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Tempo e Espaço

A história construída por nós
A História é a disciplina que estuda a vida dos homens ao longo do tempo.
Os temas dos estudos históricos são muito variados. Incluem desde as mudanças nas atividades do cotidiano (formas de morar, de se vestir e de trabalhar,
por exemplo) até grandes eventos que atingem muitas pessoas como guerras
ou grandes enchentes, uma copa do mundo ou as Olimpíadas.
Assim, a História pode contar tanto sobre a vida de um escravo ou agricultor humilde que viveu anos atrás como sobre as ações dos reis, presidentes, generais e outras autoridades. Tudo dependerá do tema, dos personagens e dos
lugares que o historiador quiser abordar. Os historiadores são os profissionais
responsáveis pelo estudo da História. Mas quem faz a história somos todos
nós, pois, a cada dia, construímos mais uma parte dela.

Sara Maia / FDR

Divulgação / Nhasc - Feclesc

A palavra "história" tem dois sentidos principais. História tanto se refere à
vivência do dia a dia e aos eventos ocorridos em sociedade quanto à disciplina
que pesquisa e analisa esses eventos e os seus significados sociais.
Neste livro, faremos e contaremos um pouco da história de Quixadá.

A cidade de Quixadá em 1928 e em 2011

atividades
1 O que você entendeu por História?
2 Você faz História? Discuta com sua turma.

Vestígios para a história
Para coletar dados e informações sobre a ação do homem no tempo, os
historiadores usam as fontes históricas. As fontes históricas são todos os vestígios que fornecem informação sobre o passado. Revistas, jornais, roupas,
fotografias, diários, cartas, monumentos, construções, desenhos, pinturas,
filmes, programas de TV, dentre tantos outros, são exemplos de fontes históricas. Enfim, a lista é enorme, porque tudo o que foi construído ou registrado
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pelos homens ajuda a entender seus modos de agir, pensar e viver.
As fontes históricas podem ser de vários tipos. Algumas são ditas oficiais, porque foram produzidas por instituições representativas da sociedade. As mais comuns são os documentos produzidos por órgãos do Estado
ou autorizados por ele e que têm valor legal. Por exemplo: certidões de
nascimento e de óbito, testamentos, registros de casamentos e atas de reuniões de vereadores, deputados, senadores e outros políticos.

As fontes históricas também podem ser identificadas de acordo com
a condição de existência delas. Se são palpáveis, elas são chamadas de
fontes materiais. Podem ser escritas (livros, revistas, jornais) ou imagéticas (cartazes, desenhos, pinturas). Também podem ser objetos (artefatos,
ferramentas, móveis, roupas). Ou podem ser construções, como prédios,
casas, estradas ou açudes.
Se elas não são palpáveis, são chamadas de fontes imateriais. É o caso
das formas de comer, rezar, dançar, cantar, festejar, curar etc.
Outra forma de conhecer o passado e a vida dos homens é a oralidade
(ou seja, o conhecimento que cada pessoa transmite pela fala). Nós conhecemos muito da cultura de uma sociedade, principalmente dos grupos que não
utilizam a escrita ou que fazem pouco uso dela, a partir do que as pessoas
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contam sobre a sua vida e sobre o tempo e o lugar em que vivem.
Você pode aprender muito sobre a cultura da sua comunidade, da sua escola
e da sua cidade, conversando com as pessoas, principalmente as mais idosas.

Fco Fontenele / Banco de Dados O POVO

Outro tipo de fonte utilizado para saber mais sobre as sociedades ágrafas
(ou seja, que não conheciam a escrita) são as fontes arqueológicas. Um exemplo de fonte arqueológica são os objetos soterrados (machadinhas, cerâmicas
e outros artefatos) e as pinturas rupestres (desenhos escritos em rochas).

As pinturas rupestres são registros históricos de grande valor para a humanidade
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Fique por dentro
Você sabia que as lembranças de uma pessoa também podem ser fonte
para conhecer o passado e escrever a História? Com as entrevistas que são
gravadas ou filmadas, os historiadores recolhem as informações sobre a vida
de uma pessoa ou sobre um evento do qual ela participou. Esse método de
conhecer o passado é chamado de História Oral.

atividades
1 O que é uma fonte histórica?
2 Qual é a diferença entre os documentos oficiais e não-oficiais? Discuta o
tema com a sua turma.
3 Você já viu sua certidão de nascimento? Peça a sua família que mostre o
documento a você. Nele, localize as informações sobre o seu nascimento: nome
completo, data em que nasceu, nome da sua mãe e sua nacionalidade etc.
4 Faça uma entrevista com a pessoa mais idosa da sua família. Anote, no seu
caderno, as recordações sobre o tempo em que ela era criança. Pergunte como
eram as brincadeiras, como era a casa onde morava, o que mais comia e quais
as festas de que mais se recorda.
5 Escreva uma redação, no seu caderno, sobre a história de vida do seu
entrevistado e, depois, leia para os seus colegas.

14

A contagem do tempo e a história

A posição do Sol no céu faz com que as pessoas, olhando pela janela, identifiquem se é dia ou é noite. Observando a posição do Sol, também é possível
saber se é início da manhã, meio-dia, entardecer ou mesmo que horas são.
Isso ocorre porque, entre o clarear da manhã, o escurecer da noite e um
novo amanhecer, o planeta Terra dá uma volta completa em torno do seu
eixo em relação ao Sol. Esse movimento é chamado de rotação da Terra. Para
nós, parece que é o Sol que se movimenta. Mas, na verdade, é a Terra. Para
realizar esse movimento, o planeta Terra leva cerca de 24 horas. As horas
foram medidas criadas para quantificar o tempo. Elas são fracionadas em
outras medidas.

24 horas = um dia
1 hora = 60 minutos
1 minuto = 60 segundos

15

atividades
1 O que é o movimento de rotação da Terra?
2 Descreva, em seu caderno, o que você faz no período de um dia,
indicando o horário aproximado em que ocorre cada ação.
3 Conte o que é possível fazer em uma hora, um minuto e em um segundo.
Compare a sua resposta com as de seus colegas.
4 Com a ajuda do seu professor e dos colegas, monte um painel com a
disposição do sol, da lua e dos planetas do sistema solar.

A passagem do tempo
Seria impossível, por meio apenas dos sentidos humanos, perceber a
passagem do tempo durante o dia com a precisão exata de horas, minutos
e segundos. Por isso, foram inventados os relógios para marcar o tempo de
um dia. Os mais comuns são os mecânicos, que têm ponteiros que percorrem uma superfície indicando as horas. Há também os digitais, que indicam
as horas em um visor numérico.
Porém, nem sempre foi assim. No passado, era comum o uso de ampulhetas e outros instrumentos artesanais. Se você ainda não sabe ler as horas no
relógio mecânico ou no digital, peça ao seu professor para lhe ensinar.
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O planeta Terra, além de girar em torno de si, gira em torno do Sol. É o
movimento de translação. Para realizar esse percurso, o planeta leva mais ou
menos 365 dias e algumas horas. Foi combinado, então, que 365 dias equivale
a um ano. De quatro em quatro anos, ocorre um ano bissexto. Ele tem 366
dias, para compensar as horas restantes e não somadas nos anos anteriores.

Fique por dentro
Um dia tem 24 horas.
Uma semana tem sete dias.
Os dias da semana são: domingo, segunfeira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira,
sexta-feira e sábado.

da-

Um ano tem 12 meses.
Os meses que têm 31 dias são: janeiro, março, maio,
julho, agosto, outubro e dezembro.
Os meses que têm 30 dias são: abril, junho, setembro e novembro.
O mês de fevereiro tem 28 dias. Mas, nos anos bissextos, tem 29 dias.

Essa forma de marcar o tempo em dias, semanas e meses é encontrada nos
calendários. Também é possível encontrar, em alguns calendários, informações
sobre as fases da Lua ou as estações do ano.
Verão, primavera, outono e inverno são as estações do ano. Elas indicam
mudanças climáticas que interferem na paisagem natural e na vida das pessoas. Porém, nem todas são perceptíveis em Quixadá. O verão é mais quente e o
inverno, mais frio.
As fases da Lua são mais nítidas. A seguir, você aprenderá a olhar para o
céu à noite e identificar se a Lua é nova, crescente, cheia ou minguante.
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Datas comemorativas
O seu aniversário, como o de todas as outras pessoas, é comemorado porque
é um marco da passagem de mais um ano na sua vida desde o seu nascimento.
Ou seja, ao longo do ano, existem diversas datas que marcam a passagem do
tempo na nossa vida e também no lugar onde vivemos.
Quixadá também tem uma data de aniversário, que é 27 de outubro. O
aniversário da cidade indica que mais um ano se passou desde o momento em
que se reconheceu sua fundação ou autonomia até os dias atuais. No caso de
Quixadá, isso ocorreu em 1870.
Além disso, ao longo do ano, diversas datas comemorativas fazem referência a eventos de tradição religiosa cristã, como o nascimento (Natal) e morte
(Páscoa) de Jesus Cristo. Ou podem se referir a eventos importantes na história
política do Brasil, como a Independência (7 de setembro) ou a proclamação da
República (15 de novembro).
Normalmente, nessas datas, ocorrem feriados.
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atividades
1 Quantos dias tem um ano?
2 Por que ocorrem os anos bissextos?
3 Procure em jornais, revistas ou sites alguma notícia sobre o Brasil no dia
do seu primeiro aniversário.
4 Escreva, no seu caderno, o que ocorreu no Natal do ano passado.
Depois, conte aos seus colegas.
5 Explique como acontece o movimento de translação da Terra.
6 Após pesquisar em livros, sites, revistas e jornais, faça um painel com
imagens que retratem as estações do ano na sua cidade e em outras
localidades.

Fases da vida
Ao longo da vida, uma pessoa passa por diversas fases: infância, adolescência, vida adulta e velhice. Os seus pais são mais velhos que você e os
seus avós são mais velhos que os seus pais. Pessoas de idades diferentes
trocam experiências e conhecimentos entre si. Tanto os mais jovens aprendem com as pessoas idosas como as pessoas mais idosas aprendem com os
mais jovens.
No passado, os homens se comunicavam a partir de expressões corporais, pinturas e sons. Porém, há milhares de anos, desenvolveram a escrita
e passaram a registrar suas ações e pensamentos por meio de um novo
código de linguagem que facilitou a comunicação entre as pessoas. Todos
os registros anteriores e posteriores à invenção da escrita nos contam a
história da humanidade.
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Para organizar a história da humanidade, é comum que se construam
linhas do tempo. Nelas, pode-se marcar acontecimentos ao longo dos
séculos, décadas e anos.
As linhas do tempo tanto podem
ser utilizadas para organizar as datas 12 meses = um ano
dos acontecimentos na vida de uma 10 anos = uma década
pessoa ou de uma família, como 10 décadas = um século
para fazer referência a acontecimen- 10 séculos = 1000 anos = milênio
tos coletivos ocorridos em uma cidade ou país.

Você sabe em qual século está?
A contagem dos séculos na nossa era começou após o nascimento de
Cristo. De lá para cá, já se passaram 21 séculos.
Quando houve a abolição dos escravos no estado do Ceará, o ano era
1884 e o século era o XIX. Os nossos pais e avós nasceram no século XX.
Você e seus colegas de sala nasceram no século XXI.
A partir dos anos, podemos identificar a que século cada ano pertence.
Para isso, basta identificar os dois primeiros algarismos do ano e somar esse
número mais um. O resultado da soma corresponderá ao século.
1522 = 15 +1 = 16. Então, essa data pertence ao século XVI.
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A capital do nosso estado, Fortaleza, foi fundada em 1726. Vamos saber
que século era este.
1726 = 17 + 1 = 18. Então, o século era XVIII.
O ano da Proclamação da República do Brasil foi 1889. A que século
ele pertence? Veja só:
1889 = 18 + 1 = 19. Assim, essa data faz parte do século XIX.
A Copa do Mundo de Futebol foi realizada na África do Sul em 2010.
Vamos calcular em que século foi?
2010 = 20 + 1 = 21. Foi no mesmo século em que nós estamos: XXI.
Mas, quando os anos terminam em 00,
os séculos a que eles pertencem são o mesmo dos dois primeiros números dos anos.
Quer ver? Confira ao lado.

Ano de 1500 – século XV
Ano de 1600 – século XVI
Ano de 1700 – século XVII
Ano de 1800 – século XVIII
Ano de 1900 – século XIX
Ano 2000 – século XX

atividades
1 Construa uma linha do tempo com os principais eventos ocorridos na
sua vida desde o seu nascimento até hoje.
2 Faça uma linha do tempo sobre a história da sua escola. Monte uma
exposição junto com seus colegas.

Quixadá, ontem e hoje
Ao percorrer as ruas de Quixadá, você poderá encontrar muitas pistas da
história do município. Nos nomes das ruas, nos prédios, nas casas, nas feiras,
nas festas de ruas e na natureza, é possível coletar informações sobre o passado e o presente da sua cidade.
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Observe que prédios novos se misturam com antigos. Áreas que antes
eram desocupadas passam a ter casas, novas lojas e comércios. Enfim, a cidade é dinâmica e muda constantemente.
Muita coisa mudou, como as roupas, os carros, a cor dos prédios e a arquitetura das casas. Mas outras continuaram. E a história é assim, feita de
mudanças e de permanências.
Veja algumas fotos da cidade de Quixadá ontem e hoje:

Chalé da Pedra em 1928 e nos dias atuais, 2011

Por que estudar geografia
Para entendermos o lugar em que vivemos, é preciso observar todos os elementos que nos cercam. Por isso, os geógrafos estudam a relação do ser humano com a natureza e como, a partir dela, se constitui o espaço geográfico.
O espaço geográfico é formado tanto pela composição dos elementos
da natureza como pelas intervenções causadas pelos homens na paisagem
ao longo do tempo.
A Geografia estuda o espaço geográfico nas suas mais variadas formas.
A Geografia Física se concentra nas formações naturais que compõem a
paisagem, como os tipos de solo, relevo, hidrografia, clima etc. A Geografia
Humana prioriza o estudo das relações dos homens entre si e com a natureza no espaço em que vivem. Ou seja, as formas de trabalho, moradia, as
atividades econômicas, políticas e culturais existentes na sociedade etc.
Neste livro, você irá aprender sobre os dois conteúdos de Geografia. Per-
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Sara Maia / FDR

correrá vários caminhos do espaço geográfico de Quixadá e compreenderá
o que as pessoas fazem no dia a dia e as mudanças que ocorreram desde os
primeiros habitantes até hoje. Além disso, entenderá sobre o relevo, clima,
vegetação, solo e hidrografia do município.

Sara Maia / FDR

Paisagem rural em Quixadá

Paisagem urbana em Quixadá

atividades
1 Observe o lugar onde você mora. Descreva o que você vê na paisagem
(prédios, árvores, rios etc).
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2 Na localidade em que você mora, existem mais elementos da paisagem
natural ou paisagens construídas pelo homem?
3 O que você entende por Geografia?

Onde está Quixadá

O município de Quixadá está localizado na mesorregião do sertão cearense. Isso quer dizer que Quixadá encontra-se dentro de um espaço com outros
municípios que possuem algumas semelhanças entre si. Dessa forma, você
deve estar se perguntando: quais as semelhanças que possuem estes municípios para formarem uma só mesorregião?
De acordo com o Atlas do Ceará, são as seguintes: organização produtiva, inter-relações entre as cidades e condicionamentos naturais ligados ao
relevo, clima, hidrografia e vegetação. Pode-se dizer ainda que Quixadá está
na microrregião do sertão de Quixeramobim.
Quixadá localiza-se a aproximadamente 158 quilômetros de distância da
capital do estado, Fortaleza. Faz limite com os seguintes municípios: Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Itapiúna, Morada Nova e Quixeramobim.
O município de Quixadá tem uma área de 2.019,82 quilômetros quadrados (km²) e se subdivide em uma sede e 12 distritos, que são: Califórnia, Cipó
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dos Anjos, Custódio, Daniel de Queiroz, Dom Maurício, Juá, Juatama, Riacho
Verde, São Bernardo, São João dos Queirozes, Tapuiará e Várzea da Onça.

Você viu o mapa em que está identificada a localização de Quixadá e seus
distritos? O mapa nos ajuda a localizarmos qualquer ponto no globo terrestre.
O mapa é uma representação reduzida de qualquer lugar real, como o
planeta Terra, um país, um estado, um município, uma casa ou um caminho
de um lugar para outro.
Nos mapas, existem informações sobre os lugares. Assim, eles são importantes para as escolas, o poder público, as agências de turismo e para qualquer pessoa que queira se localizar melhor.
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No estudo da Geografia, eles são muito úteis e vão ajudar você a conhecer melhor o município em que vive. O conjunto das técnicas e das artes
desenvolvido para construir um mapa é chamado de cartografia. Ela surgiu
há muito tempo, servindo de referência aos navegantes que precisavam de
informações para chegar ao destino.
Observe, na página seguinte, o mapa do nosso estado, Ceará. São 184
municípios no total. As linhas que separam cada município no mapa são chamadas de limites. Encontre o município de Quixadá e veja quais municípios
estão próximos dele. Identifique também aqueles que estão mais distantes
de Quixadá. Que outro município do estado do Ceará você já visitou?

atividades
Você se lembra de quando precisou usar um mapa? Conte para
a sua turma.
Alguma vez você já desenhou algum mapa? Qual área foi representada
por você?
Existe algum mapa na sua sala de aula ou na biblioteca de sua escola?
Que tal observá-lo com mais atenção e descobrir que área ele mostra?
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Leitura e interpretação dos mapas
Cada mapa apresenta diversas informações. Para diferenciar todas
elas, foram criados símbolos gráficos, como figuras, desenhos, cores, números, pontos ou linhas, que representam melhor os elementos reais. Os
estudiosos da cartografia criaram esses símbolos porque não podemos
desenhar os locais exatamente como eles são na realidade. Geralmente,
os objetos são representados como se fossem vistos de cima.
Existem diversas formas de representarmos os espaços utilizando a cartografia.

Globo: é a representação do plane- Mapa: mostra aspectos geográfita Terra em uma superfície de for- cos, naturais e artificiais, e pode remato esférico.
presentar um local ou um caminho
para determinada área.

Carta: é a orientação para alguma Planta: é uma espécie de carta, mas
região; é dividida em linhas verticais apresenta uma área bem menor; por
e horizontais, que são chamadas de isso, o número de detalhes é maior.
paralelos e meridianos.
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Devemos observar os elementos que os mapas trazem. O título explica
o que será mostrado. A legenda indica o significado dos símbolos usados
no mapa, como as linhas, os pontos e as cores. Normalmente, a legenda é
colocada na parte de baixo do mapa. A fonte, localizada na parte inferior
do mapa, informa de onde vêm as informações representadas ali.
Os pontos de orientação são elementos que também nos ajudam a entender melhor o mapa. Colocados, em geral, na parte superior do mapa,
são eles: norte, sul, leste e oeste. São chamados de pontos cardeais. Eles
costumam ser abreviados com a primeira letra de cada um em maiúscula.
Veja: norte (N), sul (S), leste (L) e oeste (O). Os pontos cardeais indicam as
direções principais dos lugares e foram criados a partir da observação do
movimento do Sol.
O leste é também conhecido como nascente, já que mostra a direção
em que o Sol surge de manhã. O oeste, que recebe o nome de poente,
sugere a direção em que o Sol se põe no fim da tarde. A partir dessas duas
referências, são marcados o norte e o sul.

Os pontos cardeais não são suficientes para nos orientarmos sobre a
superfície do planeta Terra. Por isso, é necessário utilizarmos os pontos colaterais, que estão entre dois pontos cardeais:
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• entre o oeste e o norte, está o ponto colateral noroeste (NO);
• entre o oeste e o sul, está o ponto colateral sudoeste (SO);
• entre o leste e o sul, está o ponto colateral sudeste (SE);
• entre o leste e o norte, está o ponto colateral nordeste (NE).

Os pontos cardeais e colaterais estão representados na rosa dos ventos. Ela tem esse nome
porque se parece com uma rosa com pétalas.
Foi usada muito tempo atrás pelos navegantes
para indicar a direção dos ventos.

Escala
Outro elemento que deve ser encontrado nos mapas é a escala. Devemos saber qual é o tamanho do espaço representado para que ele seja muito bem descrito
no mapa. As dimensões de um lugar representado em um mapa são apontadas
pela escala daquele mapa.
Observe uma fotografia sua. Compare com o seu tamanho real. Você é bem
maior do que na foto, não é mesmo? A
escala é utilizada para reduzir as medidas
dos lugares e indica quantas vezes uma
área foi reduzida para que pudesse caber
em uma folha de papel.
Veja o mapa do Ceará ao lado e
procure a escala dele. Está no canto inferior. Pegue uma régua para medir a reta da escala. A reta mede 1 centímetro. Ou seja, 1 centímetro no
mapa corresponde a 93 quilômetros na superfície da Terra. Assim, 2 cen-
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tímetros equivalem a 186 quilômetros. E 3 centímetros correspondem a
279 quilômetros. Não é interessante?

Fique por dentro

Talita Rocha / Banco de Dados O POVO

Dário Gabriel / Banco de Dados O POVO

A bússola é um instrumento usado para orientação. Ela tem um mostrador com uma agulha (com ímã), que gira sobre uma rosa dos ventos
e é atraída para a direção norte-sul. Com o desenvolvimento da tecnologia, existem aparelhos de orientação mais precisos que a bússola e que
funcionam por sinais de satélite. Um dos mais conhecidos é o GPS, que
é uma abreviatura em inglês. Em português, significa Sistema de Posicionamento Global. O GPS informa a localização de qualquer ponto na
superfície do planeta Terra.

A bússola e o GPS são instrumentos usados para orientação

atividades
1 Construa um mapa, mostrando o caminho da escola até sua casa. Coloque
o máximo de informações que você lembrar. Cite pontos de referência, como
lojas, praças, hospitais e delegacia, por exemplo. Peça ao seu professor que
exponha o seu mapa e os dos seus colegas na sala de aula.
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2 Pesquise, em um jornal ou em outros livros, mapas de outros estados
brasileiros ou países. Identifique o título, a legenda e a escala.

glossário
Ampulheta - Instrumento que serve para medir o tempo, com a ajuda
da areia que escorre de um recipiente para o outro.
Arqueologia - Ciência que estuda os vestígios materiais dos homens.
Cartografia - Ciência voltada para a confecção de mapas.
Eixo - Reta real ou imaginária que atravessa o centro da Terra, em torno
da qual esta gira.
Escravo - Alguém que é privado da liberdade e que pertence a um dono.
Pinturas rupestres - Representações encontradas em rochas, ilustrando
o modo de vida dos seres humanos que habitaram uma região específica
há milhares de anos.
Sociedade - Agrupamento de seres que vivem em colaboração mútua.
Conjunto de pessoas que vivem em um determinado período de tempo
e lugar, seguindo normas comuns.
Soterrados - Cobertos de terra, areia, escombros.
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unidade

Terra e Trabalho

2

Origem e significado do nome Quixadá
“Quixadá” é um nome de origem indígena. Há muitas versões para o significado dessa palavra.
Uns afirmam que o nome “Quixadá”, de origem tupi, quer dizer “pedra
que corta” ou “pedra cortada” (quixá = o que corta + etá = pedra). Um significado aproximado é o de “pedra da ponta curvada” (quy = ponta + chái =terminado em gancho, extremidade curvada + ita = pedra). Veja a explicação:

“[...] quem chega a Quixadá vê logo o singular pico conhecido por Bico
da Arara, na serrota dos Picos, à margem do açude. É um rochedo alto cuja
ponta ou pico mais elevado se encurva, lembrando nitidamente o aspecto
de uma arara.”
Fonte: Texto adaptado de SOBRINHO, Thomaz Pompeu de Sousa apud COSTA, João Eudes.
Retalhos da história de Quixadá. Rio-São Paulo-Fortaleza: ABC Editora, 2002, p. 462.

A cidade, até hoje, é identificada pela pedra descrita acima. Sua forma,
contudo, não é mais associada a uma arara, mas, sim, a uma galinha choca.
A Pedra da Galinha Choca é um dos cerca de 50 inselbergs (insel = ilha; berg
= monte) presentes no município. Eles compõem o Monumento Natural dos
Monólitos de Quixadá, que é tombado e protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Quixadá é também
reconhecido por outro
elemento da paisagem: o Açude do Cedro. Esse reservatório,
diferentemente
dos
monólitos, foi construído pelo homem,
não pela natureza.

Talita Rocha / Banco de Dados O POVO

Fique por dentro

O Açude do Cedro foi construído pelo homem

O fato de o município ser cercado por pedras fez com que se levantasse a
hipótese de que o nome “Quixadá” fosse deformação da palavra “queixada”,
que pode ser interpretada como “quintal de rocha”. A favor dessa possibilidade,
lembre-se de que os antigos conheciam Quixadá como “Curral das Pedras”.
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Alguns dizem que a palavra “Quixadá” podia ser de origem tapuia,
designando um rio-riacho (qui ou ki = água, ribeira ou rio) ou se referindo
à tribo Quixará ou Quixadá, que habitaria a barra do rio Sitiá, nascedouro
do município.

atividades
1 Como você observou, existem várias versões sobre o nome da sua
cidade. Você sabe se existem outras versões? Pesquise.
2 Como seus pais escolheram o seu nome? Se não sabe, pergunte a eles.
Depois, conte para a sua turma.
3 Uma cidade pode mudar de nome? Pesquise se isso é possível. Depois,
compartilhe a informação com seu professor e seus colegas.

A chegada dos portugueses
Por volta do século XV, portugueses e espanhóis iniciaram grandes navegações em busca de novas rotas comerciais, terras e riquezas. Durante essas
buscas, várias territórios inexplorados pelos europeus foram alcançados.
Em uma das várias expedições marítimas realizadas pelos portugueses,
navegadores comandados por Pedro Álvares Cabral chegaram às terras do
Brasil em 1500.
Após três décadas da sua chegada, os portugueses resolveram colonizar
o território brasileiro. Para isso, criaram as capitanias hereditárias.
Em 1534, o território do Brasil foi dividido em 14 unidades administrativas
chamadas de "capitanias". Elas eram cedidas pelo rei de Portugal aos "donatários". Os donatários eram as pessoas responsáveis por defender e explorar
economicamente os lotes de terra que lhes eram concedidos.
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Domínio público

A pintura representa a chegada dos portugueses ao Brasil. Oscar Pereira, 1922

A divisão em capitanias ocorreu porque o Brasil tem uma enorme extensão
territorial. Os portugueses não tinham recursos suficientes para explorá-la nem
defendê-la da ameaça de outros estrangeiros, que também procuravam terras.
Nem todas as capitanias foram logo colonizadas após a divisão do Brasil.
A ocupação da capitania do Ceará pelos portugueses, por exemplo, foi tardia. O Ceará, que na época era chamado de Siará Grande, foi praticamente
abandonado pelo reino de Portugal no primeiro século da colônia.
O primeiro donatário, Antônio Cardoso de Barros, não chegou a tomar
posse de suas terras. Vejamos alguns elementos que desestimulavam a colonização do Ceará:
a. Correntes aéreas e marítimas eram obstáculos para a navegação na costa.
b. O clima árido.
c. A resistência indígena e a presença de invasores estrangeiros.
A capitania do Ceará não despertava interesse econômico. Além de não dispor de metais preciosos e especiarias, o solo litorâneo não era propício ao cultivo
da cana-de-açúcar, planta que viabilizou a colonização de outras capitanias do
Nordeste, como Pernambuco e Bahia.
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pedir ao Welton para diminuir o mapa.

atividades
1 Por que os europeus iniciaram as grandes navegações no século XV?
Pesquise sobre a expansão comercial e marítima europeia.
2 Por que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias?
3 Quais as causas da colonização do Ceará ser considerada tardia em
relação a outras capitanias, como Pernambuco e Bahia?
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Ocupação e povoamento
A ocupação ao longo da faixa litorânea tinha o objetivo de garantir a posse da capitania, ameaçada por invasores estrangeiros. Também era preciso
uma base de apoio para combater os franceses no Maranhão. Para tanto,
eram erguidos fortes no litoral.
A ocupação do sertão cearense ocorreu pela confluência de duas correntes de povoamento, que acompanhavam o curso dos rios: a do “sertão
de fora” e a do “sertão de dentro”. A primeira, proveniente do litoral, ia do
Pernambuco ao Maranhão. A segunda, originada no interior, seguia da Bahia
ao sul do Maranhão. No Ceará, os rios Jaguaribe e Acaraú foram as vias de
interiorização da colonização mais utilizadas.
Em meados do século XVII, colonos pernambucanos e norte rio-grandenses, seguindo o curso baixo do rio Jaguaribe, alcançaram o rio Banabuiú e,
em seguida, o rio Sitiá (“Queiru”, para os indígenas), seu afluente, que banha o atual município de Quixadá.
Os colonos seguiam o curso dos rios em busca de terras onde pudessem
construir fazendas, para explorar a carne e o leite do gado. À medida que avançavam sobre os sertões, buscavam garantir a posse das terras conquistadas ou
desejadas, mediante a solicitação de sesmarias à administração colonial.
A primeira sesmaria situada entre o rio Banabuiú e o rio Sitiá foi concedida a Lourenço Cordeiro Bento Pereira e seus companheiros, em 1683.
Para justificar o pedido da sesmaria ao capitão-mor, eles fizeram alegações
comuns na época:
a. As terras desejadas eram "devolutas"(ou seja, não haviam sido utilizadas pelos primeiros requerentes).
b. Tinham investido recursos financeiros.
c. Tinham enfrentado riscos no "descobrimento" do rio Banabuiú. (Na
realidade, "descobrimento" significava "conquista", já que numerosa
população indígena habitava as terras solicitadas.).
O caráter de terra devoluta da sesmaria requerida é um grande indício de
que os indígenas impuseram resistência ao dominador. No período colonial,
os índios canindés e jenipapos, tapuias do grupo tarairiú, ocupavam toda a
extensão entre os rios Jaguaribe e Banabuiú. Quando o colonizador chegou,
desencadeou-se conflito com os nativos pelo uso da terra.
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Em 1705, as terras que margeavam o rio Sitiá já estavam distribuídas. No entanto, é somente a partir desse ano que se iniciou efetivamente a ocupação da
região. O processo se estendeu até 1743, quando foi completada a distribuição
das terras marginais do Sitiá e teve início o domínio das margens do seu afluente
Tapuiará (“Toré”, para os indígenas) e dos rios Quimporó, Choró, Pirangi e Feijão.
Nesse intervalo de tempo, tudo indica que os índios foram subjugados, por
meio de guerras de extermínio e expulsão de suas terras.
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A ação do coronel João de Barros Braga, capitão de Cavalaria de Ordenança na ribeira do Jaguaribe, expulsando e aldeando os indígenas à medida
que subia o rio, contribuiu para o êxito da colonização da área.
Os aldeamentos eram organizados por padres missionários jesuítas, que
vieram para o Brasil auxiliar na colonização. Os padres ensinavam aos indígenas a religião católica e novo hábitos (usar roupas, casar etc). Em troca, os
indígenas trabalhavam para manter os aldeamentos e não podiam ser escravizados pelos colonos.
O requerimento de aldeamento era recurso usual dos indígenas para se
proteger dos colonos. Em 1739, os jenipapos e canindés foram aldeados, a
pedido de Miguel da Silva Cardoso, líder dos primeiros. A aldeia era localizada na antiga sesmaria de Lourenço Cordeiro.
Após várias mudanças de lugar, a aldeia foi transferida, em 1764, para
a Serra de Baturité, em razão de provável revolta dos indígenas contra os
missionários.

atividades
1 O que eram os aldeamentos indígenas?
2 Faça uma pesquisa sobre a relação entre os colonos e os indígenas.
3 Faça uma pesquisa sobre os itens relacionados à cultura indígena (alimentação,
vestuário, objetos cotidianos, linguagem formal e coloquial, religiosidade e
medicina popular etc) que fazem parte do cotidiano da sua cidade.
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A vida dos primeiros colonos: a formação da comunidade

José de Barros dá nome a uma das principais praças de Quixadá

Uma fazenda
Quixadá, como outras cidades sertanejas, cresceu a partir de uma fazenda. Enquanto os índios eram aldeados em lugar distante, uma sesmaria
começava a se destacar dentre as outras, sob o domínio de seu quarto
proprietário, José de Barros Ferreira. Natural de Aracati, primo de João de
Barros Braga, ele adquiriu o sítio “Quixadá” em 1747. Apossou-se dele,
contudo, somente em 1755, talvez por saber que os índios ainda resistiam
aos colonizadores.
No ato de oficialização da posse, José de Barros fixou uma cruz de madeira junto à casa de taipa que serviria de morada (situada na atual praça José
de Barros). Trouxe também uma imagem da Sagrada Família, pois queria, no
futuro, erguer uma capela ali, sob a sua proteção.
José de Barros construiu, então, como de costume, um curral de boi nos
fundos da casa-sede da fazenda. Havia trazido muitos animais (bovinos,
equinos, ovinos e caprinos) e trabalhadores (livres e escravos). Atividades
agrícolas também foram desenvolvidas. A fazenda se desenvolveu, sobrevivendo às grandes secas.
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Fique por dentro
Há quem acredite que o curral de boi da fazenda Quixadá era localizado
onde hoje está a praça Coronel Nanan, que fica a cerca de meio quilômetro
de distância da praça José de Barros, onde localizava-se a sede da fazenda.
O memorialista João Eudes Costa opõe-se a essa interpretação. Segundo
ele, o curral era geralmente localizado ao lado da sede, pois facilitava o controle do proprietário. Portanto, o curral não podia estar tão longe da sede.
Além disso, o autor argumenta que o riacho que nascia na "Lagoa da
Pedra" (situada ao redor da atual Pedra do Cruzeiro) dificultaria o trânsito
entre a sede e o curral durante o inverno. Por isso, o mais provável é que
houvesse um curral da "miúça" (que abriga cabras e ovelhas) onde hoje é a
praça Coronel Nanan. O curral de miúça, geralmente, era construído junto
à casa dos trabalhadores, longe da sede, onde vivia o proprietário, pois o
cheiro dos animais era muito forte.

Sara Maia / FDR

Fonte: COSTA, João Eudes. Retalhos da história de Quixadá. Rio-São Paulo-Fortaleza:
ABC Editora, 2002, p. 12-3.

Praça Coronel Nanan, em Quixadá
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Uma capela

Sara Maia / FDR

Em 1780, teve início a construção da capela. José de Barros tratou de dotarlhe de um patrimônio, cedendo terra (meia légua, cerca de um quarto de sua
propriedade) e gado (20 vacas, 12 éguas e um touro). A capela de Jesus, Maria e
José, atual capela do Sagrado Coração de Jesus, ficou pronta em 1784.

Capela Sagrado Coração de Jesus

Como afirma José Bonifácio de Souza, um dos historiadores do município:
“Estava, assim, formado o triângulo rural comum da região: casa, curral
e capela, como expressões da família, da economia e da religião."
Fonte: Texto adaptado de SOUZA, José Bonifácio de. Quixadá & Serra do Estevão. Fortaleza:
UFC, 1997, p. 15.

As celebrações na capela eram realizadas por padres da vila de Quixeramobim, que a visitavam periodicamente. No período natalino, os padres ficavam mais tempo para acompanhar as festividades dos padroeiros. A capela
exercia, assim, a função de núcleo do pequeno povoado, contribuindo para
o seu desenvolvimento.
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Na época, enterravam-se os homens mais poderosos da região na capela.
Ali está sepultado José Barros, desde 1795. Com o seu falecimento, a renda
da capela foi diminuindo, em razão de má administração dos herdeiros e das
secas periódicas. Em 1838, fazendeiros vizinhos se reuniram em uma sociedade, chamada de "Sociedade Perfeita", para reerguer o patrimônio da capela. Obtiveram sucesso.
Em 1869, a capela foi transformada em paróquia, possuindo, a partir
daí, seu próprio vigário. Quixadá se transformava em uma freguesia.

Famílias fundadoras
Manoel de Lemos Almeida era o patriarca de uma das duas famílias pioneiras mais extensas e influentes em Quixadá, no século XVIII: os “Papaemas”
(derivação de “Papai Lemos”). Ele veio de Mombaça e se assentou, inicialmente, na ribeira do Banabuiú, na região de Malacacheta e Quimprocó.
Como outros proprietários, vivia de atividades agrícolas e pastoris. A família Papaema pouco se envolveu com a política.
A outra família influente da época era a dos Queiroz. Eles, diferentemente dos Papaemas, se envolveram na política local. No ano de 1711,
Ignácio Pereira de Queiroz fixou-se na fazenda Barro Vermelho, em Banabuiú. Em 1762, um de seus filhos, Antonio Pereira de Queiroz, instalou-se
com sua família na Serra Azul (situada na atual Ibaretama), formando o
sítio Natividade. Ali, estreitou laços com o patriarca Baltazar Lopes Barreira,
fixado em Quinxinxé. Um de seus filhos casou-se com uma Barreira, unindo
as duas famílias.
Nessa época, era comum as famílias se aliarem por meio do casamento,
com o objetivo de aumentar o poder econômico e político. A união fortaleceu as duas famílias, cujos membros ocuparam cargos importantes da administração colonial.
Outra forma de manter o poder das elites era a educação. Daí alguns
Queiroz se destacarem, além da política, em atividades como medicina, advocacia, magistério e artes.

De fazenda a distrito de paz
Em 1799, a capitania do Ceará tornou-se independente de Pernambuco.
Essa mudança, assim como a abertura dos portos (1808) e a independência
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do Brasil (1822), favoreceu Fortaleza, em prejuízo de Aracati e Aquiraz, polos
coloniais. Quixadá beneficiou-se com essa mudança por conta da sua posição
geográfica. A fazenda de José de Barros tornou-se, então, pouso de estrada
que conduzia do sertão ao litoral, agregando tendas de ofícios e comércio em
torno da casa-grande. O povoado tornou-se também abrigo de retirantes nos
períodos de seca, originando a expressão "Curral da fome".
Em 1838, Quixadá mudou seu estatuto jurídico e administrativo: de povoado, passou a distrito de paz da vila de Quixeramobim. A partir daí, passou
a ter um juiz de paz, seguido de outros representantes do Estado, como um
subdelegado de polícia, um procurador da câmara e um almotacel.

Fique por dentro
Em 1822, o Brasil tornou-se independente de Portugal. Após proclamar a
independência do Brasil, dom Pedro I aprovou uma constituição (1824) que
aumentava os seus poderes. Vários líderes locais, que viam no processo de
independência uma oportunidade de ampliar sua influência política, ficaram
insatisfeitos com as atitudes do novo imperador.
Além disso, a produção do açúcar nas províncias do Norte estava em crise, aumentando o descontentamento. As províncias de Pernambuco, Ceará,
Rio Grande do Norte e Paraíba uniram-se, então, em um movimento separatista (que tinha como objetivo proclamar um novo país): a Confederação do
Equador. O movimento não teve sucesso.
A família Queiroz foi uma das protagonistas do movimento no Ceará.

atividades
1 Qual é a importância da capela para o povoado de Quixadá?
2 Como a família Queiroz conseguiu influência e poder?
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3 Pesquise se existem vestígios (edificações, fazendas, famílias etc) da
vida dos primeiros colonizadores de Quixadá. Logo depois, faça uma lista
deles no seu caderno.
4 Esses vestígios têm sido preservados? Em caso positivo, como?
5 O que foi a Confederação do Equador? Pesquise qual o papel da província
do Ceará no movimento.
6 Pesquise sobre os seguintes eventos:
a. A autonomia do Ceará de Pernambuco (1799).
b. A abertura dos portos brasileiros (1808).
c. A independência do Brasil (1822).

O mundo do trabalho

Sebastião Bisneto / Banco de Dados O POVO

No campo

Umas das funções do vaqueiro é cuidar do rebanho de gado

O vaqueiro
Por meio de transações comerciais e heranças, as sesmarias foram se dividindo em várias fazendas e sítios. Nas primeiras, predominava a criação extensiva do gado. Tendo-se à disposição um solo seco, havia que ser aproveitada a
abundância de forragem no solo.
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O pastoreio ficava a cargo do vaqueiro. A ele, cabia cuidar da saúde do
rebanho, amansá-lo, ferrá-lo, conduzi-lo para as feiras e recuperar as reses
perdidas. Neste trabalho, tinha a solidariedade dos colegas de outras propriedades. “Pega” era como se chamava a junção de vaqueiros da mesma ribeira
para catarem reses extraviadas.
Em seguida, na "junta", o gado era reunido numa fazenda, onde o vaqueiro o identificava (por meio de marcas com ferro quente) e o devolvia ao
proprietário. Para celebrar a ocasião, havia a "vaquejada", competição em que
o vaqueiro podia mostrar suas habilidades na "derruba" dos bezerros.
O vaqueiro era pago com base na "sorte", representada pela quinta parte
dos bezerros nascidos e metade da produção de queijo. Quando o proprietário residia na fazenda, e não em algum centro urbano, ele desempenhava
algumas das tarefas delegadas ao vaqueiro. Tinha a ajuda do "campeiro" nas
atividades mais trabalhosas.
O agregado ou adjunto
Havia também o trabalhador “adjunto”, que era contratado por “empreitada” ou “tarefa” pelos agricultores com mais renda. O trabalhador residia
nas terras desses agricultores e recebia remuneração em gêneros alimentícios
(farinha, rapadura, café, fumo etc), que geralmente eram insuficientes à subsistência dele e da família, principalmente no “verão” (períodos mais secos).
No “inverno” (períodos chuvosos), eles se alimentavam melhor, por causa da
maior disponibilidade de leite, cereais e legumes.
O morador-parceiro
O morador-parceiro se tornou o elemento mais presente nas fazendas
no século XX. Lavrador, voltava-se para a agricultura de subsistência e comercial (milho, feijão etc). Precisava pagar a "renda", ou seja, a décima
parte da produção, ou mesmo dinheiro, pela utilização da terra. Se o proprietário explorava a agricultura, o morador lhe devia a "sujeição". Ou seja,
três dias de serviço, em média, com remuneração mínima.
Assim como os vaqueiros, os moradores se ajudavam. Não possuindo recursos para contratar mão de obra, dispunham de jornadas (dias de serviço)
dos vizinhos no seu roçado. O auxílio era retribuído em outra oportunidade.
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O trabalhador escravo

Sara Maia / FDR

Ainda que limitado, o trabalho escravo também vigorava nas grandes (como
as fazendas Combate, Califórnia, Areias e Casa Forte) e pequenas propriedades
rurais. Predominava, no entanto, o trabalho livre, desempenhado pelo caboclo,
resultado da mestiçagem do índio com o branco.
Segundo o historiador Francisco Fabiano Barros de Sousa, constavam, em
1871, 417 cativos no livro de registro de escravos de Quixadá (feito com vistas à
formação do Fundo de Emancipação). Um ano antes da libertação dos escravos
no Ceará (1884), o livro apontava a existência de 11 escravos. O censo de 1872
afirmava que 6,5% da população quixadaense era formada por escravos.
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As secas periódicas, além das peculiaridades do trabalho nas fazendas sertanejas, explicam por que o trabalho escravo
não teve grande expressão em Quixadá
e no Sertão Central, em geral. Isso não
significa que o tratamento reservado aos
escravos em Quixadá fosse muito distinto
daquele destinado aos escravos nas áreas
em que predominavam. Para atestar isso,
basta visitar o Museu Jacinto de Sousa,
onde instrumentos de tortura dos escravos, originalmente pertencentes as fazendas da região, estão expostos.

Sara Maia / FDR

No Museu Jacinto de Souza, há exposição do livro de registro e instrumentos de tortura dos escravos

Ruínas da sede da fazenda Califórnia

Em uma dessas fazendas, a Califórnia (que, atualmente, é um assentamento), entre as ruínas da monumental casa-grande construída por Arcelino
de Queiroz (com 52 portas, 23 janelas e alicerce em forma de "H"), pode-se
identificar o local da senzala (local onde os escravos dormiam).

Fique por dentro
Domínio público

Além dos indígenas, povos africanos foram utilizados como mão de
obra na economia colonial. O tráfico
de africanos era feito por comerciantes europeus que os traziam como
escravos em navios (chamados de negreiros ou tumbeiros) da África até o
Brasil. O trabalhador escravo era uma
mercadoria, que podia ser vendida,
trocada ou alugada pelo dono, e, por
isso, tinha alto valor comercial.
O Brasil comprou milhões de escravos no período colonial. A mão de obra
dos negros foi explorada, principalmente, nas grandes plantações de cana-deaçúcar, em Pernambuco e na Bahia e,
depois, na extração de minérios e nas Escravos fazem o calçamento de rua; obra
plantações de café do Sudeste do Brasil. do artista Debret
No Ceará, alguns fazendeiros compraram escravos também, apesar de
o fluxo de escravos africanos em terras cearenses nunca ter sido tão intenso
quanto foi em outras capitanias, pois a pecuária, principal atividade econômica local, além de não ser tão rentável, dificultava o controle dos escravos
pelo proprietário. De todo modo, algumas famílias possuíam escravos. Eles
faziam diversos trabalhos no campo, no interior das casas (escravos domésticos) e prestavam serviços urbanos.
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A luta do trabalhador rural pela efetivação de seus direitos
No fim do século XIX, à medida que a produção agrícola crescia, aumentavam as exigências dos proprietários aos moradores-parceiros. Passou-se a
demandar deles a “terça” (um terço da produção) do algodão. Antes, o seu
roçado era solicitado apenas nos meses mais secos, para ser utilizado como
pasto. Quanto ao milho e ao feijão, era cobrado deles, no início do século
XX, um quarto da produção.
Esse aumento da produção comercial atingiu, aos poucos, as relações
de trabalho paternalistas, que eram, até então, hegemônicas. A dependência do trabalhador ao patrão se sustentava, além da moradia, nos
“fornecimentos”(adiantamento de produtos dos armazéns da fazenda, de
“vales” utilizáveis nas bodegas do entorno ou de dinheiro, fruto de empréstimo bancário).
Apesar do sucesso da economia algodoeira, cujo ápice foi atingido nos
anos de 1960, tornando Quixadá o maior produtor do estado, os produtores viam seus rendimentos migrarem para as mãos dos atravessadores.
Resolveram, então, substituir a espécie arbórea pela herbácea, que era
mais lucrativa, mas, como era de colheita anual, mais arriscada. Além disso, transformaram a “renda” ou a “terça” cobradas aos trabalhadores em
“meia” (metade da produção).
Somadas essas mudanças com o avanço da pecuária, que necessitava
de mais pasto, e com o temor pelos proprietários da reforma agrária, a
situação dos sertanejos tornou-se insuportável. Como afirma o historiador
Altemar Costa Muniz:
“(...) os proprietários de terra promoveram nos anos de 1955-1964 a
elevação das rendas, ameaças de expulsão, destruição de plantações e
benfeitorias, proibições de novos roçados ou melhorias, perseguições e
prisões, além da venda de terra com trabalhadores residindo nelas.”
Fonte: MUNIZ, Altemar Costa. Memória e legitimação política: o caso do assentamento
Califórnia-Quixadá, p. 10. (Mimeo)

Com o auxílio das Comunidades Eclesiais de Base, do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Quixadá, os trabalhadores rurais passaram a lutar pela efetivação

50

de seus direitos, previstos no Estatuto da Terra (1964). O estatuto afirmava
que a décima parte da produção devia ser destinada ao proprietário quando
os trabalhadores recebessem a terra nua, isso é, tornassem a terra produtiva
às próprias custas. Caso o proprietário oferecesse terra preparada e moradia,
tinha direito à quinta parte da produção.
O trecho de um relatório dos moradores da fazenda Monte Castelo (atualmente, distrito de Choró), enviado em maio de 1980 às autoridades, demonstra essa mudança de comportamento dos trabalhadores frente à dominação tradicional dos patrões:
“Cansamos de trabalhar e de viver subjugados pelas leis dos patrões e
continuamos no mesmo sofrimento depois que a lei do Estatuto da Terra
foi criada. Muitos de nós começamos a conhecer o Estatuto da Terra e
demos fé que estamos oprimidos e injustiçados porque estamos cumprindo a lei dos patrões e não o Estatuto da Terra. Como membros da
nação achamos que seria melhor cumprir as leis do governo do que as
leis dos patrões. Aí nos reunimos nos nossos sindicatos e começamos a
trabalhar num sistema de valorizar as ‘leis do governo’ porque achamos
que as ‘leis dos patrões’ significa um fogo que está queimando as ‘leis
do governo’ e atingindo os trabalhadores rurais ”.
Fonte: Apud BARREIRA, César. Trilhas e atalhos do poder: conflitos sociais no sertão. Rio de
Janeiro: Rio Fundo, 1992, p. 58-9.

Mesmo com as ameaças e a violência praticada pelos patrões, os trabalhadores conseguiram, em geral, fazer prevalecerem as “leis do governo”
sobre as “leis dos patrões”. A fazenda Monte Castelo foi desapropriada
em 1983, sendo entregue aos seus moradores. O mesmo ocorreu com a
fazenda Califórnia, em 1985.
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Fique por dentro

Dário Gabriel / Banco de Dados O POVO

A fazenda Oiticica (distrito atual de Ibaretama) foi palco dos primeiros
conflitos entre patrões e empregados na área rural de Quixadá. Na primeira
metade da década de 1960, o proprietário passou a exigir a “meia” no lugar
da “renda”. Os trabalhadores se opuseram e deram origem ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Quixadá (1963), reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Porém, ele foi desarticulado com
o golpe de 1964. Os trabalhadores
rurais quixadaenses se organizavam
desde o fim da década anterior. Em
1957, sob a liderança de Luciano Barreira, jornalista comunista, havia sido
fundada a Associação de Lavradores e
Trabalhadores Agrícolas local, vinculaOs trabalhadores rurais de Quixadá começada à Federação de Lavradores e Traba- ram a se organizar na década de 1950
lhadores Agrícolas do Ceará.

atividades
1 Quais as relações de trabalho predominantes nas áreas rurais do
município de Quixadá? Pesquise e compartilhe com sua turma.
2 Como os trabalhadores rurais se organizam nos distritos de Quixadá?
Quais são as principais reivindicações deles?
3 Há algum trabalhador rural na sua família? Se houver, converse com ele
e pergunte como é o trabalho dele.
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4 Compare as condições de trabalho dos escravos com as dos trabalhadores
livres.

Na cidade

Edimar Soares / Banco de Dados O POVO

As ocupações urbanas foram aumentando e se diversificando na medida
em que o comércio, a indústria e os serviços públicos e particulares se desenvolviam. A elevação de Quixadá à vila, em 1870, por exemplo, possibilitou o
crescimento quantitativo e a diversificação dos servidores públicos. Eles eram
representados, no início, por coletores e escrivães (das rendas estaduais e federais), e encarregados do serviço postal-telegráfico.
A construção do Açude do Cedro, entre 1884 e 1906, estimulou o crescimento das atividades ligadas ao comércio, tendo em vista o grande aporte de
recursos federais destinados à obra. Em 1922, os comerciantes se juntaram em
uma associação comercial.
Surgiram também pescadores e lavradores de vazante na beira do açude. A
obra também atraiu mão de obra técnica, como os engenheiros, agrimensores,
desenhistas e topógrafos da “Comissão de Açudes”.

A construção do Açude do Cedro estimulou o crescimento das atividades ligadas ao comércio

Os integrantes dessa comissão exerceram trabalhos nas áreas da cultura e
da educação. Por meio da Associação Cultural de Quixadá – criada, em 1884,
para sediar reuniões literárias –, eles fundaram, no mesmo ano, a primeira escola
particular do município, que funcionava em uma das casas ao lado da oficina da
obra. Um ano depois, criaram uma biblioteca para a escola. As aulas eram ministradas pelos próprios membros da Comissão, que ofereciam um curso noturno
aos operários da obra e a agricultores.
Além do magistério, os comissionados entraram no ramo do jornalismo,
criando o jornal O Açude, em 1896. Eles se inspiraram em outro periódico,
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Sara Maia / FDR

Divulgação / Nhasc - Feclesc

criado no mesmo ano, intitulado O Matuto, que havia nascido do estímulo
cultural da associação sobre três balconistas do comércio. Um deles, Zacarias
de Souza, tornou-se o primeiro fotógrafo profissional e exibidor cinematográfico do município: ele fundou o “Cinema Brasil”, em 1910.
O prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité, que passou a ligar
Quixadá a Fortaleza, em 1891, também contribuiu para o desenvolvimento
urbano do município. Fazia dele um lugar de convergência de passageiros
e produtos de procedências variadas. Profissões liberais, como advocacia,
medicina e farmacologia, foram desenvolvidas, então.

Desembarque na estação ferroviária, em 1928

A estrada de ferro contribuiu para o
crescimento urbano do município

Em 1921, trabalhadores urbanos (alfaiates, sapateiros, ferreiros, mecânicos, barbeiros, pedreiros, marceneiros, ourives, padeiros, funcionários públicos, professores, pequenos comerciantes etc) se reuniram em uma associação de “resistência e benefício”, a Aliança Artística e Proletária de Quixadá.
Além da ajuda financeira mútua (para socorrer os doentes, desempregados e
as famílias desamparadas), necessária em uma época em que, praticamente,
não havia legislação trabalhista, os associados fundaram uma escola noturna
para atender aos próprios trabalhadores e a seus filhos.
Entendiam que a educação ajudaria na efetivação de direitos (sem ofender
a ordem pública), outro objetivo da aliança. Na década seguinte, a associação
foi alvo de tentativa de cooptação da Legião Cearense do Trabalho. Liderada
em Quixadá pelo padre Luis Braga Rocha, a legião tinha o objetivo de afastar os
trabalhadores da influência de ideias contrárias à Igreja.
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Divulgação / Nhasc - Feclesc

Em 1952, motoristas e mecânicos fundaram uma associação em Quixadá
para defender seus interesses. Com uma escola (inclusive profissional) e clube recreativo, tinha intensa vida social, apresentando peças teatrais, festas
dançantes, quermesses e eleição de rainhas, com a finalidade de arrecadar
recursos. O mecânico José Adolfo Lopes Dantas foi o diretor mais antigo.

Nas décadas de 1950 e 1960, a atividade
industrial se desenvolveu significativamente
no município. Indústrias de beneficiamento
de algodão (Agradvohl, Sambra etc) e curtumes (Belém) empregavam muitos trabalhadores. Essas atividades, no entanto, entraram
em decadência nas décadas seguintes.

Sara Maia / FDR

Grupo de fundadores da Aliança Artística e Proletária de Quixadá

Busto de Luis Braga Rocha, na
praça José Linhares da Páscoa
("da Catedral")
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Sara Maia / FDR

O beneficiamento do algodão ajudou a formar uma nova elite na década de 1950

No fim dos anos 1970 e início dos 1980, surgiram as associações autônomas de moradores de bairros, comunidades e distritos, especialmente os
periféricos. Reivindicavam a atenção do poder público para a educação, a
saúde e o desemprego, dentre outras questões, nas áreas desordenadas e
precariamente urbanizadas em que viviam. Elas inovaram também pela liderança feminina, como a Associação das Mulheres do bairro Campo Novo.

atividades
1 Pesquise se existe, no seu bairro, distrito ou comunidade, alguma
associação de trabalhadores. Como eles se organizam para reivindicar
melhores condições de trabalho?
2 Qual é a diferença entre o trabalho rural e o trabalho urbano?
3 Enumere exemplos de trabalhos no campo e na cidade existentes em Quixadá
no passado e nos dias atuais.
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Os recursos da natureza
e a exploração pelo homem

Sara Maia / FDR

A natureza garante a vida de todos os seres vivos no planeta Terra. Além
de fazer parte dela, os homens retiram da natureza tudo o que precisam para
sua sobrevivência.
Do solo, os seres humanos retiram seus alimentos e a matéria-prima para
fabricação de diversos utensílios. Da fauna, os seres humanos extraem alimento e força de trabalho. Da flora, além de alimento, o ser humano obtém oxigênio e substâncias para a fabricação de remédios, por exemplo. Dos rios e
mares, o ser humano retira alimentos (como peixes e crustáceos) e a água que
serve para saciar a sede e abastecer o campo e a cidade.
Agora, você já aprendeu que os recursos naturais são todos os elementos
que não foram criados ou construídos pelo homem: rios, riachos, lagos, vegetação nativa, solo, rochas, relevo, clima, vento, espécies de animais etc.

Açude do Eurípedes
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atividades
1 Os homens precisam da natureza para viver? Justifique sua resposta.
2 Explique o que são recursos naturais e dê exemplos de como são utilizados
onde você mora.

O clima

Igor de Melo / Banco de Dados O POVO

Quixadá está localizado no sertão do Ceará, especificamente na depressão
sertaneja, onde predomina o clima tropical quente semiárido. O clima é um
conjunto de fenômenos atmosféricos. Vamos conhecer alguns:
• Temperatura: É a sensação que nos permite dizer se um lugar está quente ou frio. A localização de Quixadá no planeta Terra faz com que o município sofra um intenso processo de insolação. Sua temperatura média
oscila entre 26ºC a 28ºC graus, mas a sensação térmica pode ser superior.
• Ventos: É a movimentação do ar. Dependendo do lugar ou do período
do ano, podemos perceber rajadas de vento mais fortes ou mais fracas.
Em Quixadá, as rajadas de vento intensas permitem, por exemplo, a
prática de esportes de voo livre.

Voo livre em Quixadá
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• Precipitação: Refere-se à quantidade de água que cai do céu. Essa água
pode vir em forma de chuva, neve ou granizo. Em Quixadá, as chuvas
concentram-se de fevereiro a abril, período chamado de “inverno”. Nos
outros nove meses, as chuvas são escassas e a temperatura aumenta.
Quando o “inverno” é irregular, ocorre o fenômeno da seca.

atividades
1 Quais são as características do clima em Quixadá?
2 Caracterize a paisagem do lugar onde você vive durante o “inverno”
e o “verão”.

Relevos, solos e vegetação

O relevo é o conjunto de formas que modela a superfície do planeta Terra. No Brasil, é possível encontrar vários tipos de relevo, como as planícies, os
planaltos, as chapadas, as serras, as depressões etc. O solo é a camada que
recobre a superfície do relevo.
Em Quixadá, encontramos vários tipos de relevo, mas predominam a depressão sertaneja e os maciços residuais.
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Sara Maia / Banco de Dados O POVO

Depressão sertaneja com maciços residuais, em Quixadá

Sara Maia / FDR

A depressão sertaneja é típica da região semiárida do Nordeste brasileiro.
No Ceará, a depressão sertaneja é formada pelos terrenos que se encontram
entre a Serra da Ibiapaba (a oeste), a Chapada do Apodi (a leste), a Chapada
do Araripe (ao sul) e o oceano Atlântico (ao norte). Nesses terrenos, os solos
são rasos, bastante erodidos e de grande salinização (presença de sal). A vegetação predominante é a caatinga.
Os maciços residuais são elevações serranas. Nesses terrenos, o solo possui
mais nutrientes, o que favorece a exploração agrícola. Em Quixadá, exemplos
de maciços residuais são as serras do Estevão, dos Macacos, do Mel, da Estrela,
da Pendência, da Negra e do Padre.

Vista a partir da Serra do Estevão

Você sabia que o clima, o solo, a vegetação e o relevo estão relacionados?
Por exemplo, quanto mais alto o lugar em relação ao nível do mar, mais frio
é o clima.
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Uma das características mais singulares da paisagem geográfica de Quixadá é a presença de muitos e enormes monólitos (ou inselbergs). Os monólitos
são resultado de um processo de erosão do solo que dura milhões de anos.
O que vemos na superfície é apenas a ponta de um conjunto rochoso
que está abaixo do solo.
A presença desse tipo de relevo se deve às condições climáticas da região,
com períodos de chuva irregular e alta temperatura.

Caatinga

Romário Carneiro / FDR

A vegetação que predomina em Quixadá é a caatinga. Caatinga é uma palavra indígena que significa “mata clara” (do tupi caa (mata) + tinga (clara) =
mata clara). Faz parte deste bioma a mudança de cores da vegetação durante
o ano. Quando as chuvas caem, predomina o verde; à medida que as chuvas
cessam, a vegetação se acinzenta, pois as flores e as folhas morrem e os galhos
secam. Ela permanece assim até a volta das chuvas: daí, o nome “mata-clara”.
A caatinga só existe no Nordeste brasileiro. Ela guarda várias espécies de
pássaros (asa-branca, por exemplo), répteis (jararaca, iguana etc), anfíbios (sapo-cururu etc) e mamíferos (gambá, preá, sagui-do-nordeste, tatu peba etc).
Quando as chuvas acabam, as folhas ficam secas e caem (por isso, são denominadas caducifólias). Esse é um recurso que a planta usa para não morrer
por falta de água.
As principais espécies vegetais da caatinga são: braúna, aroeira, catingueira,
juazeiro, jurema, carnaúba e cactos.
Desses, o xique-xique, o mandacaru, o
cardeiro e a palma estão em vários solos de Quixadá. A palma é utilizada para
alimentação do gado e até das pessoas
nas secas prolongadas.
Algumas espécies vegetais são utilizadas na medicina natural. A madeira
é extraída para a fabricação de cercas e
também para moradores e comercian- A presença de espinhos é característica de
parte da flora da caatinga
tes usarem como lenha.
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Fique por dentro
Carnaúba
Romário Carneiro / FDR

O nome científico da carnaúba
é Copernicia prunifera. A árvore é
típica da região semiárida do Brasil.
Símbolo do estado do Ceará, é conhecida como árvore da vida, porque é usada de várias formas.
O caule tem finalidade medicinal e é usado na construção de
casas. Os frutos servem para a alimentação de animais e as folhas
são utilizadas como matéria-prima
A carnaúba é uma árvore típica
para fabricação de vários utensída região da caatinga
lios, como chapéus, cestos e bolsas.
Além disso, a cera de carnaúba tem grande valor comercial e é usada na
produção de cosméticos, remédios e componentes de peças eletrônicas.

atividades
1 Explique o que é relevo, solo e vegetação.
2 Descreva a depressão sertaneja e seus elementos.
3 Caracterize a caatinga.
4 Junto com seus colegas, faça uma pesquisa sobre os monólitos existentes
em Quixadá.
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Recursos hídricos

Em Quixadá, existem várias reservas de água, pois há rios, riachos, lagoas
e açudes espalhados por todo o município. A água é imprescindível para a
vida, pois as pessoas a usam para beber e plantar, entre inúmeras atividades.
Os recursos hídricos naturais de Quixadá fazem parte da bacia hidrográfica do Banabuiú.
O rio Sitiá é o mais importante do município de Quixadá. A nascente desse rio fica em um trecho da Serra do Estevão, localizado no distrito de Custódio. A sua foz é o rio Banabuiú. Foi ao redor de suas margens que a cidade
de Quixadá surgiu.
Os rios e os riachos de Quixadá são temporários ou intermitentes, pois o
volume de água diminui ou mesmo desaparece, durante a seca. A vegetação
no entorno também é afetada pela presença ou ausência de água. Nas áreas
mais alagadas ou nas planícies de inundação (próximas aos cursos d’água dos
rios e riachos), observa-se que, mesmo durante a seca, alguns galhos e folhas
permanecem verdes. O entorno do açude Choró Limão (próximo ao distrito de
Califórnia) e o do rio Sitiá (no distrito de Custódio) são exemplos de planícies
inundadas. A presença de água favorece a manutenção de várias espécies vegetais; dentre elas, a carnaúba.
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Audílio Moura / Banco de Dados O POVO

Açude Banabuiú

A água das lagoas e açudes também aumenta de volume nos períodos de
chuva e diminui durante a estiagem. As lagoas se formam naturalmente pelo
acúmulo da água da chuva em pequenas depressões do solo. Os açudes são
confundidos com as lagoas, mas, diferentemente delas, não se formam naturalmente, sendo construídos pelo homem para acumular água.
A construção de açudes é importante para garantir a continuidade do abastecimento de água nas casas e lavouras durante a seca. Em Quixadá existem
mais de 40 açudes. Os mais importantes são o Açude do Cedro, que se localiza
no distrito-sede, e o Pedras Brancas, no distrito de Tapuiará.
O Açude do Cedro, construído entre 1884 e 1906, é um dos pontos turísticos de Quixadá. O açude Pedras Brancas, construído entre 1969 e 1978, abastece Quixadá e outros municípios vizinhos.

atividades
1 Descreva como se dá o ciclo da água.
2 Você conhece os açudes do Cedro e Pedras Brancas? Pesquise sobre a história
de cada um deles.
3 Onde você mora existe algum rio, riacho ou açude? Como eles são utilizados
pela população?
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Energia
A energia consumida pelos aparelhos elétricos que nós usamos diariamente (quando assistimos à TV, conservamos alimentos na geladeira ou nos
refrescamos do calor ligando o ventilador) também vem da natureza. As formas de gerar essa energia são muitas. No Brasil, a forma mais comum de geração de energia é a hidráulica, mas existem outras, como a energia nuclear,
solar e eólica.
A energia hidráulica é obtida a partir do fluxo das águas de rios e lagos.
Para gerar esse tipo de energia em larga escala é necessário fazer grandes
investimentos na canalização das águas e construção de barragens.
A energia nuclear é obtida a partir da transformação dos núcleos atômicos. Esse tipo de energia é produzido no Brasil e em outros países; porém,
essa produção é considerada arriscada, pois acidentes nas usinas nucleares
podem causar explosões de grandes proporções e vazamento de material
radioativo, prejudicial aos seres humanos.
A captação de energia solar é mais simples, pois é feita a partir de placas
refletoras que podem ser implantadas em qualquer lugar com exposição ao
sol, como telhados de casas. Os raios solares esquentam as placas que aquecem a água, fazendo girar uma turbina que gera energia elétrica. A região
Nordeste do Brasil é visada para a produção desse tipo de energia, pois sofre
grande irradiação solar durante todo o ano.
A energia eólica é gerada a partir das correntes de vento. Atualmente,
o litoral do Ceará é um grande produtor desse tipo de energia. Os grandes
cata-ventos que podem ser vistos, principalmente, ao longo da orla marítima,
captam as rajadas de vento e as transformam em energia elétrica.
As energias solares e eólicas são renováveis, inesgotáveis e causam menos
danos ao meio ambiente. Apesar disso, a retirada de dunas para instalação
de usinas eólicas tem causado transtornos em algumas comunidades e até
impactos ambientais.
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Sara Maia / FDR

Usina de biodiesel, no distrito de Juatama

Você sabe como os automóveis se movimentam?
A maioria dos automóveis se movimenta por meio de motores que geram
energia pela queima de combustíveis. A gasolina, o etanol e o diesel são os
combustíveis mais utilizados pelos carros de passeio no Brasil. Foi a descoberta de um óleo chamado petróleo que possibilitou a invenção dos carros
que funcionam com motores de combustão. A extração de petróleo é muito
difícil, porque ele está nas profundezas do solo. Apesar disso, o petróleo é
largamente utilizado em várias indústrias na composição de produtos, como
plásticos.
O petróleo, apesar de abundante, é um recurso natural esgotável. Ou seja,
um dia ele vai acabar. Por isso, cada vez mais se desenvolvem pesquisas para
substituir o petróleo por outras fontes de energia.
Em Quixadá, existe uma usina de produção de biodiesel, um tipo de combustível que mistura óleo, de origem animal ou vegetal, com metanol (álcool).
Esse tipo de combustível, menos poluente, biodegradável e renovável, é uma
das apostas do Brasil e outros países para diminuir o consumo de petróleo.
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atividades
1 Como é gerada energia elétrica?
2 Cite dois exemplos de energia renováveis e não renováveis.
3 Pesquise sobre a produção de biodiesel no Brasil e em Quixadá.

Atividades econômicas desenvolvidas no município
O trabalho pode ser entendido como o esforço, intelectual ou físico, desenvolvido pelo ser humano.
Há três setores em que se desenvolvem o trabalho humano: primário, secundário e terciário.
O setor primário envolve o extrativismo animal (caça e pesca), vegetal e
mineral, a agricultura e a pecuária.
O setor secundário engloba as indústrias, que transformam a matéria-prima
em bens a serem utilizados pelas pessoas no seu cotidiano.
O setor terciário diz respeito aos serviços, ou seja, atividades ligadas ao comércio, aos bancos, à saúde, à educação, ao lazer etc.
O quadro abaixo mostra a percentagem de quixadaenses atuantes em cada
setor de atividade.
Setor primário

12,2%

Setor secundário

10,6%

Setor terciário

74,16%

Fonte: Anuário do Ceará 2010 - 2011. Jornal O POVO 2010. Fortaleza-CE, p. 180.
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Sara Maia / FDR

Setor primário

Pedreira no distrito de Várzea da Onça

Extrativismo
O extrativismo mineral é a exploração de minerais como rochas e areia,
utilizados na construção civil e na fabricação de tijolos, em olarias. No município, há várias pedreiras, especialmente no distrito Várzea da Onça.
A pesca ocorre de forma artesanal, por iniciativa de pequenos pescadores, ou em criatórios artificiais. Ainda que Quixadá possua muitos açudes,
beneficiados com programas governamentais voltados para a criação de
peixes como o tucunaré, a tilápia e o cará, a produção destinada ao comércio é ainda pequena e nem todos os moradores têm acesso aos peixes que
estão nos açudes.
Pecuária
É uma atividade que envolve a criação de animais, para a própria subsistência ou com fins lucrativos. O gado bovino (boi e vaca) foi tão importante na
ocupação do semiárido que se fala em uma “civilização do couro”. Além da
carne alimentar, as famílias aproveitavam o couro na confecção de vários materiais, móveis e utensílios, incluindo as roupas dos vaqueiros.
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Fique por dentro
A pecuária pode ser intensiva ou extensiva
Pecuária intensiva: o gado é criado confinado por criadores especializados, dispondo de alimentação e cuidados veterinários. Neste sistema, o criador precisa ter bastante recurso financeiro.
Pecuária extensiva: o gado é criado solto, comendo o capim do pasto e
consumindo água de pequenos córregos, açudes e rios.

Sara Maia / FDR

Quixadá se destaca por desenvolver a criação de caprinos (cabra e bode) e
ovinos (ovelha), cuja carne é muito apreciada nos restaurantes locais, além de
ser vendida para outros municípios e estados da federação.
O rebanho bovino, ovino e caprino movimenta a economia com a fabricação dos derivados do leite, como manteiga, coalhada, queijo, iogurte etc.
Em Quixadá, a criação de aves, no distrito de Juá, também se destaca, sendo possível encontrar granjas com galpões repletos delas, que são consumidas
no próprio município ou enviadas para Fortaleza.

Granja no distrito de Juá: exemplo de criação intensiva
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Agricultura

Iana Soares / Banco de dados O POVO

Agricultura é o cultivo de plantas com o fim de obter alimentos, energia e
matéria-prima com aplicação diversa (indústria têxtil, civil, farmacêutica etc).
A agricultura de subsistência está presente em vários distritos de Quixadá,
onde pequenos sítios desenvolvem plantações de mandioca, milho, feijão e
capim para alimentar o gado.
Atualmente, Quixadá vem se destacando por produzir novas culturas; dentre elas, a mamona e o girassol, plantas de cujas sementes é extraído o óleo
para a fabricação de biocombustíveis.
No distrito de Califórnia, por exemplo, além da agricultura de subsistência,
moradores do assentamento estão desenvolvendo esse tipo de plantio, que vai
diretamente para a usina da Petrobras, no distrito de Juatama.

Plantação de mamona

Na metade do século XX, a economia de Quixadá estava muito associada à
produção de algodão, do qual se extrai o fio e óleo da semente para a fabricação
de vários produtos. Essa cultura declinou, porém, gradativamente. Ainda existe o
cultivo de algodão, mas em pequena quantidade.
Nas últimas décadas, vem ocorrendo diminuição da atividade agrícola em
Quixadá. O ciclo de trabalho no município está basicamente subordinado ao
regime de chuvas, tendo em vista que nem todos os produtores possuem sistema de irrigação em suas terras. No período de estiagem (seca), os trabalhadores acabam por limitar sua produção. Aqueles que a comercializam não se
sentem mais motivados, porque a produtividade é muito baixa e os rendimentos, nada favoráveis.
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No período de chuva, esse quadro muda, a água renova a esperança
do agricultor, especialmente dos pequenos e médios produtores e sitiantes; contudo, a maior oferta acaba por diminuir o valor de mercado dos
produtos.

Setor secundário
Indústria

Sara Maia / FDR

A indústria é o setor onde ocorre o beneficiamento da matéria-prima.
O produto, após passar por várias etapas, serve para consumo ou para
comercialização. Nas indústrias, utilizam-se diferentes máquinas para ampliar e agilizar a produção.
A Usina Junco, situada no distrito Daniel de Queiroz, foi a primeira indústria processadora de carne do Brasil (1907). A atividade industrial, todavia, é muito restrita em Quixadá. É um setor que requer trabalhadores mais
qualificados e altos investimentos. Atualmente, predominam a produção de
calçados, roupas e alimentos.

Indústria de cera de carnaúba no distrito de São João dos Queirozes

Setor terciário
O comércio é o setor que tem como finalidade a venda ou a compra de
uma mercadoria ou serviço, sendo feito entre pessoas ou empresas. Além
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Sara Maia / FDR

do comércio, os serviços envolvem outras atividades de necessidade para as
pessoas, como transporte, saúde, educação, lazer, transações bancárias etc.
O comércio em Quixadá é dinâmico no centro da sede. As ruas concentram um número significativo de supermercados, lojas de variedades,
confecções, armazéns de cereais, padarias, restaurantes etc.
Por possuir número importante de pontos comerciais, o centro da cidade
atrai uma grande movimentação de pessoas, vindas da própria sede, dos distritos e até dos municípios vizinhos. Isso também se deve à oferta de outros
serviços não disponíveis nas proximidades: hospitais, clínicas, cartórios, bancos,
faculdades etc. Logo, a oportunidade de empregos no centro também é maior,
por concentrar órgãos públicos e instituições particulares.
Além da movimentação de pessoas, o centro se caracteriza pelo trânsito
de veículos: caminhões estacionados nas principais ruas e praças bem como
carros, motos, bicicletas e carroças.
Nos distritos, o setor terciário se faz presente com os órgãos públicos
(especialmente escolas e postos de saúde) e pequenos comércios.

Centro comercial de Quixadá

atividades
1 O lugar onde você mora oferece quais tipos de serviço?
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glossário
Agrimensor - Aquele que mede as terras.
Aldeamento - Povoado formado por indígenas.
Almotacel - Tinha a função de estabelecer o valor e as taxas dos alimentos comercializados, além de fiscalizar seus pesos e medidas.
Atravessador - Aquele que compra do produtor e revende ao comerciante.
Biodegradável - Aquilo que a própria natureza absorve.
Bioma - Conjunto de plantas e animais de uma determinada região com
clima, relevo e outras condições ambientais determinadas.
Campeiro - Aquele que toma conta do gado quando ele está no campo.
Civilizar - Melhorar os costumes, as instituições etc.
Colônia - Território conquistado por um país fora de seu continente. Este
país era denominado de “metrópole”.
Colonizar - Tomar posse de algum território.
Confluência - Encontro.
Cooptação - Atração.
Erodido - Que sofreu erosão.
Erosão - Desgaste do solo causado pelas águas, pelo vento etc.
Reforma agrária - Distribuição de terras a quem não as possui.
Sesmarias - Lotes de terra não cultivada ou abandonada, cedidos pelo
rei àqueles que se dispusessem a explorá-los.
Subjugado - Dominado, controlado.
Tapuia - Povos indígenas que habitavam os sertões do Brasil. Significava
"bárbaro", "inimigo", "forasteiro".
Tarairiú - Conjunto de 22 tribos que habitavam o Rio Grande do Norte,
Paraíba, Ceará e Pernambuco.
Topógrafo - Aquele que faz a planta de um terreno.
Tupi - Era a língua falada pelos tupinambás, conjunto de tribos que habitavam o litoral brasileiro.
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unidade

3

			Política e Democracia

Os poderes locais e a participação política
Império
Em 27 de outubro de 1870, Quixadá foi elevado à categoria de vila,
passando a ser independente de Quixeramobim. A partir daí, podia ter
uma câmara própria. O seu primeiro presidente foi o fazendeiro Laurentino
Belmonte de Queiroz. Na época, não existia o cargo de prefeito. Cabia às
câmaras a função de fazer a gerência colegiada das vilas e municípios.
De imediato, a Câmara de Quixadá elaborou um orçamento, fixado em
770$000 (setecentos e setenta mil réis), e um código de posturas. O código de
posturas estabelecia as leis da vila, contendo cinco partes. Vamos conhecê-las:

1. Centrada na organização administrativa, criava os cargos de secretário, procurador-tesoureiro, porteiro, fiscal e zelador.
2. Estabelecia regras para a vida urbana. Por exemplo, impunha aos residentes a limpeza da frente das casas, a plantação de árvores e a observância ao alinhamento das ruas.
3. Normalizava o abastecimento dos alimentos, cuidava da saúde e da
segurança da população. Veja alguns dos seus artigos:
Art. 17 - “Aquele que trouxer ao mercado gêneros alimentícios estragados ou que de propósito misturar os alimentos bons com os maus, com
a finalidade de enganar o povo, será multado em 3$000 ou sofrerá cinco
dias de prisão”.
Art. 18 - “Aquele que trouxer para esta vila gêneros alimentícios para
vender será obrigado a tê-los expostos por espaço de 24 horas nos tempos de penúria e pelo de 6 horas em tempo de abundância”.

4. Incidia nas atividades profissionais,
definindo, dentre outras coisas, a
abertura e o fechamento do comércio e a habilitação para as artes e ofícios.
5. Regulamentava a vida no campo,
especialmente a produção agrícola
e a pecuária. Obrigava a construção
de cercas (para proteger as plantações dos rebanhos) e a utilização
do ferro e do sinal (para garantir a
propriedade do gado).
Outra medida da Câmara foi criar um
serviço de correios (1871) e um mercado
público (1883).

Sara Maia / FDR

Fonte: Lei adaptada. Apud SOUZA, José Bonifácio de. Quixadá & Serra do Estevão. Fortaleza: UFC, 1997, p. 43.

Busto do coronel Inácio Alves Barreira Nanan,
situado na praça de mesmo nome
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Foi durante a administração do coronel Inácio Alves Barreira Nanan
que Quixadá foi elevado de vila à cidade, em 17 de agosto de 1889.

atividades
1 O que mudou em Quixadá quando foi elevado à categoria de vila?
2 O que é um código de posturas e o que ele estabelece?
3 Quixadá, como outras cidades, é regido por uma Lei Orgânica,
espécie de constituição municipal. Compare-a com o código de posturas
de 1871, observando as mudanças e permanências da cidade no passado
e no presente.

República
República significa "coisa pública". Ela é uma forma de governo que tem
como princípio servir aos interesses do povo, expressos em uma constituição
(conjunto de leis de um país). A república também pressupõe troca dos governantes. Escolhidos pela coletividade, a quem representam, cabe a eles trabalhar pelo cumprimento e aperfeiçoamento das leis.
A república foi instalada no Brasil como consequência da perda de poder do
império junto às elites (única classe social que, de fato, participava da vida política na época). De um lado, os proprietários de terra se ressentiam da abolição da
escravidão. De outro, a igreja questionava a intromissão do Estado nas questões
religiosas. Os militares criticavam a falta de reconhecimento do rei ao Exército,
principalmente após a campanha vitoriosa na Guerra do Paraguai (1864 - 1870).
Essas insatisfações, junto à crise econômica ocasionada pelos gastos com a guerra, fortaleceram o movimento republicano, que alcançou o poder mediante um
golpe, liderados pelos militares, em 15 de novembro de 1889.
Três meses antes, Quixadá havia recebido o príncipe consorte, Conde
d’Eu, para uma inspeção das obras do Açude do Cedro. A câmara municipal
saudou-lhe, então, votando “gratidão”, “amor” e “veneração”ao imperador. Quando o império caiu, a câmara reuniu-se extraordinariamente e decidiu apoiar a República, jurando fidelidade ao novo regime.
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Com a instauração da república, as câmaras municipais foram extintas e a
administração dos municípios ficou a cargo de um conselho de intendentes.
Apesar do novo regime, as formas de fazer política não mudaram muito
em Quixadá. As elites políticas, formadas pelos principais proprietários de
terra, continuavam mantendo o poder mediante práticas coronelistas.

Fique por dentro
O coronelismo
O coronelismo é antigo na história política do Brasil. Inicialmente, os
próprios proprietários de terra (chamados de coronéis) assumiam os cargos
públicos, mantendo-se no poder por meio da fraude eleitoral, da violência e
da dependência de seus moradores e agregados.
Depois, os proprietários de terra passaram a financiar as campanhas de
candidatos que representavam seus interesses. Como não tinham mais o
controle da mão de obra, continuaram fraudando as eleições por meio da
“compra de votos”.

Além da posse da terra, que lhes garantia formar currais eleitorais negociados com políticos regionais e estaduais, as elites políticas mantinham o
poder local assumindo (ou se aliando a) atividades urbanas (terciárias), cada
vez mais influentes politicamente, como o comércio, o funcionalismo público, a medicina e a advocacia. Segundo o historiador Marcos José Diniz Silva:
“A atividade política em Quixadá, entre o final do Império e o início da
República, não fugiu ao padrão brasileiro corrente: esteve sob controle
dos grandes proprietários de terras vinculados, direta ou indiretamente,
ao setor comercial, destacando-se as famílias Queiroz e Barreira.”
Fonte: SILVA, Marcos José Diniz. No compasso do progresso: a maçonaria e os trabalhadores cearenses. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2007, p. 55-6.
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Divulgação / Nhasc - Feclesc

Prédio da antiga prefeitura de Quixadá (década de 1920), demolido em 1963

A partir de 1927, o cargo de prefeito passou a ser eletivo, mas isso só
durou até 1930, quando ocorreu a Revolução de 30. O novo presidente,
Getúlio Vargas, impôs no lugar do prefeito um interventor municipal, que
era indicado pelo interventor estadual e deveria obedecer a suas ordens.
Nessa época, foi expressiva a atuação da Liga Eleitoral Católica, liderada
pelo padre Luís Braga Rocha.
Após o fim do governo Vargas, em 1945, o Brasil voltou a ter eleições: esse
período foi chamado de “redemocratização”. As elites locais se adequaram ao
momento político, formando células locais dos partidos nacionais. No fim da
década de 1950, uma nova elite econômica surgiu com o beneficiamento do
algodão e procurou conquistar o poder político. As novas famílias poderosas de
Quixadá eram os Baquits e os Carneiros (esta, tradicional, de Quixeramobim).
Assim como no passado, as duas famílias se uniram a partir de casamentos.
Nos anos de 1960 e 1970, os Baquits e os Carneiros mantiveram-se no poder graças às alianças com os militares (chamados “coronéis”) que dirigiam o
estado. Desde 1964, o Brasil vivia sob uma ditadura militar
Nos anos de 1980, o fim da ditadura militar, o aparecimento de uma nova
elite – com base no Centro Industrial do Ceará (CIC) - e o declínio do algodão
minaram o poder das duas famílias, possibilitando a vitória de seus oposicionistas. Nos anos de 1990, o Partido dos Trabalhadores (PT) alcançou o poder.
O partido era ligado, localmente, ao sindicalismo (especialmente o rural) e aos
servidores públicos.
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atividades
1 O que é coronelismo? Ainda existem práticas coronelísticas em
Quixadá? Explique.
2 O que mudou no cenário político de Quixadá após o desenvolvimento
do algodão?
3 Pesquise sobre a Revolução de 30 e o Regime Militar implantado em 1964.

Organização administrativa do município a sede e os distritos
Para facilitar a administração, os municípios se subdividem em distritos. O
município de Quixadá tem 13 distritos. Um chamado de distrito-sede, onde
fica o centro da cidade e do poder público (Prefeitura, Câmara do Vereadores
e Secretarias), e mais 12 distritos, distribuídos no entorno do distrito-sede.
São eles: Dom Maurício, Tapuiará, Califórnia, Daniel de Queiroz, Juatama,
Custódio, Cipó dos Anjos, Juá, São João dos Queirozes, São Bernardo, Várzea da Onça e Riacho Verde.
Antigos distritos de Quixadá passaram por um processo de emancipação,
tornando-se municípios independentes. É o caso, por exemplo, de Ibaretama
(1988), Banabuiú (1988) e Choró (1959).
Os bairros do distrito-sede são os seguintes: Campo Novo, Putiú, Monte
Alegre, Boto, Campo Velho, Triângulo, São João, Renascer, Centro, Rodoviária,
Lagoa, Planalto Universitário, Herval, Alto São Francisco, Irajá, Baviera, Combate, Carrascal I e II.
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Sede de Quixadá, em destaque a Catedral (Paróquia Jesus, Maria e José)

No geral, os distritos no entorno da sede possuem uma organização socioespacial semelhante. Eles contêm uma área urbanizada, composta de rua principal,
onde está um conjunto de prédios formado por igreja, praça, escola, comércio
e residências, e outra rural, onde predominam fazendas, sítios e açudes. Os moradores, em número reduzido, vivem, na maioria, da agricultura (principalmente
milho, feijão e algodão), da pecuária, do pequeno comércio, do serviço público
(educação e saúde) e da assistência governamental. Nos fins de semana, times
de futebol se enfrentam nos campos de várzea e crianças e adolescentes praticam esportes nas escolas e nos ginásios poliesportivos. À noite, muitos moradores dançam nos clubes e conversam nas rodas de calçada.

Dom Maurício
O distrito de Dom Maurício situa-se na serra do Estevão, a cerca de 20
quilômetros da sede do município. A estrada que contorna a serra e seu
cume (de 500 metros de altura, aproximadamente) proporcionam uma visão
panorâmica do município. O clima mais ameno e as condições naturais peculiares favorecem a atividade agrícola diversificada. Permitem, também, o
descanso e a contemplação dos residentes e visitantes.
Funcionam no distrito a Casa de Repouso São José, a capela e o convento
das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, diretoras da Casa desde 1929.
Inicialmente sede do mosteiro Santa Cruz (1906 - 1921) e do Ginásio São José
(o “Colégio da Serra”, existente entre 1903 - 1909), construídos pelos monges
beneditinos, em sua maioria alemães (sob a direção de dom Maurício Prichzi,
homenageado com o nome do distrito), a Casa de Repouso hospedou o expresidente Castelo Branco nas vésperas de sua morte, em 1967.
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O distrito, com 1.585 habitantes, também é conhecido por manter uma
comunidade que se autorreconhece como quilombola (Sítio Veiga) e que
mantém a tradição da dança de São Gonçalo. O açude do Afonso e associações, como as de Mães e a dos Pequenos Proprietários, igualmente
marcam a sua paisagem.

Capela e Casa de Repouso São José
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Riacho Verde

Distrito de Riacho Verde

Situado a 12 quilômetros da sede, na estrada que leva ao distrito de Dom
Maurício, tem 1.297 habitantes. Riacho Verde se destaca pelos pequenos lotes
de terra, alguns cedidos pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas
(Dnocs), em projeto piloto. Também pelo cruzeiro em homenagem à Nossa

81

Senhora de Fátima, padroeira do distrito, celebrada em festa no mês de maio.
Vale lembrar, igualmente, da Feira da Cidadania, promovida em novembro
pela Associação Comunitária de Riacho Verde.
O título do distrito se originou do nome de seu riacho, cercado de árvores
verdejantes, inclusive nos períodos secos.
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Juatama

Distrito de Juatama

Juatama, situado a 18 quilômetros da sede, deve seu nome à língua indígena, significando “Terra dos juás”, árvore comum no distrito. Localizado
no sopé da serra do Urucum e somando 2.768 habitantes, o distrito cresceu
em torno da estação ferroviária, localizada na rua Joaquim Medeiros, antiga
“Rua da Estação”. Pode-se ainda visualizar, além da estação, a casa do seu
agente e um armazém, hoje abandonado. A paisagem do lugar foi cenário
do filme O cangaceiro trapalhão, em 1983.
O distrito abriga ainda a fazenda Pé-de-serra, complexo que envolve criatório de caprinos, frigorífico industrial e restaurante; a capela Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, onde, no mês de setembro, celebra-se a padroeira do
distrito; e o Hotel Pedra dos Ventos, que serve de referência para esportistas
nacionais e estrangeiros praticarem voo livre na serra do Urucum, dispõe de
espécies vegetais nativas devidamente catalogadas e onde se iniciam quatro
trilhas ecológicas.

82

Sara Maia / FDR

Daniel de Queiroz

Antiga estação do distrito de Daniel de Queiroz
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Localizado a cerca de 30 quilômetros da sede, com 853 habitantes, o
distrito se desenvolveu a partir da estação ferroviária construída em 1891
na fazenda Junco, de propriedade do juiz Daniel de Queiroz, pai da escritora
Rachel de Queiroz. Além da estação e da sede da fazenda, encontra-se ali
a casa do agente da estação. Há também os galpões e instrumentos desativados da Usina Junco, que, além da carne bovina, beneficiou algodão e
funcionou como fábrica de cerâmica. A festa da padroeira, Nossa Senhora de
Lourdes, ocorre no mês de fevereiro.
Encontra-se, ainda, no distrito, a fazenda Não me deixes,
morada de Rachel de Queiroz
em Quixadá, projetada por ela e
construída com base na vegetação local. Desde 1998, a fazenda
é considerada Reserva Particular do Patrimônio Natural, dada
a boa qualidade de conservação
da caatinga. Na sede da fazenda,
mantêm-se a mobília e os objetos
pessoais da escritora.
Fazenda do Junco, no distrito de Daniel de Queiroz
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Fique por dentro
A estação do Junco, segundo Rachel de Queiroz
“Meninos criados à beira da linha férrea, a estação da RVC, orgulhosamente chamada Junco (o nome da fazenda de meu pai), para nós o trem
era o rei do mundo, só tinha como rival o navio, que anda por cima do
mar. Sabíamos de cor o horário dos trens, inclusive os de carga. Conhecíamos os maquinistas e o nosso herói era um certo Abílio, que subia o alto
da Carnaúba, passava voando pelo pontilhão do riacho dos Cavalos, e ia
puxar os freios já na reta da estação. De noite era lindo, lá do alpendre
da fazenda, via-se o holofote do trem, como um sol avermelhado, tirar a
escuridão. Nós sentíamos uma espécie de sentimento de propriedade em
relação à estrada. Afinal, fora o nosso avô, o dr. Arcelino, que doara e não
vendera, como os demais proprietários, os 14 quilômetros de pista, com
30 metros de largura, para a linha passar. E só viajávamos de trem, até
mesmo para ir a Quixadá, as curtas 3 léguas de distância.”
Fonte: Jornal O Estado de Minas, 23 de março de 1997.

Custódio
A estrada de terra que leva ao distrito, que tem 3.083 habitantes, é cercada por uma paisagem natural destacada por seu verdor e pelos paredões
de monólitos. O rio Sitiá atravessa a área central distrito em uma depressão,
onde se acumula lixo no verão e se pesca piaba no inverno.
Na praça central, os moradores se reúnem à noite para assistir à TV. A
vida religiosa também é importante. No mês de março, na capela São José,
ocorrem as festas dedicadas ao padroeiro. Dentre os equipamentos do distrito, destaca-se a biblioteca comunitária Luiza Henrique de Oliveira.
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Rua principal de Custódio

São João dos Queirozes
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Com 2.465 habitantes, é localizado a 27 quilômetros da sede. Atrás
da Igreja São João Batista, padroeiro da localidade (originada de fazenda
chamada São João, de propriedade de João Tomás de Queiroz, daí o nome
do distrito), está uma praça. No quarteirão da igreja, vê-se a associação comunitária. Em uma rua vicinal, avista-se um conjunto de casas coloridas. De
frente para um terreno baldio, localiza-se o Ginásio Poliesportivo Fernando
Holanda, uma das sedes das olimpíadas do distrito.

Distrito de São João dos Queirozes

Além das olimpíadas anuais, o distrito é conhecido por abrigar uma indústria de cera. Com aproximadamente 25 funcionários, produz cerca de
500 quilos de cera por dia, vendidos para Fortaleza. A carnaúba, matériaprima de que se extrai o produto, está, contudo, em extinção no distrito,
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em razão do desmatamento para a construção civil, das queimadas e da
“unha-do-diabo”/”boca-de-leão”, planta trepadeira, de origem africana,
que atinge a copa da carnaúba, desprovendo-a de oxigênio. Tal situação
motivou campanha intitulada “Salve a Carnaúba”, promovida, nos distritos
mais afetados, pelas secretarias de Educação e Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente. Além da preservação, busca estimular seu plantio, agregando sua exploração econômica à agricultura familiar.

Crianças brincando na sede do distrito São João dos Queirozes

Sara Maia / FDR

Califórnia

Distrito de Califórnia

O distrito Califórnia, com 1.429 habitantes, nasceu da fazenda Califórnia, de Miguel Francisco de Queiroz. O fazendeiro doou patrimônio para a
fundação e o funcionamento da Capela de São Francisco, em 1885. Fron-
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teada por um cruzeiro, ela abriga a festa do padroeiro, em 4 de outubro, e
missas mensais, ministradas por padre vindo da sede.
O distrito é dividido entre a “terra do santo”, produto da doação do
patrimônio, e o Assentamento Califórnia, resultado da desapropriação da
fazenda pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra),
em 1986. Suas terras férteis se devem ao fato de o distrito ser banhado
pelo rio Choró.
Além das ruínas da fazenda Califórnia, o cemitério São Francisco é outro importante vestígio da história local. No lugar, estão enterradas pessoas
ilustres da família Queiroz, como Daniel (neto de Miguel Francisco e pai de
Rachel, a escritora) e Raquel (a “Raquelzinha”, bisneta de Miguel, última moradora da sede, prima da escritora), e líderes dos trabalhadores à época da
desapropriação, caso de Egídio Alves de Sousa, ex-presidente da Associação
dos Trabalhadores Livres da Califórnia.
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Cipó dos Anjos

Capela de São Francisco, em Cipó dos Anjos

Cipó dos Anjos, um dos distritos mais populosos de Quixadá, com 5.041
habitantes, fica a 43 quilômetros do distrito sede. Apesar da falta de água
constante, é o maior produtor de grãos do município, especialmente de feijão, ao qual é dedicado um festival, em julho. A apicultura também é desenvolvida no distrito. Outra celebração ocorre em outubro, na Capela de São
Francisco, em homenagem ao padroeiro do distrito.
O nome “Anjos” é derivado de “Ângelo”, família que povoou originalmente a região. Aliás, alguns dos moradores se reconhecem mais pelo nome

87

da comunidade do que pelo nome do distrito onde vivem. Isso ocorre porque
muitos povoados são distantes da sede e têm certa autonomia. É o caso da
comunidade de Boa Água, que tem uma associação própria e um centro de
empreendedorismo têxtil, resultado do Programa de Apoio a Projetos Produtivos, da Secretaria das Cidades. Na associação, nos turnos da tarde e
da noite, mulheres e jovens produzem roupas e fazem cursos; aos jovens,
oferecem-se cursos de serigrafia, música e informática, dentro do programa
Primeiro Passo, da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social.
Também realiza-se no local o reisado de Chico Emílio.
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Várzea da Onça

Distrito de Várzea da Onça

Situado às margens da CE-265, o distrito possui 3.031 habitantes. A origem do seu nome remete à morte de uma onça, por duas mulheres, na várzea de um rio.
Seus moradores se ocupam, alternadamente, na agricultura e nas pedreiras
do distrito, cujo traço paisagístico característico alterna montes de pedra, máquinas trituradoras e grandes valas. Dinamitadas no subsolo, as pedras servem
à construção civil (na forma de britas, por exemplo). Os moradores se organizam em duas associações: Associação Comunitária dos Exploradores de Pedras
da Várzea da Onça e Associação Comunitária dos Pequenos Agricultores.
A vida religiosa acontece na Igreja do Cristo Rei e na Assembleia de Deus.
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Tapuiará

Sede do distrito de Tapuiará

Localizado a 20 quilômetros da sede, o distrito tem 2.746 habitantes, cuja
ocupação predominante é a pesca no açude Pedras Brancas. A atividade gerou um torneio, o Topest, e uma associação. A construção do açude motivou
a transferência da antiga sede, de 1920, para a atual, em 1978. Daí, fala-se
em “Tapuiará Novo” e “Tapuiará Velho``.
A igreja de Santo Antônio de Tapuirá (construída provavelmente em 1909)
acolhe as festa do padroeiro, realizada no dia 13 de junho. É circundada por
uma praça, servindo às vezes de pátio.
Nas proximidades, está a sede da Associação dos Moradores da Comunidade de Tapuiará, onde funciona uma Casa Digital, projeto de inclusão digital, do Instituto Agropolos, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento
Agrário e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, gerido pela comunidade,
com fins de desenvolvimento.

Juá
O distrito de Juá tem 1.396 habitantes e se situa nas margens da CE-060
(Rodovia do Algodão). O distrito leva esse nome porque os boiadeiros que
seguiam de Quixeramobim com destino a Baturité e Fortaleza, no século XIX,
costumavam descansar embaixo dos seus juás. Ao que tudo indica, o trecho
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da antiga estrada é ocupado hoje por dois campos de futebol. Na mata, ao
lado, um juazeiro, cuja base é tomada por um formigueiro, abriga hoje não
mais viajantes, mas futebolistas.
Juá também é conhecido pelo cemitério onde se sepultaram vítimas da
varíola na seca de 1877. Aparentemente, não há mais registros de sepultamento na superfície do terreno, precisando-se de escavações para tanto.
Lápides datadas da época e ossos já foram encontrados ali.
A avicultura é atividade econômica significativa no distrito. Uma das granjas, por exemplo, possui seis galpões espaçados em um grande terreno, com
cerca de três mil galinhas em cada um. Emprega seis granjeiros, que se revezam, durante as 24 horas do dia, no cuidado dos galpões.
A igreja de Nossa Senhora de Santana abriga as festas da padroeira, em
maio e julho. Ao seu lado, constrói-se outra: a primeira se tornará salão paroquial da segunda. No quadrilátero do entorno, casas floridas se destacam.

Sede do distrito de Juá

São Bernardo
Com 1.166 habitantes, o distrito localiza-se a 45 quilômetros da sede.
Destaca-se na produção de leite e carne. Parte do açude Garaúna é utilizada
como criatório de peixes, mediante tanques-rede ou gaiolas. O distrito também vive à base da produção de frutas e hortaliças.
A igreja Bela Vista, inaugurada em 1936 como homenagem a São João
Batista (representada em uma imagem contida em um receptáculo na parede
externa do prédio), sedia as festas dedicadas ao padroeiro no mês de junho.
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Igreja de São João Batista, no distrito de São Bernardo

atividades
1 Qual dos distritos você conhece? Faça uma redação, no seu caderno,
sobre o que viu ou como é a vida das pessoas na localidade.

Poder público
O Brasil vive sob uma democracia representativa. Ou seja, o governo brasileiro é formado por um grupo de representantes, eleitos pela maioria do
povo brasileiro para administrar o país, durante um período de tempo.
A administração pública deve proporcionar à população saúde, educação,
transporte, moradia, saneamento básico, abastecimento d’água, entre outros
serviços, para que ela possa viver bem e com dignidade. Além disso, é papel do
poder público mediar os conflitos e combater as desigualdades sociais, e garantir
que os cidadãos tenham seus direitos assegurados e cumpram seus deveres.
O dinheiro para custear a administração pública vem do pagamento de impostos. Portanto, o acesso a serviços públicos de qualidade é um direito de todos.
A República Federativa do Brasil é divida em 26 estados e um Distrito
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Federal (Brasília é sede do poder federal). Cada estado é dividido em vários
municípios. A administração política brasileira se divide, então, em três esferas: federal, estadual e municipal.
Além disso, na democracia brasileira existem três poderes (executivo, legislativo e judiciário) autônomos, mas que se complementam e se fiscalizam.
O presidente (âmbito federal), os governadores (âmbito estadual) e os
prefeitos (âmbito municipal) exercem o poder executivo. Eles têm como função administrar as finanças, investimentos, serviços, órgãos públicos e executar as leis. Podem também propor novas leis ao poder legislativo.
Os senadores (Senado), deputados federais (Câmara dos Deputados), deputados estaduais (Assembleia Legislativa) e vereadores (Câmara Municipal)
exercem o poder legislativo. É função do poder legislativo representar o povo
diante do poder executivo, além de propor e aprovar novas leis.
O poder judiciário é formado por ministros, desembargadores e juízes,
compondo um grupo de magistrados que tem como função julgar o cumprimento das leis. Para ingressar no poder judiciário, os candidatos devem realizar
concurso público, não havendo eleição para os seus cargos.
O Brasil adota o sistema de eleições diretas. Os nossos representantes são
eleitos pelo povo para representar a população. O mandato de um representante político dura um período de quatro anos, exceto dos senadores, que é
de oito anos. Depois desse período, eles podem ser reeleitos por igual período.
As eleições ocorrem sempre nos anos pares e de forma alternada. São
eleitos no mesmo pleito o presidente (e o vice), governadores (e os vices),
deputados estaduais, federais e senadores. Na eleição seguinte, o prefeito (e
os vices) e os vereadores.

atividades
1 Pesquise no seu distrito as obras realizadas pelo poder público. Identifique
o que pode ser melhorado.
2 Peça ao seu professor que organize uma eleição para representante da
sua turma. Primeiro, os alunos interessados devem formalizar a candidatura
e defender suas propostas em debate. Em seguida, realizem a eleição e a
cerimônia de posse.
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3 Para você, o que é democracia? Pesquise e discuta com seus colegas.

Dados estatísticos sobre a população de Quixadá
Você conhece os dados demográficos de Quixadá, ou seja, o número de
habitantes que compõem o município?
De acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Quixadá está estimada em 80.604 habitantes. A
densidade demográfica é de 39,91 hab/km². Sua população está assim distribuída:
População urbana

População rural

57.485

23.119

Fonte: IBGE

Condições de moradia e transporte da população
A infraestrutura envolve elementos como serviços de água, esgoto, energia elétrica e comunicação. Na área urbana, 86,14% da população possui
serviço de água, enquanto na zona rural apenas 27,77% é beneficiada. O
serviço de esgoto está presente somente na zona urbana, atendendo 14,57%
da população.
Quanto à energia, apenas 25.755 quixadaenses possuem acesso a ela.
Sobre o serviço de telefonia fixa, somente 5.375 habitantes dispõem dele.
Porém, nos dias atuais, muitas pessoas possuem telefones móveis (celulares),
que facilitam a comunicação.
Os bairros e os distritos do município se diferenciam muito. As residências,
por exemplo, apresentam diferentes aspectos, de acordo com a localização e
o perfil social de cada morador.
Nos bairros e distritos mais afastados do centro do distrito-sede, além das
casas serem mais simples, serviços como lazer, acesso a água e esgoto são
mais precários.
É fácil, contudo, encontrarmos sérios problemas de infraestrutura na área
central do município e em suas proximidades: lagoas aterradas, construções
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inadequadas, esgotos a céu aberto, obras inacabadas que causam transtornos
aos moradores e motoristas etc. Quixadá apresenta, em uma dimensão menor,
os mesmos problemas observados em grandes centros urbanos.
O serviço de transporte público é deficiente em Quixadá. Além de mototáxis, existem no município carros de aluguel e caminhões que transportam
as pessoas do centro para os bairros, distritos e até para municípios vizinhos.
Para um município funcionar de forma adequada, é preciso que os órgãos
do poder público (federal, estadual e municipal) trabalhem de forma integrada.

Os meios de transporte são variados no município de Quixadá

atividades
1 Você mora em um bairro da sede ou em um distrito? Escreva, no seu
caderno, sobre os pontos positivos e negativos dele.
2 Quando ocorre problema em algum dos serviços públicos, a quem você
reclama? Demora para ser atendido?
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glossário
Cume - Topo.
Curral eleitoral - Conjunto de eleitores sob o controle de um político.
Depressão - Rebaixamento de terreno.
Elite - Grupo restrito de pessoas que domina alguma esfera da sociedade. Ex: elite econômica, política, intelectual etc.
Habilitação - Tornar alguém apto a exercer alguma função.
Intendente - Forma com que se designava o prefeito, no passado.
Penúria - Miséria.
Sopé - Base.
Vicinal - Próximo, vizinho.
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unidade

4

			 Sociedade e Cultura

A diversidade étnica e
cultural do município
Os quixadaenses, como outros sertanejos, são frutos da mestiçagem do
colonizador com o indígena, nativo, e o negro, trazido da África. Já estudamos
a herança portuguesa, na política, na economia e na cultura. Vamos conhecer
o legado indígena e africano.

Herança nativa
Os nativos que habitavam o território do Brasil foram chamados de “índios” pelos europeus. Porém, os índios não eram um único povo e não tinham um só modo de vida. Havia diversos povos indígenas, cada um com
práticas diferentes de alimentação, religião, moradia, sociabilidade etc.

Os indígenas também falavam diversas línguas. Mas foram divididos
em dois grandes grupos linguísticos: os tapuias e os tupis.
O processo de ocupação das terras indígenas pelos colonizadores europeus foi violento, como vimos na unidade Terra e Trabalho. Apesar da
morte de muitos indígenas, diversos grupos resistiram. Atualmente, é possível encontrar alguns grupos indígenas remanescentes, como mostra o
mapa abaixo:
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A população indígena possuía conhecimentos sobre a natureza e cultivava a terra. Plantavam feijão, milho, algodão, mandioca e vários outros
gêneros alimentícios.
Além disso, utilizavam as plantas para a cura de doenças. As diversas
tribos se relacionavam por meio do escambo (troca de gêneros alimentícios). Conheciam a arte da guerra e também guerreavam entre si.
A cultura indígena continua viva entre nós, pois várias de suas práticas e
conhecimentos estão presentes no nosso dia a dia. Como exemplo, podemos
citar o hábito de dormir em rede, além de palavras do nosso vocabulário, como
o próprio nome "Quixadá".
É possível conhecer mais sobre os indígenas a partir dos registros materiais
que deixaram. Em Quixadá, há seis sítios arqueológicos registrados pelo Iphan,
instituição responsável pela sua proteção. Na encosta da serra dos Macacos
(Juatama), dentre outros, identificaram-se:
• Peças circulares de argila, possivelmente usadas como peso, para rede
de pesca, ou tortual, para preparo de fibra ou tecelagem.
• 61 círculos de pedras, possivelmente túmulos.
• Lascas de sílex, evidenciando o apelo estético, não somente utilitário,
dos objetos produzidos.
• Uma urna vermelha (dentro de um dos círculos de pedra), polida, com
tampa, na qual havia cinza e materiais decompostos, servindo, provavelmente, para o enterro secundário (coletivo) de crianças (indício da crença numa vida após a morte e de diferenciação geracional) ou para guardar alimentos (o polimento e a pintura desta cerâmica levam a acreditar
que a técnica fosse aplicada a objetos utilizados em ocasiões especiais).
O aldeamento, no topo da serra dos Cacos (provável aldeamento de canindés, até 1722; na atual fazenda Ouro Preto, em Juatama), além de fragmentos de cerâmica, círculos de pedra, tortual, vasos e igaçabas, encontraram-se
fragmentos de lâmina de machado picoteada e parte de um quebra-cocos,
ambos em gnaisse. Na base da serra acharam-se vestígios do que parecia ser
uma barragem (na serra da Palma descobriram-se, mais tarde, registros do
aldeamento existido ali, como restos de construções, linhas de madeiras e
pedras trabalhadas).
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Na serra do Magé, na gruta de mesmo nome (na fazenda Magé), descobriuse ossada humana, provavelmente resultado de sepultamento primário (individual), em um círculo de pedra. Também se acharam lascas de quartzo e arenito.

Fique por dentro
A lenda da gruta de Magé
O memorialista João Eudes Costa afirma que a identificação do local
como cemitério indígena é uma pista falsa, criada para esconder o saque,
assassinato e escamoteamento dos restos mortais de pessoas que faziam o
trajeto entre Quixadá e Baturité. Para tanto, baseia-se no relatório do major
Felippe de Araújo Sampaio, oficial de polícia que visitou o local em 1893,
acompanhado de dois estudantes (um de engenharia), atraído pela repercussão da descoberta das ossadas, em 1860, pelo oficial de Justiça Joaquim
Sombra de Azevedo, caçador de mocós. Ele havia comunicado o achado
ao juiz municipal de Quixeramobim, Cordulino Barbosa Cordeiro, que, após
averiguar, pessoalmente, a justeza da informação, comunicou-a ao chefe de
polícia do Estado. A lenda dizia que as ossadas
eram dos índios quixadás. Refugiados na gruta para escapar dos acarapes, seus inimigos no
período colonial, foram
sitiados por eles, morrendo em consequência
do violento cerco.

Uma oficina lítica, denominada “Pedra Riscada”, foi encontrada na
fazenda Fonseca, em Daniel de Queiroz. Ali, localizaram lascas de arenito
e quartzo.
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Desconfia-se que, além do lascamento e polimento das pedras, os nativos fabricavam utensílios com a madeira da caatinga, reconhecida pela
dureza e resistência.
Além desses sítios cerâmicos-líticos, há dois sítios de arte rupestre em Quixadá, localizados e estudados pela antropóloga Marcélia Marques. Na Pedra do
Tanque (fazenda São Francisco), há desenhos de figuras geométricas e mãos
carimbadas. Na Pedra do Corisco (fazenda Urucu, no Monte Alegre), além de
figuras geométricas, existem inscrições zoomorfas (forma de animais), especialmente de répteis. Como esses registros combinam com a tradição rural e
geométrica de arte rupestre, devem ter entre seis e nove mil anos.

Fazenda Magé

A colonização efetiva do rio Sitiá, na primeira metade do século XVIII, obrigou os índios genipapos e canindés a se refugiarem da violência dos colonos.
Encontraram, então, abrigo nos topos das serras, locais de difícil acesso. Os
registros humanos encontrados sugerem que habitavam inicialmente o interior
dos arenitos, usando os inselbergs para as suas pinturas.
Segundo Marcélia Marques, os tarairús, grupo indígena do qual faziam parte
os jenipapos e canindés, eram seminômades, já que as secas os obrigavam a se
deslocar em busca de água. Viviam da pesca, da agricultura (milho, abóbora,
especialmente), da caça (carne de cobra, assada em fornos subterrâneos) e do
extrativismo (mel, raízes: delas, fazia-se um pão e uma bebida, o cauwau).
Ao longo da vida, experenciavam alguns ritos de passagem. Aos sete ou
oito anos, os homens tinham o lábio e a orelha perfurados, enfeitando-os, então, com pedras coloridas. Mais tarde, formavam matrimônio, em festividade
de quatro ou cinco dias, exigindo-se antes, porém, do pretendente, demons-
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trações de força e habilidade, como feitos em batalhas, carregamento de toras
de madeira e sucesso em jogos de guerra.
O pajé administrava os rituais e marcava o cotidiano da tribo, fazendo uso
do incenso de tabaco.

Herança africana
Como vimos na unidade Terra e Trabalho, milhões de africanos foram
trazidos como escravos ao Brasil. Aqui, apesar da condição adversa, os escravos resistiram à escravidão e à dominação de todas as formas que podiam.
Alguns escravos fugiam e se refugiavam em quilombos, que eram lugares
distantes e de difícil acesso. Outros conseguiram comprar sua alforria (liberdade). E, acima de tudo, os escravos buscaram preservar a sua cultura. A
dança da capoeira, além de religiões como o candomblé e a umbanda, são
exemplos da influência da cultura africana no Brasil
No Ceará, existem comunidades que se reconhecem como remanescentes de quilombos, lutando pela propriedade da terra onde vivem.
Cerca de 29 comunidades se autodenominam como remanescentes de quilombos no Ceará. Uma das primeiras a receber o certificado da Fundação Cultural
Palmares foi a comunidade de Conceição dos Caetanos, no município de Tururu.
Em Quixadá, no sítio Veiga, no distrito de Dom Maurício, vive uma comunidade reconhecida como remanescente de quilombo.
Para seu reconhecimento, a comunidade reuniu evidências que fizeram reviver uma memória esquecida:
1. elementos afro da dança de São Gonçalo, tradicional no local;
2. relato do padre Miguel – capelão do Mosteiro Santa Cruz (atual Pousada
São José), pesquisador da serra do Estevão – de que um escravo refugiado, de mesmo nome, teria sido o primeiro morador do local;
3. o hábito dos quilombolas se refugiarem em lugares de difícil acesso,
como serras;
4. o costume dos mais velhos de manter aberturas nos fundos das casas,
recurso comum dos quilombolas para identificar a aproximação de capitães do mato (caçadores de escravos fugidos);
5. o hábito de casar entre parentes.
Encaminhados à Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura,
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esses registros garantiram à comunidade, em 19 de novembro de 2009, a
Certidão de Autodefinição. Ela representa o primeiro passo para a regularização fundiária das 50 famílias arrendatárias do sítio. Os benefícios previstos no
Programa Brasil Quilombola estendem-se à educação, habitação, saúde, saneamento, emprego, renda e iluminação elétrica.
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Fique por dentro
Dança de São Gonçalo
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A dança serve para pagar promessa a São Gonçalo. Inicialmente, a imagem do santo é carregada pelos dançarinos da casa do mestre Joaquim até
o terreiro onde ocorrerá a dança. Joaquim e Osvaldo, seu sobrinho, lideram
a procissão, puxando as ladainhas (o primeiro tocando tambor; o segundo,
violão). Alcançado o terreiro, a dança se inicia: dois partidos (anil e rosado,
em duas fileiras), cada um composto por seis mulheres trajadas de vestido
branco e faixa colorida (azul em um grupo, rosa no outro) e encabeçado por
um dos homens (Joaquim ou Osvaldo), desafiam-se, cantando, entrelaçando-se e prestando reverência ao santo, colocado em uma casinha de madeira (com um cofre em anexo, onde os pagadores de promessas e outros da
assistência depositam suas contribuições) posta sobre uma mesa situada de
frente aos dançarinos.
A dança ocorre em 12 jornadas, programando-se seis pela manhã e seis
pela tarde (além das solicitadas pelos pagadores de promessa).
No intervalo, um almoço comunitário é servido.

A dança de São Gonçalo, no sítio Veiga
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atividades
1 Por que podemos afirmar que a herança de indígenas e africanos é parte
da cultura brasileira?
2 Escolha uma comunidade indígena e uma comunidade quilombola; depois,
pesquise sobre elas. Monte uma exposição, na sua escola, com informações
sobre essas comunidades.
3 Qual é a etnia predominante em sua comunidade, bairro ou distrito?
Pergunte aos seus familiares e vizinhos com qual etnia (pardo, branco,
negro, indígena, amarelo) eles se identificam e por quê.

Lazer e sociabilidade

Até muito recentemente, a maioria dos quixadaenses morava na zona
rural. Antes do auge da produção do algodão, nas décadas de 1950 e 1960,
a população vivia, basicamente, da pecuária. Era natural que esta atividade
orientasse o ritmo da vida no sertão, mesmo daqueles que não estavam diretamente envolvidos com o pastoreio. Além da vaquejada, era comum a
equitação e a cavalhada.
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A equitação consistia em esquipar e bralhar (marcha ligeira e macia) pelas
ruas da vila ou cidade, demonstrando a habilidade do cavaleiro. Na cavalhada, rapazes uniformizados, montados em cavalos enfeitados, competiam, individualmente ou em grupo, em uma pista de corrida, retirando com lança a
argola suspensa. O vencedor entregava a argola a uma dama, que o retribuía
amarrando uma fita na sua lança.

A cavalhada no distrito de São João dos Queirozes

A cavalhada ainda é praticada no distrito São João dos Queirozes, no fim
das tardes de sábado. Carregando uma seta de madeira em uma das mãos,
os praticantes guiam os cavalos em direção a duas argolas suspensas, retiradas
em dois rápidos golpes. Além de ser objeto de apostas, a prática serve como
preparação para as olimpíadas do distrito.
Outra prática comum era a dos trabalhadores das fazendas se reunirem,
à noite, na varanda da casa-grande, para conversar. Inteiravam-se, assim, das
novidades, inclusive daquelas trazidas por visitantes e viajantes hospedados ali.
As crianças brincavam com o cavalo de pau e o “gado de osso” (fazenda em
miniatura, à base de osso, madeira, sabugo de milho e pedra).
A religião norteava o calendário de festividades, na zona rural e urbana,
as mais importantes sendo aquelas dedicadas aos padroeiros do município
e de seus distritos, ocasiões em que se faziam “leilões” para ajudar nas
benfeitorias das igrejas.
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Moças no Jardim Manoel Cândido (atual praça Coronel Nanan), na década de 1930

À medida que o setor comercial superava o agropecuário, os divertimentos
urbanos dominaram: o bondinho do Cedro (puxado por dois burros, funcionou
de 1913 a 1929, fazendo o percurso entre o Açude do Cedro e a Estação Ferroviária), os cinemas (“Brasil” , “Matuto”, “Paroquial”, “ Yara”, “Quixadá”, “13
de Maio” e “São José”), as praças, o futebol (a partir dos anos de 1920, na atual praça José Páscoa e no “Prado Velho”, onde também ocorriam corridas de
cavalo), a peteca (praticada pelas moças nas praças, no fim da tarde), a natação
no Cedro, o carnaval de rua, concursos de beleza (a primeira eleição da rainha
de Quixadá noticiada ocorreu em 1929) etc.
A partir de 1960, com o apogeu do algodão, passou-se a eleger, no dia do
aniversário do município, a “Rainha do Algodão”. Ocorrido no Balneário Cedro Clube (antes, eventos do tipo ocorriam nas salas de casas), o certame era
seletivo para a competição estadual. Esse clube sediava a “Festa do Algodão”,
ao passo que a Associação Atlética Banco do Brasil fazia a “Festa da Pluma”.
No primeiro, ocorriam ainda tertúlias, matinês (domingo) e as “luaradas”, ao
som da banda “Os monólitos”.
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Baile do Dia do Trabalho, no salão da Aliança Artística Proletária de Quixadá, em 1939

A atualidade dos clubes
Os clubes representam ainda
espaço importante de lazer e sociabilidade na sede e nos distritos
de Quixadá. Na sede, a Associação
Atlética Banco do Brasil (AABB) é
palco de esportes como o futebol
society. Nos distritos, pode-se citar
clubes como o Mangueirão, em
Cipó dos Anjos, onde há o “Forró
dos velhos”, e o Pitombeira Sport
Club, em Custódio.

Sara Maia / FDR

Fique por dentro

A população pratica esportes na Associação
Atlética Banco do Brasil

atividades
1 Procure identificar, com os seus pais e avós, outras atividades de lazer
comuns no passado.
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Artistas
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Quixadá tem revelado artistas em várias áreas. Nas artes plásticas, destacaram-se nomes como o escultor Jacinto de Souza (1896-1941), autor do Monumento ao Trabalhador (1922), e de obras sacras em madeira; Alberto Porfírio da
Silva (1926-2009), criador da escultura da escritora Rachel de Queiroz, no Sítio
da Índia, construção de seu trabalho, elevada entre monólitos, onde passava
temporadas e usava a sua imaginação (também era cordelista e repentista); Raimundo Waldizar Viana, autor de quadros retratando o Quixadá antigo (rural e
urbano), feitos com base no preenchimento a óleo dos espaços vazios de fotografias, algumas retratando edificações hoje inexistentes.

Monumento ao Trabalhador, na praça da Estação

Escultura de Rachel de Queiroz, no sítio da Índia

A cidade é conhecida por seus cantadores populares. Mais célebre que
Alberto Porfírio foi Aderaldo Ferreira de Araújo, o “Cego Aderaldo” (18781967), o repentista mais famoso do Nordeste. Analfabeto, ficou cego aos
18 anos, iniciando, então, o trabalho de cantador. Guiado por crianças,
adotadas, apresentava-se em feiras e fazendas. Foi convidado para se apresentar em programas de rádio das mais importantes capitais do país, onde
era recebido por governadores. Na década de 1930, tornou-se exibidor
itinerante de filmes mudos no sertão cearense (Cine Beija-Flor). Veja esta
poesia que ele fez sobre Quixadá:
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Em ti, lindo Quixadá
O meu tempo de menino
Revive como rebenta
O som de um violino
Nos teus encantos tracei
Os lances do meu destino
Teu encanto natural
Bem fundo em meu peito toca,
Como verso, o poeta,
Como no índio, a maloca,
Como em seu ninho de pedra
Descansava a “galinha choca”
O velho Açude do Cedro
Empolga a nossa visão,
Faz reviver um passado
Dos anos que longe vão,
Teus campos de lindas flores
Encantam meu coração.

Estátua de Cego Aderaldo, na rodoviária

(...)

Na literatura, Quixadá projetou escritores
importantes como Rachel de Queiroz e Jáder
de Carvalho. Rachel teve como obra de estreia O Quinze (1930), sobre os efeitos da seca
no sertão. Jáder Moreira de Carvalho (19011985) também escreveu romances sociais,
como Sua Majestade , o Juiz (1962), em que
denunciava, de forma irônica, os desmandos
e a corrupção dos poderosos, tal como o fazia no jornalismo.
Leia a poesia que ele dedicou a Quixadá

Divulgação / Banco de Dados O POVO

(Versos para Quixadá – Cego Aderaldo)

Jáder de Carvalho, escritor e
jornalista

109

Gosto das montanhas, das serranias
que eu vejo de longe liricamente azuis.
Também gosto de rio grande ou pequeno,
principalmente do Sitiá, o rio da minha infância.
Homens, trazei-me penhascos
que me recordem a meninice.
Dai-me, sobretudo, a “Pedra Faladeira”,
a Serra do Estevão
com as orações, as missas e as novenas,
ainda vivas, dos monges beneditinos.
Peço a casinha onde nasci,
o sino que chorava e cantava no antigo convento.
Homens, eu vos peço,
como se pedira tudo no mundo:
oh, dai-me o Quixadá!

Oh, dai-me o Quixadá! – Jáder de Carvalho

atividades
1 Quixadá possuiu inúmeros outros artistas, menos famosos. Descubra
um, na sua localidade, e faça uma breve biografia dele no seu caderno.
2 Leia as poesias do Cego Aderaldo e Jáder de Carvalho e responda:
Quais lembranças eles têm da cidade quando eram meninos? Quais lugares
da cidade eles descrevem nos poemas? E você, quais locais da cidade
considera os mais bonitos?
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Campo e cidade
Sara Maia / FDR

A relação entre o campo e a cidade é bem visível no município de
Quixadá. Isso ocorre porque o fluxo
de pessoas entre esses dois espaços
é constante.
O campo se caracteriza por possuir uma paisagem natural e as pessoas terem um cotidiano ligado ao
trabalho na agricultura, na pecuária
e no extrativismo. Em alguns lugares, não existem serviços como água
encanada, saneamento básico e
energia elétrica.
A cidade se caracteriza pelas
construções de concreto, pavimentação das ruas e pela oferta de
serviços urbanos como bancos, coFeira livre na rua Dr. Eudásio Barroso
mércios variados e especializados,
hospitais, escolas etc. A circulação de pessoas é mais intensa e as atividades
profissionais estão ligadas, principalmente, ao setor secundário e terciário.
Um espaço de encontro do campo com a cidade são as feiras livres. Você
já foi a alguma?
As feiras costumam ocorrer em ruas ou praças da cidade. Nelas, os produtores
(agricultores, pecuaristas e pescadores), artesãos e comerciantes expõem frutas,
verduras, cereais, carnes, peixes e artesanatos para venda.
As feiras ajudam a movimentar a economia local e possibilitam que os
produtores e comerciantes do campo exponham seus produtos diretamente
a quem vai consumi-los na cidade. Pessoas do campo também vão às feiras
para trocar produtos e adquirir o que não é produzido ou encontrado na localidade em que moram.
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atividades
1 Por que as feiras livres são um espaço de interação entre o campo e a
cidade?
2 Quais são as vantagens e desvantagens da vida urbana e da vida rural?
3 Quais atividades econômicas se destacam no campo e na cidade em
Quixadá?

A vida urbana e suas características

Na zona urbana, a vida é agitada. Em busca dos serviços oferecidos, o vaie-vem das pessoas é frenético. Carros, caminhões, bicicletas, motos, carroças
e animais carregando pessoas trafegam nas ruas e avenidas. Há muitas construções, inclusive edifícios. À noite, especialmente, as praças reúnem pessoas
para brincar ou, simplesmente, conversar.
A área urbana sedia serviços públicos e particulares. A prefeitura, com
suas secretarias, a câmara de vereadores, a rodoviária, indústrias, fóruns, cartórios, universidades, escolas, postos de gasolina, hotéis, pousadas, restau-
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rantes, hospitais, clínicas, dentre outros equipamentos, estão, preferencialmente, na zona urbana.

Momento de lazer dos moradores, na Praça da Estação

A vida rural e suas características

À medida que nos afastamos do distrito-sede, observamos que muitos hábitos mudam: o trabalho, o tempo, a forma como as pessoas se relacionam
etc. A área rural, que ocupa boa parte dos distritos de Quixadá, guarda histórias, tradições e valores singulares.
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Na zona rural, os moradores mantêm uma rotina diferente dos habitantes
da zona urbana. O cotidiano gira em torno das casas, das pracinhas, das igrejas
históricas e dos pequenos comércios. O trabalho agrícola e a pecuária prevalecem nos sítios e fazendas.
Lentamente, carroças e animais transportam pessoas e o número de veículos motores é reduzido. As pessoas costumam dormir e acordar mais cedo, e
o silêncio é quebrado apenas pelo movimento dos animais, pela brisa ou pela
conversa rotineira entre os moradores.
A vida é mais simples. As pessoas moram, em sua maioria, distantes
umas das outras. Nos sítios e fazendas, dominam a agricultura (milho, feijão, batata doce etc) e a pecuária (criação de boi, vaca, cabra, ovelha, bode,
entre outros).
Ao contrário da área urbana, o lazer se restringe aos encontros, nos fins
de semana, nas margens dos açudes, nos clubes e nas quadras esportivas das
escolas. Além disso, muitos se reúnem nas rodas de conversa para colocar os
assuntos em dia.
A paisagem rural é diferenciada da paisagem da cidade, prevalecendo a
natureza: a vegetação típica da caatinga, córregos, riachos, rios e açudes.

A paisagem da zona rural é diferente da paisagem da zona urbana

Por vezes, é possível confundir a zona rural com a zona urbana, porque
não se pode determinar com exatidão onde começa uma e termina a outra.
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Atividades como o hábito de criar galinhas e outros pequenos animais no
quintal são mais comuns na zona rural; porém, também podem ser vistos em
casas na zona urbana, sobretudo nos bairros mais periféricos.

Deslocamentos populacionais

Sara Maia / FDR

Você conhece alguém que se mudou de Quixadá ou aqui chegou para morar
recentemente? Muito provavelmente, sim. Ambas migraram. A pessoa que saiu
de sua cidade "emigrou" (emigração) e a que chegou "imigrou" (imigração).
As pessoas se deslocam constantemente de um lugar a outro. Às vezes,
esse trânsito ocorre apenas dentro do próprio município e em seu entorno. Por
exemplo, muitas pessoas de Quixadá trabalham em municípios vizinhos ou se
dirigem à capital, Fortaleza, e a outras cidades, para visitar parentes, passear,
fazer compras, procurar serviços médicos etc. Esse tipo de migração é chamado de "pendular", porque as pessoas não têm intenção definitiva de se mudar.

Terminal rodoviário de Quixadá

Há, no entanto, pessoas que deixam sua cidade natal (onde nasceram) por
períodos longos ou até pela vida inteira. Isso ocorre por vários motivos, mas, de
maneira geral, o que impulsiona uma migração é a busca por melhores empregos, formação educacional e, consequentemente, condições de vida.
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No Brasil, as migrações são recorrentes. Muitos chegam ao Ceará, mas
daqui também partem pessoas para vários outros estados e até mesmo para
outros países. Quando alguém migra do campo para a cidade, ocorre o chamado "êxodo rural".

Fique por dentro
Relato de um quixadaense que migrou para São Paulo

"A sensação, no momento em que eu cheguei em São Paulo, era a sensação que eu estava totalmente perdido. É porque você chega lá, é aquela multidão, aquela correria, aquela loucura dentro do terminal rodoviário,
quando eu vi aquilo, via aquela multidão de gente ali, eu disse: valha meu
Deus, nunca mais que eu vou voltar pra minha terra!
Lá, já mudou a minha rotina. Lá, eu já comecei a trabalhar, já comecei a
pegar num dinheirinho, e outra, o lazer lá era totalmente diferente. Lá, muitos finais de semana, que um colega tava construindo sua casa, a gente se
reunia e ia ajudar a terminar a laje e quando terminava era aquela feijoada,
era bom. Aí ali considerava um lazer, era um trabalho e ao mesmo instante
virava um lazer".
O Sr. Antônio Teixeira migrou com o irmão Gilberto Teixeira em 1985 e
retornou a Quixadá em 1993.
Fonte: Entrevista adaptada, concedida a Vilarin Barbosa. Barbosa, Vilarin. "Bem, eu acho
que São Paulo é..." Representações de cotidiano dos migrantes quixadaenses. (1980-2000).
Caderno do X Encontro de História Oral. Recife, 2010

atividades
1 O que significa migrar?
2 Por que, de maneira geral, as pessoas migram?
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3 O que é êxodo rural?
4 Entreviste uma pessoa que tenha alguma experiência de migração e,
depois, faça uma redação, no seu caderno, sobre a vida dela.

glossário
Arenito - Rocha à base de areia.
Arte rupestre - Sinais feitos em rochas.
Certame - Competição.
Diferenciação geracional - Reconhecimento de fases diferentes da vida
humana.
Esquipar - Levantar, ao mesmo tempo e do mesmo lado, a pata dianteira e a traseira do cavalo.
Gnaisse - Tipo de rocha.
Homônima - Que possui mesmo nome.
Igaçaba - Pote ou urna funerária.
Mocó - Tipo de roedor, parecido com o preá.
Oficina lítica - Local, em rochas fixas, onde se afiavam e poliam instrumentos.
Quilombola - Que vive em quilombo.
Remanescente - Restante, sobrevivente.
Tortual - Disco ou tranca, feita de ferro ou madeira, que possibilita fazer
o giro.
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unidade

5

Patrimônio e Natureza

A palavra patrimônio tem origem no idioma latim e deriva da palavra “pater”, que significa “pai”. Em português, patrimônio é usado tanto para se referir aos bens de uma pessoa, quanto para se referir à herança cultural de um
povo, representada, por exemplo, por uma canção, um brincadeira, o modo de
preparar uma comida ou um monumento.

Patrimônio cultural material
O artigo 216 da Constituição Brasileira cita o seguinte sobre o patrimônio
cultural:

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.”

A distinção entre bens ou referências culturais materiais e imateriais é
mais didática do que real. Todo patrimônio material é também imaterial (e
vice-versa), pois carrega consigo e lhe são atribuídos significados culturais
socialmente compartilhados ou mesmo conflitantes.
O Governo Federal, por meio do Iphan, preserva o patrimônio cultural
brasileiro, utilizando-se do tombamento, do registro e da chancela da paisagem cultural. O que vem a ser, então, o tombamento?
“O tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder Público com o
objetivo de preservar, por intermédio da aplicação de legislação específica, bens
de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo
para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados”
Fonte: Site do Iphan

Os tombamentos federais são inscritos, conforme o artigo 4º do DecretoLei nº 25/37, nos Livros do Tombo, em número de quatro:
• Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: “arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular” e “os monumentos naturais, bem como os sítios
e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que
tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana”.
• Histórico: “coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica”.
• das Belas-Artes: “coisas de arte erudita nacional e estrangeira”.
• das Artes Aplicadas: “obras que se incluírem na categoria das artes aplicadas nacionais e estrangeiras”.
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Os treze conjuntos de monólitos tombados pelo Iphan
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O Iphan inscreveu dois bens quixadaenses no primeiro desses livros. O
primeiro, em 1984, foi o Açude do Cedro. O segundo, em 2004, envolveu
o Conjunto Paisagístico dos Serrotes (13 conjuntos de monólitos). Atualmente, luta-se pela inclusão deste na lista dos Patrimônios da Humanidade, tombados pela Organização das Nações para a Educação, Ciência e a
Cultura (Unesco).

Paisagem com monólitos próxima à sede

O município tombou o Chalé da Pedra e o Museu Jacinto de Sousa. Outras edificações da cidade estão em processo de tombamento pelo município, sob a sugestão do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e
Cultural de Quixadá (Conpaq). São elas: Igreja do Colégio Sagrado Coração
de Jesus, a antiga Maternidade, a Cúria, a Estação Ferroviária, o galpão
da oficina e alojamento da RFFSA. Outros 20 imóveis deverão também ser
tombados.

121

Sara Maia / FDR

Museu Jacinto de Sousa
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Os processos de tombamento geralmente são conflituosos, pois os proprietários dos bens se julgam prejudicados. O poder público também teme comprometer o desenvolvimento local. Ainda que se releve o potencial turístico dos
lugares tombados, na prática é difícil conciliar o desenvolvimento com a preservação. A educação patrimonial é uma das formas de resolver o problema.
Sobre o patrimônio cultural material de Quixadá, cabe ainda informar que
a cidade possui uma biblioteca municipal (Pe. Francisco Clineu Ferreira), um
centro cultural (Rachel de Queiroz) – que abriga anfiteatro, sala de cinema e,
no Chalé da Pedra, o Memorial Rachel de Queiroz – e uma gibiteca.

Crianças na gibiteca
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Fique por dentro
A construção do Açude do Cedro foi marcada por muitas interrupções,
motivadas por questões políticas, ausência de recursos, problemas de
logística, secas e acusações mútuas de seus engenheiros-chefes.
O primeiro projeto do açude – concebido, a mando do imperador, a
partir dos efeitos da seca de 1877-79 – foi finalizado em 1882, por Jules
Revy, chefe da recém-criada Comissão de Açudes e Irrigação (embrião do
Dnocs). Dois anos depois, iniciaram-se os serviços preparatórios da obra.
A proclamação da república, em 1889, adiou o seu começo efetivo.
No ano seguinte, principiou-se a construção, sob novo projeto e direção de Ulrico Mursa. Em 1895, José Bento da Cunha Figueiredo assumiu
a terceira comissão encarregada pela obra. Em 1900, foi formada uma
quarta comissão, dirigida por Bernardo Piquet Carneiro, que finalizou o
açude, em 1906.
Contrariamente ao que se diz, o açude não foi construído por escravos, mas por trabalhadores livres de Quixadá e de outros municípios,
incluindo refugiados das secas.

atividades
1 O que é patrimônio material?
2 Para que servem os tombamentos?
3 Quais bens materiais merecem ser preservados no seu bairro, comunidade
ou distrito? Escreva um texto, no seu caderno, listando as razões, no
qual deve constar a origem, situação atual e significado do bem para os
moradores. Anexe ao texto fotografias ou desenhos do bem material.
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Patrimônio cultural imaterial
Quanto aos bens de natureza imaterial, o Iphan faz inventário deles, inscrevendo-os, então (com base no artigo 1º do decreto 3551, de 4 de agosto de
2000), em um dos quatro Livros de Registro:
“I - Livro de Registro dos saberes, onde serão inscritos conhecimentos e
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas
que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social;
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras,
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas”

Saberes

Mauri Melo / Banco de Dados O POVO

Nenhum bem ou referência cultural imaterial de Quixadá consta nesses
livros, apesar de sua variedade e riqueza. No que se refere aos saberes populares, Quixadá é conhecido por seus mezinheiros e rezadeiras e pelos profetas da
chuva. Os mezinheiros curam seus pacientes com ingredientes à base de ervas,
raízes e sementes, ao passo que as rezadeiras o fazem por meio de orações (na
verdade, eles acumulam as funções). Essas práticas de medicina popular resistiram à urbanização e ao avanço da medicina científica, servindo ao Programa
Saúde da Família, quando de sua implantação no município, em 1993.
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Os saberes populares fazem parte do patrimônio imaterial do município
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Os profetas da chuva preveem a intensidade do inverno por meio da observação dos elementos da natureza (nuvens, animais, plantas etc). Desde 1997,
reúnem-se, no segundo sábado do mês de janeiro, nas margens do Cedro,
para compartilhar suas previsões à comunidade, inclusive a científica (professores universitários, meteorologistas da Fundação Cearense de Metereologia e
Recursos Hídricos – Funceme etc).

Profeta da chuva

Celebrações

Sara Maia / FDR

Várias celebrações ocupam o calendário da cidade. Em janeiro, em uma
prévia do encontro dos profetas, ocorre o “Encanta Quixadá”, reunião de
violeiros, no centro cultural. No dia 6, Dia dos Reis Magos, o reisado da Boa
Água sai pelo distrito Cipó dos Anjos, com os caretas dizendo “relaxos”
(versos irreverentes) que invertem a ordem vigente.

Reisado da Boa Água
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Em fevereiro, além dos quatro dias de Carnaval da Feliz Cidade (no qual
constam apresentações de bandas e blocos carnavalescos, além do desfile de
fantasias) na praça José de Barros, festeja-se a Virgem Maria, ocasião em que
cerca de cinco mil romeiros peregrinam em direção ao Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, no topo da serra do Urucum.

Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão

Em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, acontece o Quixadá Mulher
Feliz Cidade. No mesmo mês, ocorre a corrida (de pedestres e ciclistas) e a cavalgada de São José. Nesta, duas centenas de cavaleiros percorrem o trajeto entre
a praça José de Barros e o distrito Custódio, que tem o santo como padroeiro.
Na capela São José (existente, ao que tudo indica, há mais de 100 anos) ocorrem
as festas dedicadas ao santo, em gratidão pela quadra chuvosa. Por ocasião da
missa campal no dia 20, os festejantes gritam “Viva São José” e tocam no santo.
Em abril, a Sexta-Feira Santa é comemorada com a encenação da Paixão
de Cristo no Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão e no
bairro São João.
No dia 1º de maio, a praça José de Barros é palco das festividades do Dia
do Trabalhador. Após a distribuição de presentes, há um grande show musical.
Em junho, além do Pula Fogueira - festa junina sediada na praça José de
Barros, na qual, por uma semana, quadrilhas competem entre si, barracas oferecem comidas e bebidas típicas, e bandas e cantores se apresentam –, ocorre
também o Festival do Feijão. Realizado em Cipó dos Anjos, para festejar e
agradecer a Deus o sucesso da colheita do grão, nele, há concursos gastronômicos em que o público degusta variado cardápio elaborado a partir do feijão,
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roda de negócios, eleição da rainha do festival, missas, bingos, palestras, apresentação de violeiros e de quadrilhas etc.
Em julho, ocorre o Sertão Esporte e Aventura, competição com várias modalidades de esportes de aventura ou radicais: rappel, voo livre, parapente,
asa delta, arvorismo, escaladas, canoagem, off road indoor, ciclismo, enduro
equestre, mountain bike, bicicross, motocross, quadriciclo etc. Há ainda, para
destacar a cultura local, corrida de jegue e pega-bode.
Neste mês também ocorrem as Olimpíadas do distrito de São João dos
Queirozes. Elas reúnem, desde 1988 (ano da Olimpíada de Seul), no Ginásio
Poliesportivo Fernando Holanda, durante cinco dias, cerca de mil inscritos, de
delegações de municípios como Quixadá, Ibaretama, Ibicuitinga, Ocara e Horizonte. Além de esportes olímpicos tradicionais, inclui aqueles da cultura local,
como a cavalhada, a sinuca e o motocross. Também apresenta competições direcionadas às crianças, como o jogo de bila. Tudo acompanhado de atividades
culturais. As premiações envolvem troféus, medalhas e dinheiro.
No mês de agosto, é realizado, na praça José de Barros, o Quixadá Gospel
Music, com apresentação de bandas do gênero musical. A cidade também
abriga, durante uma semana, no parque Valdir do Couto Dinelly, a Exposição
de Ovinos e Caprinos do Estado do Ceará (Expocece), na qual se exibem e comercializam ovinos, caprinos, máquinas e implementos agrícolas, além de ser
oferecida programação lúdica e cultural.

Jogos de futebol são realizados no Estádio Abilhão
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No dia 27 de outubro comemora-se o aniversário do município, com
grande programação, durante todo o dia: gincana cultural estudantil, competições esportivas (no Ginásio Municipal Governador Gonzaga Mota e no
Estádio Abilhão), passeio ciclístico etc. No encerramento, na praça José de
Barros, apresentações artísticas, entrega das premiações, atendimento de
saúde, narração da história de Quixadá e oferta de brinquedos às crianças.
Em novembro, Quixadá sedia a Feira de Negócios da Região Centro do
Estado. Organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), estimula o comércio das microempresas da região e capacita
os pequenos empreendedores. Também o Meeting Internacional de Voo Livre e o X-Ceará, disputa estadual da categoria. No dia 20, Dia da Consciência
Negra, o Mestre da Cultura Joaquim Roseno anima a dança de São Gonçalo,
no sítio Veiga, no distrito Dom Maurício.
No mês de dezembro, há o Natal Cultural, com a decoração das praças e
ruas do município e apresentação de corais. No período natalino, há também
o pastoril ou as pastorinhas do distrito de Juatama, folguedo cujo tema são
as peripécias vividas pelos três pastores a caminho do estábulo do menino Jesus. O ano termina com o Reveillon Popular, ocasião em que acontece show
de fogos de artíficio no topo da Pedra do Cruzeiro e show musical, na praça
José de Barros.

Topo da Pedra do Cruzeiro
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Formas de expressão
Sobre as formas de expressão, há que se citar a tradicional Banda de
Música Municipal Mestre Nabor Crebillon de Sousa. Criada em 1968, foi
assim denominada em homenagem ao músico e professor da arte pioneiro no município.
Lugares
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Sobre os lugares, cabe mencionar o mercado público; as praças José de
Barros, José Linhares da Páscoa, Coronel Nanan e Nogueira Acioly; as feiras
do Putiú (de animais, às quintas-feiras, no Parque de Exposição João Moisés
Ferreira), da rua Dr. Eudásio Barroso (de frutas e utilidades domésticas, diária)
e a do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar (de frutas, diária);
o santuário de Nossa Senhora da Imaculada Conceição (erguido na serra do
Urucum, em 1995, dirigido pela Comunidade Oásis da Paz); e a Gruta de São
Francisco (originalmente lugar de peregrinação, foi transformada, em 2008,
em centro religioso).

Gruta de São Francisco
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atividades
1 O que é patrimônio imaterial? E quais livros existem para registrá-lo?
2 Na sua localidade, há alguma manifestação cultural imaterial que você
considera importante? Descreva-a

Patrimônio natural e meio ambiente
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Os recursos naturais são bens construídos pela própria natureza. Logo,
apresentam-se na paisagem de forma diferente dos bens criados pelo homem. Assim como o patrimônio cultural, eles são protegidos por leis federais, por diversos fatores.
Um fator é a defesa do meio ambiente. De acordo com a Constituição,
devem ser preservadas as áreas de floresta e as formas vegetais situadas ao
longo dos rios, lagos, lagoas, reservatórios de água (naturais ou artificiais) ou
quaisquer cursos de água, bem como nas nascentes (ainda que intermitentes)
e nos “olhos d’água” naturais (no topo dos montes, montanhas e encostas).
Devem também ser preservadas aquelas áreas cuja vegetação natural se
destina a reduzir os efeitos da erosão dos terrenos, a fixar as dunas, a estabilizar os mangues e a proteger rodovias e ferrovias.

Fazenda Não me deixes, que pertenceu à escritora Rachel de Queiroz
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Igualmente são protegidos exemplares da fauna e da flora ameaçados de
extinção, além dos ambientes necessários para a sobrevivência das populações indígenas e para o bem-estar público.
Outro fator é o valor paisagístico e arqueológico, caso dos inselbergs de
Quixadá. Dessa forma, o decreto estadual nº 26.805, de outubro de 2002,
transformou esses bens naturais (monólitos) em unidade de conservação de
proteção integral.
Além dos monólitos, existe em Quixadá uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Trata-se da fazenda Não me deixes, com 300 hectares, que
pertenceu à escritora Rachel de Queiroz.

Fique por dentro
Monumento Natural Monólitos de Quixadá
"Trata-se de uma unidade de conservação, cujo diploma legal encontra-se em processo de revisão pela Semace (Superintendência Estadual
do Meio Ambiente), considerando que a área relativa ao conjunto de
inselbergs (rochas pré-cambrianas que emergem do solo) de Quixadá já
se encontra, em parte, sob a responsabilidade legal do Iphan (Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), por abrigar sítios arqueológicos em grande parte ainda desconhecidos.
Estão inseridos numa área superior a 200 mil hectares, que começa na
pedra do Muxió, na entrada do município, e termina na Serra das Guaribas, na comunidade Ouro Preto, lugar conhecido como Vale Monumental do Ceará, na estrada que leva à vizinha cidade de Quixeramobim.
O município de Quixadá é um importante pólo de turismo ecológico e
tem sido considerada a capital cearense dos esportes radicais. A proximidade com o Vale Monumental oferece ao visitante um leque de atrativos,
como a prática de montanhismo, trekking, cavalgadas, mountain bike,
moto-cross, paraquedismo e asa delta".
Fonte: Programa Parque Vivo - sispub.oktiva.com.br/oktiva.net/1364/nota/18373, acessado em 25 de novembro de 2011
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atividades
1 Por que o conjunto de monólitos de Quixadá é considerado um patrimônio?

Cuidar e preservar

Ouve-se, diariamente, nos meios de comunicação, sobre os problemas
ambientais enfrentados pelo nosso planeta. Preservar a natureza, planejando
melhor o desenvolvimento (como a produção industrial e o crescimento das
cidades), é missão de todos, o que nos garantirá um planeta sustentável. Para
isso, foram criados importantes documentos, como o Plano Diretor e a Agenda 21, e órgãos, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), que atuam em parceria com as prefeituras e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).
Quem define a proteção dos recursos naturais ou de um bem artificial
é a própria sociedade, organizada em conselhos e entidades não-governamentais, e representada pelas instituições governamentais (municipais,
estaduais e federais).
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Em Quixadá, o órgão competente é a prefeitura do município, especificamente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Há
também um conselho e um núcleo de educação ambiental.
Atualmente, observam-se em Quixadá muitos problemas envolvendo a
sociedade e a natureza: desmatamento, aterro de lagoas, esgoto a céu
aberto, lixo espalhado pela cidade, construções irregulares.
Preservar é diferente de conservar. Preservar é manter intactas as áreas
naturais, de modo que não sofram danos ou destruição. Conservar consiste
em usar de forma racional a natureza garantindo a sua permanência.
Você pode ajudar a preservar e conservar o patrimônio natural de Quixadá, denunciando agressões ao meio ambiente e tomando atitudes como
as que podem ser vistas no quadro abaixo:

Você pode contribuir para melhorar o meio ambiente
1. Carregue sempre uma garrafa de água durável, como as de plástico.
2. Colabore para não sujar a cidade, não jogando lixo nas ruas.
3. Separe corretamente o lixo para reciclagem. A forma mais simples de
fazer essa separação é isolar o lixo seco do molhado.
4. Economize papel. Procure usar os dois lados da folha, fazendo rascunho
com o verso.
5. Não jogue no lixo o que você pode doar. Em vez de jogar fora roupas, livros, móveis e brinquedos, doe para alguém que precisa.
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atividades
1 Quais são os órgãos oficiais que cuidam do meio ambiente?
2 Descreva os cuidados que devemos ter no dia a dia com a nossa cidade.

Degradação ambiental
Como estudamos, o homem sempre precisou da natureza: para sobrevivermos, exploramos quase tudo dela. Você já parou para pensar o quanto
as sociedades já destruíram a natureza? E no município de Quixadá, o que
observamos do meio ambiente? Ele está sendo cuidado devidamente?
Por que não conseguimos mais ver o Sitiá, rio tão importante na história
da ocupação de Quixadá? As lagoas formadas em vários lugares do distritosede, algumas circundando os monólitos, assim como os pequenos riachos
da bacia hidrográfica do Banabuiú, vêm sofrendo a agressão humana.
Quixadá cresceu muito nas últimas décadas. Basta observar os loteamentos no entorno do distrito-sede. A cidade também apresenta, principalmente
em sua área central, muitas obras. Elas são necessárias, mas precisam respeitar o ambiente natural da cidade para o conforto dos moradores. Quixadá
vivencia um processo de verticalização: edifícios, sobretudo no centro, nos
impedem de observar os bens naturais.
As belezas naturais, como os monólitos, estão ameaçadas pelo crescimento urbano. Como exemplo, note a Pedra do Cruzeiro, repleta de antenas
e ladeada de construções.
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O topo da Pedra do Cruzeiro é repleto de antenas
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Na zona rural, as queimadas são comuns. Na época do plantio, terrenos são
queimados com o fim de prepará-los para o cultivo. Essa prática, herdada dos
antepassados, destrói a vegetação nativa, mata os nutrientes do solo e ameaça
os recursos hídricos.
Qual o destino do lixo de Quixadá? Levado para um aterro sanitário (70 toneladas por dia) situado a três quilômetros do centro, não é tratado adequadamente ali, mesmo o local abrigando uma usina de reciclagem. A forma como o
lixo fica exposto provoca muitos problemas ao meio ambiente: arrastado pelo
vento e pelas chuvas, causa doenças e outros problemas. A população que vive
nas proximidades reclama da fumaça (o lixo é queimado) expelida dia e noite.

Aterro sanitário de Quixadá
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Turismo sustentável

Sara Maia / FDR

Você já deve ter ouvido falar da atividade turística. Os turistas viajam por
diversas razões: para conhecer novos lugares e culturas, para fugir das grandes
cidades, à procura de lugares tranquilos, para ficar próximos da natureza etc.
No Brasil, os órgãos federais que cuidam da atividade turística são: a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e o Ministério do Turismo. Em cada estado da federação, existe um órgão que administra esta atividade. No Ceará, é a
Secretaria de Turismo. No município de Quixadá, há a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
Em Quixadá, a Embratur, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) e a
Prefeitura definiram três elementos de exploração turística: os inselbergs, o
Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão e o turismo rural, nas
antigas fazendas do município, como a Magé e a Boa Vista.
Mas como podemos explorar estes tipos de turismo? A Embratur orienta
da seguinte forma.
Nos inselbergs é possível fazer rapel, prática de voo livre, com equipamentos especiais como asa delta e parapente, ou simplesmente observar a paisagem da depressão sertaneja de cima das formações rochosas.
A prática de rapel consiste em descer penhascos, pedras, paredões, cachoeiras etc com o auxílio de corda especial, cinto de segurança e acessórios
específicos, como mosquetões, descedores, luvas e capacetes.

Fazenda Magé
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O voo livre é realizado desde 1989, em um campeonato mundial no município.
Os praticantes de voo livre usam a pista situada na serra do Urucum, onde
está localizado o Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão. O
santuário, além de lugar de peregrinação, oferece uma bela vista da depressão sertaneja.
O santuário recebe visitantes durante todo o ano. Além dos eventos religiosos, o lugar oferece hospedagem, restaurante, loja etc.
Sobre o turismo rural, veja abaixo o que a fazenda Boa Vista pode oferecer aos visitantes:
"O Assentamento Tijuca Boa Vista encontra-se a 17 km da sede do
município de Quixadá. Os principais atrativos são as caminhadas em
duas trilhas interpretadas, passeios a cavalo, de charrete e de carro de
boi, além de banhos de açude, rio e pescaria. Para o visitante ainda são
oferecidos atrativos culturais como as instalações de produção culinária e
artesanato, a cultura artística da população local e as manifestações folclóricas e unidades produtivas. No assentamento, as ações voltadas para
a implementação do turismo solidário buscam fortalecer a agricultura familiar e a economia local, a partir do desenvolvimento rural sustentável.
Os serviços de hospedagem e alimentação são prestados na casa-sede,
transformada em Pousada Rural e Restaurante Regional Comunitário".
Fonte: Ministério do Turismo - www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/downloads_regionalizacao/Catlogo_Mtur_NOVO.pdf,
acessado em 25 de novembro de 2011

atividades
1 A degradação ambiental pode trazer problema para as pessoas?
Explique por quê.
2 Por que o turismo ecológico pode ser importante para o município de
Quixadá?

137

3 Pesquise sobre turismo comunitário e escreva uma carta em que você
convida alguém para se hospedar na sua casa. Conte-lhe quais lugares iria
levá-lo para conhecer e quais atividades vocês iriam fazer.

glossário
Ameríndia - Cultura dos povos que habitavam o continente americano
antes da chegada dos europeus e seus descendentes.
Constituição - Lei fundamental e suprema de um país.
Etnográfico - Descrição de um grupo humano.
Fauna - Conjunto de animais próprios de uma região.
Flora - Conjunto de plantas que crescem em uma região.
Gastronomia - Conhecimentos teóricos e práticos sobre o preparo e
degustação de comidas.
Inventário - Descrição detalhada dos bens culturais de um povo com o
objetivo de conhecê-los e preservá-los.
Meteorologia - Ciência que estuda os fenômenos do tempo.
Ministério da Cultura - É um órgão federal responsável pelo incentivo
e promoção das atividades culturais brasileiras.
Monumento - Prédio ou estrutura construída para exaltar e/ou simbolizar algo ou alguém.
Paisagístico - Que se refere a uma paisagem.
Pedestrianismo - Caminhada.
Peregrinar - Viajar por terras distantes ou acompanhar romaria a lugares santos.
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unidade

Infância, Educação
e Cidadania

6

Cidadania
Ao longo do tempo, os homens conquistaram inúmeros direitos civis, políticos, sociais e culturais. Junto aos deveres, os direitos constituem a cidadania.

Direitos civis
Os direitos civis são os que protegem as pessoas dos abusos do Estado,
envolvendo a defesa da liberdade individual e da vida privada das pessoas.
Como, por exemplo, o direito de ir e vir (se deslocar na cidade, no estado
etc), de crença (religião), de propriedade (adquirir bens como casas, carros
etc), de investigação e julgamento justo (quando se acusa uma pessoa de ter
cometido algum crime).

Sobre esses direitos, lê-se no artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988:
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”.

Direitos políticos
Os direitos políticos dizem respeito à participação política dos indivíduos; ou
seja, ao seu envolvimento nas decisões referentes à administração da vida pública. Englobam, entre outros, o direito ao voto ou de ser votado (candidatar-se
a cargo público), de se organizar em partidos políticos e, mais recentemente,
de propor leis (projetos de iniciativa popular).
Esses direitos se desenvolveram no século XIX, por meio de lutas que exigiam
que o povo também tivessem direitos, pois no passado critérios como o de ter
renda financeira e ser alfabetizado serviam para limitar a participação política
apenas às elites. No artigo 14, assim determina a Constituição Brasileira sobre a
participação popular:
“A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - Plebiscito
II - Referendo
III - Iniciativa popular”

Além de uma Constituição Federal, os cidadãos brasileiros são regidos por
constituições estaduais e leis orgânicas municipais. Ao poder legislativo, cabe
elaborar as leis. Ao poder executivo, aplicar as leis aprovadas. Ao poder judiciário, fiscalizar a sua plena efetivação. É direito dos cidadãos escolher os representantes do poder legislativo e executivo.
A participação política do cidadão não se resume a votar nos seus representantes. O cidadão pode se filiar a um partido político ou ao sindicato de sua
categoria profissional, engajar-se em uma ONG, na associação comunitária de
seu bairro-distrito ou em um dos conselhos das secretarias da prefeitura de
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seu município, onde pode fiscalizar e sugerir políticas públicas. Em Quixadá,
existem conselhos municipais como o da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, do Idoso, da Mulher, de Segurança Alimentar, de Educação, da
Saúde, da Pessoa com Deficiência, do Meio Ambiente e da Cidade.

Direitos sociais
Os direitos sociais são aqueles que asseguram as condições materiais para
o exercício pleno dos direitos civis e políticos. Boa parte das lutas dos trabalhadores no século XX se pautou pela efetivação desses direitos.
Acreditava-se que a igualdade entre os cidadãos existia apenas nas leis,
visto que as desigualdades sociais faziam que os mais ricos fossem mais cidadãos do que os mais pobres. Surgiram, então, direitos de proteção a vida
(destinado à mãe e à criança) e à livre associação profissional (em sindicatos, por exemplo). A Constituição Brasileira de 1988, por exemplo, define,
no 6º artigo:
“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.”
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Fique por dentro
A Secretaria de Desenvolvimento Social
Quixadá dispõe de vários órgãos e secretarias voltados às políticas sociais. Uma secretaria, no entanto, foi formada em 2005 especificamente
para atender àqueles em situação de pobreza. A Secretaria de Desenvolvimento Social – secretaria que abriga boa parte dos conselhos municipais
– possui programas como o de atendimento ao idoso em situação de risco
social, mediante a manutenção de grupos de convivência na Casa da Família (no bairro Campo Velho), no Centro do Idoso (no bairro Putiú) e no
Peti (no bairro São João).

atividades
1 Há um grêmio estudantil em sua escola? Se houver, como ele funciona?
2 Quais os órgãos, governamentais ou civis, existentes no seu bairro ou distrito?
3 O que você entende por cidadania?
4 Você acha que todos os direitos do cidadão são cumpridos? Justifique.
5 Escolha um dos direitos civis, políticos ou sociais e represente-os em um
desenho em uma folha de cartolina. Depois, junte o seu desenho aos de seus
colegas e exponham-nos na escola para que todos conheçam seus direitos.
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Respeito à diversidade étnica e cultural
Desde os anos 1960, novos direitos têm surgido em favor das minorias,
como as étnicas (indígenas, negros etc) e sexuais (mulheres, homossexuais,
etc). Podemos defini-los como “direitos culturais”.
Eles buscam preservar e incentivar a identidade de grupos oprimidos ou
ameaçados de extinção, garantindo o direito à diferença. O artigo 215 da
Constituição Brasileira descreve o tema da seguinte forma:
“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras,
e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.``

Sobre os indígenas, especificamente, o artigo 231 determina:
“São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições,
e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.”

A Fundação Nacional do Índio (Funai) é a instituição federal responsável
pela aplicação da política indigenista no país. Criada em 1967, é ligada ao
Ministério da Justiça.
Por sua vez, o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em 2010, objetiva,
conforme o artigo 1º:
“(...) garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.”

Há diversas instituições dirigidas aos afro-descendentes no Brasil. No
nível federal, além da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, existe a Fundação Cultural Palmares, criada em 1988, vinculada ao
Ministério da Cultura.
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Em favor das mulheres, destaca-se, no nível federal, a Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres. Em Quixadá, a prefeitura dispõe de uma Coordenadoria de Política para Mulheres, fundada em 2008, e um Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher.
Há ainda no município, o Centro de Referência Mulher e Cidadania de
Quixadá. Criado em 2007, como decorrência da Lei Maria da Penha e dos
assustadores níveis de violência cometidos contras as mulheres em Quixadá,
ele disponibiliza assistência social, jurídica e psicológica às vítimas.

atividades
1 Você já presenciou algum ato de discriminação contra alguma minoria? Relate.
2 As minorias étnicas e sociais merecem respeito? Por quê?
3 O que uma pessoa deve fazer quando presenciar outra sendo agredida
verbal ou fisicamente? Discuta esse tema com a sua turma.

Os direitos das crianças

A criança, como todo cidadão, é portadora de direitos e deveres. Sua condição de ser humano em formação garante-lhe proteção especial. Tendo isso
em vista, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou, em novembro de
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1959, a Declaração dos Direitos da Criança. Inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), ela proclamava aos países que criassem leis
baseadas nos seus 10 princípios. Veja um dos trechos do documento:
“(...) a criança, em decorrência de sua imaturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento (...)”.

O Brasil, um dos países que aprovaram o documento, criou o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), em 1990. A seguir, alguns artigos (adaptados) do ECA, contidos no Título I - Das Disposições Preliminares:
“Art. 2º - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Art. 3º - As crianças e adolescentes têm direito a ter todas as oportunidades e facilidades
que lhes garanta o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições
de liberdade e de dignidade.
Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes.
Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.``

Em Quixadá, vários órgãos zelam pela infância e adolescência: secretarias
(como as secretarias de Educação, de Desenvolvimento Social e Participação
Popular, Esporte e Juventude), conselhos municipais (como o da Educação e
o da Criança e do Adolescente), e o Conselho Tutelar.
Formado por cinco membros, eleitos pela comunidade, o Conselho Tutelar defende os direitos das crianças e adolescentes previstos no ECA, por
meio da fiscalização e da sugestão de medidas ao poder público. Cabe destacar ainda o trabalho desenvolvido pela Vara da Infância.
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É direito de toda criança ter acesso à educação de qualidade

Quanto aos portadores de deficiência, a Secretaria de Educação do município dispõe de um Centro de Referência da Inclusão Social da Criança e do Adolescente. Ali, cegos, surdos, autistas e outros deficientes têm apoio pedagógico
e terapêutico, serviço estendido às suas famílias.
Vale apontar, também, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que cuida, no nível federal, dos direitos de crianças, adolescentes, idosos e portadores
de deficiência, entre outros.

atividades
1 Você acredita que as crianças têm seus direitos respeitados em Quixadá?
Justifique.
2 Procure saber quais as dificuldades enfrentadas pelos órgãos de
proteção à criança. Em seguida, relate-as à turma.
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3 Qual dos direitos das crianças e adolescentes citados acima você
considera mais importante? Por quê?
4 Junto com seus colegas, monte uma peça teatral cujo tema é: ´´Os
direitos das crianças e adolescentes devem ser respeitados.``

O trabalho infantil
Um dos problemas enfrentados pelas nações subdesenvolvidas e em desenvolvimento é o do trabalho infantil. Ele impede que a criança tenha educação e
lazer, necessários ao seu desenvolvimento pleno (físico, psíquico, moral e social).
Muitas vezes, a criança trabalhadora, no futuro, tem dificuldades de conseguir
melhores empregos, pela falta de formação.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT), ligada à ONU, sugere aos países-membros que o trabalho seja proibido aos menores de 16 anos. Nos países
subdesenvolvidos é permitido que os maiores de 14 anos trabalhem, mas desde
que estejam apenas na condição de aprendiz, em atividades e horários que lhe
possibilitem uma formação técnica e profissional.
É o caso do Brasil, onde o trabalho infantil é considerado crime, mas se estima que cinco milhões de crianças e jovens trabalhem ilegalmente. Quando se
descobre algum caso de trabalho ilegal de crianças e adolescentes, os patrões
costumam ser punidos. Os governantes também vêm tentando combater o trabalho infantil com programas de geração de renda familiar, bolsas estudantis e
ampliação da jornada escolar.
Há modalidades de trabalho infantil consideradas mais graves, e quem as promove pode ter punição mais rígida. São eles: a exploração da prostituição infantil,
exposição de crianças à pornografia, vender ou traficar menores, submeter menores ao trabalho escravo e maus-tratos.
Em Quixadá, como em outras cidades interioranas, é comum vermos crianças
trabalhando, especialmente na zona rural, seja transportando água, seja tangendo o gado. Na zona urbana, o uso de drogas e a prostituição infantil, infelizmente, podem ser vistos.
Para diminuir esses abusos, além das medidas repressivas, há iniciativas que
buscam formar uma rede de proteção em torno da criança e do adolescente,
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como o Bolsa Família. Criado, em 2003, com base na junção de diversos programas federais (Fome Zero, Bolsa Escola, Cartão Alimentação e Auxílio-Gás), ele
transfere diretamente recursos aos chefes de famílias carentes, exigindo, como
contrapartida, a frequência escolar e a vacinação dos filhos. Havia, em 2010,
10.052 beneficiados em Quixadá.
O programa Primeiro Passo objetiva reintegrar os beneficiados do Bolsa Família no mercado de trabalho, mediante (re)qualificação profissional.
Em Quixadá, a Secretaria de Desenvolvimento Social coordena o programa,
oferecendo cursos voltados à construção civil, como o de pintor de parede,
pedreiro e bombeiro hidráulico.
O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), direcionado às vítimas, entre 7 e 15 anos, do trabalho infantil, de famílias que disponham de
renda de até um quarto do salário mínimo por pessoa, atendia, em 2010, 312
crianças e adolescentes em Quixadá. Além da transferência de renda, o programa acompanha a família beneficiada, fortalecendo os vínculos afetivos.
Para manter as crianças e adolescentes na escola, destaca-se, na Secretaria de Educação do município, o projeto Escola em Tempo Integral,
estruturado em quatro eixos: Leitura e Escrita, Cultura, Educação Ambiental e Esporte. Por meio dele, alunos do Distrito Educacional Dom Maurício
assistem às aulas pela manhã e participam de oficinas pela tarde, turno em
que alternam as atividades entre a direção de um jornal escolar, de uma
rádio escola e de uma horta.
O protagonismo também é incentivado na Agência de Empreendedorismo
Jovem (Agem). Parceria entre a prefeitura e a Petrobras, objetiva promover o
empreendedorismo juvenil, por meio da capacitação e do financiamento de
projetos de jovens entre 16 e 24 anos.

148

Lia de Paula / Banco de Dados O POVO

O trabalho infantil pode ser encontrado também na zona rural

A conscientização contra o trabalho infantil é feito por meio do Programa
de Educação Contra a Exploração da Criança e do Adolescente (Peteca), iniciativa do Ministério Público do Trabalho, da União dos Dirigentes Municipais de
Educação no Ceará (Undime-CE) e da Secretaria de Educação Básica do Estado
(Seduc). Surgido em 2008, o projeto torna as escolas de Ensino Fundamental II
como base de apoio para disseminar o repúdio ao trabalho infantil nas comunidades do entorno, premiando, anualmente, as iniciativas mais bem-sucedidas.
A escola Raimundo Marques de Almeida, do bairro São João, foi premiada em
2010, na categoria Artes Visuais.

atividades
1 Você já presenciou alguma criança trabalhando no seu bairro ou distrito?
Descreva o que observou.
2 Você acha que é importante que a criança e o adolescente se dediquem
ao estudo, e não ao trabalho? Por quê?
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Crianças em situação de risco social

Mauri Melo / Banco de Dados O POVO

Outro problema que preocupa a humanidade são as crianças e jovens
em situação de risco social, que vivem na marginalidade ou no limite dela.
Em Quixadá, a Secretaria de Desenvolvimento Social oferece vários serviços de (res)socialização dos menores. O Polo de Atendimento do Campo
Novo, por exemplo, atende a crianças e adolescentes em situação de risco
social com práticas socioeducativas, esportivas e culturais.

Criança em situação de risco

O SOS Criança/Família, em parceria com o Conselho Tutelar, faz acompanhamento social e familiar das crianças e adolescentes em risco social, desenvolve ações socioeducativas nas ruas, investiga as denúncias de irregularidades
e busca os desaparecidos.
O Consórcio Social da Juventude também é atuante na cidade. Formado
por entidades civis, com o apoio do Ministério do Trabalho, visa facilitar o ingresso do jovem no mercado de trabalho por meio do programa Primeiro Emprego. Em troca de bolsa, os jovens fazem trabalho comunitário. Quixadá foi
a cidade interiorana pioneira na implantação do programa, tendo capacitado
100 jovens em ecoturismo, em 2010.
Dentre as ações preventivas, citamos o Parque Infantil, existente nos distritos
Riacho Verde e Custódio, atendendo cerca de 165 crianças de até 6 anos. Também
a Gibiteca, situada na praça José Marques da Silva (da Estação). Criada em 2006
pela então Secretaria de Educação e Desportos e dispondo de um acervo constituído de doações da própria comunidade, o local é aberto nos fins de semana.
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atividades
1 Existem crianças em situação de risco social em seu bairro ou distrito?
Há algum projeto que as acolha?
2 Qual direito a maioria das crianças que você conhece não possui e
gostaria de possuir?

A educação e as novas tecnologias
Nas últimas décadas, as pessoas têm convivido cada vez mais com aparelhos como computadores, celulares, tablets, televisões digitais e tantos outros
que ampliaram o acesso à informação e à comunicação, mudando bastante
o modo de viver. Observamos, atualmente, as tecnologias fazendo parte do
currículo escolar e da sala de aula.
É muito comum vermos as instituições educacionais adotarem esses recursos tecnológicos para a aprendizagem dos alunos. O acesso à informática
e à internet proporcionam aos alunos o contato com o mundo, ampliando as
oportunidades de pesquisa e acesso ao conhecimento. Tudo isso auxilia no
desenvolvimento intelectual das crianças.
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Além disso, os projetos de inclusão digital, como os que existem no distrito
de Tapuiará, são uma tentativa de proporcionar às pessoas que não possuem
recursos financeiros, ou que moram longe dos centros urbanos, acesso à rede
mundial de computadores.

A educação nos permite conviver com diversos grupos de pessoas

Os investimentos financeiros, públicos e privados, aliados com as novas tecnologias e à ciência, têm contribuído cada vez mais para o benefício da sociedade;
porém, as novas tecnologias trazem novas responsabilidades. O mundo virtual é
um mundo novo, mas ele não é formado só de e-mails, downloads, bytes, sites,
blogs etc. Ele é formado por pessoas. Por isso, as regras sociais da boa convivência,
do respeito e da solidariedade entre as pessoas também são válidas na internet.
É importante fazer bom uso da internet, adquirindo as informações que
são válidas para uma melhor qualidade de vida (educação, saúde, artes, brincadeira) e ignorando aquelas que podem conter preconceitos, violência e
desrespeito. Na internet, também existem pessoas mal intencionadas e é preciso se proteger delas. Do mesmo modo, as suas ações podem ofender ou
prejudicar uma pessoa.
Assim, os novos recursos tecnológicos que dispomos na atualidade, sobretudo aqueles associados à informática, devem ser utilizados com responsabilidade.
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atividades
1 Você já ingressou no mundo virtual? Qual avaliação você faz dele?
2 Entreviste uma pessoa idosa e peça que explique como era a comunicação
e o acesso à informação na época em que ela era jovem.
3 Por que precisamos ter responsabilidade no mundo virtual?

glossário
Inclusão - Integração.
Inviolabilidade - Qualidade do que não pode ser violado, desobedecido.
Plebiscito - Consulta à população sobre a formulação de alguma lei.
Protagonismo - Exercício destacado em uma atividade.
Referendo - Consulta à população sobre validade de lei já formulada.
Sindicato - Organização formada para defender os interesses de algum
grupo profissional.
Tablets - Equipamentos eletrônicos, em forma de tablete, com funções semelhantes às do computador, mas de fácil manuseio e maior
portabilidade
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