

sistema de produção de meia foi muito usado neste lugar com a banana, a cana e o milho e até 

com a criação de animais. 

O Comércio. Atualmente o mais movimentado comércio do Cumbe é o que gira em 

torno da piscicultura, peixes do Jaguaribe, do mar e crustáceas. Tem três bodegas: a do Titio, 

a do Preto, e a do Miãozinho, nestas temos uma variedade significativa de produtos grande 

parte de que a comunidade necessita para o dia a dia. Tem venda de sorvetes, produzidos no 

Aracati. 

O tempo passou mais depressa nestas últimas décadas, as paisagens e as condições 

de vida estão instáveis. O avanço das dunas, a carsinicultura e a energia eólica, são fatores 

decisivos a bruscas transformações na vida de cada morador da Comunidade do Cumbe. 
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Foto 64: J L Joventino, 2005. 

Uma antiga casa de proprietário abastado, tinha engenho e fazia água-ardente. 
 

 
Foto 65: J L Joventino, 2005. 

Igreja local onde aconteciam muitas festas de santos, além de missas e novenas. 
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Foto 66: L Queirós, 1999. 

Típica moradora local, marisqueira que sobrevive de seu trabalho. 
 

 

 

Foto 67: L Queirós, 2005. 
Mulher tecendo labirinto e pescador concertando a rede. 
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Foto 68: J.  L. Joventino,  2007. 
Muito trabalhoso, retirar o molusco de sua casca. 

 
 

 
Foto 69: L. Queiros, 1999. 

O labirinto continua sendo uma alternativa para algum ganho extra. 
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Foto 70: J L Joventio, 2007. 

Catadores de caranguejo do mangue. 
 

 

 

Foto 71: J L Joventio, 2007. 
Ponte artesanal e antiga no local, por sobre o Rio Jaguaribe, no Cumbe. 
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Foto 72: J L Joventio, 2007. 

Antigos moinhos de vento: Desde as expedições científicas do período do império, temos os primeiros registros 
desta técnica neste local. 

 

 
Foto 73: J. L. Juventino, 2008. 
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Foto 74: J. L. Juventino, 2008. 
 

 

 

 
Foto 75: L. Queiros 1999. 

Fotos 77 a 75: Paisagens de onde se extrai sobrevivência. 
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Foto 76: L. Queiros 1999. 
Neste lugar lazer as vezes se mistura com o trabalho. 

 

 

 
Foto 77: L. Queiros 2005. 

Catador de moluscos. 
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Foto 78: J. L. Joventino, 2008. 

As dunas avançam e “engolem” lentamente as terras do Cumbe. 
 
 

 

Foto 79: J. L. Joventino, 2007. 
Oásis no meio das dunas. Água e plantas no meio do areal.  
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Foto 80: J. L. Joventino, 2006. 
O mangue está sendo agredido. 

 

 

Foto 81: J. L. Joventino, 2008. 
Jangada: A pesca acontece aqui das mais diversas formas. 
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Foto 82: J. L. Joventino, 2008. 
Frutinhas típicas dos mangues. 

 

 
Foto 83: J. L. Joventino, 2008. 

Cacto nos maguezais. 
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Foto 84: L. Queiros 1990. 

O Cruzeiro é símbolo da fé de muita gente que aprendeu a confiar no cristianismo, a tempos dominante no 
Cumbe. 

 

 

Foto 85: J. L. Joventino, 2008. 
O professor João contribui muito com uma escola ativa no Cumbe. 
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Foto 86: J. L. Joventino, 2008. 
Artistas locais usam materiais colhidos da natureza, deste ambiente, e criam maravilhas. 
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CONCLUSÕES 
  

Narrar e construir histórias culturais sobre comunidades remanescentes de quilombos 

e estruturas semelhantes no Ceará é o mesmo que reconstruir a história deste Estado, pois 

muitos registros oficiais tendem a não dar visibilidade a participação da população negra, 

portanto, faz necessário desmascarar práticas excludentes, a fim dar visibilidade a 

participação dos negros, no cotidianos local, como também produtor de acontecimentos 

históricos. 

Discursos arraigados de tradicionalismo míope anunciam nas histórias do Ceará 

aspectos que criam estereótipos em torno das questões de africanidades que se confundem 

com uma suposta escravização amena. Construir o fato social da idéia de uma quase ausência 

da negritude justificado pelo não enquadramento da capitania do Siara Grande ao sistema 

produtivo colonial e mesmo imperial assentado no sistema escravocrata de monocultura agro 

exportadora. 

Para construir histórias de comunidades negras rurais, como nos dedicamos nesta 

pesquisa, enfrentamos dificuldades inscritas no contexto geral da historiografia deste local, 

assim como das idéias em cotidianos que geralmente banalizam, ou mesmo marginalizam a 

presença e ação histórica da negritude e da população negra. 

A busca de apoio em documentos comprobatórios da contribuição de africanos e 

seus descendentes no Ceará é sempre um desafio. Na investida de escrever memórias e 

histórias de Quilombos no Ceará de início nossa proposta incluía uma catalogação de todas as 

comunidades remanescentes de quilombos, podendo assim ter uma idéia geral do número de 

afrodescendentes neste Estado, concluída esta etapa partiríamos então para análises mais 

minuciosas em torno de estratégias como: no Ceará não tem negro ou a insignificante 

presença de afrodescendentes na história deste estado, onde se justificam historicamente por 

explicações superficiais em tordo do econômico cearense que não se amolda ao sistema 

econômico europeu escravocrata de monocultura agroexportadora.   

A economia do gado, “cultura de couro” de Capistrano de Abreu; a cultura do 

algodão, ouro branco que impulsionou o crescimento de Fortaleza; o café com destaque da 

serra de Baturité; a cana-de-açúcar, com a fabricação de rapadura com destaque no sul do 

Estado entre outros produtos como: cera de carnaúba, milho, feijão, frutos do mar entre outras 
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atividades de produção vêm sendo negadas ou caladas nas escritas elaboradas a significância 

da contribuição da memória da população negra. 

O início da pesquisa de campo fez com que nos fixássemos em um número de apenas 

três comunidades de quilombos, sem perder o foco que é a história do Ceará.  Minador, Bom 

Sucesso e Cumbe junto a um número de questões e informações nos permitiram reflexões 

mais profundas e definitivas da ideologia de negação do negro no Ceará.  Também contribui 

no campo dos elementos estudados para dar uma representação concreta da visibilidade da 

população negra do Estado. 

Independente das quantidades populacionais, o que as estatísticas, os censos não 

param de apresentar, e que deixou lago nos primeiros momentos de nossa pesquisa de ser uma 

prioridade. 

Quando entramos nas comunidades remanescentes de quilombos percebemos o 

mundo de possibilidades de uma compreensão mais profunda da presença e atuação da 

negritude em um lugar como o Ceará que mascara, tal evidência. 

Foi entrando no campo, valorizando a empiria e daí partindo as reflexões teóricas 

metodológicas que começamos a pesquisar de fato as questões da negritude no Ceará.  Com a 

relevante contribuição das rememorações de atores sociais e histórico-culturais que fomos 

e/ou instrumento como a fotografia no campo que fomos compreendendo o descendente de 

vítimas do rolo compressor da ganância humana legalizada “escravização” e vimos evidências 

concretas de que ainda hoje estes atores histórico-sociais carregam nos ombros o fardo de 

uma herança histórica enraizada de negações, mas cercadas por amenizações ingênuas, 

preconceituosas hipócritas, imorais e ou criminosas. 

Assim no processo de nossa pesquisa foram-se anunciando necessidades que iam nos 

levando a uma preocupação metodológica que exigiam fundamentações e teorias em torno de 

categorias que nos possibilitaram conhecimentos adequados sobre: memória, oralidade, o 

território e espaços construídos, o patrimônio cultural, as fotografias, a educação quilombola; 

as histórias e as identidades e principalmente conceitos sobre quilombos. 

As falas dos atores sociais mais interessados e envolvidos nas questões de quilombos 

reminiscências e remanescências de quilombos no Ceará devem buscar seus ecos nestas 

comunidades nestes territórios considerando os olhares destes atores. 
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É necessário reconhecer a partir de seus referenciais o que eles próprios teorizam 

sobre seus significados suas vivências e como eles vêm sua situação em diversos contextos 

que os inclui ou melhor dizendo exclui. 

Já é tempo histórico de esquecer as exclusões sociais e ainda mais esta da negritude 

neste estado que não se cansa de se mascarar e a cada momento justifica-se, adequar-se 

arrumado atrás de explicações que servem para garantir exclusões históricas enraizadas em 

idéias que têm suas gêneses na mesma fonte, a escravização. 

Justificam-se, historicamente, explicando por A+B ou simplesmente não trazendo 

explicação alguma algo sem sentido nos cotidianos de diversas comunidades cearenses, não 

apenas onde se concentram as comunidades remanescentes de quilombos e nas periferias,  

mas também em espaços acadêmicos e do  social como um todo. 

Eles, os próprios atores passam que ainda carregam o “peso do escravismo”, 

identificado a primeiro momento pela cor da pele. Portas se fecham nos espaços sociais nas 

mais diversas situações e assim sofrimentos do emocional afetivo, do econômico, do 

intelectual se avolumam nas vidas de pessoas que ainda hoje são castigadas por terem sido 

exploradas e massacradas para garantirem riquezas de poucos apoiados pelo poder da 

legalidade. Hoje esta mesma legalidade não dispensou força suficiente para garantir uma 

justiça de que negue este passado que ainda não se foi. 

 As idéias em geral sobre negros no Ceará ou mesmo de educadores formadores sem 

uma compreensão mais aprofundada das histórias e memórias de quilombos no Ceará ficam 

prejudicadas diante de tanto obscurantismo no que consta às questões da negritude neste 

Estado, mais complicado do que o não cumprimento da lei 10639/03 é a incompreensão da 

necessidade que ela tem de ser cumprida. 

 A questão dos pontos e lacunas referidos nesta tese com respeito às africanidades às 

negritudes nas histórias do Ceará é fato que identificamos claramente nas comunidades 

remanescentes de quilombos estudadas, mas é necessário que mais estudos, mais pesquisas 

sejam dedicadas numa revisão com um novo olhar referendando as questões das 

remanescências de quilombos, suas condições atuais e conseqüências históricas. 

Esta pesquisa merece e precisa ter continuidade. Aproveitando nossas contribuições é 

interessante considerar nossas experiências metodológicas, o que de fato tivemos sérios 

enfrentamentos e dificuldades até certo ponto superados, tanto do lado teórico com prático, 
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até termos tido condições de seguirmos nossos caminhos que possibilitaram o 

desenvolvimento da tese.  

A direção de nossos estudos nos pedia um maior envolvimento que contava com a 

empiria, a subjetividade e a criatividade, daí fomos buscar em torno de questões que nos 

encaminharam a considerar e fazer algumas explicitações sobre: minha trajetória pessoal; 

valorizar reflexões, algumas descobertas do mestrado, donde a importância da escolha do 

tema da tese passou a ter um significado ainda mais relevante urgente e necessário no 

contexto da história deste estado que urge a revisão de pontos e lacunas. 

Temos existências concretas e inseridas nas formas de produção pouco analisadas 

pela história nacional.  A nossa história nacional da visibilidade para grandes ciclos de 

produção de exportação. Torna obscuras as formas de produção e de escolhas de produção de 

pequena monta, menores, sem o sentido da plantação extensiva.  A história nacional e as 

histórias regionais encobrem a riqueza de subsistência e do consumo localizado.  Estes 

constituem parte da história que focalizamos este trabalho e que agrega uma percepção de 

vida de sujeitos históricos. 

A população negra do Ceará, as comunidades de Quilombos nos fazem repensar a 

história econômica, social e cultural no estado, trazendo a mão de obra e as economias 

regionais e os costumes como substâncias de vida local.  Assim o trabalho realizado e os 

modos de vida constituem para a visibilidade concreta da presença da população negra no 

Estado do Ceará.  Também mostra o significado da pequena produção.  

Buscar memórias no campo específico e fazer histórias de comunidades 

remanescentes de quilombo no Ceará utilizando da oralidade, do patrimônio cultural, do 

patrimônio imagético e dos documentos escritos foi o desafio da pesquisa prática e teórica 

enfrentado por este trabalho. Onde as vozes da ideologia dizem não existirem negros e ser 

difícil encontrar registros destes como “ser-histórico”, nos superamos pela empiria 

empregada. Executamos o exercício de construir uma história dessas comunidades integrada à 

própria “história oficial”, produzindo uma historia do Ceará, ampliada por estes novos atores, 

esta é nossa contribuição em forma de tese, para a ação de reescrever de uma nova narrativa 

da história do Ceará. 
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