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Este relatório
quisa

desenvolvidas

Missão

Velha~

compreendido
presentadas
em questão
tor

visa descrever

em Juazeiro

munic~~ios
entre

algumas

informações

Crato,

nicípios
segundo

Barbalha

e

no

período

porém,

serao a

sobre os municípios
um pouco mais

pe~

e·a região

familiares

ao lei

e Missão

Velha

-

DO CARIRI

Juazeiro

do Norte,

Barbalha

de um total de cinco,

integrantes

da microrregião

a classificação

dos resultados

Antes

de

2).

A MICRORREGIÃO

sao os quatro

Crato,

do Ceará -

a 06/03/89.

a fim de torná-los

(vide Anexo

do Norte,

do e~tado

20/01/89

as atividades

vigente

fia e Estatística

- IBGE.

designada

nas publicações

do IX Recenseamento

ao ano de 1980, realizado

incluindo

Jardim

como

-

.Mu

Cariri,

de divulgação

Geral

do Brasil,

referente

pelo Instituto

Brasileiro

de Geogr~

é uma das sete

microrre

O Cariri

giões que compõem·a mesorregião denominada "Sul do Ceará",co_g
forme o mesmo órgão acima mencionado.
O Cariri tem urna população de 298.510
correspondente a 27,09% do contingente

habitantes,

po9ulacional da mesoE

região sul do Ceará, cujo montante é de 1.101.825 habitantes.
Portanto, o Cariri é a microrregião de maior população do sul
do Ceará.

No Cariri estão fixados 5,64% da população do est~

do do Ceará, cuja cifra para o ano de 1980 é de 5.288.253
bi~antes (vide IBGE, 1982).

O Cariri se caracteriza

ha

por uma

ampla concentração dos seus habitantes na zona urbana - 71, 64%
contra 28,86% dos moradores na zona rural (vide Quadro n9 1).
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Este da~o contrasta com as outras microrregiÕes do sul cearen
se e até de todo o estado, onde a população rural
sobre a urbana~

oredomina

exceto nos casos de Fortaleza e litoral

Pacajus, cuja população urbana corresponde a 95,03%

de

e 51,26%,

respectivamente, da população total destas microrregiões.

O

Cariri é também a segunda microrregião do Ceará em indice

po

pulacional urbano, só ultrapassada por Fortaleza que
53,43%

engloba

do contingente urbano cearense, enquanto que o

Cariri

abarca 7,56%-

Quadro N9 1
Unidade
Geográfica/
/População
Ceará
Sul Cearense
cariri
Barbalha
Crato
Juazeiro do Norte
Missão Velha

o

População
Total

População
Urbana

População
Rural

5.288.253
1.101.825
298.510
30.966
80.677
135.616
28.750

2.810.351 (53,14%)

2.477.902 (46,86%)
642.289 (58,29%)
86.143 (28,86%)

459.536 (41,71%)
212.367 (71,64%)
15.065 (48,65%)
58.273 (72,23%)
126.035 (92,94%)
8.813 (30,65%)

Cariri congrega 46,21%

em área urbana do sul do Ceará.

15.901 (51,35%)
22.404 (27,77%)
.9 .581 (7 ,06%)
19.937 (69,35%)

do conjunto de

moradores

Em contrapartida, na zona ru

ral do Cariri residem apenas 13,41%

da população rural

total

do sul do Ceará.
Como está ilustrado nó Quadro NQ 1, o

Cariri

distingue, em termos de sua composição populacional, em
ção

as

zonas urbana

e rur~l, tanto da mesorregião quanto

se
rela
do

4

estado nos quais está inserido.

Isto é, o sul do Ceará .e

estado do Ceará se caracterizam por pequenos predomínios
população rural~
~

no segundo.

no primeiro caso ~·e

da população

da

urbana

Ao passo que o Cariri se especifica

ampla concentração populacional na área urbana~

o

por

2,47

uma
vezes

o contingente residente na área rural.
No Quadro N9 1 também verificamos que os municípios
do Crato e Juazeiro do Norte possuem um perfil
preponderantemente urbano.

populacional

No caso do segundo município esta

característica é ainda mais acentuada, posto que o

montante

de indivíd~os residentes na área urbana ultrapassa os 90%

da

A situação do Crato é mais próxima

da

população total dele.

quela apresentada pela microrregião do Cariri, em termos

de

indicadores proporcionais, exibindo apenas uma ligeira

acen

tuação da concentração urbana.

Já os municípios de Barbalha e Missão Velha

têm um

caráter mais rural, que se expressa de modo mais agudo no

ca

so do segundo, no qual quase 70% de seus moradores vivem

em

condições rurais e apenas 30,65% em condições urbanas.
lha apresenta uma ligeira vantagem na distribuição

Barba

populaci2

nal nas situações rural e urbana em favor da primeira,
tanto a repartição dos habitantes deste município se
tuiu de modo praticamente equitativo entre estas duas

entre
consti
areas

geográfico-estatísticas.
Constata-se, a partir do Quadro N9 2, apresentado~
baixo, que Juazeiro do Norte tem o maior contingente
- cional do Cariri~
região.

popul~

abarca 45,43% dos habitantes desta micror

Este fato projeta-se aos residentes em zona

urbana,
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englobando

ri.

este município

Em contrapartida,

cifra de moradores

11,12%.

do Norte

de habitantes,

urna grande

margem

siderarmos

Crato

e Juazeiro

no Cari
baixa

do Norte exibe a mais
desta microrregião

é ainda o segundo município
só ultrapassado

de difere_nça, diga-se

que eles concentram
riri

Juazeiro

60% destes indivíduos

na área rural~

Juazeiro

rá em número

quase

do Norte

a ampla maioria

do Cea

por Fortaleza,com

de passagem.

conjuntamente
da população

Se

con

observamos
urbana

do Ca

86,78%.

Quadro

ão

~

Muruc pal

N9 2

População Total População Urbana População Rural
cariri
Cariri
Cariri

Crato
Juazeiro do Norte
Missão Velha

18,46%
26,01%
11,12%
23,14%

7,09%

10,37%
27,03%
45,43%
9,63%

Bal:baTha

27,44%
59,34%
4,15%

'Barbalha

O município
-administrativos
Juazeiro

tem seus limites

de Pernambuco;

e a noroeste

político-

ao norte com o município

a leste com o município

com o estado

pio de Jardim
XO

estabelecidos

do Norte;

a sudoeste

de Barbalha

de Missão

a sudeste

com o município

de
Velha;

com o rnunicí

do Crato

(vide Ane

n9 2).
Barbalha,

segundo

o censo demográfico

de 1980

(vide
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IBGE, 1982), tem uma população de 30.966 habitantes. Estes se
dividem da seguinte forma: 15.06S na área urbana e
área rural.

15.901 na

Barbalha é o terceiro município em população dos

cinco municípios que compõem a microrregião do Cariri.

Está

em terceiro lugar também em populacão
urbana no Cariri. Eqtla.!'."
~
to no que se refere à população rural~

18,46% do total

habitantes em área rural desta microrregião.

de

Como já foi

.

to, Barbalha não pode ser caracterizado como um

di

.

~

mun1.c1.p1.o ur

bano ou rural, na medida em que a predominância de

moradores

na segunda zona geográfica-estatística é pequena~

48,65%

dos habitantes estão na área urbana contra 51,35% na rural(~
de Quadro N9 1) •
Os distritos em que é dividido o município de Barba
lha são dois: Barbalha

sede municipal~

e Arajara.

No distrito de Barbalha se encontra
dos moradores do município~
duas (vide Quadro N9 4).

a

maior parte

85,82%, ou seja, 26.576

indiví

Barbalha é um distrito cuja

distri

buição populacional é semelhante ao município do_ qual é sede,
ou seja, há uma repartição equilibrada

dos

-seus

habitantes

nas zonas·ruràis e urbanas, apresentando uma pequena

diferen

ça a favor da população urbana, ao contrário do município (vi
de Quadro N9 3).

O distrito de Barbalha abarca quase a

tota

lidade dos habitantes residentes em condições urbanas do muni
cípio ~98,89% ~

e grande percentagem da população rural

73,44% (vide Quadro N9 4).
O distrito de Arajara é basicamente rural~
de seus habitantes estão situados em área rural e 3,80%
rea urbana somente.

96,20%

-

em a

A população deste distrito corresponde a
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apenas 14,18% dos moradores do município de Barbalha.
lação urbana de Arajara ~
mente 1,11%

167 hapitantes ~

A pop~

corresponde aso

do contingente populacional urbano do município e

a população rural~

4.223

pessoas~

a 26,56%

residentes em condições rurais no município

dos habitantes

(vide Quadro N9 3).

Quadro N9 3

-

População
Total

População Urbana

População Rural

Barbalha

30.966

Barba lha
Arajara

26.576
4.390

15.065 (48,65%)
14.898 (56,06%)
167 (3,80%)

15.901 (51,35%)
11. 678 ( 43, 94%)
4.223 (96,20%)

s

~

Quadro

5

~

ulaçao
Muru.c oa (%)

Bal:balha
Arajara

'

N9 4

População
Total
Barba lha

População
Urbana
Barba lha

População
Rural
Barba lha

85,82%

98,89%

73,44%

14,18%

1,11%

26,56%

· O distrito de Barbalha está situado no lado

te do município.

norde~

Em torno do centro comercial e administrati

vo da cidade de Barbalha ~

sede municipal~

localizam os s~

guintes bairros periféricos: Rosário, Santo Antônio, Conjunto
Habitacional N.S. de Fátima e Alto Alegria.

A cidade de

Bar

balha está ligada aos municípios de Juazeiro do Norte, Missão
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Velha e Jardim por estradas asfaltadas. Além da

estrada pav~

mentada que liga Barbalha a Missão Velha mais ao norte
município, há uma outra~
de acesso a Jardim~

que· se ramifica a ~artirda rodovia

cortando a chapada do Araripe, ao sul do

município, em direção ao extremo sul ao· município
Velha.

deste

de

Missão

A rodovia que une Barbalha e Jardim a~resenta uma

mificação rumo ao povoado do Caldas, por se tratar de um

ra
po~

to turístico onde foi construído um balneário, famoso pela p~
priedade medicinal de suas fontes d'água (vide Anexo N9 2).
A estrada de acesso à vi'la de Araj ara
trito de mesmo nome~
terra

nao

e

asfaltada.

sede do dis

Existem estradas de

não transitáveis em épocas de chuvas fortes~

que

conduzem ao município do Crato e ao estado de Pernambuco.

Há

um Ônibus que faz o percurso da cidade do Crato, pas~ando por
Arajara pela estrada de terra, até a cidade de Barbalha.

O município de Barbalha é permeado por serras, rios,·
riachos, lagoas e a floresta nacional da chapada
ao sul.
cípio.

do

Araripe

Esta cobre talvez a metade do território deste muni
.
,
A rodovia entre Barbalha e Jardim percorre a chapada.

Os três rios existentes no município de Barbalha são
guintes: rio Salamanca, rio da Onça e rio Grande.
têm suas nascentes na chapada do Araripe.
rio Grande desaguam no rio Salamanca.

O rio da

os

se

Todos eles
Onça e o

Este percorre todo

o

município qe Barbalha ao norte (vide Anexo N9 2).

Crato

Os limites intermunicipais que compõem a unidade po
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lítico-administrativa do município do Crato sao:
a)

ao norte - municípios de Farias Brito e Caririaçu;

b)

a leste

- municípios de Juazeiro do Norte e Barbalha;

e)

a oeste

- municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri;

d)

.ao sul

- estado de Pernambuco.

Crato abriga 80.677 habitantes, divididos da segui~
te forma: 58.273 (72,23%) na zona urbana e 22.404 (27,77%) na
zona rural (vide Quadro N9 1).

Portanto, sua população

pode

ser caracterizada como predominantemente urbana devido à ampla
percentagem de domicílios situado's em áreas classificadas

as

sim pelo IBGE (vide IBGE, 1982).
O município do Crato tem o seguundo maior contingen
te populacional da microrregião do Cariri, ou seja, 27,03% do
seu total de habitantes.

f: também o segundo município em

pulação urbana do Cariri
microrregião~

27,44% da população urbana

e o primeiro em população rural~

po

desta

26,01%

da

população rural do Cariri (vide Quadro N9 2).
O município do Crato está dividido em seis distritos.
São eles: Crato, Dom Quintino, Lameiro, Muriti, Ponta da

Ser

ra e Santa'Fé.
A situação domiciliar do distrito do Crato-~
do município de mesmo nome~
pletamente como urbana ~97,53%

sede

oode ser caracterizada quase com
-

-

dos seus habitantes

moram na

zona urbana, correspondente a um total de 49.175 pessoás

con

tra 1.245 (2,47% da população deste distrito) pessoas residen
tes em área rural (vide Quadro N9 5).

Este distrito

tem

a

maior população urbana e a menor população rural do município
(vide Quadro

NQ

6).

ou seja, 5,56% somente dos habitantes re
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sidentes na situação rural do município se encontram

no

dis

-

trito do Crato e 84,39% dos habitantes domiciliados em
urbana estão nele, em contrapartida.

area

O distrito do Crato con

centra mais da metade do número de habitantes do município~
62,50%.
Podemos afirmar que os dois distritos mais próximos
qual sejam, Lameiro e Muriti ~

do distrito do Crato~

no cen

tro-leste do municíoio, tem uma divisão populacional entre as
áreas urbana e rural equilibrada.

No caso do Lameiro, há

um

pouco mais de moradores em área urbana (56,31%), enquanto que
no caso de Muriti os residentes em área rural são
mais (vide Quadro N9 5).

um

pouco

Portanto a região centro-leste

do

município concentra quase a totalidade da população urbana~
96,16% desta.

Os distritos restantes~

da Serra e Santa Fé~

Dom Quintino,

Ponta

tem um perfil populacional caracteriz~

do pelo predomínio do morador do campo (vide Quadro N9 5). E~
te dado se acentua no caso de Santa Fé, onde 315

habitantes

(6,36% de sua população) vivem em condições urbanas e
indivíduos (93,64%) residem em área rural.

do

-

e
. .•.
munici

Este distrito

também o àe menor contingente populàcional urbano
p'í,o -

4.638

talvez seja significativo acrescentar que está situado

na chapada do Araripe.
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Quadro

N9 5

População.

gráfica
População

~

Crato
Crato
Dom Quintino
Lameiro
.Muriti
Ponta da Serra
Santa Fé

Total

População
Urbana

População
Rural

80.677

58.273 (72,23%)

50.4~0
4.432

49.175 (97,53%)
749 (16,90%)

6.121

3.447 (56,31%)
3.411 (48,97%)
1.176 (15,10%)
315 (6, 36%)

22.404 (27,77%)
1.245 (2,47%)
3.683 (83,10%)
2.674 (43,69%)
3.554 (51,03%)
6 .610 (84,90%)
4. 638 (93,64%)

6.925
7.786
4.953

Quadro

1~
-

N9 6

População

População
Rural
Crato

Crato

População
Urbana
Crato

62,50%

84,39%

5,56%

5,49%

1,29%

16,44%

5,92%

Muriti

7,59%
8,63%

11,94%
15,86%

Ponta da Serra
Santa Fé

9,65%
6,14%

2,02%
0,54%

Total
( )

Crato
D. Quintino
Lameiro

· A cidade

do Crato~

5,85%

29,50%
20,70%

sede do município

além

seu centro çomercial e polltico-administrativo contém
bairros periféricos: Parque Grangeiro, Ossian

Araripe,

de

onze
Pimen

ta, Alto da Penha, Pinto Madeira, São Miguel, Vila Alta, Semi
.nário, Misericórdia~ Cacimbas e Gizélia Pinheiro.
de uma estação

ferroviária

no extremo

da ferrovia

Há na cida
que

conduz
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a Juazeiro do Norte.

Existem estradas que ligam o Crato a to

dos os municípios e estado limitrofes.
tadas.

Todas elas estão asfal

As vias de acesso às vilas que sediam os distritos cem

ponentes do município· também são pavimentadas

(vide Anexo

N9

4) •

Dentre os acidentes geográficos deste

.

.

.

mun1.c1.p1.o eu

destaco a chapada do Araripe que cobre uma grande extensão t.e.r
O município do Crato é banhado pelos

ritorial a sudeste.

guintes rios: rio Cariús, rio Carás, rio Salgadinho,
Ponte e rio do Lobo.

rio

O rio Cariús constitui parte da

entre os municípios do Crato e Nova Olinda.

se
da

divisa

O rio Carás

cor

ta de este a leste o norte do município do Crato em direção a
Juazeiro do Norte.

O rio Salgadinho percorre a cidade do Cra

to, próximo ao ba~rro Vila Alta em direção a Juazeiro do
te.

O rio do Lobo deságua no rio da Ponte

guar no rio Salgadin~o.

antes deste

Nor
desa

Todos estes rios nascem na parte

da

chapada do Araripe que está localizada no Crato.

Juazeiro do Norte

O município de Juazeiro do Norte faz divisa

com os

seguintes municípios:
a)

ao norte com Caririaçu;

b)

a oeste com Crato;

e)

a leste com Missão Velha;

d)

ao sul com Barbalha.
A população deste município

135.616 indivíduos.

.

-~

.

. ., "'

em

1980

contava

Isto não só equivale ao maior

'

....

com

continge~

-

-
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te populacional da microrregião do Cariri como quase

atinge

a sua metade ---- 45,43%.

urbana

Se considerarmos a população

do Cariri, Juazeiro do Norte abarca mais da metade desta
59,34% (vide Quadro N9 2) .
. ·A situação domiciliar de Juazéiro do Norte se confi
gura quase inteiramente como urbana~

126.035 habitantes

mo

raro na zona urbana (92,94% dos moradores deste município) con
tra 9.581 indivíduos residindo na zona rural (7,06% dos
tantes de Juazeir~).

t

habi

importante assinalar que várias

soas que moravam em áreas urbanas (cidades, vilas
tinham uma roça em algum sítio no município.

pes

e bairros)

Tal fato foi ob

servado em Juazeiro do Norte e Crato, mas acredito que ocorra
em outros municípios do Cariri como Barbalha e Missão

Velha.

Juazeiro do Norte tem o menos Índice populacional rural do Ca
riri ~

11,12% do total de moradores em área rural

desta

mi

crorregião (vide Quadro N9 2).
O município de Juazeiro do Norte divide-se em
distritos: Juazei~o do Norte~
Padre cícero.

três

sede do município, Marrocos e

O distrito sede apresenta um contingente

de

129.503 habitantes, concentra 95,49% da população total do mu
nicípio, 99,33% dos residentes na zona urbana~

que corresp:,g

de a 125.191 indivíduos, e 45,01% dos habitantes fixados
áreas rurais do municípi~ ~
de Quadro N9 8}.

equivalente a 4.312 pessoas

em
{vi

Ou seja, no distrito sede está quase a teta

!idade dos habitantes do município e daqueles que fixaram

re

sidência em áreas urbanas nele.
O distrito de Juazeiro do Norte se distingue dos o~
tros dois distritos pelo caráter marcadamente urbano

de

sua

à ·_.,.,_ •• __ ,il,
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população.
lecidos

Ou seja,

em zona urbana

contrário,
ciliar

Marrocos

dos seus habitantes

contra

pelo

A cidade

IBGE

de Juazeiro

do município

no do centro

do mesmo

comercial

zam-se onze bairros

90,76%

do Norte

está

nome,

do qual

e administrativo

Socorro,

Lagoa

co,

Tiradentes,

Timbaúba

o município

inteiro

férrea

cortando

sua divisa

com Missão

Seca, Pirajá

Velha

rovia passa por alguns
zeiro do Norte.
municípios

de Barbalha,

cidade

e Horto.

B,

locali
Parque

São

Há

Francis

uma

linha

de leste a oeste~
com o Crato.
da cidade

asfaltadas

Crato e Caririaçu.

no su
Em tor

Salesiano,

periféricos

estradas

classifica

é capital.

Pirajá

até a divisa

bairros

Existem

A,

domi

localizada

desta

desde
Esta fér
de

Jua

que conduzem

Não há

aos

rodovias

asfaltadas para a vila que sedia o distrito de Marrocos e
ra o município de Missão Velha.

Ao

respecti

em lugares
N9 7).

Novo Horizonte,
são Miguel,

e 83,19%,

Quadro

periféricos:

estabe

3,33% na zona rural.

fixaram-se

(vide

estão

têm uma configuração

rural~

dos seus habitantes

dos como rurais

apenas

e Padre cícero

preponderantemente

vamente,

doeste

96,97%

p~

Esta situação é contornada P§

las estradas de terra, não trafegáveis quando chove, de

lig~

çao a estes lugares.

Cari

A rodovia asfaltada com destino a

riaçu passa pela vila Padre Cícero~
mo nome.

sede do distrito de me~

Há também uma estrada asfaltada que vai da

cidade

de Juazeiro do Norte ao aeroporto do município homônimo à les
te da mencionada cidade (vide Anexo N9 5).
Este município é banhàdo por dois rios.
o rio Salgado e o rio Carás.
las Padre Cícero e Marrocos~

são

eles:

Este último passa próximo às vi
sedes dos respectivos

distri
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tos homônimos

~ .. e percorre

e norte-sul,

do de oeste-leste
desaguando
coantes
município

o município

de Juazeiro

a partir

do município

no rio Salgado no lÃdo oriental

da divisa

com Missão Velha.

de Juazeiro

do o município

senti

do Crato,

do município

umpou

O rio Salgado corta

no sentido oeste-leste,

passa pela cidade de Juazeiro~

no

no bairro

vindo do Crato,

do Horto

ating1.!!,

à leste.

de Missão Velha,

Quadro N9 7

ca
)

~

Juazeiro do Norte
Juazeiro do Norte
Marrocos
Padre Cícero

População
Total
135.616
i29.503
2.425
3.688

População Urbana

População Rural

126.035 (92,94%)

9.581 (7,06%)
4.312 (3,33%)
2.201 (90,76%)
3.068 (83,19%)

125.191 (96,67%)
224 (9 ,28%)
620 (16,81%)

Quadro N9 8

População
Total
Juazeiro Norte

População
Urbana
Juazeiro Norte

População
Rural
Juazeiro Norte

94,49%

99,33%

45,01%

Marrooos

1,79%

0,18%

22,98%

Padre Cícero

2,72%

0,49%

32,02%

ão(%)

Juazeiro do Norte

~-~-

_._.~"

_ .•.

o

... ·
16

Missão Velha

O Municínio
de Missão Velha faz divisa com os seguin
*
tes municípios:
a) · a oeste - Barbalha e Juazeiro do Norte;
b)

ao norte -Aurora;

e)

a

d)

ao sul

leste - Abaiara, Milagres e Mauriti;
Jardim, Porteiras e Brejo Santo (vide Anexo

N9

6) •

O município de Missão Velha apresentava uma

popul~

çao, em 1980, de 28.750 habitantes que corresponde a 9,63% da
população da microrregião do Cariri.

Em Missão Velha

estão

4,15% daqueles fixados em áreas urbanas no Cariri e 23,14% d~
queles que vivem em zonas rurais.

Missão Velha tem a

segu~

da maior população rural do Cariri (vide Quadro N9 2).

O

ráter rural deste município se confirma no Quadro N9 1,
já salientou-se, onde observamos que 30,65% dos seus

ca
como

habitan

tes (8.813 pessoas) estão fixados nas áreas urbanas e

69,35%

(19.937 habitantes) na zona urbana.

O município de Missão Velha divide-se em
tritos: Missão Velha

cinco dis

{distrito-sede), Garneleira de São

tião, Jarnacaru, Missão Nova e Quirnarni.

Todos

Sebas

apresentam urna

porção bastante maior de população rural em relação à

popula

ção urbana.

O distrito de Missão Velha constitui exceção,

xibindo urna

epequena diferença entre

e

os dois tip:>s de popuLaç âo

acima indicados a favor do primeiro tipo.

t

no

distrito

Quimami que a proporção de moradores em situação rural
lação aos estabelecidos em áreas urbanas no conjunto

de

em re
popul~

_-A

-- .. .:. ·-·-·. iJ.
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cional

é maior

do município
No distrito

ta da população
a maioria
N9

total

relativa

(vide Quadro

de Missão
e urbana

Velha

N9 9).

estã a maioria

do município.

da população

rural municipal

absolu

Aglutina

ainda

(vide

Quadro

10) .

Quadro

grafica
Pooulacão

~

Missão Velha
Missão Velha
Garneleira de S.Vicente
Jamacaru
Missão Nova
Qu:irnami

..

-População
Total
28.750
16.419
2.097
5.075
2.854
2.305

Quadro

~

o(%)

Missão Velha
Garneleira S.Vicente
Jamacaru
Missão Nova
Qu:iirarni

NC? 9

NQ

População Urbana

População Rural

8.813 (30,65%)

19.937 (69,35%)

7.500 (45,69%)
133 (6,34%)
995 (19,61%)
161 (5,64%)
24 (1,04%)

8. 919 (54, 32%)
1.964

(93, 66%)

4.080 (80,39%)
2.693 (94,36%)
2.281 (98,96%)

10

População

População

Total

Urbana

Missão Velha

Missão Velha

PO[)ulação
Rural
Missão Velha

57,11%

85,10%

44,74%

7,29%

1,51%
11,29%
1,83%
0,27%

9,85%
20,46%
13,51%
11,44%

17,65%
9,93%
8,02%
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ASPECTOS GEOGRÃFICOS DO VALE DO CARIRI

A serra do Araripe na divisa entre os estados do C~
rá ~

ao sul~

e Pernambuco, deprime-se do lado

brindo-se· em semicírculos cujas pontas
ra da Mãozinha e dos Diamantes.

cearense, a

extremas morrem na ser

A sinuosidade formada, o

ledo Cariri, abrange os municípios do Crato, Barbalha,

va
-Jua

zeiro do Norte e Missão Velha (vide Anexo N9 2).
A chapada do Araripe é um depósito sedimentário,que
beneficia os terrenos adjacentes, derramando seus arenitos so
bre eles através das erosões, renovando-os e tornando o

solo

rico e fértil, adequado às culturas agrícolas das mais

diver

sas.

diveE

Nos pés-de-serra existe uma agricultura das mais

sificadas do que a existente nos fundos dos vales.
A chapada do Araripe é um reservatório natural
gua, pela sua vegetação ela é motivadora de chuvas

d'á

orográfi

cas, é a responsável principal pela diferenciação do

Cariri

em relação aos sertões cearenses, paraibanos e pernambucanos.
O clima da região é quase sempre ameno e no Alto da
Chapada é bastante suave.

À temperatura muitas vezes chega a

descer de 20 graus centígrados.

A maior elevação de

temper~

tura é de 30 graus centígrados nas encostas da chapada.
Não há tempo regular das precipitações atmosféricas,
que iniciam.geralmente em desembro ~ terminam em abril, ou j~
neiro a julho, estes períodos não são estáveis.

Há

anos com

boas precipitações e anos com poucas precipitações, nunca
teiramente seco.

in
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HISTÕRIA DA REGIÃO

Foi no
o

ciclo do couro11,

11

séculos XVII e XVIII,

Cariri foi atingido pelos primeiros povoadores

vindos

Bahia, Sergipe e Pernambuco, pelo rio São Francisco.

da

Os cria

dores atravessaram o sertão em busca de novas pastagens
o gado vacum, cavalar e caprino.

que

para

Surgiram, então as primeiras

plantações de cana-de-açúcar e cultura de subsistência e

os

primeiros engenhos de rapadura.
As primeiras sesmarias foram concedidas
1702 e 1703 nessa região.

nos

Apesar das terras serem

foram poucos os que a ocuparam efetivamente.

anos

férteis,

Foram os colonos

e posseiros os que se estabeleceram na região, comprando a

:E.X)S

se das terras ou arrendando para cultivá-las ou adquiriram di
reitos de usucapião.
Os colonos baianos foram os primeiros povoadores do
Cariri.

A expansão da criação de gado, a mineração de

em Missão Velha e depois a agricultura motivara~
ção do sul do Ceará.

a

ouro

coloniza

As terras do Cariri eram parte da sesma

ria da Casa da Torre.
O domínio religioso e político do Cariri,

entretan

to, nao foi Bahia, mas da capitania de Pernambuco .. A vida re
ligiosa dependia do hospício de Olinda e de seu bispado.

Os

carmelitas, procedentes de Pernambuco, atuaram como catequis~
dores na região.
A região, na época do povoamento dos colonos
nos, era ocupada por índ~os Cariri

· baia

que se fixaram numa faixa

territorial que ia desde o sul do Ceará ao centro da Bahia

e

20

outra do oeste pernambucano

à parte oriental da Borborema.

Não se conhece a data.da fundação da Missão do
randa ~
nos~

aldeamento indígena administrado por padres

Mi

capuchi

a dois quilômetros a sudoeste da atual cidade do Crato.

O documento mais antigo sobre este aldeamento refere-se a
ta de 30 de julho de 1741.

Ignora-se também a data da

da

mudan

ça do local primitivo da Missão do Miranda para a margem direi
ta do atual rio Grangeiro.

Em 1749, além dos Cariri

estavam

aldeados na Missão do Miranda: do Quixereú, Curianê, Calabaça
e !cozinho.
A 03 de dezembro de 1743, o capitão-mor Domingos
vares de Matos e sua mulher Maria Ferreira da Silva,

Ãl

assina

ram escritura de doação de terras aos índios do aldeamento da
Missão do Miranda.

Escolheu-se frei Carlos Maria de

Ferrara

como procurador-geral dos indígenas aldeados, ele que já
o ,responsável pela Missão do Miranda.

Mas em 23 de março

1779, os índios foram transferidos para Parangaba.
Araújo, 1971:77; estes indígenas

11
•••

era
de

Segundo

se extinguiram em Paran

gaba nas mãos incapazes de representantes do diretório dos ín
dios •••

11
•

No final do século XVIII a cidade do Crato

tornou-

-se a mais populosa e o centro mais importante do vale. Nesta
época o Crato era o principal produtor e fornecedor de

exce

dentes de alimentos para o sertão árido, canalizando as ativi
dades comerciais do vale.

Principal distribuidor de produtos

manufaturados vindos da Europa, suas elites agrárias e
-ciais ligaram-se a Recif~, principal porto atlântico do

comer
nor

deste e florescente capital na era colonial, do que a Fortale

21

za,

insignificante sede administrativa portuguesa da

capita

nia geral do Ceará.
Durante o primeiro quartel do século XIX, Recife te
ve urna grande importância política para o Crato, através

da

cir_culação de ideologias e programas de movimentos nacionalis
tas e separatistas trazidos por intelectuais cratenses. Entre
1824 e 1850 houve um relativo declínio da situação
do vale do Cariri no conjunto do Ceará.

econômica

Devido à falta de al

godão, do qual a Europa carecia e comprava mais barato das re
giões litorâneas do Ceará; o desenvolvimento econômico de For
taleza; as péssimas condições de comunicação entre o vale e o
litoral; as secas e o banditismo que imperava na região; e lu
tas políticas locais obstaculizaram a concretização das

aspi

rações da elite local a urna posição hegemônica na recém

cria

da província do Ceará, segundo Della Çava, 1977:27.
Porém entre 1855 e 1865 aumentou a demanda por
mentos baratos de centros urbanos em expansão~
Fortaleza e Recife~

tais

ali
como

assim como de cidades do interior.

A

crescente necessidade de matéria-prima na Europa, nos anos 60
do século ·XIX; incrementou a agricultura comercial
ra em muitos lugares do interior.
dução de cana-de-açúcar.

exportado

No Crato expandiu-se a pr~

O principal produto da região era a

rapadura, exportada para as regiões áridas dos estados de Per
nambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Na década de 1850/1860 ocorreu um surto
no Cariri.

comercial

No Crato, a chegada de comerciantes e de

novo decorreu do declínio da cidade comercial de Icó,
ormente próspera.

Os comerciantes estimularam a

capital
anteri

demanda por

--

---

---~---··

··--·-·

••.
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serviços municipais mais amplos, como melhores
serviços médicos e escolas.
vogados e jornalistas.

transportes,

Chegaram no Crato coletores,

ad
0 A

11

Em 185'5 foi fundado o semanário

raripe", o primeiro jornal regional.
Este "boom" comercial ampliou as perspectivas
ticas no vale.

poli

Em 1856, os líderes políticos cratenses

ini

ciaram uma campanha pela autonomia política dentro do império.
A câmara do Crato, então, propôs ao governo imperial e à câma
ra Provincial a criação de uma nova província com sede

poli

tica no Crato, que se chamaria Província dos Cariris Novos.
A elite cratense visava ampliar sua autoridade de modo
a abranger náo só todo o sul do Ceará, mas, também, as áreas vizi
nhas do Piauí, Paraíba e Pernambuco, onde os seus interesses ecorô
micos estavam fortemente estabelecidos. Tal plano não foi acei
to, -mas novas propostas do mesmo teor surgiram nos 100 anos seguintes.
Na república as lutas entre as facções políticas ri
vais foram constantes e se acentuaram.

No início do

século

XX, essas lutas t~rnararn-se mais acirradas com o aparecimento
de dois personagens numa nova configuração de forças: Padre cí
cero e Floro Bartolomeu. Em 1911, acontece a autonomia de Jua
zeiro do Norte.

Com a emancipação política do município,

Pa

dre cícero alia-se à corrente de Pinheiro Machado.
Franco Rabelo chega ao governo do Ceará nas eleições
de 11 de abril de 1912, mas lhe faltava apoio
Legislativa.

na

Assembléia

Surgiram, então, manobras políticas, envolvendo

a intervenção federal para depô-lo.

As lutas políticas

gravaram com as tentativas de derrubar Rabelo.

O

se·a

Padre Cíce

ro alia-se à oligarquia Acioli e aos coronéis do PRC

contra

·---iti,
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Rabelo, sendo deposto do cargo de Prefeito de Juazeiro do Nor
te.
Em 14 de março de 1914 Rabelo é deposto. Emerge, en
tão, uma nova ordem econômica para o Cariri.

As

transforma

çoes da economia mundial trouxeram lucros para o Cariri,

a

partir de 1918, alargando o poder de barganha das elites

lo

cais nos círculos federais e estaduais.

Comerciantes europeus

visavam produtos agrícolas no Brasil adquiridos a baixo preço
~

principalmente o algodão nordestino.

Concomitantemente au

mentava o potencial mobilizador de mão-de-obra do Padre

Cíce

ro.
O pequeno produtor foi expulso da terra ao ceder lu
gar para a plantação do algodão que pretendia atender a deman
da do mercado internacional.
o nordeste, neste época.

Aumentou o êxodo rural em

todo

Cresceram as romarias para o Juazei

ro, aumentando a população e o desemprego no vale do
Padre Cícero procura remediar tal situação enviando

Cariri.
romeiros

para fazendas, sítios de seus amigos ou para a serra do

Ara

ripe.

Ao lado do processo de modernização do sistema
produção, salários, créditos e bancos, houve
preocupação com a "ordem social".
na região com uma nova roupagem.

uma

de

permanente

O banditismo volta a atuar
Ao invés de, bandidos

luguel, profissionais de políticos, protegidos

por

de a

c~ronéis

sao pessoas pobres, antigos trabalhadores agrícolas das

gran

des fazendas do nordeste que destruíarn,roubavam e saqueavam as
grandes p~opriedades dos coronéis.
Depois de ter sido eleito deputado federal e da mor

. - -- • ·--· ..• ·----·----

_ •.•..• _ _.._...i...-wt-_.,.im
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te de Pinheiro Machado, Floro Bartolomeu une-se a
de Carvalho, ministro da guerra •.

Setembrino

Inicia-se a época dos

mes de rodagem", década de 20 deste século.

Os

malfeitores

sao conduzidos à rodovia que liga a cidade do Crato a
rodo

"cri

Juazei

Norte para serem exterminados, ficando por lá sem sepul

tura.
A açao repressora de Floro se estende ao

comporta

mento religioso dos romeiros e beatos julgados como fanatismo
e fetichismo segundo os critérios da ideologia

católica

ofi

eia! e ortodoxa.
Enfim, cabe salientar, antes de começar o relato das
atividades desenvolvidas na região do vale do Cariri, que

es

te enquadramento histórico aqui apresentado não pretende esgo
tara

descrição de eventos importantes para o vale, muito

nos elaborar qualquer tipo de interpretação sobre eles~

me
o

que exigiria um esforço e investimento de pesquisa muito maior.
Visa apenas apresentar alguns elementos que tornem possível a1:_
guma familiarização do leitor à região do vale do Cariri atra
vés de alguns acontecimentos significativos para sua história.
Cabe destacar ainda que,tanto a apresentação de alguns

aspeE

tos geográficos quanto os históricos da região foram baseados
nos seguintes textos: Araújo, 1971; Della Cava, 1977; e Maia,
1987 (vide Bibliografia).

- --------
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DESCRlÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS,
NOS MUNICÍPIOS DE JUAZEIRO

DO

NORTE,_

CRATO, BARBALHA E MISSÃO VELHA

Não serao mencionadas todas as atividades

realiza

das no tempo de permanência nos municípios acima citados

da

~egião do vale do Cariri, iocalizada no sul do Ceará, mas ape
nas aquelas que resultaram em indicações relevantes para o an
damente do trabalho ou que, supostamente, pudessem

motivar u

ma perspectiva de investigações futuras sobre a temática

aci

ma referida.

i/
!

Sendo assim, meu relato inicia no dia 23/03/89,

se

gunda-feira, no Museu· de Fósseis da cidade do Crato, sede

do

municipio de mesmo nome, situado na praça da Sé.

Neste lugar,

conversei com o professor Francisco Cunha, Secretário de

Edu

cação do município do Crato e professor de Geologia da Univer
sidade Regional do Cariri (URCA), por telefone.

Me

apresen

teia ele como estudante do mestrado em Antropologia do Museu
Nacional do Rio de Janeiro, interessado em pesquisar as tradi
ções e cultura da região do vale do Ca~iri, logo em

seguida,

perguntando sobre as indicações que ele poderia me

fornecer

sobre o assunto.

O professor Cunha me falou sobre a

existên

eia de urnas mortuárias no distrito de Santa Fé, no município
do Crato.

Estas urnas.estariam relacionadas com

antigos

ín

Sendo assim, perguntei

so

bre a existência de população rural próxima a elas, o que

me

dios Kariri, segundo o professor.

foi· respondido afirmativamente.

Pensei, então, em

verificar

a possibilidade destas urnas mortuárias constituírem-se

como

26

um dos elementos
Infelizmente,
ocupei

definidores

não pude realizar

com a confirmação

ram mais prováveis,
mente.

Na medida

de equipes

culado

este objetivo,

de outras

indicações,

o que nem sempre
em que descobri

da EMATERCE

a comunidades

de uma etnicidade

rurais)

Kariri

posto que
que me

foi constatado

posteriormente

(órgão estadual
e da Fundação

me

parec~
positiva

a existência

de assistência

Padre

atual ..

técnica

Ibiapina

(Órgão vin

à Igreja Católica, à Diocese do Crato,mais

especifica

mente, de assistência a comunidades pobres) atuando em comuni
dades rurais do distrito de Santa Fé, tais agências
servir como vias de acesso a tais comunidades.

poderiam

Porém, por m2

tives que serao explicitados adiante, só entrei em contato cem
estes Órgãos na Última semana da minha estadia em campo,o que

me

impossibilitou, por falta de tempo, de pôr em ação o

tivo acima mencionado.

Como ambas as agências

obj~

reivindicam

incentivarem a organização comunitária nas populações em
trabalham, conscientizando-as de seus direitos e da

que

legitimi

dade de exigi-los frente aos órgãos da administ~ação pública,
poderia ser verificado se existe alguma articulação

entre as

urnas mortuárias, como elemento de identidade social, a

luta

pela legitimidade de acesso a recursos e a atuação destas

a

gências do estado e da Igreja.
Liguei, depois, ainda no Museu de Fósseis,

para

o

professor José Betmar Mello Figueira, responsável pelo referi
do museu, de licença na ocasião.

Este me indicou o Instituto

Cultural do Cariri, na praça Juarez Távora, e o Museu Históri
co, localizado na praça da Sé, onde eu poderia conseguir
formações sobre o assunto pe meu interesse.

t

in

important~ di
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zer que, me apresentei a este professor da mesma forma
fiz com o outro.

que

Mencionou também o Instituto Cultural do va

ledo Cariri e a Secretaria de Cultura do município de Juazei
rodo

Norte, ambos situados na sua sede.

Quem me forneceu os

números dos telefones das pessoas mencionadas acima, foi ores
pensável interino do Museu de Fósseis.

t

possivel perceber algo do modo como foi

apreend~

do o objeto de estudo proposto por mim, pelo professor Cunha,
através das indicações fornecidas por ele.

Isto é, passei por

alguém interessado em reconstituir o passado, as origens indí
genas da região.

Tanto que, quando perguntei sobre a existên

eia de popul"ação rural nas proximidades das urnas

mortuárias

mencionadas por ele, este me indagou, um tanto surpreso,se eu
estava interessado nos remanescentes indígenas da região.
respondi que não, devido a uma certa precaução em

Eu

vincular o

meu trabaiho à questão indígena e ao fato do meu interlocutor
ocupar uma posição na Prefeitura do Municipio do Crato. O tom
de surpresa presente na pergunta que foi dirigida à minha pes
soa pelo professor Cunha, talvez seja explicada pela

opinião

amplamente difundida, constatada em conversas posteriores, so
bre a ausência ou presença mínima de descendentes

indígenas

na região.
A partir das :indicações do professor Betmar, na

ma

nhã do dia 24/0J/8~, terça-feira, dirigi-me ao Museu ·Históri
co da cidade do Crato.

Neste órgão, conversei com.José

Wil

son Marques, Diretor do Museu; Deocarlos Eufrásio Mateus, res
ponsável ·pelo setor de atividades culturais e com Cacá Araújo,
artista da área musical.

·corno me apresentei da m~sma

forma
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que havia feito no Museu de Fósseis, indicaram-me

pessoas

instituições que de algum modo de~envolveriarn algum

trabalho

ou teriam algum conhecimento sobre "tradições e cultura"
região do vale do Cariri.

e

da

Dentre elas destaco:

a)

A biblioteca da URCA (Universidade Regional do Cariri);

b)

o jornalista Lindenberg de Aquino, que trabalha na

sucur

sal do jornal Tribuna do Ceará, no Crato;
c)

o radialista Elloy Telles de Moraes, que trabalha na

Rá

dio Educadora, onde faz programas de 11:30 às 12:00 hs,às
17:00 hs e às 6:00 hs;
d)

si

o padre Ágio Moreira na Sociedade Lírica do Belmonte,

tio Belmonte, distrito de Lameiro, município do Crato, on
rural

de formou urna orquestra com pessoas da popualação
circundante;
e)

o grupo dos irmãos Aniceto, Banda Cabaçal, grupo folclóri
co cujas apresentações

{já se apresentaram em várias capi

tais do Brasil, corno: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasí
lia, Fortaleza, etc.) constituem-se da execução de
case danças consideradas típicas da região.

O

ta Elloy Telles é o encarregado.de divulgar e

rnúsi

radialis
propiciar

as oportunidades de exibição do grupo;

f)

a Associação dos Artistas e Amigos da Arte (AMAR),
da no período de meu trabalho de campo.

Esta

funda

associação

se propõe reunir os artistas da região, a fim de promover
melhores condições para desenvolverem seus

trabalhos, iQ

depend~nternente da Secretaria de Cultura e Turismo do

mu

nicípio de Juazeiro do Norte, à qual fazem críticas.
Ainda nessa terça-feira, à tarde, conversei com

o
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jornalista Lindenberg de Aquino, na sucursal do jornal Tribuna
do Ceará.

Ao

lhe falar sobre as indicações recebidas no

seu Histórico, o jornalista disse-me

Mu

que na tarde do dia

se

guinte iria a um balneário locaiizado no sítio Belmonte, onde
se encontra o padre Ágio Moreira, oferecendo-se a acompanhar-me até lá para que eu conversasse com o padre.

Aceitei

proposta, pois pareceu-me melhor ir procurar o padre
nhado de uma pessoa que fosse sua conhecida.

a

acomp~

Sendo assim, co~

binamos, eu e o jornalista, nos encontrarmos no dia seguinte,
quartà, 25/01/89, na sucursal do jornal Tribuna do

Ceará, às

14:30 horas, de onde iríamos pegar o Ônibus para o sítio
monte, na praça da sé,

Bel

às 15:30 horas.

Na manhã.do dia 25/01/89, quarta-feira, consultei o
arquivo de fichas de referência do acervo de livros do primei
ro andar (térreo) da biblioteca do Instituto Cultural do Cari
ri.

O segundo andar (o prédio deste instituto tem dois

anda

res somente) corresponde ao acervo referente a folclore,

que

eu não tive oportunidade de consultar devido à irregularidade
e precariedade do funcionamento da biblioteca.

Esta, porca~

sa da falta de verba, como me informou o jornalista

Linden

berg de Aquino, só tinha um funcionário, a faxineira, e

só a

bria ao pÚblico de. 7:00 horas às 11:30 horas -- se não houves
se qualquer tipo de impedimento ao comparecimento da faxineira
ao local de trabalho.

Tive que me contentar em

averiguar

o

arquivo de fichas de referência, porque os livros não estavam
dispostos nas estantes segundo os códigos das fichas de

refe

rência respectivas,· inviabilizando, portanto, localizá-las.
Levantei dez tltulos classificados sob

_
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"História

do Ceará".

Destes,

dois referiam-se

à região do Ca

riri, três ao município do Crato e o restante ao Ceará.
títulos sob a rubrica "Geografia", um referente ao
Juazeiro do Norte e outro ao Ceará.

Dois

Crato

E ainda, três títulos sob

a entrada "Biografias", abordando a vida de personagens
tres do Crato~
vro.

dois livros~

e

e Juazeiro do Norte~

ilus
um

Logo, foram anotados quinze títulos de interesse

li

sobre

a história (incluindo as biografias) e geografia da região.
Ã tarde, acompanhado pelo jornalista Lindenberg

de
~

Aquino, fui conversar com o padre Ãgio Moreira, como foi
estabelecido no dia anterior.

pre

O encontro com o referido

pa

dre se deu num clima muito amigável, não só porque o jornali~
,,
/

ta levou consigo exemplares da revista Itaytera, presenteand2
-os ao padre Ágio, como pelo fato deste ter se mostrado

urna

figura muito acessível, simpática e bastante disposta a

cola

borar com o meu trabalho.

A revista Itaytera é uma

public~

ção.·periÓdica do Instituto Cultural do Cariri, composta

por

artigos escritos pelos -intelectuais da região so?re folclore,
história, personagens (inclusive biografias) e famílias

ilus

tres, além de· acontecimentos importantes do lugar (como

casa

mentos, aniversários, falecimentos, eventos ocorridos ou

efê

tuados pela URCA, incluindo sua recente Fundaçio, etc.). Deii
do à crise do ICC, esta revista teve sua publicação
pida.

interrorn

Lindenberg de Aquino tem artigos de sua autori~ em

al

guns números desta revista.
Gravei uma entrevista de aproximadamente
com o padre Ãgio, na qual ele fez uma retrospectiva
trabalho no sítio Belmonte.

Falou também de suas

uma

hora

do

seu

perspect!_

,
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vas futuras, que ele já havia começado a colocar em
como a construção de uma escola,_na qual nao se

prática,

restringiria

a ensinar a ler, escrever e as matérias do currículo

escolar

(como História, Geografia, Matemática, Português, etc.),

mas

incluiria um centro de criação e incentivo de atividades

cul

turais, promovendo aulas e apresentações de música,

teatro,

dança e folclore.

período

O teatro já estava construído no

de meu trabalho de campo, enquanto as salas de aula da escola,
localizadas atrás do teatro, ainda não tinham concluídas suas
obras.
Padre Ágio Moreira formou uma orquestra constituída
por camponeses pobres, moradores do sítio Belmonte~
to Lameiro, município do Crato~

distri

ensinando-os a tocar instru

mentes e ler partituras de música clássica.

Para

tanto, fun

dou a escóla de música denominada Sociedade Lírica do

Belmon

te.
Segundo o padre Ágio, nesta orquestra não sao execu
tadas apenas· obras de autores consagrados da música clássica,
mas também composições de autoria dos próprios alunos,
radas em temas específicos da sua experiência como

inspi

trabalha

dor do campo, músicas típicas da região, assim como

aquelas

cantadas pelos camponeses em algumas de suas atividades
colas.

Além da orquestra, em algumas ocasiões, são

~

agrl:_

apresen

tadas músicas e danças típicas do folclore da região,

como o

Mineiro Pau e o Coco, por exemplo.

A orquestra do Padre Ágio é um elemento
da construção da identidade positiva da região.

é representada por intelectuais e políticos~

integrante
A

orquestra

como rr.ostrarn a

• ••••
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visos e comentários de apresentações da orquestra em diversas
cidades e ocasiões importantes no jornal da cidade do
hoje extinto~

Crato,

como exemplo da capacidade intelectual e

da

sensibilidade do camponês pobre do vale do Cariri ou, mais es
pecificamente, do município do Crato, cb;forme a situação. Se
gundo o próprio padre Ágio, a idéia de desenvolver tal
lho surgiu quando observou os camponeses cantando

traba

enquanto

trabalhavam, quando faziam a colheita do algodão e do
por exemplo~

café,

num povoado da serra da Goianinha, hoje Jamaca

ru, onde passava férias concluindo, então, que a música não é
fortuna,

privilégio dos nobres, daqueles favoreccidos pela
mas existe no meio popular, no povo simples, rústico.
,./

1:: Lmpoz t.arrt.e destacar que, a identidade regional pa-2,

sa fundamentalmente pelo "campo", corno locus essencial a
tir.

par

do qual se constrói o perfil da imagem "caririense", prin

cipalrnente no que tange à concepção folclorista.

Por

outro

lado, existe uma outra linha de definição de identidades mais
específicas, como as referentes às cidades do Crato e
rodo Norte, por exemplo, baseadas em reconstruções
cas sobre.suas respectivas formações.

Tais

Juazei
históri

reconstituições

do passado recuam até o encontro do "ponto de origem", do pri
meiro núcleo social. e dos primeiros povoadores,

principalmeg

te no que se refere à historiografia da cidade do Crato.
bera-se, a ss Lm , um relato baseado em personagens

Ela

fundadores

de povoados; como no caso de frei Carlos de Ferrara, padreca
puchino italiano que fundou a missão indígena do
século XVIII, cuja evolução histórica resultou a

Miranda, no
cidade

Crato (vide: Araújo, 1971); e em famílias ilustres que

do

impul

...;;.-..,
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sionaram o povoamento da região (vide: Araújo, 1973).
Tanto quanto no modo fólclorista de constituição de
identidade regional, no modo histórico de consitutição
<lentidade citadina é a preservação dos

elos com o

11

i

passado",

representado como o lugar autorizado de onde se deve

retirar

os elementos a partir dos quais se reveste a imagem
riense ou do cratense em particular.

de

do

cari

Daí, a preocupaçao

em

inventariar as famílias tradicionais, ou seja, que fizeram sua
"tradicionalidade" na medida de sua inserção num passado,cujo
ponto limite de projeção de "autenticidade" encontra-se

num

tempo de oriegem, de fundação, de inicio da história.

Mis

A

são do Miranda é e leita como Último elo da cadeia histórica li
near que resultou na cidade do Crato.

O critério

escolhido

para tal decisão é baseado numa concepção burocrático-admini~
trativa de organização, ou seja, nos termos do padre
Quando surge um núcleo social

11

Gomes de Araújo:

Antonio

organizado".

Antes deste fato, estava-se na proto-história do Crato

(Araú

jo, 1971).
~ importante destacar o lugar de onde provém

esta

leitura sóbre·a história do Crato, ou seja, de um padre.

Daí

a seleção do fato da instauração de um aldeamento indigena p~
la ordem católica dos Capuchinhos, na figura de frei

Carlos,

e de exaltação deste personagem, como o ponto de partida
trajetória da cidade em questão.
cativo, isto é:

O título da obra é·

A Cidade de Frei Carlos".

11

-signifi

Concentrei as

s~rvações neste autor, por ele ser o portador e difusor de
ma das visões autorizadas. sobre a história do Crato.1

da

Em

gundo lugar dá legitimidade científica à posição dominante

ob
u
se
o

.L .. ~-- ~
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cupada por algumas famílias na região, cuja justificação está
baseada na reivindicação à fundação da cidade.2

t

interessante notar os personagens que compoem

cena principal que configura a identidade cratense, ou

a

seja:

A.Igreja Católica, os índios e as familias "t.rada c.í.ona.í.s " da re
gião.

ó Cariri é pensado como um compósito, um produto deva

rias influências, na sua maioria externas.
fora11

11

A relação

com

o

é fundamental para a definição da identidade regional,

pois é a partir de elementos "exógenos" que começa a história
da cidade.

Esta visão tem ampla circulação entre os

intelec

tuais locais e está presente também na concepção folclorista.3
Conversnado com um radialista do Crato~

Elloy Telles ~

que

faz um programa sobre poesia matuta e articulador das apreseg
tações da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, o Cariri me foi~
presentado como um microcosmo cultural nordestino,

onde

se

reúnem todos os traços culturais do nordeste.

Portanto, o Ca

riri se individualiza não por suas diferenças

de

outras

re

giÕes do nordeste, mas por representá-lo na sua totalidade e,
de uma certa forma, conter as suas partes dentro de si.
A preocupação em abordar textos escritos
lectuais locais~
nas um exemplo~

por

inte

o padre Antônio Gomes de Araújo seria

ap~

visa inseri-los num conjunto de práticas de

senvolvidas por pessoas e instituições culturais; como o ICC,
o ICVC; dirigidas a determinados grupos sociais,

orientadas

_por uma visão do que constitui a essência da cultura do

vale

do Cariri e, portanto, o que deve ser .não só preservado e prQ
tegido, mas exaltado e exibido como a imagem legítima

da

gião.

parece

O exemplo do padre Antônio Gomes de Araújo

me

re
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importante

porq~e

gião circula

sua interpretação

no meio

da junto com outros
rineu Pinheiro
so·dos
devem

intelectual
autores

de Figueiredo

o relato

Gostaria

verdadeiro

de sal~entar

ser inseridas

nos contextos

sociais

de sua apropriação;

o que poderia

constituir-se

pesquisa.~

~ importante

destacar

da

local como a versão

como: J.

de onde provim

acontecimentos.

sobre a história

re

autoriza

Filho

e

I

sobre o cur

que estas obras

de sua

produção
em objeto

que J. de Figueiredo

e
de

Filho

foi o primeiro "empresário" da Banda Cabaçal dos Irmãos Anice
to e autor de livros sobre folclore do Cariri.
O trabalho desenvolvido pelo padre Ãgio junto à

po

pulação rural do sítio Belmonte inscreve-se neste contexto de
.,/

valorização de manifestações culturais nativas; que tenpor ob
jetivo preservar os verdadeiros, mas essenciais e
elementos componentes da "gens caririense11
em: Araújo, 1973}.

arraigados

(termo

utilizado

Neste sentido, se entenderia, a nível

de

ideologia local, cuja duração transcende o tempo presente, sem
negar sua adequação a conjunturas atuais, a escolha de

atuar

frente a uma popuiação rural, constituída por um." ••• povo sim
ples, rústico •.. " (termo utilizado pelo padre Ãgio na entrevis
ta gravada}, de descendentes indígenas.

Este termo não signi

fica, necessariamente, descendência efetiva, mas

a

do mesmo lugar na estrutura lógica do pensamento

folclorista

que i ocupado pelos ín~ios Kariri na representação

ocupaçao

hist6rica

sobre o momento original de constituição da sociedade
se.

craten

Lembre-se de que os textos do padre Antônio G. de Araújo

têm ampla circulação entre as

pessoas cultas" da região, ju_!!

11

tamente às obras sobre folclore.

A hipótese aqui sugerida

-

e
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a de uma realimentação
çoes históricas
gentes

mútua

e folcloristas

e agências

especificas

e constante

entre as

que orientam
dirigidas

represent~

as práticas

para outras

de a

categorias

de agentes~
Não se pretende,
simples

de representações,

de um cenário
atuação

composto

eia em se verificar

fazer um estudo

mas inseri-las

em que medida

de atores

pela observação,

(vide Redfield,

puro

e

em processos·sociais

por uma multiplicidade

não pode ser compreendida

cena na qual ela ocorre

vades

portanto,

1967).

e como traços

cuja

apenas,

da

Dai a importân
culturais

à categoria de folclóricos atual como princípios de

ganização social, em que circunstâncias e se constituem
marca que represente um grupo social em contraste

ele

or
urna

a outros.5

A renovação,6 por exemplo, no sítio Belmonte, constitui urna si
tuação onde se deparam os "donos da terra" e "moradores". Cons
titui-se, portanto, num contexto definido pelos diversos inte
resses dos atores em interação (vide Gluckman; Devons, 1968).
De um lado configura-se como momento importante 9e totalização
dos moradores do sítio Belmonte.

De outro lado, na renovação

a linha divisória entre "donos" e "moradores" manifesta-se no
comportamento de ambas as categorias de agentes

na

ocasião.

Muitos moradores do sítio Belmonte fazer suas roças·

cons

e

tróem suas casas nas terras do secretário do padre Ãgio,
estava com sua familia na Renovação do dia 04/02/89,
ciada por mim.

que

prese~

Enquanto se esperava a chegada de mais pessoas

para dar início à Renovação, a esposa do referido

secre.tãrio

pedia impacientemente ao~ donos da festa para que

começassem

logo.

Em segundo lugar, enquanto os "moradores" não precisam
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ser convidados para ir à festa, o mesmo não acontece com
"donos" e o pr6prio padre Ãgio.

os

Seria interessante, portanto,

aprofundar os distintos significados cónferidos pelos diversos
atores em cena na Renovação e os fatores explicativos que
trapassam a observação das interações desenvolvidas no

ul

momen

to da festa.
Foi a primeira conversa com o padre Ãgio que

poss!

bilitou a minha presença na Renovação acima mencionada. Nesta
entrevista o padre se comprometeu a me avisar quando houvesse
uma Renovação para que eu pudesse assisti-la.
Há uma diferenciação interna à população

do

Belmonte que não se restringe a distinções espaciais.

sítio
Os

radares da "rua" são aqueles que moram junto à estrada

mo

asfal

tada e contam com alguns recursos urbanos como: energia elétri
ca, canali-zação de água e ~sgotos, transporte coletivo para a
cidade do Crato, etc.

Os moradores do "mato" vivem

mais afastados da estrada,7

em lugares

sem as comodidades de urbanização

desfrutadas-pelos primeiros.
Credita-se aos moradores do "mato" a conservação de
alguns valores e traços culturais básicos da região
do Cariri.

da

vale

Há uma série de pares opostos que acompanham esta

,

classificação entre moradores da

rua" e do "mato"; como aqu~

11

les que se referem aos moradores mais "arrt Lqos " e mais "novos",
os "mais" e os "menos tradicionais", os que estio mais

imer

sos no meio rural ou no meio urbano.
A televisão é considerada como um dos meios privile
giados que levam à perda de traços culturais tradicionais
região.

da

Isto não impede, porém, aos moradores do "maton irem
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ver televisão na.casa dos moradores da "rua11;

constituindo-se,

assim, em mais urna oportunidade de intercurso social entre as
duas categorias de moradores, ~a mesma forma que a

apresent~

ção do teatro de bonecos ("mamulengos") .8
Os moradores da "rua" se dist~nguem internamente en
tre aqueles que "fazem a Renovação" e aqueles. que
zem", só a assistem.

"não

a fa

Há co·rrespondência entre os "donos II e a

queles que não"fazem a Renovação" e entre os "moradores" e
fazem a Renovação".

11

queles que

a

Há também classificações ori

entadas pela valorização do trabalho no campo.

Identificam os

"preguiçosos" com aqueles que abandonaram as atividades da ro
ça para se dedicarem exclusivamente a empregos na

cidade

do

Crato; como trabalhadores da construção civil, por exemplo.

t

importante destacar que, estes critérios de

elas

sificação foram apreendidos numa conversa com um aluno da
cola de música do padre Ágio.

es

Em que medida, portanto,

este

tipo de representação sobre a realidade social do sítio

Bel

monte pode decorrer de uma relação mais direta
com o padre?

e

constante

Concomitantemente, poderíamos perguntar

em que

medida esta visão é compartilhada por outras pessoas do lugar
e se a atuação do referido padre age como um dos· fatores

de

terminantes dela.
A conversa mencionada acima ocorreu no dia 04/02/89,
sábado de Carnaval, à noite, quando esperava para assistir una
apresentação de um grupo de "Mineiro Pau119

no sitio Belmonte.

Na Renovação do dia 28/01/89, combinou-se com o mestre do gr~
pode
se.

"Mineiro Pau" uma exibição a fim de que eu a

registra.:!

Nesta ocasião, o mestre do grupo expressou seu desejo de

;
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que eu funcionasse como um meio de divulgação do trabalho

i

les junto a órgãos de promoção cultural, através da

de

gravaçao

e fotografias tiradas por mim do espetáculo proporcionado por
1

i

eles.10

Reclamaram, também, da falta de ajuda da

do Crato, que se limita a promover festivais de
1
:

Prefeitura
apresentação

1

de grupos folclóricos e a requisitar a participação deles

1

eventos comemorativos da cidade do Crato.
ganham prêmios, se atingirem uma colocação

Em tais

em

ocasiões,

suficiente

para

1

!

tal na avaliação de pessoas tidas como competentes para julgar

1

as apresentações dos grupos folclóricos _ou recebem pagamentos

1

pela sua participação.

l

1

1./

Do que foi dito acima, deduz-se a importância de se

!

1

investigar a atuação de agências de promoção cultural, da Pre
feitura, da Igreja, órgãos de comunicação etc.; na produção da

1

identidade regional e como isto se articula à organização

i

determinados grupos.sociais no vale do Cariri.11

No

de

mesmo

r

!

se~tido, poderia se averiguar o significado sociológico da len

1

da da inundação, corrente na literatura folclórica do Cariri.
Segundo o padre Ágio, tal lenda teria sido recolhida no Belmon
te pelos folcloristas locais.

A lenda conta que ao serem

pulsos de suas terras os índios Cariri taparam

as

ex

nascentes

da serra do Araripe e que numa época vindoura retirariam a pe
dra que controla o escape das águas da nascente Batateira,
nundando todo o vale.

i

Restaria saber se esta lenda correspo~

de à representação de algum laço entre os "moradores II do sítio
Belmonte e os "antigos Índios Kariri 11,

e se constitui um fator

de organização social para estas pessoas.

Se existe, de

forma a representação deste laço é elaborada, ou seja,

que

quais

-·

.,

-~
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os agentes envolvidos na sua produção e reprodução.
Parece-me que o padre Ágio estava preocupado em for
necer uma imagem positiva do "povo do Belmonte 11 como campo ri
co para pesquisa. das manifestações culturais que efetivamente
compoem a tradição do vale do Cariri.

Isto porque,

como

já

foi dito, apresentei-me.como alguém interessado em estudar as
tradições culturais da região.

Como as lendas indígenas con~

tituem um dos elementos fundamentais da identidade

regional,

a caracterização do Belmonte como a fonte privilegiada de

on

de o discurso legítimo sobre a "cultura tradicional" se ergueu
lhe conferiria sua relevância científica.
feitas

No sítio Belmonte, durante as três visitas
e 04/02/89., foram

tira

Destas, 24 fotos coloridas e 4 em

preto

ao lugar nos dias 25/01/89,
das 28 fotografias.

28/01/89

e branco, que registraram as seguintes imagens:
1 - escola em construção atrás do teatro

(colorida);

2 - serra do Araripe vista dos fundos do teatro {colorida);
3 -

as cidades do Crato e Juazeiro do Norte vistas

dos

fun

dos do teatro (colorida);
4 - inte~ior do teatro e padre Ágio à direita, na foto (col.2,
rida);
/

5 - frente externa do .teatro (colorida);
6 - frente externa da capela (colorida);
7

interi9r. da capela e padre Ágio à esquerda (colorida);

8 - frente externa da Escola de Música Sociedade

Lirica

do

Belmonte (colorida);
9 e 10 - Renovação do dia 28/01/89.

Reza em torno

do Sagrado Coração de Jesus (coloridas);

do altar

J..,~-.lill:
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11, 12 e 13 - conversa depois da reza.

Renovação do dia

28/

01/89;
14 a 24 - apresentação de uma peça de teatro de·bonecos (col2
ridas);
25 e 26 - apresentação de um grupo adulto de "Mineiro

Pau"

(PB);

27 - apresentação de um grupo_ infantil de "Mineiro Pau" (PB);
28 - grupos de adultos e de crianças de "Mineiro Pau" (PB).

Na quinta-feira do dia 26/02/89, conversei com ora
dialista Elloy Telles de Moraes após o seu programa das 12:00
horas na Ridio Educadora do Crato.

A entrevista 6om ele

dã

um quadro bastante ilustrativo da figura do folclorista.

Do

mesmo modo que nas situações anteriores, apresentei-me a

ele

_/

como estudante de mestrado em Antropologia no Museu

Nacional

no Rio de Janeiro, interessado em pesquisar as tradições,
cultura da região.

· a

Logo de início, o vale do Cariri apareceu
~

va

no discurso do radialista como o resultado do encontro de

rias influências culturais oriundas de lugares diversos, tais
como: Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Portugal,
França.

À

região concentraria todas as manifestações culturais

dispersas pelo nordeste.

O vale do Cariri representaria

tura.J..rrente o nordeste na sua completude.

cul

A partir daí, citou-

-me alguns exemplos da "riqueza folclórica" regional caririen
se, ou seja; reizados, bandas cabaçais, mineiro pau, dança do
coco, penitentes, etc.12

A região foi caracterizada nao

por

1

sua especificidade, por um perfil cultural próprio, mas

por

a

presentar·um modelo redu~ido do nordeste, onde ainda perduram
manifestações culturais já·desaparecidas

em

outras

regiões
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nordestinas.
Quando lhe perguntei sobre a "contribuição indígena"

à cultura da região, Elloy Telles se entusiasmou, fazendo cog
siderações sobre a origem indígena de algumas
culturais do vale do Cariri~

manifestações

como p~r exemplo a dança do c2

co, a banda cabaçal e o mineiro pau.

Inclusive, o radialista

afirmou ser descendente de índio: "Minha avó era índia da tri
bo Kariri", confrome as palavras de Elloy Telles.

Este temi

déias muito firmes sobre o caráter folclórico ou não de
produção cultural.
6:00 horas da manh~,

uma
~

Por exemplo, Elloy tem um programa,

as

na Rádio Educadora no Crato, sobre

poe

sia matuta, a qual ele distingue da literatura de cordel, qu~
lificando a primeira como manifestação folclórica e a segunda
como não folclórica.

O critério distintivo recai sobre a

es

crita; em outras palavras, o poeta matuto é essencialmente fol
clórico, não detêm· o domínio do uso da escrita
enquarito o poeta de cordel sim, é mais

do

alfabeto;

"intelectualizado11•13

Este radialista está completamente submerso no universo
pensamento do folclorista,14

'

a defesa· das

de

ele encara quase como uma missão

tradições culturais legitimas'do povo

11

caririen

sé./ SÓ através de uma abordagem histórica da atuação dos

in

telectuais na construção e manutenção de uma identidade regi~
nal, suas implicações e condicionamentos políticos,

se

compreender o modo como são formadas as representações
o folclore e seus princípios de classificação de uma

pode
sobre

realida

de cultural específica.15
A partir das considerações esboçadas acima,

preten

de-se apontar um caminho para o entendimento da ação de Elloy

......

···---~----··

.
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Telles como uma espécie de empresário da Banda Cabaçal dos Ir
mãos Aniceto.16

Elloy representa o grupo nas

negociações re

ferentes às condições de apresentação, quando procurados para
tal, fazendo o papel de intermediário entre os que desejam ·r~
quisitar uma exibição da banda e os componentes desta.

Desta

forma, Elloy detém·um certo controle sobre o acesso de pessoas
não pertencentes à rede de relacionamentos cotidianos do.s "IE
mãos Aniceto 11•

Este controle é reconhecido por outras pessoas

no Crato, como o demonstrou a indicação de seu nome como meio
de.chegar aos Irmãos Aniceto, a mim fornecida no Museu
rico.

Histó

Os ganhos auferidos pelo radialista talvez não

pelo menos fundamentalmente, econômicos.

t

sejam,

bom lembrar

que,

o consagrado intelectual (folclorista e historiados) J. de Fi
gueiredo Filho17

foi quem primeiro "investiu11 na

Banda

Caba

çal dos Irmãos Aniceto.18
A Banda dos Irmãos Aniceto é considerada a mais
presentativa do folclore regional, no que tange às
baçais.

Já fez

re

bandas ca

exibições no Rio de Janeiro, Brasília, Porto

Alegre, Fortaleza. ~amais
requisitada de todas as outras
'
bandas da região. Os Irmãos Aniceto sempre vencem todos
os
fes~ivais de bandas cabaçais promovidos no Crato, mas o
tígio deles é reconhecido também em Juazeiro do Norte,
chamados a participar de eventos comemorativos
por órgãos desta cidade.

pre~
sendo

patrocinados

Um exemplo disto, foi a comemoraçao

dos oitenta anos do poeta Patativa do Assaré na

Universidade

Regional do cáriri (URCA) do Crato e em Assaré, cuja organiza
ção foi encabeçada pela Associação dos Artistas e Amigos
Arte (AMAR), situada em Juazeiro do Norte. o evento

da

ocorreu

···- -~-------------··... ·--~

...
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nos dias 03, 04 e 05/03/89, e contou com apresentações de gr~
pos folclóricos, não podendo prescindir, portanto, da
ça da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto.

Este grupo

preseg
folclóri

co é encarado como um patrimônio do vale do Cariri e da

cida

de do Crato em particular.

t

importante destacar que, Elloy Telles mencionou a

Banda dos Aniceto quando. falava da "contribuição indígena"
formação cultural do vale do Cariri.

A Banda Cabaça119

siderada de caráter essencialmente indígena
tas,20

pelos

a

é cog

folcloris

apesar de haver discordâncias quanto a este ponto, con

forme me informou Renato Dantas.21

Outros folcloristas confe

rem uma origem africana à Banda Cabaçal.
O radialista atribuiu descendência indígena. Kariri
aos irmãos Aniceto, que foi confirmado por João Aniceto na eg
trevista feita com ele no dia 28/01/89.

Isto lhes

ma legitimidade superior aos outros grupos. de banda

confere u
cabaçal,

na medida em que eles são os Únicos que estão referidos,
representam a sua verdadeira origem.

que

são os continuadores por

excelência, os autênticos preservadores das bandas

cabaçais.

'

Os irmãos Aniceto e sua banda tornaram-se preciosidades

para

o pensamento folclorista porque constituíram-se-em referenciais
vivos, prolongamento de um passado original no presente.
Passado aqui tem um significado especial ao referir-se a um tempo composto por práticas que não existem mais

na

sua integridade, mas que prolongam sua existência no presente
através de seus fragmentos, suas remanescências culturais.
metáfora adequada a ser empregada aqui pode ser a de

uma

A
ex

plosão de um passado que se rompe, jogando seus pedaços no pre
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sente.

são estes restos que devem ser protegidos, porque guar

dam em si a imagem do que um pov9 é através daquilo
foi.

que

ele

Esta é a tarefa do folclorista.
A idéia do

puro11

11

e do "autêntico11

fazem

ta concepção do passado, medidos pelo grau de

parte de~

preservação, i

nalteração de um dado cultural pelo presente, que atesta

sua

"naturalidade", "espontaneidade" ou sua "artificialidade".Quan
to maior for a fatia do passado contida num elemento de tradi
çao e menor as influências do presente maior sua "autenticida
de" e "tradicionalidade".
Assim, a Banda dos Irmãos Aniceto.seria mais

autên

tica do que as outras bandas porque está empiricamente ligada,
através da descendência, ao solo de onde nasceu tal

fato cul

tural.

de

Segundo João Aniceto, eles herdaram a banda

pai, que era caboclo e morreu com 104 anos.

e foi apanhado no ·mato.

seu

Seu avô era Índio

Em segundo lugar, João Aniceto

tizou que o folclore não permite o uso de
ção dos instrumentos musicais.

metal11

11

na

enfa

compos!_

Isto não é seguido por muitas

bandas cabaçais, ao contrário da sua.

Tal critério de classi

ficação do ºtradicional" e do "moderno" inclui as roupas
Iizadas pela banda ao se exibir até os temas abordados
músicas e danças encenadas.

Estas tinham como fonte

uti
pelas

princi

pal de inspiração a terra, como afirmou João Aniceto. Há, PºE
tanto, um vínculo essencial entre a banda cabaçal e as
_dades agrícolas.

o

campo seria o habitat natural de

eia das bandas cabaçais.

ativi
existên

Logo, morar no campo constitui mais

um Índice de autenticidade das bandas.
duas formas no discurso de Elloy Telles.

Isto foi expresso

de

--- ----. - -· ..... ----···
li
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Primeiro ao relatar a preocupação de afetar as
mas de comportamento próprias do modus vivendi

-

.de

carnpones

simpl~s dos componentes da banda, com que se debatia num
terminado momento.

Tal mudança seria proveniente do

com·o "mundo moderno", cedendo aos seus atrativos,

for

de

contato
proporei~

nado pela viagem a g~andes :centros urbanos para realizarem os
11shows11
da banda. Logo depois, revelou-me um fato que pos
fim a tal inquietação.

Numa das excursões, o radialista

senciou o filho de um dos componentes da banda pedir
para tirar a barba.

Posteriormente, Elloy Telles

pr~

ao

pai

perguntou

ao rapaz porque ele havia feito tal pedido ao pai.

Então,

rapaz lhe respondeu que o filho tinha a obrigação

de

o

pedir

permissão ao pai antes de tirar a barba pela primeira vez. Es
te fato convenceu a Elloy Telles de que mesmo diante do poder
sedútor da cidade grande (como as viagens d~ avião,· hospedagem
em hotéis) a maneira de ser dos integrantes da banda

perman~

eia, em essência a mesma.
Em segundo lugar, quando me aconselhou

a

procurar

João Aniceto como o elemento da banda mais adequado ao
meu
'
propósito. Isto porque, este ainda residia no campo, com seu
modo de vida peculiar, sendo assim o mais capacitado a me for
necer as informações de meu interesse, segundo a visão' do
dialista·~

ra

Enquanto que a opção de morar nos bairros perif éri.

cos da cidade do Crato, em alguma medida, desqualificava os iE
mãos de João Aniceto como informantes.

Esta opinião de Elloy

er~ compartilhada por Antônio e Raimundo Aniceto.
entrevistei ambos mostraram desconhecer a sua

Quando

os

procedência in

dígena apontada pelo irmãos mais velho, na figura de seu avô.
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No entanto, deram uma demonstração de respeito à
de João Aniceto.
de.

autoridade

Afirmaram que se João havia dito, era verd~

Em seguida apontaram o mestre da banda como a pessoa.mais

indicada para me conceder os dados que eu pretendia.
O quadro apresentado acima, que tem os

componeptes

da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto como protagonistas,
fornecer alguns elementos b~sicos à formulação de
serem aprofundadas posteriormente em campo.

visa

questões a

Portanto, não há

nenuma pretensão de ter-se feito uma descrição completa,

uma

análise exaustiva ou uma interpretação definitiva daquela rea
lidade tal como foi caracterizada.
A

:/

respeito à

primeira pergunta a ser levantada diz

possibilidade da banda cabaçal ter se constituído como uma ba
se de reformulação de identidade· étnica num contexto
co particular.

Este se caracterizaria pela atuação

históri
de

irite

lectuais e órgãos culturais (como o ICC, por exemplo) envolvi
dos na construção de uma identidade regional através
projeto historiográfico e de levantamento
culturais que a compõem.

das

de

um

manifestações

Poder-se-ia indagar também

pelos

condicionamentos e implicações políticas disto.
A partir daí, propõem-se inquirir sobre a possibili
dade da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto ter se

tornado

marca de distinção social e valorização positiva de um
minado grupo de pessoas, cuja interação baseia-se

uma
deter

em ·padrões

de relacionamento específicos e num mesmo universo compreensi
voou

mesma comunidade de compreensão, em certos

setores

de

relacionamento.
Assim,

poderíamos entender a afirmação de João Ani
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ceto de que: "N6s22

somos os fundadores do folclore regional~

isto porque são os representantes legítimos, autênticos dele,
conforme opinião difundida na região.

Compreenderíamos tarrbém

a preocupação de não deixar acabar a banda e
gerações posteriores.

o

transmiti-la às

mestre da banda referiu-se a um

no de formação de bandas cabaçais infantis denominado

pla

"Proje

to Crato", em andamento no bairro Batateiras onde mora
nio Aniceto.

Antô

Não me ocorreu, na ocasião da entrevista,buscar

um maior detalhamento sobre este projeto.

Seria interessante

saber quem são os patrocinadores dele, os interesses

envolvi

dos, etc.
A investigação da literatura folclórica e

historio

gráfica local seria parte da tarefa . de reconstituir a trajetó
ria da formação de urna identidade étnica referida à
intelectual e à prática de estudiosos de folclore

produção
orientados

por uma visão, que tem por meta um protecionismo cultural dos
elementos definidores da identidade regional.
Gravou-se urna entrevista com cada um dos

três

ir

maos da banda, João, Antônio e Raimundo Aniceto, nos dias 28/
01/89, 13/02/89 e 16/02/89 respectivamente.
Conversei com João Aniceto na sua casa

localizada

na zona rural do município do Crato, num lugar chamado
nha.

Serri

Desta conversa resultou uma gravação de 83 minutos.

Fo

ram tiradas três fotografias coloridas, ou seja:
1 - João Aniceto e mulher na sala da casa;
2 - quintal e frente da casa de João Aniceto;
3 - casa e roça de um vizinho de João Aniceto.
Com Antônio Aniceto a entrevista também realizou-se

49

na sua casa, no bairro

Batateiras

vação desta entrevista

tem 46 minutos.

fia em preto

e branco

Gravou-se
Aniceto,
Foram
traram

cinco

as seguintes

1 - instrumentos

no bairro

fotografias

do Crato.

Tirou-se

uma

A

gr~

fotogr~

na saia de sua casa.

uma entrevista

na sua casa,

tiradas

de Antônio

da cidade

de 57 minutos

Seminário
em preto

com Raimundo

da cidade
e branco,

do Crato.
que

regi~

imagens:

musicais

da banca

querda, na sala da casa.

À

cabaçal

sobre a mesa,

à e~

direita: troféu ganho·num fe~

tival de bandas cabaçais sobre a televisão,também na sala;
2 - Raimundo afinando. o zabumba na sala da casa;
3 - Raimundo afinando o zabumba (close) na sala da casa;
4 - fotografia do Presidente da RepÚblica do Brasil na época,
Ernesto Geisel, cumprimentando os componentes da b anda em
Brasília;
5 - Raimundo, sua .mulher, sua filha, seu filho e seu cunhado,
na sala da casa.
Ra'í.mundo é quem detém o saber sobre a confecção dos

instrumentos musicais, que ficam guardados na sua casa.

Ele

também faz instrumentos por encomenda para vender a outras ban
das cabaçais ou qualquer pessoa interessada.

Foram

tiradas

ainda treze fotografias em preto e branco da apresentação
Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto

da

na comemoração dos oitenta

anos do poeta Patativa do Assaré, na cidade de Assaré, no dia
05/03/89.
Elloy

Ã direita, em todas as fotos está

o

radialista

Telles de Moraes, atuando. como apresentador da

banda.

Esta foi mais uma demonstração do reconhecimento dos organiz~
dores do evento

(intelectuais, artistas, políticos~

respe~
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tivos órgãos como a URCA, as·Prefeituras de Assaré e do Crato
e a AMAR) do vínculo existente entre o radialista e a

banda.

Constituiu-se também em ocasião para dar publicidade a

este

vinculo.
Na manhã do dia 27/01/89, sexta-feria, ao sair

da

Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Juazeiro

do

Municí

Norte, fui abordado pelo ex-Secretário de Cultura do
pio de Barbalha, conhecido como Barros.
formado, pelo Secretário de Cultura

B

Este havia sido

in

Turismo de Juàz·eiro

do

Norte e alguns funcionários da SECTUR-JN, do meu interesse em
estudar as tradições e cultura da região e da minha

condição

de estudante do mestrado em Antropologia do Museu Nacional do
Rio de Janeiro, posto que me apresentei desta forma,dispondo-se a fornecer-me algumas indicações que auxiliariam
trabalho,·no seu entender.

o

meu

Entre outras pessoas, Barros apon

tou Naíza como alguém importante a ser contactada,

porque co

ordena grupos folclóricos de Arajara, distrito do município de
Barbalha, que participam da festa de Santo Antônio, padroeiro
do município, na cidade de Barbalha.
dereço da Naíza.

Em seguida, deu-me o en

Logo depois, Barros me acompanhou até a

sociação dos Artistas e Amigos da Arte (AMAR), onde eu
traria muitas pessoas de grande valia para a minha

As

encon

pesquisa,

segundo sua opinião.
Na AMAR conversei com o pintor Luiz Carimai e com a
atriz de teatro amador Gildecléssia Feshinni.

Deste

contato

destaco a menção à cachoeira de Missão Velha, no município de
Uissão Velha.

Existem algumas estórias sobre esta

Conta-se que muitas pessoas se acidentam nela,

cachoeira.

ocorrendo in
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clusive muitas mortes.

Os moradores, que vivem nas imediações

da cachoeira, dizem que ouvem gritos, gemidos, choros,

à noite.

etc.,

Àlém disso, afirmam ver almas rondando a cachoeira.

Fala-se também da existência de urna serpente no interior de~
ma pedra,· situada próximo à cachoeira, cuja parte
onde há urna abertura, está submersa.

inferior,

Acredita-se que quem ten

-

'

ta entrar na pedra não consegue mais sair, porque é

preso p~

la serpente.
Segundo Renato Dantas~
região

estudioso da história

no século passado, houve um

riri naquele local.

massacre de

da

Índios Ka

Não soube precisar, entretanto, o

livro

em que tal fato é citado.
Talvez coubesse perguntar se a lenda

da

cachoeira

de Missão Velha constitui a base de articulação de

uma

nova

forma de identidade étnica de grupos sociais que mantém deter
minados domínios de interaç~o organizados por princípios étni
cos.

Em caso afirmativo, quais as condições históricas dep::,~

sibilidade de tal fato.

Para tanto, acredito que seria neces

sário um trabalho de campo realizado com a população

de mora

dores das·imediações da cachoeira.· Foi feita uma incursão às
casas de dois moradores, nas proximidades da cachoeira,

onde

/

constatei a existência da crença nas estórias citadas
Tirei fotografias da cachoeira, da pedra e de uma

acima.

das

casas

onde conversei com um morador de um sítio próximo à cachoeira.
Esta ida à ·cachoeira de Missão Velha aconteceu no dia

11/02/

89, sábado.
Ainda no dia 27/01/89, na AMAR, Barros, antes de ir
embora, pediu que eu o procurasse na sua casa, para

mostrar-
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-me a Lquma

s fotografias sobz e a festa de Santo Antônio em BaE_

balha, na qual se apresentam grupos folclóricos do

. ~ .
municipio

de·mesmo nome, como já foi dito.
No dia 01/02/89 me dirigi à residência
nao o encontrando em casa.

de

Barros,

A esposa de Barros indicou a casa

do presidente da escola de samba "Passageiros do Harley",onde
seu marido possivelmente poderia estar.

Lá chegando, apresen

tei-me ao presidente da escola de samba mencionada e a um
paz chamado Cícero.

ra

Identifiquei-me nos termos já descritos.

Barros não estava no local, mas cícero resolveu me

dar

algu

mas informações que considerava úteis para o meu trabalho.Di~
se que uma pessoa conhecida como Mãe Dodô sabia muito sobre a
história de Juazeiro do Norte e também estórias sobre o padre
Cícero, posto que ela chegou a conviver com ele.

Mencionou

ainda a presença de alguns indivíduos usando trajes feitos de
palha, que os cobrem da cabeça aos pés, em romarias a

Juazei

rodo Norte em alguns dias comemorativos do calendário católi
co.

Tais pessoas sao hospedadas na casa de Mãe Dodô, invaria

velmente, nestas ocasiões.
, Na casa de Mãe Dodô, no início da suõida do Horto, 2 3
algumas rezadeiras atendem a pessoas com problemas de

saúde.

,

A casa de Mãe Dodô compõe-se de trinta quartos, aproximadame~
te, para abrigar os romeiros de Santa Brígida, na Bahia.
Dodô morou neste lugar durante algum tempo, fazendo

visitas

esporádicas a Juazeiro do Norte junto com sua família,
componentes eram devotos do padre Cícero.

Este teria

lhado Mãe Dodô a rezar os doentes e posteriormente

Mãe

cujos
aconse

estabele

cer domicílio em Juazeiro do Norte, dando a ela a casa

onde
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mora atualmente, segundo a mesma.
Junto com Mãe Dodô.foi um grupo de penitentes

de

são Gonçalo oriundos de Santa Brígida.· Este é formado por in
dividuos que efetuam uma cerimônia denominada."dança de
Gonçalo11•29

Esta dança envolve a utilização de

são

instrumentos

musicais· e é executada em volta da estátua ~o santo que
nome à cerimônia.

dá o

Os trajes usados são brancos e inclui

gorro para cobrir a cabeça.

A finalidade á

pagar

um

promessas

feitas por outras pessoas, além de ser desempenhada em

deter

minados dias comemorativos do calendário católico.

Este

pode

próximo

penitentes desenvolve seu trabalho numa casa

casa de Mãe Dodô.

Numa entrevista.com o chefe do grupo,

gru

ã
no

dia 06/02/89, segunda-feira, fiquei sabendo que os indivíduos
vestidos com traje de palha eram Índios Pankararu.

Estes vi

vem em Brejo dos Padres, município de_ Tacaratu, na divisa
tre Pernambuco e Alagoas.

en

Segundo o mesmo. informante, Mãe Do

dÔ morou algum tempo em Tacaratu, onde teria entrado em conta
to com tais Índios.

Posteriormente, numa entrevista

concedi

da a mim no dia 26/02/89, o padre Murilo, da Igreja Matriz de
Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte, afirmou ser.Mãe
Dodô a líder espiritual dos romeiros de Santa Brígida,

quali

ficados por.ele como uma espécie de casta, constituindo-se nu
ma comunidade fechada na qual os seus integrantes só se

casa

riam entre si.
Existe uma referência à fundação de uma

comunidade

organizada sobre bases religiosas em Santa Brígida, sob a

lf

derança de Pedro Batista, em 1945, em Queiroz, 197:294-305.25
Neste livro menciona-se um grupo de dança de são

=·->."-~·-"-·-··---- --

Conçalo, .ê:.
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lém da própria Mãe Dodô.

Esta é equiparada aos

líderes reli

giosos da comunidade de Santa Brígida decuriões de ordens

de

penitentes e os mestres.da dança de São Gonçalo. Segundo Quei
roz, muitos adeptos de Pedro Batista acreditavam que

ele era

a reencarnação do padre cícero, falecido em 1934.
Na medida em que~ em algumas entrevistas apareceu a
atribuição de urna descendência indígena por alguns infonnantes
(como Maria Bia e
nada adiante~

cícera do Barro Co~ido ~

que será

por exemplo) não se poderia formular

meneio
a

que~

tão sobre a possibilidade de um trabalho sobre a ·especificid~
de do modo de inserção de grupos étnicos em contextos sociais
organizados predominantemente por critérios religiosos de
!acionamento?

re

A verificar a permanência ou não de setores de

interação social constituídos por princípios étnicos, suas co~
dições históricas de possibilidade e como eles

condicionaram

a formação de novos campos de relações sociais?
A minha visita à casa do chefe do grupo de

peniten

tes de são Gonçal~ e de Mãe Dodô ocorreu nos dias 06 e 07/02/
89, respectivamente.

No dia 06/02/89, segunda-feira, corro Mãe

Dodô não estava, fui atendido por uma das rezadeiras da casa.

-

Apresentei-me a ela da mesma forma que das outras vezes,acres
~

centando que estava interessado também no comportamento

reli

gioso das pessoas da região, a fim de que entendesse meu dese
jo em conversar com Mãe Dodô.

Parece que não fui muito

bem

compreendido; a rezadeira me recebeu com certa-desconfiança,~
dentificando as razões de minha presença às de um delegado de
policia que esteve lá investigando o tipo de prática
saque era desenvolvida no local.

religi2

Dai, sua preocupação

em
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distinguir
centros
pirada

o trabalho

de Umbanda,
no exemplo

dade às pessoas
mente

de Mie Dod6

caracterizando

necessitadas.

de autoridades

da Igreja Nossa

de Nossa
Senhora

católica~
Senhora

ins

a fazer

também

cari

ao reconheci

como o

das Dores,

do Perpétuo

nos

religiosa

orientada

Referiu-se

da religião

desenvolvidos

a atividade

dela como católica,

rilo, da Igreja Matriz
José,

daquele

padr~ M~
e o

padre

à

Socorro~

obra

de Mãe Dodô, aconselhando pessoas com problemas de saúde a pro
curá-la.
Ao saber que Mãe Dodô iria demorar, dirigi-me à
sa do chefe do grupo de penitentes da dança de são

ca

Gonçalo:

lá, foram gravados 54 minutos de entrevista, aproximadamente.
Tirou-se duas fotografias em preto e branco: uma da sala onde
se executa a dança de são Gonçalo e outra do chefe da

ordem,

sua esposa e sua neta na mesma sala.
No dia 07/02/89, terça-feira,· voltei à casa

de Mãe

Dodô, qµe fez questão de me mostrar todos os quartos
briga os romeiros, como um sinal de seus esforços

onde

para

a

nao

deixá-los desamparados quando se encontram em Juazeiro do Nor
<

te.

.

Talvez, isto tenha sido um reflexo do clima de

desconfi

ança que pairava no dia anterior com relação à minha

pessoa.

Fui convidado a assistir a Via Sacra na quarta-feira de
zas, 08/02/89: quando Mãe Dodô, o chefe do grupo de

peniten

tes de são Gonçalo e alguns componentes, além de alguns
nhos que casualmente acompanham sobem o horto,
estações~

cin

vizi

parando

esculturas que representam os momentos

do

nas
martí

rio de Cristo ao subir o.Calvário carregando a cruz antes
ser pregado nela~

para rezar.

Uma pessoa carrega uma

de
gra~
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de cruz de madeira à frente da procissão.
bém diante de alguns cruzeiros
das pelo caminho do horto~

Eles se

detêm tam

cruzes de madeira

para rezarem.

Foram

espalh~
tiradas no

ve fotografias da procissão da Via Sacra retornando~
do ô horto~

desce~

e uma da sua última estação na residência de.Mãe

Dodô; todas em preto e branco.
No dia 17/02/89, sexta-feira, à noite,

quando assis

tia aos ensaios da peça de teatro "Vida e Obra de Patativa do
Assaré11

~

que estava prevista a ser apresentada na

festa de

comemoraçao dos oitenta anos deste poeta na cidade de
~

Assaré

na AMAR, conheci Raimundo Rocha, professor de 19 e 29 graus

e ator de teatro amador em Juazeiro do Norte. Enquanto conveE
sávamos sobre o trabalho que eu estava iniciando na

região,

Raimundo se dispôs a me levar para conversar com Cícera
Barro Cozido, ceramista, que mora no bairro
riferia da cidade de Juazeiro do Norte.

do

Tiradentes na pe

Neste bairro residem

muitas pessoas que fazem artesanato, utilizando o barro

como

matéria-prima; achei interessante checar esta indicação.

Sen

do assim, combinei com Raimundo irmos na segunda-feira,

20/

02/89, à residência de Dona Cícera; porém, por· motivos

pes

soais ele não pôde me acompanhar no dia preestabelecido.

Con

tudo, marcamos uma nova data e no dia 27/02/89, nos dirigimos
ao bairro Tiradentes.

SÓ encontramos em casa o marido de

ce~a, a quem me apresentei e combinei de voltar à tarde,
mesmo dia.

cí
no

Então, entre 14:00 e 15:00 horas retornei sozinho,

pois Raimundo Rocha tinha outros compromiss?s naquele horário.
Cícera relutou·em dar a entrevista, pois pensou que
o motivo de minha visita s~ria convencê-la a levar suas peças

_ _,._
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de artesanato à AMAR.

26

Ela deve ter deduzido isto porque eu

estava acompanhado de uma pessoa-ligada à AMAR~
cha ~

Raimundo Ro

pela manhã, quando fui à sua casa pela primeira

vez.

Em segundo lugar, porque mencionei o nome de Raimundo

como a

pessoa que me falou sobre ela numa conversa na AMAR,

quando

perguntou sobre quem havia me sugerido procurá-la.
na clcera fez algumas críticas a Estênio Diniz ~
destaque na organização da AMAR~
da Casa de Cultura Mestre Nosa.

Então, Do
figura

quando ocupava a
Afirmou também

queria reunir todos os artistas na Associação

de

direção

que

Estênio

(AMAR);

em con

traposição~ na sua opinião os artesãos devem ter seu órgão e~
pecífico, aos seus olhos, representado pela Casa

de

Cultura

Mestre Nosa.
Ao se configurar tal situação, apontei a

possibil!

dade de estar havendo um mal entendido, pois a minha intenção
se resumia em entrevistá-la, posto que dava uma

contribuição

significativa à cultura da região através da sua atividade ar
tesanal, daí sua importância para o meu trabalho.

Não prete~

dia, de forma alguma, sugerir o destino das suas peças.

Des

vinculei o fato de Raimundo Rocha ter me acompanhado à sua ca
sa de qualquer tomada de posição da minha parte no

conflito

entre a AMAR e a Casa de Cultura, e muito menos de qualquer~
titude minha a favor de um ou de outro órgão.

Reforcei a

ar

gumentação, mencionando a conversa entre Abraão Batista e eu,
desenvolvida no clima mais cordial possível, a respeito

do

meu trabalho; ao. qual ele se propôs a ajudar no que estivesse
ao seu alcance.

A partir de tais esclarecimentos,

Dona Cíce

ra concordou em fazer a entrevista, porém avisando que não ti

,.,_,4·
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nha muito tempo disponível.

Foram gravados 17 minutos de

en

trevista.
Será apresentada apenas urna pequena parte

do

mate

rial da conversa gravada com Dona cicera, e sinteticamente,p~
ra sugerir algumas questões e hipóteses que orientariam

urna

investigação futura.
Quando perguntei sobre a existência de alguém

que

descendesse de Índios no Tiradentes, Cícera mencionou algumas
-

pessoas mais velhas que contavam estórias sobre seus avós que
foram "pegas no mato à boca de cachorro".

Pedi que indicasse

quem eram as pessoas que contavam tais estórias.
pendeu que a maioria delas já havia morrido e não

Cícera

res

lembrava o

nome das <_iue ainda estavam vivas.
Os parentes de Cícera e outros moradores. do

bairro

cultivam roças no sítio do. Touro e no sítio Brejo Seco, na zo
na rural do município de Juazeiro do Norte, onde moraram

an

tes de irem para Tiradentes.
Os dados acima apontados, apesar de precários,

ins

piram questões e hipóteses de caráter ·semelhante àquelas

le

vantadas no caso de Mãe DodÔ, já descrito.

A

diferença esta

ria,na caracterização do contexto social não mais

predominag

temente por fatores religiosos; mas vinculados à

construção

da identidade regional, à valorização do artesanato local por
intelectuais através do folclore, com os. condicionamentos

e

_implicações políticas disto.

a

Enfim, o que teria

motivado

concentração de um grupo de pessoas que fazia artesanato
barro, num lugar~

Tiradentes~

com

onde abunda tal matéria-pri

ma, proporcionando a esta atividade produtiva um ganho~

não

··~·-
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.__ .•. _ ~ ..............•••
59

em termos econômicos, mas de retorno em termos

de

prestígio
produtores

inexistente em condições anteriores, aos. seus

ou pelo menos a possibilidade suposta de acesso a esse

ganho

concretizada em alguns casos exemplares.27
· Talvez fosse interessante verificar a
guinte: determinado grupo social~

hipótes~

que preserva certos

se
domi

nios de interação organizados por princípios estruturais,cuj~
compreensão plena remete à história de grupos étnicos Kariri,
ter sido mobilizado a fixar-se próximo a terrenos

favoráveis

ao desenvolvimento do artesanato do barro, a partir da valori
zaçao ~

a nível ideológico~

desta atividade

por

intelec

tuais preocupados com o folclore e identidade regionais.

Es

»:
/

tes intelectuais atuariam junto a tal grupo via o comércio de
bens artesanais folclóricos, suprindo a demanda por estes pr2
dutos de consumo simbólico.

Restaria perguntar se

mento desta demanda e se ele operou como um fator

houve

au

determinan

te desta mudança para o Tiradentes, incluindo a demanda a
vel internacional.
Enfim os processos sociais concretos não
corresponder aos aqui levantados como hipótese,
~
servem

pois

precisam
estes

apenas para· formular questões iniciais que orientem a

pesquisa, podendo ser delineadas situaç_Õesmais

complexas; é

bom frisar.
t.importante voltarmos a fazer referência à
sa com o padre Mu~ilo, no dia 26/02/89, porque

conver

proporcionou

algumas indicações que orientaram as atividades desenvolvidas
nos últimos dias do trabalho de campo.
A principal dela~ foi a menção a agências que atuam
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no sentido de implementar urna proposta de um certo tipo de or
~
- es
orgao

ganização em comunidades rurais, corno a EMATERCE
tadual de assistência técnica no meio rural~
dre Ibiapina ~

e a Fundação Pa

vinculada à Diocese do Crato~

que

investe

O

ap~rec!

na implantação de comunidades eclesiais de base.

rnento destas indicações deve-se ao fato de ter ocorrido

urna

mudança na forma como vinha me apresentando, dizendo que esta
va interessado na questão de terras ao invés de cultura e tra
dições da região.

Corno o escritório da EMATERCE em

Juazeiro

do Norte havia mudado.de endereço, o que me foi cedido pelo~
dre Murilo não teve utilidade imediata.

Porém uma

moradora

do antigo endereço do escritório da EMATERCE~JN forneceu a lo
calização atual do referido Órgão.

No dia 28/02/89.terça-fei

ra, fui atendido por Harny Sueli e Dorotéia.

Desta

entrevis

ta destaco os dados sobre a comunidade Caboclo, no distrito de
Ponta da Serra, na zona rural do município do Crato.
Os integrantes da comunidade rural denominada
elo legitimam a reivindicação a uma faixa de terras
que o padre cícero a deu a eles.
to que comprova a doação.

alegando

Afirmam possuir um

Este documento eles não

Cabo

documen

mostram a

ninguém, segundo Marny, a não ser quando se tenha conquistado
a confiança deles9 Quando chegaram, o lugar se chamava
Padre cicero, então mudaram o seu nome para Caboclo.

Vila
As

pe~

soas que têm um certo conhecimento da literatura que trata da
biografia do padre clcero ou conviveram com ele afirmam
os romeiros antes de se estabelecerem na região se

que

aconselha

vara com eLe e algumas ve aes o padre cícero até indicava um lo
cal determinado para se fixarem.

Falam também, aqueles que ~

....

·-····..
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p~imem algum saber sobre a história da região, da presença de
grande contingente indígena, entre os romeiros que
favor do padre cícero na sedição de 1914.

lutaram a

Sabe-se que, ainda

hoje, alguns grupos indígenas do nordeste são devotos
dre·CÍcero e fazem romaria até Juazeiro do Norte, em

do

pa

determi

nadas datas do· calendário religioso católico.
Em vista do que foi dito acima, verificar-se-ia,

a

través da construção da história da comunidade Caboclo,se seus
integrantes pertenceriam a algum grupo indígena que pretendia
se estabelecer na região e como ocorreu tal fato.

Ou

ainda,

a algum grupo social que mantém determinadas áreas de

inter~

ção social organizadas por princípios étnicos
relacionados a determinado grupo indígena.
expressaria sua

historicamente

Tal grupo

social

identidade em termos de descendência

indíg~

na, se auto-intitulando caboclo.

Seria interessante

investi

gar o contexto social vigente, no qual tal grupo está
do, onde entram em interação com a EMATERCE e a
dre Ibiapina.

inseri

Fundação

Estas agências baseiam sua ação numa concepção

prévia de organização que buscam implantar e lutam para
rnonizar sua presença junto
tra.

Pa

às

heg~

comunidades rurais diante da ou

Um exemplo disso é a avaliação negativa que

de cada órgão fizeram do outro.

indivíduos

Uma agência qualifica

a sua

atuaçio como "conscientizadora" e a da outra como "paternali~
ta".

A EMATERCE foi taxada de ºpaternalista" quanto à sua

.titude diante das comunidades rurais, baseada em

interesses

políticos, pela irmã Carmélia que atribuiu à Fundação
Ibiapina urna ação "conscientizadora" dos direitos de
munidade, revelados pela religião católica.

a

Padre
cada co

Enquanto que, na
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EMATERCE, a atuação da Fundação Padre Ibiapina foi
zada como

paternalista11,

11

caracteri

orientada pela ideologia

religiosa

católica, em contraposição à prática de "conscientização polI
tica" desenvolvida·pelos agentes da EMATERCE.

Outra

questão

a ser levantada refere-se à inserção da comunidade Caboclo na
história de Juazeiro do Norte e Crato.
Estive na F~ndação Padre Ibiapina, localizada na ci
dade do Crato, nos dias 03 e 06/03/89, sexta e segunda-feira,
respectivamente.

Fui muito bem recebido pela irmã

Carmélia.

Ela falou sobre o trabalho desenvolvido pela Fundação na
cese do Crato, que abrange vários municípios, não se

Dio

restrin

gindo aos da região do vale do Cariri; da importância da Igre
ja Católica na criação de recursos nas áreas de

educação

saúde, nas zonas rurais da Diocese, impulsionada pela
tiva de seus bispos, cobrindo a enorme carência de
mentes dos Órgãos pÚblicos no campo.
um mapa da Diocese do Crato.,

2 8

e

inicia

empreendi

Além disso, forneceu-me

no. qual estão representadas as

divisões municipais que o constituem e um inventário,
grafado, das comunidades rurais, organizadas por

.. .,,

.

mun1c1p1os,

nas quais'as CEBs - Comunidades Eclesiais de Base~
ma fase adiantada de implantação.29

datilo

estão nu

Irmã Carmélia se

a, futuramente, acompanhar-roe, ou. indicar alguém da

dispôs

Fundação

para tal, às comunidades rurais.que eu desejar visitar~

além

de apontar os canais de contato (pessoas da comunidade

mais

engajadas nas CENs) com a comunidade para auxiliarem o rreu tra
balho.
· Na tarde do dia. 06/03/89, segunda-feira, fui ao escritório da SOCAM na cidade do Crato, à procura de mapas dos
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municípios da região.

Obtive· a informação da

tes mapas neste órgão e seu endereço no Crato
çao da EMATERCE desta cidade.

existência des
na

represent~

Os mapas foram encontrados,mas

a máquina de cópias heliográficas estava com defeito, impossi
Um funcionário

afir

mou haver os mapas de todos os municípios do estado do

Ceará

bilitando a reprodução deste material.

no escritório da SUCAM em Fortaleza.

para

Então, telefonei

haveria

lá, a fim de me certificar da informação e saber se
possibilidade de reproduzir o material desejado.

Deste modo,

cientifiquei-me de que só poderiam ser feitas cópias heliográ
ficas de uma quantidade restrita de mapas e com a permissão do
diretor do órgão em Fortaleza.

No dia 07/03/89, terça-feira,

consegui uma audiência com o diretor da SUCAM na
cionada acima.

capital me~

E a autorização para reproduzir quatro

mapas

por mim esaolhidos, ou seja: Juazeiro do Norte, Crato,

Barba

lha e Milagres.

Apresentei-me, em Fortaleza, ao

diretor des

ta representação da SUCAM como estudante do mestrado em Antro
pologia do Museu Nacional-RJ, iniciando uma pesquisa
gião do vale do Cariri, enfatizando a importância
requeridos para o andamento do trabalho.

na

dos

re

mapas

Consegui também uma

cópia heliográfica da planta da cidade de Juazeiro do

Norte,

/

na Secretaria de Cultura e Turismo deste município,
27/01/89; e uma cópia xerox reduzida da planta da

no

dia

cidade

do

Crato, por intermédio de uma funcionária da Secretaria de

Ad

ministração do município de mesmo nome.
Na manhã do dia 08/03/89 peguei o avião no

aeropor

to de Fortaleza para o Rio de Janeiro, chegando à tarde no Ae
roporto Internacional desta cidade.

.~·
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CONCLUSÃO

•.

-

-

A titulo de conclusao . tentar-se-a formular os rumos
prováveis de uma investigação posterior a ser desenvolvida na
região do vale do Cariri, a _partir .do material proveniente das
atividades de campo descrit~s.
Uma possibilidade de pesquisa na região

refere-se

ao problema dos processos sociais de desaparecimento de

prig

cípios étnicos de organização social vinculados à história do
vale do Cariri.

Ou seja, como determinados grupos étnicos do

nordeste ao se fixarem no vale inseriram-se em contextos
ciais não organizados por princípios étnicos, mas por

so

outros

fatores de interação mais abrangentes que predominaram

sobre

eles.
Alguns casos. descritos no relatório poderiam ser
profundados dentro dessa perspectiva~

como o dos

a

Irmão Ani

ceto, Cícera do Barro Cozido, Mãe Dodô e os romeiros de Santa
Brígida e a comunidade Caboclo~

a partir de entrevistas

calizando histórias de vida juntamente a fontes escritas

fo
que

forneceriam elementos para a interpretação de tais processos.
Urna segunda via de pesquisa

talvez muito relaciona

da à anterior, enfatizaria a participação de grupos indígenas
do nordeste na história do vale do Cariri, na estruturação das
relações de· forças, da configuração política e religiosa
região.

da

A busca das fontes escritas seria realizada, inicial

me~te, na Biblioteca Nacional e no Instituto Histórico e
gráfico Brasileiro (IHGB) no Rio de Janeiro~

a fim

de

vantar bibliografia e jornais sobre a história da região~

Geo
le
e

::~·:.
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também

na

do Crato.

cidade·

Universidade Regional do Cariri (ORCA) na
Na biblioteca da URCA a bibliografia seria

guida através de contatos estabelecidos com funcionárius

conse
des

ta universidade que enviariam cópias xerox dos textos requeri
dos;

Enfim, pretend~-se com base neste material preliminar~

valiara possibilidade de se elaborar um projeto.de

pesquisa

que orientaria as atividades. desenvolvidas em campo futuramen
te.

/
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NOTAS

l

-

Esta formulação está referida à definição de

autoridade

científica de Bourdieu (vide Bourdieu, 1983:122,

123

e

'130).

2

Tal colocação remete-se à dd scus s âo sobre o grau de

auto

nomia do campo científico em relação a determinações exte
riores e conseqüentemente de arbitrário social

envolvido

no sistema de pressupostos constitutivos do campo em que~
tão (vide Bourdieu, 19 83: 146) .•

3 -

Ver a definição de Doxa em Bo'urdieu, 1983:145.

~ - Vide Bourdieu, 1968:105

s -

e 106.

Tal indagação remete-se à concepção de grupos

étnicos de

senvolvida em: Bart: 1969. Poder-se-ia perguntar sobre a
possibilidade da renovação estar vinculada a

princípios

étnicos organizadores de determinados setores de
.ção social~

referidos historicamente a determinado

po indígena do nordeste~
cial novo.

intera

persistentes num

contexto

Outra possibilidade de investigação diz

gr~
so
res

peito à história do desaparecimento de fatores étnicos de
organização social.

6

-

A Renovação é uma festa anual que comemora o dia da entro
nização do Sagrado Coração de Jesus numa casa recém

cons

67

truída ou habitada por seus moradores.

Neste dia, ergu~

-se um altar constituído por várias estátuas e
de: santos católicos, do ·padre cícero e de f r'e

retratos
Damião.

í,

O retrato de Jesus, no qual o Cora~ão está exposto e

en

volvido por uma coroa de espinhos -que o faz sangrar, é o
principal objeto de reverência.

Após

àirigirem

pr~

ces, sob a iniciativa de uma rezadeira geralmente

(pod~

ser um padre), ao Sagrado Coração de Jesus, os moradores
da casa oferecem uma refeição aos presentes.

paE_

Fazia

aloá

te desta refeição, antigamente, uma bebida chamada

trigo,

feita de casca de abacaxi, servida com bolos de
milho e mandioca, acompanhados com cafezinho.

Em

Cascu

do, 1984:42-43; 'há várias menções a este refrigerante
aos textos que lhe fazem referência no verbete
do aluá.

-e

intitula

Cascudo afirma ignorar a origem etimológica do

termo apenas indicando a presença desta bebida entre gr~
pos indígenas, escravos africanos no Brasil e na caoital
do Império.

o aluá é considerado, por algumas

pessoas

que cultivam um certo saber sobre o folclore da

região,

de o·rigem indígena e compõe o "aparato tradicional"
uma Renovação.

Nem todas as festas apresentam

o

de
aluá.

Dependendo dos recursos de quem promove a Renovação, ela
varia desde o oferecinento de almoço ou jantar aos convi
dados, com todos os outros ingredientes da festa, ao sim
ples consumo de bolos e cafezinhos.

1 -

Em outros contextos o significado da diferença
radares do "mato11 e da "rua11 muda, como veremos

entre mo
no caso

68

dos irmãos Aniceto.

8

-

Vide o verbete mamulengo em Cascudo, 1984:463.

9

-

11

Antiga dança de roda, cantada e ritmada com palmas.

dançarinos voltam-se para a direita e para

a

Os

esquerda,

com um leve cumprimento ao companheiro deste lado, ou fa
zendo menção de dar umbigada.

Cantam quadrinhas,de ~ual

quer motivo, intercalando cada verso com o
Mineiro pau! Mineiro pau!

estribilho:

Idêntica na Paraíba. No Ceará

diz-se Maneiro-Pau, bailado de roda, figurantes

masculi

nos, acentuando a nota dominante com o entrechoque de p~
queninos cacetes, característicos.
mentada.

t

coreografia

movi

Estudou o Maneiro-Pau, com documentação

musi

cal, o Dr. J. de Figueiredo Filho (O Folclore no Cariri,
Maneiro-Pau, 68-76, FÕrtaleza, 1962) ."
495, verbete Mineiro-Pau).

(Cascudo,

1984:

O mineiro-pau visto por

mim

no sítio Belmonte, no dia 28/01/89, é do segundo tipo de~
crito por Cascudo •

. 10 -

Tal expectativa surgiu em outros contatos com pessoas li
gadas a grupos de exibição de manifestações culturais ti
picas do fo1clore regional.

11

-

Vide Redfield, 1967; posto que aborda a

organização

cial da tradição, a meu ver de grande interesse
questão da identida~e regional.

para

so
a

69

12

-

Para uma descrição de cada uma destas manifestações

cu1

turais vide: Cascudo, 1984:669, 160, 495, 237-238,

41/

436 ~

ver os verbetes alma e procissão sobre penitentes

respectivamente.

13

-

Vide Bourdieu, 1983:127 e 128 sobre a luta pela

imposi

ça0 de urna determinada definição de ciência. Sugere-se a
qui considerar a definição de realidades culturais

como

folclóricas ou não à luz das formulações de Bourdieu

so

bre a temática acima mencionada.

1~

-

Vide nota n9 3.

1s - Vide Bourdieu, 1968: 128 a 132 sobre a questão das obras

culturais hierarquizadas segundo. seu grau de

legitimid~

de e suas instâncias de legitimação.

1G

-

Apesar do nome, a banda não é composta só por irmãos.

O

mais velho, Francisco Aniceto, ex-chefe da banda, morreu
no ano passado (1988), substituindo-o como chefe
niceto ~

o mais velho depois de Francisco.

João A

Um primo de

João, Antônio e Raimundo Aniceto já fazia parte da banda
quando Francisco ainda era vivo; com a morte deste entrou
um sobrinho dos: irmãos Aniceto para a banda.

11

-

Vide Figueiredo Filho, 1962 e 1964 a 1968.

1a

-

As expressões empregadas aqui como "ganho" e

investimen

11
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to11 não se restringem ao seu significado puramente econô
mico, mas estão relacionadas ao modo como são utilizadas
por Bourdieu.

Enfim, refere-se a práticas que visam

controle de determinados recu~sos sociais que

o

possibili

taro uma posição dominante num campo específico

de

rela

ções sociais que asseguram em retorno a reprodução deste
controle e da posição social respectiva, como por
plo "a luta pela autoridade científica, espécie

exem
particu

lar de capital social que assegura um poder sobre os
canismos constitutivos do campo e que pode ser
tido a outras espécies de capital .•. "

me

reconver

(vide

Bourdieu,

1983:127).
,/

19

-

"Conjunto instrumental de percussão e sopro, tocando maE
chas, galopes, modinhas, rodas e valsas pelos sertões de
Pernambuco, Paraíba e Ceará.
zabumbas, espécie

Constituem um cabaçal dois

de bombos ou tambores, e dais

soprados verticalmente

pifes,

(gaita), ou horizontalmente ...

O

conjunto é utilizado em danças e danças dramáticas, com~
por exemplo, no coco, no toré, no bumba-meu-boi,
boclinhos.

Além do mais, o cabaçal fornece a

nos ca

música p~

ra os bailes populares, para as festas de ruas,

religio

sas ou profanas, ocasião em que tocam de tudo o

que

nhecem: marchas, valsas, baiões, etc."

Cascudo

co

alega

desconhecer a origem etimológica da palavra cabaçal, me~
cionando um grupo indígena chamado Cabaçal como a
aplicação da palavra conhecida por ele, além de
Indica a existência de conjuntos instrumentais

única
cabaça.

semelhan
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tes em Portugal.

Finalizando o verbete cabaçal,

meneio

na o de J. Figueiredo Filho. sobre bandas cabaçais no Cea
rá, elogiando o autor (Cascudo, 1984:160).

20

-

Como exemplo ver: Siqueira, 1978:149.

21

-

Professor de educação física em Juazeiro do Norte e estu
dioso da história da região.
raçao de um documentário~
Queiroz realizado

t

de Janeiro.

Participou também da elabo
corno ator~

sobre Raquel de

pela Televisão Educativa (TVE) do Rio

ator de teat~o amador em Juazeiro do

te e escreveu um texto sobre as beatas, publicado na

Nor
Re

vista do Instituto Cultural do Vale do Cariri (ICVC).

22

23

nós11

11

-

Este

não foi delimitado com p~ecisão.

·-

O Horto é um bairro da cidade de Juazeiro do Norte, onde
há uma ladeira também chamada Horto que conduz a uma gran
de estátua do padre cícero~
e religiosa~

Ponto de atração turística

situada no seu topo.

Os devotos do padre

Cícero sobem o Horto para pagar promessas ao "Santo
dre", já falecido.

Em determinadas datas do

calendário

religioso católico como: Dia de Nossa Senhora
deias (02/02), Semana Santa e Finados, por

Pa

das

exemplo,

Ca~
há

maior afluxo de romeiros a Juazeiro.

2~

-

"Da~ça de são Gonçalo.

t

talvez a derradeira dança como

ação religiosa, oferenda litúrgica, que possuímos.

As
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promessas

nao sao feitas

com os noivos
metem

distantes,

apenas

arredios

fazer a dança pessoas

tômago

e ventre.

promete

pelas moças

comer uma certa parte

festa

(Guarulhos,

parte

de dançar

São Paulo)

com a imagem

disposição é simples.

ou problemáticos.

doentes,

Além de promover

casadouras

especialmente· does

o bailado,

do animal
e dançar

Pro

o

devoto

abatido

para

com a imagem.

a

Esta

é típica e tradicional •.. A

Dançam doze pessoas, em filas sin

gelas de seis em cada.

Um homem, com guitarra

outrora,

hoje viola ou rabeca, fica na frente, diante do

altarzi

nho onde há uma imagem de são Gonçalo, monge, modesto.Es
se violeiro é

O

"guia".

Atrás

Sé

pÕe uma mulher, a "COE!_

traguia 11•

Seguem-se mu Lhez e s,

paralelo.

Somente os músicos, quatro, são homens. O can

O mesmo no outro cordão,

to, ·· ·a uníssono e com a mesma música, é

acompanhado com

um movimento.de bolandas, para direita e esquerda,

e de

pois da jornada desfilam ante o altar, uma fila para
da lado.

Chama-se 'jornada• a série de verbos

sem interrupção, o ato.
de doze jornadas.

ca

cantados

A dança de são Gonçalo

consta

Não se ultrapassa esse núrnero,nem roes

mo quando pedem 'jornadas por promessa'.

Os versos

sao

quadras decoradas e algumas improvisadas alusivas ao cul
to.

As chistosas são raras, mas aparecem •.. 11•

1984:364-365).

Cascudo menciona alguns dados

(Cascudo,
bibliográ

ficos sobre a dança de- são Gonçalo no verbete são
lo~

Dentre eles encontram-se dois textos de Maria

Gonç~
Isau

ra Pereira de Queiroz: Queiroz, 1958a e 1958b.

Há um ou

tro trabalho desta autora sobre a dança de são

Gonçalo;

. ------

·---··

__ ....

-· ·~

. _ •.

••.. ~"'=-··

~ ...•

. - .....•. ,~~~~.-...
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Queiroz, 19-SBc; não referido por Cascudo.

2s - Há outros textos da autora sobre a comunidade
Brígida.
a)

-

são eles:

.Queiroz, .1958a;

b)

26

de Santa

, 1958b;

e)

---

, 1958c;

d)

---

, 1962;

e)

---

, 1972.

Esta entidade tem a proposta de artesanato -

N9 que se

refere

expor as peças de artesãos locais

no

ao
seu

prédio na rua são Pedro, no centro de Juazeiro do Norte,
onde as pessoas interessadas as comprariam pelo preço es
tipulado pelo artesão.

O objetivo dos artistas que

tão "investindo" na Associação

(AMAR) é fornecer

res condições de comercialização do produto do
dos artesãos da região.

es

melho
trabalho

Eles se contrapõem à prática de

pessoas ou entidades que .compram a produção dos qrtesãos
por preços irrisórios para vender a preços mais altos em
Juazeiro do Norte ou até para o exterior.

Sendo

assim,

/

os artistas vinculados à AMAR fazem crficias severas

à

casa de Cultura Mestre Nosa, dirigida por Lurdes Batista
-

esposa de Abraão Batista, ex-Secretário de

Cultura e

Turismo e atual Secretário de Administração do Município
de Juazeiro do Norte -

que compra barato

o

artesanato

local e vende mais caro no prédio da Casa de Cultura
·centro da cidade.

no

------·~--

,.,_._.;·_;.•.·.·-.

---·~-

.L:.....,....- •.JII
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21 -

Cícera do Barro Cozido" tem peças de artesanato conheci

11

das na Europa; uma delas jâ foi capa de urna revista fran
cesa sobre artesanato.
TV Globo.

Cícera já foi entrevistada

Enfim, ela é um "cartão postal", um

nio" de Juazeiro do Norte.
Coz í.dovnâo

é o íin í.co caso.

2s

-

Vide Anexo n9 6.

29

-

Vide Anexq n9 7.

/

/

:t:

pela

"patrimô

claro qu_e "Cícera do Barro
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· ANEXO Nº 1

Mapa doHrasil

com

localização

da

Diocese do Crato e dos municfpios
d~ Crato, Juazeiro do Norte, B~rbalha
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ANEXO Nº 2

//

Mapa do Cearã

l

l1

Diocese

l,

com localização

do Crato.e

do Cr a t.o , Juazeiro
Sarbalha

i

l

/

I

da

dos municipios
do Norte,

e Missio Velha
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