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Um passeio por Quixadá
Olá, você sabia que pode aprender História saindo da 

sala de aula e passeando pela cidade onde mora? Este 
encarte que acompanha seu livro didático é um convi-
te para que você, seus amigos e familiares saiam pelas 
ruas, bairros e distritos observando a paisagem natural, 
os prédios e monumentos e conversando com pessoas 
que contam muitas histórias de Quixadá.

Moramos em uma cidade especial que conta com uma 
paisagem urbana e natural exuberante. Em Quixadá, a na-
tureza e as pessoas compartilham o mesmo espaço. Mas, 
com o tempo, a paisagem vai se modificando e os morado-
res da cidade, cada vez mais, interferem nessa paisagem.

Quixadá não é formada apenas de montanhas de ro-
chas. Em torno do município, homens e mulheres cons-
truíram sua história cultural que está inscrita em vários 
dos seus prédios e monumentos que nos dizem como 
as pessoas viviam. Em nossa cidade, a paisagem natural 
é tombada. Isso quer dizer que precisamos preservá-la 
porque elas guardam histórias que informam sobre um 
tempo histórico muito diferente do nosso.

Vamos iniciar um passeio pela nossa cidade, visitar 
o museu, as praças, lugares onde moraram pessoas que 
são importantes para nossa história cultural. Durante 
o passeio, lembre-se de que nada fica para sempre do 
jeito que está. O tempo vai mudando tudo, as pessoas, 
os costumes e, claro, os lugares e suas construções. É 
importante que os prédios e monumentos sejam cuidados 
para que eles continuem contando a nossa história.  Essa 
história ajuda a nos tornarmos cidadãos, que quer dizer 
as pessoas que participam das melhorias para a cidade e 
para a sociedade. Bom passeio!
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EM QUIXADÁ, 
NOSSO PATRIMÔNIO É 

NOSSA PAISAGEM.
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Um dos monólitos mais famosos de Qui-
xadá. Hoje é símbolo da cidade e muitos 
visitantes vêm ao município para conhecer 
o conjunto de monólitos da cidade; entre 
eles, a Pedra da Galinha Choca. A paisagem 
de Quixadá já foi cenário de vários filmes 
que você mesmo deve ter visto. A Pedra da 
Galinha Choca é local de prática de espor-
tes como rapel e escalada.
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Você já deve ter ouvido falar no Cego Aderal-

do, cantador e poeta que morava em Quixadá. 

Ficou cego quando era bem jovem. Tornou-se 

um cantador famoso em todo o Ceará e fora 

dele. A casa dele está sendo conservada pela 

dona Nair, viúva de um dos filhos adotivos do 

Cego Aderaldo, seu Mário. 

Dona Nair recebe os visitantes na sala que 

é rodeada de fotos de Aderaldo. Em toda a 

casa há objetos que pertenceram a ele: a viola, 

a cadeira de balanço no qual ele costuma-

va sentar-se, o relógio grande de parede, o 

chapéu que ele usava. Homens famosos fi-

zeram fotos de Aderaldo, como o viajante 

estrangeiro Chabloz e o artista de Quixadá 

Jacinto de Sousa. 

Ela guarda como quem guarda um tesou-

ro, numa caixinha os ingressos do cinema iti-

nerante de Cego Aderaldo. Chamava-se Cine 

Beija-Flor. Ela conta que Aderaldo e os filhos 

adotivos viajavam pelo sertão levando os fil-

mes para o povo ver. Como ele era cego, os 

meninos assistiam aos filmes e lhe contavam 

a história. Era assim que ele decidia qual fil-

me exibir. Dona Nair fez algumas mudanças 

na casa que, com o tempo, foi ficando dete-

riorada. Na reforma, ela cuidou para que a 

parte interna da casa permanecesse do jeito 

como era quando Aderaldo morava nela. 

O endereço da casa de Cego Aderaldo 

é avenida Plácido Castelo, 2485. É preciso 

marcar as visitas com dona Nair.

Ela guarda como quem guarda um tesou-

CEGO ADERALDO 
É UM DOS PERSONAGENS 
MAIS IMPORTANTES DA 
CULTURA DE QUIXADÁ.
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Na bela casa construída no alto de uma pe-
dra, hoje funciona o Memorial Rachel de 
Queiroz, que faz parte do Centro Cultural 
que também leva o nome da escritora ce-
arense. A casa, conhecida como Chalé da 
Pedra, foi construída pelo industrial Fausto 
Cândido de Alencar em 1910. Hoje, a casa 
pertence à Prefeitura de Quixadá e faz par-
te do Centro Cultural Rachel de Queiroz. O 
memorial foi organizado no ano 2010, quan-

do se comemorou o centenário de nasci-
mento da escritora. 

Ali estão objetos pessoais da escritora 
Rachel de Queiroz, algumas edições dos seus 
romances, além da reprodução do cenário da 
fazenda Não me Deixes, local onde a escrito-
ra morava quando estava em Quixadá.

O chalé funciona das 8 às 12 horas e das 
14 às 17 horas. As visitas das escolas podem 
ser agendadas pelo telefone (88) 3414.4411.

Na bela casa construída no alto de uma pe- do se comemorou o centenário de nasci-
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O Santuário, inaugurado em 11 de fevereiro de 
1995, foi construído na Serra do Urucum, dis-
tante 11 quilômetros do centro de Quixadá. A 
ideia de erguer o santuário foi do bispo dom 
Adélio Tomasin. O local se transformou em 
um lugar de adoração, mas também de visi-
tação pública. Nos fins de semana, muita gente 
frequenta o Santuário. A vista do Santuário é 
uma das mais belas de Quixadá. De lá, é possí-
vel observar a natureza que cerca o município 
com seus monólitos e variedade da vegetação. 

A igreja de Nossa Senhora Imaculada é um 
prédio moderno. Suas linhas são planas. Na 

frente da igreja, uma escultura metálica re-
presenta a santa. No interior do tempo, existe 
uma reprodução da imagem de Nossa Senhora 
Imaculada de vários países da América Latina. 
Vale a pena ver as pequenas esculturas.  

Próximo ao Santuário, existe a Pedra 
dos Ventos, local conhecido em todo o Bra-
sil e em outros países por esportistas que 
praticam voo livre. O cenário da Pedra dos 
Ventos é lindo e todos os anos recebe atle-
tas de vários lugares do país e do mundo 
para participarem de campeonatos.

O SANTUÁRIO É 
UM ESPAÇO DE PRÁ-

TICA RELIGIOSA.
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O ateliê do artista Alberto Porfírio está fin-
cado em uma pedra que ficou conhecida em 
Quixadá como Pedra da Índia, no bairro São 
João. De lá, a vista alcança boa parte do mu-
nicípio. Alberto Porfírio foi violeiro, poeta de 
cordel e escultor. Quando criança, ele apren-
deu a ler nos folhetos escritos pelo cordelista 
Leandro Gomes de Barros. Ajudou a divulgar 
o cordel no Brasil. Era professor em Forta-
leza, mas mantinha em Quixadá um pequeno 
ateliê onde produzia suas esculturas. 

Ele nasceu em Quixadá, em 1926, e  
morreu em 2009, em Fortaleza. A pequena 
casa que funcionava como ateliê ainda está 
lá e pode ser visitada. Ali, ainda estão várias 

obras de escultura produzidas pelo artista, 
além de versos que demonstram seu amor 
pela natureza. Observe, na calçada do ateliê, 
uma escultura de Rachel de Queiroz lendo 
um livro. Pássaros e outros animais foram 
esculpidos por Alberto Porfírio para habitar 
no cenário das pedras que envolvem o ateliê. 
A escultura da índia Iracema, do romance de 
José de Alencar, deu nome à pedra. Vários de 
seus cordéis foram publicados na Holanda, no 
Japão e nos Estados Unidos.

Esta praça leva o nome de um personagem 
que é muito importante para a história de 
Quixadá. José de Barros é conhecido como 
o fundador da cidade. Ele comprou uma fa-
zenda, em 1747, mas só foi morar no local em 
1755. Foi em torno da fazenda Quixadá que a 
cidade se desenvolveu.

O ARTISTA 
ALBERTO PORFÍRIO ERA 
VIOLEIRO, ESCULTOR E 

POETA.

obras de escultura produzidas pelo artista, 
além de versos que demonstram seu amor 
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Hoje, o monólito está praticamente no Centro 
de Quixadá. No passado havia uma lagoa pró-
xima; por isso, era chamada de Pedra Grande 
da Lagoa. Em 1934 é que ganhou o nome de 
Pedra do Cruzeiro, por causa de uma cruz 
que foi posta no alto do monólito.

A história deste açude começou com um 
grande período de seca que atingiu todo o 
Nordeste entre os anos 1877 e 1879 do sé-
culo XIX. Nessa época, o Brasil ainda era uma 
monarquia e o imperador dom Pedro II man-
dou construir o açude para garantir que não 
faltasse água no Ceará. Isso foi em 1880. Mas 
a construção só começou mesmo em 1884 
e alguns escravos trabalharam na obra. A 
construção durou 22 anos. Em 1906, o açu-
de ficou pronto. Nesse tempo, o Brasil já era 
eepública. O açude ainda é um dos maiores 
do Nordeste. Sua barragem só transbordou 
quatro vezes (1924, 1975 e 1986). A última 
vez foi em 1989. O Açude do Cedro está bem 
preservado, suas colunas e desenho mantêm-
se como no original; por isso, ele foi tombado 
pelo Iphan em 1994.

MONÓLITO QUE 
PODE SER ESCALADO, 

MAS COM TODO O
CUIDADO.
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Você já sabe que o patrimônio cultural de um 
município não é formado apenas por prédios, 
monumentos ou paisagens. Existem práticas 
que formam nossa cultura e nos distinguem 
dos outros. Em Quixadá, existem os profetas da 
chuva. Esses homens e mulheres leem a natu-
reza e estimam a chegada ou não do inverno 
ou temporada das chuvas. Eles se reúnem no 
segundo sábado de janeiro e fazem as profe-
cias. O encontro já se tornou uma referência e, a 
cada ano, profetas de vários outros municípios 
participam da festa que acontece desde 1997.

A prática da leitura da natureza é algo 
que passa de pai para filho e filha. Os profe-
tas examinam o comportamento das estrelas, 
dos cupins, das formigas, das plantas, do vento. 
Por exemplo, se as formigas fizerem casa às 
margens de um riacho, é sinal de seca. Se a 
Estrela d’Alva sair do sul para o norte, o inver-
no será bom. Alguns profetas também fazem 
experiências. A profetisa Dona Lourdinha se-
para pedrinhas de sal no segundo semestre do 
ano. Se em dezembro as pedras se desman-
charem totalmente, o inverno será bom.

Hoje, a Capela do Sagrado Coração de Je-
sus é o templo religioso mais antigo de Qui-
xadá. Ele foi construído em 1784 por José 
de Barros. Até hoje estão inscritas em suas 
portas duas datas. São registros do tempo 
da inauguração da capela e da sua ampliação. 
Observe também o relógio.

ESTE É O TEMPLO 
RELIGIOSO MAIS ANTI-

GO DE QUIXADÁ.
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O Museu Jacinto de Sousa, inaugurado em 
1984, funciona em um antigo prédio no Cen-
tro de Quixadá. O imóvel, construído em 1922, 
pertenceu a Raimundo Franklin e guarda pra-
ticamente todas as características originais. 
Observe as bandeirolas das portas e o piso de 
madeira. O nome do museu, Jacinto de Sousa, 
é uma homenagem ao artista de Quixadá. Ele 
era fotógrafo, artista plástico e escultor. 

Antes de começar a visita pelo museu, é 
importante saber que ele guarda objetos que 

falam. No Museu Jacinto de Sousa existem 
1.355 peças que contam histórias muito in-
teressantes sobre a cidade. São objetos que 
pertenceram a famílias de Quixadá e fotos 
pelas quais podemos conhecer pessoas e uma 
paisagem bem diferente da atual.

Existem oito salas no Museu Histórico de 
Quixadá. Na primeira acontecem exposições 
temporárias que ficam em exibição por tempo 
determinado. Nas outras salas, porém, a expo-
sição é permanente, como a que fala do coti-
diano da cidade. Ali, você pode ver objetos do 
tempo em que havia muitas fazendas em Qui-
xadá e que foram construídos por escravos,  
como balanças antigas, máquinas de costura, 
louças de porcelana, lampiões e lamparinas 
usados para iluminar as casas quando ainda 
não havia iluminação por rede elétrica. 

E não deixe de observar um objeto muito 
especial: a primeira máquina de projeção de 
cinema que chegou a Quixadá e que funcionou 
graças à inteligência do senhor Adolfo Lopes. O 
museu fica localizado na Praça José Marques 
da Silva, conhecida como Praça da Estação.
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Esta fazenda era onde morava a escritora 
Rachel de Queiroz. Ela nasceu em Fortaleza, 
mas viveu em Quixadá parte da sua infância. 
Seu pai, Daniel de Queiroz, era juiz de Direito 
e Clotilde era sua mãe. Era muito jovem, tinha 
apenas 19 anos quando escreveu O Quinze, 
romance que tornou Rachel uma escritora 
conhecida em vários lugares do País. Ela co-
meçou a escrever adolescente para os jornais 
de Fortaleza, onde morou até se casar. De-
pois, foi morar no Rio de Janeiro, tornou-se 
uma escritora famosa, mas nunca esqueceu o 
Ceará. Aqui, na fazenda Não me Deixes, Ra-
chel era a dona Rachel, fazendeira. A casa 
dela tem um quarto onde ela escrevia quando 
estava no Ceará. A mesa na sala de jantar é 

grande para receber a família e os amigos. 
Na varanda da casa havia sempre uma rede 
armada. Na cozinha, ainda estão os potes, as 
panelas e, na despensa, ainda estão os baús 
com as roupas da cozinha. Algumas delas, 
a própria Rachel de Queiroz bordou. Essa 
fazenda é um lugar importante para relem-
bramos uma grande escritora brasileira que 
morava no nosso município. 

Parte da fazenda Não me Deixes é uma 
Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
Isso quer dizer que todos os animais e plan-
tas que existirem naquela área serão pre-
servados. Essa foi uma decisão da escritora 
Rachel de Queiroz para manter a paisagem e 
a vida natural na sua fazenda.

Esta fazenda era onde morava a escritora grande para receber a família e os amigos. 

ESTA É A CASA DA 
ESCRITORA RACHEL 

DE QUEIROZ.
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É uma das principais obras do artista Jacinto de Sousa. Jacinto fez o monumento a pedido da Aliança Artística e Proletária de Quixa-dá. A Aliança era formada por um grupo de trabalhadores que lutavam por uma educa-ção que incluísse todos os quixadaenses e por melhores condições para exercerem suas profissões. Eram alfaiates, artesões, artistas, pedreiros. O monumento ficou pronto em 7 de setembro de 1922. Hoje, a obra está na Praça Nogueira Acioly.
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Praça Nogueira Acioly.

ESTE MONUMENTO 
REVELA A LUTA DOS 
TRABALHADORES DO 

CEARÁ.


