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 Agradecemos a todos que contribuíram com 

esta produção, a todos que nos proporcionaram 

informações de grande valor para a escrita deste 

livro e à população do município de Aracati, que 

esteve sempre apta a nos ajudar.

Caro (a) aluno (a),

 

Neste livro, estudaremos com você e seu professor vários as-

pectos históricos e geográfi cos de Aracati. Você vai encontrar 

conteúdos interessantes acompanhados de ilustrações, fotos, 

poemas, reportagens, mapas e curiosos “Fique por dentro”.

Esperamos que você se dedique em descobrir e construir no-

vos conhecimentos sobre a cidade onde mora.

Lendo este livro, poderá perceber muita coisa diferente ao ul-

trapassar as paredes de sala de aula e sair às ruas. Você irá reco-

nhecer o quanto é valioso o patrimônio histórico, artístico e cultu-

ral de Aracati, a sua bela natureza, as histórias dos antepassados e 

o cotidiano das pessoas que vivem no município.

Compartilhe o que você aprender aqui, assim como as suas 

dúvidas, com seu professor, seus colegas, amigos, familiares, vizi-

nhos e todos que convivem com você.

Seja bem-vindo. As autoras





Querido aluno,

Gostaríamos de convidar a todos para realizar uma viagem 

pela história e geografi a do seu município. Temos certeza de que 

ao chegar ao fi nal de cada unidade, poderá ver sua cidade de ma-

neira bem diferente, pois saberá muito mais sobre ela e porque, 

após realizar tantas leituras, inevitavelmente será outra pessoa.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) e a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) 

juntaram esforços para a elaboração deste livro didático que está 

agora em suas mãos. Junto com ele segue o Guia do Aluno, um 

roteiro histórico e cultural do seu município.

O Iphan tem como missão a preservação do patrimônio cul-

tural brasileiro. Contribuir para a ampliação e aprofundamen-

to dos conhecimentos acerca do patrimônio cultural existente, 

bem como a importância de preservá-los é o objetivo do Insti-

tuto. E por isso, convida-o a fazer esta viagem pela história e 

geografi a de seu município.

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará espera com 

este material didático ampliar ainda mais o seu aprendizado por 

meio da leitura e do conhecimento. Ao estudar este livro, você 

estará dando um passo importante para se tornar cidadão plena-

mente envolvido com sua comunidade.

Boa leitura!

Juçara Peixoto da Silva Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Superintendente do Iphan no Ceará Secretária da Educação do Estado do Ceará
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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, grandes enchentes, uma copa do mundo ou as Olimpíadas. 
Assim, a História pode contar tanto sobre a vida de um escravo ou agricultor 
que viveu anos atrás como sobre as ações dos reis, presidentes, generais e 
outras autoridades. 

1
UNIDADE
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Os historiadores são os profi ssionais responsáveis pelo estudo da História. 
Mas quem faz a história somos todos nós. A cada dia, construímos mais uma 
parte. A palavra "história" tem dois sentidos principais. História tanto se re-
fere à vivência do dia a dia e aos eventos ocorridos em sociedade quanto à 
disciplina que pesquisa e analisa esses eventos e os seus signifi cados sociais. 

Neste livro, contaremos um pouco da história de Aracati, pois é muito 
importante que adultos e crianças conheçam como se construiu o município 
onde vivem e a cultura das pessoas que moram nesse lugar. Assim, todos 
passam a se respeitar e a conviver melhor.

1  Explique o que você entendeu por História.

2  Você faz história? Explique ao seu professor e à sua turma.

ATIVIDADESATIVIDADES

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 re-
gistros que fornecem informações sobre o passado. Revistas, jornais, roupas, 
fotografi as, diários, cartas, monumentos, construções, desenhos, pinturas, 
fi lmes e programas de TV, dentre tantos outros, são exemplos de fontes histó-
ricas. Enfi m, a lista é enorme, porque tudo o que foi construído ou registrado 
pelos homens ajuda a entender o modo de agir, pensar e viver.

Em Aracati, existem muitas fontes históricas de grande importância para 
que possamos conhecer a história dos habitantes. Você conhece alguma?

As fontes históricas podem ser de vários tipos. Algumas são ditas ofi ciais, 
porque foram produzidas por instituições representativas da sociedade. As 
mais comuns são os documentos produzidos por órgãos do governo ou auto-
rizados pelo governo. Têm valor legal. Por exemplo: certidões de nascimento 
e de óbito, testamentos, registros de casamentos e atas de reuniões de vere-
adores, deputados, senadores e outros políticos. 
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Outras fontes são consideradas não-ofi -
ciais, pois se referem aos registros produ-

zidos por qualquer pessoa para expressar 
sentimentos, desejos, vontades ou im-
pressões. Por exemplo: cartas e e-mails, 
diários pessoais, pinturas e desenhos, 
fotografi as, cordéis e literatura.

As fontes históricas também po-
dem ser identifi cadas 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). Tam-
bém podem ser objetos (artefatos, fer-

ramentas, móveis, roupas). Ou podem 
ser construções, como prédios, casas, 

estradas ou açudes. 
Se elas não são palpáveis, são chamadas 

de fontes imateriais, como os conhecimentos que 
as pessoas têm. É o caso das formas de comer, rezar, dançar, cantar, festejar, 
curar e é o caso das crenças e valores que as pessoas compartilham entre si. 
Cada sociedade possui seus saberes e modos de fazer, pensar e sentir. Esse 
conjunto é chamado de cultura. As culturas das sociedades humanas guar-
dam informações valiosas para os historiadores, que, graças a elas, podem 
escrever e narrar histórias sobre a existência de cada uma dessas sociedades.

A partir da oralidade (ou seja, do conhecimento que cada pessoa trans-
mite pela fala), nós conhecemos muito da cultura de uma sociedade, prin-
cipalmente dos grupos que não utilizam a escrita ou que fazem pouco uso 
dela. Você pode aprender muito sobre a cultura da sua comunidade, da 
sua escola e do município de Aracati, conversando com as pessoas, princi-
palmente as mais idosas.

Outras fontes são consideradas não-ofi -
ciais, pois se referem aos registros produ-

de fontes imateriais, como os conhecimentos que 
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Outro tipo de fonte utilizado para conhecer as sociedades ágrafas 
(ou seja, que não conheciam a escrita) são as fontes arqueológicas. 
Um exemplo de fonte arqueológica são objetos soterrados (machadi-
nhas, cerâmicas e outros artefatos) e as pinturas rupestres (desenhos 
escritos em rochas).

As pinturas rupestres são registros históricos de grande valor para a humanidade (arqueologia)
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Você sabia que as lembranças também podem ser fonte para conhecer 
o passado e escrever a História? A partir de entrevistas, que são gravadas 
ou fi lmadas, os historiadores recolhem as informações e as impressões de 
uma pessoa sobre a vida dela ou sobre um evento do qual ela participou. 
Esse método de conhecer o passado é chamado de História Oral.

FIQUE POR DENTRO

ATIVIDADESATIVIDADES

1  O que é uma fonte histórica?

2  Qual é a diferença entre os documentos ofi ciais e não-ofi ciais? Discuta 
o tema com a sua turma.

3  Você já viu sua certidão de nascimento? Peça à sua família que mostre a você. 
Nela, existem todas as informações sobre o seu nascimento: nome completo, 
data em que nasceu, nome dos seus pais e sua nacionalidade, por exemplo.

4  Faça uma entrevista com a pessoa mais idosa da sua família ou da rua 
onde você mora. Anote, no seu caderno, todas as suas 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 os momentos de 
festa de que mais se recorda. Escreva uma redação, no seu caderno, sobre 
a história de vida do seu entrevistado e, depois, leia para os seus colegas.
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A contagem do tempo e a História

Observando a posição do Sol, também é possível saber se estamos no 
início da manhã, no horário do meio-dia ou no entardecer. Podemos até ter 
uma ideia de que horas são. Isso ocorre porque, entre o clarear da manhã, o 
escurecer da noite e um novo amanhecer, o planeta Terra, onde vivemos, 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 medi-
das criadas para quantifi car o tempo durante o dia. Elas são fracionadas 
em outras medidas menores.
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24 horas = um dia
1 hora = 60 minutos
1 minuto = 60 segundos

ATIVIDADESATIVIDADES

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  Descreva 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 de planetas do sistema solar.

Os relógios são instrumentos usados para marcar o tempo
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A medição do tempo

Por meio apenas dos sentidos humanos, seria impossível 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 ampulhe-
tas e outros instrumentos artesanais. Se você ainda não sabe ler as horas no 
relógio mecânico ou no digital, peça ao seu professor para ensinar.

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 equiva-
le 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.
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FIQUE POR DENTRO

Um dia tem 24 horas.

Uma semana tem sete dias.

Os dias da semana são: domingo, segunda-feira, 

terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado.

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.
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Essa forma de marcar o tempo em 
dias, semanas e meses é encontrada 
nos calendários. Também é possível 
encontrar, em alguns calendários, in-
formações sobre as fases da Lua ou as 
estações do ano.

Verão, primavera, outono e in-
verno são as estações do ano. Elas 
indicam mudanças no clima, na fl o-
ra e na fauna que interferem na pai-
sagem natural e na vida das pesso-
as. No verão, é mais quente e, no 
inverno, é mais frio. Porém, nem 
todas as estações são perceptíveis 
em Aracati.

As fases da Lua são mais nítidas. A seguir, você aprenderá a olhar para o 
céu à noite e identifi car se a Lua é nova, crescente, cheia ou minguante. Você 
consegue identifi car abaixo cada fase da Lua?

Essa forma de marcar o tempo em 
dias, semanas e meses é encontrada 
nos calendários. Também é possível 
encontrar, em alguns calendários, in-
formações sobre as fases da Lua ou as 
estações do ano.

verno são as estações do ano. Elas 
indicam mudanças no clima, na fl o-
ra e na fauna que interferem na pai-
sagem natural e na vida das pesso-
as. No verão, é mais quente e, no 

em Aracati.
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  Explique para a sua turma o que é o movimento de translação. Conte 
também quantos dias tem um ano e por que ocorrem anos bissextos.

2  Escreva, no seu caderno, todos os dias da semana. Quais atividades 
você costuma fazer em cada um deles?

3  Identifi que no calendário quais são os meses em que você terá aulas 
na escola e quais os meses em que estará de férias.

Datas comemorativas

O seu aniversário, como o de todas as outras pessoas, é comemorado por-
que é um marco da passagem de mais um ano na sua vida desde o seu nascimen-
to. Ou seja, ao longo do ano, existem diversas datas que marcam a passagem do 
tempo na nossa vida e também no lugar onde vivemos. 

Aracati também tem uma data de aniversário, que é 25 de outubro. O ani-
versário da cidade indica que mais um ano se passou desde o momento em que 
se reconheceu sua fundação ou autonomia até os dias atuais. Ao longo desse 
evento, vários acontecimentos se passaram na cidade. Essas datas representam 
a história do lugar e das pessoas que 
nele viveram ou ainda vivem.

As datas comemorativas servem 
para nos lembrar de que existe o 
passado e que nele ocorreram fatos 
que explicam a sociedade em que 
vivemos. Algumas datas comemo-
rativas também estão indicadas nos 
calendários. Geralmente fazem refe-
rências a eventos de tradição religio-
sa cristã, como o nascimento (Natal) 
e a morte (Páscoa) de Jesus Cristo. 

Aracati antigo
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Ou podem se referir a eventos importantes na história política do Brasil, como 
o marco da Independência (7 de setembro) ou a proclamação da República 
(15 de novembro). Normalmente, nessas datas ocorrem feriados. 

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Procure em jornais, revistas ou sites alguma notícia sobre sua cidade 
ou sobre o Brasil no dia do seu primeiro aniversário.

2  Escreva, no seu caderno, o que ocorreu no Natal do ano passado. 
Depois, conte aos seus colegas.

3  Após pesquisar em livros, sites, revistas e jornais, faça um painel com 
recortes de 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: a infância, a adoles-
cência, a vida adulta e a 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 expe-
riências e conhecimentos entre si. Tanto os mais jovens aprendem com as pessoas 
idosas como as pessoas mais idosas aprendem com os mais jovens. E isso vem 
ocorrendo desde que a espécie humana passou a habitar no planeta Terra. 

No passado, os homens se comunicavam a partir de expressões cor-
porais e sons. Porém, há milhares de anos, desenvolveram a escrita e 
passaram a registrar suas ações e pensamentos por meio de um código 
de linguagem que facilitou a comunicação entre as pessoas. Todos os 
registros anteriores e posteriores à invenção da escrita até os dias atuais 
nos contam a história da humanidade. Ou seja, a história dos homens e 
tudo que realizaram.

O que ocorreu antes da invenção da escrita é chamado de pré-história. Po-
rém, não signifi ca que nada ocorria nesse tempo. Pelo contrário, durante mi-
lhões de anos, a espécie humana passou por um processo evolutivo que deixou 
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registros na natureza e no corpo humano. Esse período não foi registrado pela 
escrita humana. Portanto, sociedades chamadas pré-históricas são aquelas que 
não desenvolveram um sistema de escrita conhecido e seus registros são feitos 
por meio de fontes arqueológicas. Nos últimos anos, os estudiosos da História 
promoveram renovações nesse campo de saber e todas as sociedades são con-
sideradas históricas, já que todas tiveram importância para a história da huma-
nidade e deixaram registros de sua passagem no tempo.

Para organizar a história da humanidade, é comum que se construam li-
nhas do tempo. Nela, pode-se marcar acontecimentos ao longo dos séculos, 
décadas e anos. As linhas do tempo tanto podem ser utilizadas para organizar 
as datas dos acontecimentos na vida 
de uma pessoa ou de uma família 
como para fazer referência a aconte-
cimentos 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 o Brasil começou a ser ocupado 
pelos portugueses, no ano de 1500, o mundo estava no século XV. 

12 meses = um ano
10 anos = uma década
10 décadas = um século
10 séculos = 1000 anos = milênio
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Quando houve a abolição dos escravos, no 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, na maioria, nasceram no século XXI. 
Observe a tabela a partir do ano de 1500, que é o ano da chegada dos 
portugueses ao Brasil. A partir dos anos, podemos identifi car a qual sé-
culo cada ano pertence. Para isso, basta identifi car os dois primeiros 
algarismos do ano e somar esse número mais um.
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O resultado da soma corresponderá ao século.

1522 = 15 +1 = 16. Então, essa data pertence ao século XVI.

A capital do nosso estado, que é 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.

Em 2010, houve uma Copa do Mundo de Futebol na África do Sul. 
Vamos calcular o século?

2010 = 20 + 1 = 21. Aconteceu no mesmo século em que estamos: XXI.

Mas, quando os anos terminam em 
00, os séculos a que eles pertencem são 
os mesmos dos dois primeiros números 
dos anos. Quer ver? Confi ra ao lado.

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Construa uma linha do tempo com os principais eventos ocorridos na 
sua vida do seu nascimento até hoje. Escreva no seu caderno.

2  Pergunte para seus pais ou outros familiares um fato importante que 
aconteceu na vida deles, em Aracati ou no mundo, neste século XXI.

3  Faça uma linha do tempo sobre a história da escola onde você estuda 
e depois monte uma exposição sobre essa história com seus colegas. 

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 de 2000 – século XX
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Aracati ontem e hoje

Ao percorrer as ruas de Aracati, você poderá encontrar muitas pistas da 
história do lugar onde vive. Nos nomes das ruas, nos prédios, nas casas, nas 
feiras, nas festas de ruas, na natureza. Em todos esses lugares, é possível cole-
tar muitas informações sobre o passado e o presente da sua cidade. 

Observe que prédios novos se misturam com antigos e áreas que antes 
eram desocupadas passam a ter casas. Além disso, novas lojas e comércios 
surgem constantemente.

Aracati também muda ao longo do tempo; perceba as mudanças na Igreja Matriz
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Enfim, a cidade é dinâmica; ou seja, muda constantemente. Muita coisa mu-
dou na cidade de Aracati, como as roupas, os carros, a cor dos prédios e a arqui-
tetura das casas. Mas outras continuaram. E a história é assim, feita da convivên-
cia de mudanças e de permanências. 

 Por que estudar Geografia

Já sabemos porque estudamos História, agora vamos aprender sobra a im-
portância de estudarmos Geografia.

Para entendermos o lugar em que vivemos, é preciso observar os elementos 
naturais tais como a água, o solo, o ar, as rochas, a vegetação e a fauna. Por isso, 
os geógrafos estudam a relação do homem com a natureza.

O espaço geográfico é a natureza alterada pela ação humana ao longo do 
tempo. Portanto, o espaço geográfico é formado tanto pela composição dos 
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elementos da natureza como pelas intervenções causadas pelos homens na pai-
sagem. A Geografia estuda o espaço geográfico nas suas mais variadas formas.

A Geografia Física teve no estudo da natureza e dos seus elementos na-
turais seu foco de estudo. A Geografia Humana concentrou seus estudos na 
relação do homem em sociedade, que compreendia as formas de trabalho, 
moradia, as atividades econômicas, políticas e culturais. Por muito tempo 
durou o pensamento da Geografia Física independente da Geografia Huma-
na. Nos dias atuais, os dois estudos se completam e é possível estudarmos as 
interferências do homem na natureza e o papel fundamental que a natureza 
tem nas nossas vidas. Neste livro, você irá aprender como essas relações se 
desenvolveram ao longo do tempo no espaço geográfico de Aracati.

Além disso, vai entender como a ação humana interfere no relevo, no clima, 
na vegetação, no solo e na hidrografia, podendo alterar, comprometer ou mesmo 
melhorar a qualidade de vida das pessoas e da natureza. A partir dessa relação que 
mantemos com a natureza, inclusive de modificá-la, podemos perceber as altera-
ções ocorridas na paisagem. No Ceará, identificamos três grandes paisagens: lito-
ral, serra e sertão. Estudaremos a importância econômica, social e ambiental que 
Aracati desempenha hoje dentro do estado do Ceará e no Brasil, as suas paisagens 
e o seu espaço geográfico.

A geografia estuda a paisagem natural, as mudanças ocorridas e as pessoas que vivem no lugar
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  Observe o lugar onde você mora. Perceba quais elementos naturais 
estão próximos à sua casa. Descreva-os aos seus colegas.

2  Qual é a paisagem que mais chama a sua atenção?

3  Escreva, no seu caderno, o que você entende por Geografi a.

Onde está Aracati
A cidade de Aracati está localizada no litoral leste do estado do Ceará, apro-

ximadamente a 148 quilômetros de distância de Fortaleza. Faz limites com os 
municípios de Beberibe, Fortim, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana e Palhano. Aracati 
também se encontra com parte do estado do Rio Grande do Norte. 

Aracati tem uma área de 1.229,19 quilômetros quadrados (km²). O clima 
do município é considerado tropical quente semiárido brando. As chuvas 
concentram-se, normalmente, nos quatro primeiros meses do ano. Além da 
sede, o município tem seis distritos. São eles: Barreira dos Vianas, Cabreiro, 
Córrego dos Fernandes, Jirau, Mata Fresca e Santa Teresa.

Veja no mapa onde está localizada Aracati. O mapa nos ajuda a localizar 
qualquer ponto no globo terrestre. 
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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 muito importantes para as escolas, as prefeituras, as agências 
de turismo e para qualquer pessoa que queira se localizar melhor.

Praça da Independência é um dos locais públicos de Aracati

Ro
m

ár
io

 C
ar

ne
iro

 / 
FD

R

No estudo da geografia, os mapas são úteis e vão ajudar você a conhecer 
melhor o município em que vive. A ciência que visa desenvolver conhecimen-
tos e técnicas para construir, difundir e analisar mapas é chamada cartografia. 
Ela surgiu há muito tempo e servia de referência aos navegantes que precisa-
vam das informações para chegar a um destino.
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Observe o mapa do estado do Ceará. São 184 municípios no total. As 
linhas que separam cada município são chamadas de limites. Encontre o mu-
nicípio de Aracati e veja que outros municípios estão próximos. Identifique 
também aqueles que estão mais longe de Aracati. Quais você já visitou?
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  O que a geografi a estuda? E o que é espaço geográfi co?

2  Para que servem os mapas?

3  Escolha um dos municípios representados no mapa do estado do Ceará 
e pesquise sobre ele.

4  A partir da leitura do mapa do Ceará, liste todos os municípios do 
estado que estão no litoral, ou seja, que são banhados por mar.

Leitura e interpretação dos mapas

Cada mapa apresenta muitas informações. Para diferenciar todas elas, 
foram criados símbolos gráfi cos, como fi guras, desenhos, cores, números, 
pontos ou linhas, que representam melhor os elementos reais. Os estudio-
sos da cartografi a 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.

Devemos observar os elementos que os mapas trazem. O título explica 
o que será mostrado. A legenda indica o signifi cado dos símbolos usados no 
mapa, como as linhas, os pontos, as cores. Normalmente, a legenda é coloca-
da na parte de baixo do mapa. A fonte, também 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. Eles são colocados, em geral, na parte de cima 
do mapa: norte, sul, leste e oeste. São chamados também de pontos car-
deais. Eles costumam ser abreviados com a primeira letra de cada um em 
maiúsculo. Veja: norte (N), sul (S), leste (L) e oeste (O). Os pontos cardeais 
indicam as principais direções dos lugares e foram criados a partir da ob-
servação do movimento do Sol.
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O leste é também conhecido como nascente, já que mostra a direção 
em que o Sol surge de manhã. O oeste, que também recebe o nome de 
poente, sugere a direção em que o Sol se põe no fi m da tarde. A partir 
desses dois, são marcados o norte e o sul.

Os pontos cardeais não são sufi cientes para nos orientarmos sobre a 
superfície do planeta Terra. Por isso, é necessário utilizarmos também os 
pontos colaterais, que estão entre dois pontos cardeais:

•	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).

Todos esses pontos cardeais e colaterais estão re-
presentados na rosa dos ventos. Tem esse nome, 
porque ela se parece com uma rosa com pétalas 
e foi usada muito tempo atrás pelos navegantes 
para indicar a direção dos ventos.

Todos esses pontos cardeais e colaterais estão re-
presentados na rosa dos ventos. Tem esse nome, 
porque ela se parece com uma rosa com pétalas 
e foi usada muito tempo atrás pelos navegantes 
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A bússola e o GPS são instrumentos usados para orientação
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FIQUE POR DENTRO

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

Escala

Outro elemento que deve ser encontrado nos mapas é a escala. Devemos 
ter o cuidado de saber qual é o tamanho do espaço representado para que ele 
seja bem descrito no mapa. As dimensões de um lugar representado em um 
mapa são apontadas pela escala daquele mapa.

Observe uma fotografi a 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.
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Veja o mapa do Ceará ao lado e pro-
cure a escala dele. Está no canto inferior. 
Pegue uma régua para medir a reta da es-
cala. A reta mede 1 centímetro. Ou seja, 
1 centímetro no mapa corresponde a 93 
quilômetros na superfície da Terra. Assim, 
2 centímetros equivalem a 186 quilôme-
tros. E 3 centímetros correspondem a 279 
quilômetros. Não é interessante?

Vamos relembrar todos os elementos que 
devem estar presentes em um mapa.

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Quais são os pontos cardeais e colaterais?

2  Qual é a referência solar utilizada para defi nir onde é o leste e o oeste em um 
dado lugar?

3  Por que os mapas são dimensionados a partir de uma escala?

4  Construa um mapa, no seu caderno, mostrando o caminho da escola até a 
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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Ampulheta - Instrumento que serve para medir o tempo, com a ajuda da 
areia que escorre de um recipiente para o outro.

Distrito - Divisão administrativa de um município ou cidade.

Eixo - Reta real ou imaginária que atravessa o centro da Terra em torno do 
qual gira.

Escravo - Alguém que é privado da liberdade e que pertence a um dono.

Fósseis - Vestígio registrado em pedras de seres vivos como insetos, plantas 
ou peixes que habitaram a Terra em tempos remotos.

Método - Procedimento, técnica ou meio para atingir um objetivo. Modo 
como se organiza o ensino, a pesquisa e apresentação.

Pinturas rupestres - Representações encontradas em rochas, ilustrando o 
modo de vida dos seres humanos que habitaram uma região específi ca há 
milhares de anos.

Sociedade - Agrupamento de seres que vivem em colaboração mútua. Con-
junto de pessoas que vivem em um determinado período de tempo e lugar, 
seguindo normas comuns. 

Soterrados - Cobertos de terra, areia, escombros.

Tradição - Herança cultural passada oralmente pelas gerações. Conjunto de 
valores morais e espirituais transmitidos de geração a geração.

GLOSSÁRIO



Terra e Trabalho

 Origem e significado do nome Aracati

A vila de Aracati foi criada há bastante tempo, no século XVIII, no ano de 

1748. Porém, não quer dizer que as pessoas só passaram a residir na região 

a partir desse ano. A região de Aracati começou a ser ocupada muito antes 

de 1748. Não há uma data exata para calcularmos o tempo dessa ocupa-

ção, mas acredita-se que há mais ou menos 10 mil anos esse território já era 

habitado por diversas nações indígenas.

O primeiro núcleo habitacional de Aracati chamou-se São José do Porto 

dos Barcos; posteriormente, Cruz das Almas e Santa Cruz do Aracati. Ape-

nas em 11 de abril de 1747, por alvará do rei dom João V, o povoado de 

São José foi elevado à categoria de Vila de Santa Cruz do Porto dos Barcos. 

2
UNIDADE
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Aracati só foi elevada à condição de cidade pela Lei Provincial Nº 244, de 25 
de outubro de 1842. 

O próprio nome Aracati é originário da língua indígena tupi-guarani e é um 
indicativo da presença desses povos na região. Seu signifi cado tem diferentes 
interpretações. Segundo o historiador Raimundo Girão, Aracati signifi ca “bri-
sa que sopra do mar para a terra”. Porém, outra leitura bastante comum é 
a que se baseia na tradução literal das palavras indígenas ara (tempo) e catu 
(bom). Logo, por essa leitura, Aracati signifi ca “bons tempos”. 

Mas esses não são os únicos signifi cados atribuídos à palavra Aracati. Se-
gundo alguns estudiosos, a tradução correta é região de “forte claridade e 
águas mansas” ou vento de “rajada forte” ou de “aragem cheirosa”. E você? 
Conhece outros signifi cados para a palavra Aracati? Se sim, quais?

ATIVIDADESATIVIDADES

1  O que signifi ca a palavra Aracati?

Nações indígenas

Há pouco mais de 500 anos, conquistadores europeus vindos de Portugal, do 
outro lado do oceano Atlântico, chegaram às terras que viriam a chamar de Brasil. 
Aqui, encontraram vários povos; dentre os quais, tupi-guaranis, bororo, paresi, 
kayapó, kaingangguaikurus, aimorés, tupinambás, tremembés, goitacazes, além 
de muitos outros, cujas organizações sociais e práticas culturais eram muito dife-
rentes. Os índios que habitavam o litoral foram os primeiros a ter contato com os 
portugueses colonizadores. 

Os povos que viviam no Brasil já esta-
vam aqui há milhares de anos antes 
da chegada dos portugueses. Eram 
nômades; isto é, não se fi xavam por 
muito tempo no mesmo lugar, pois 
não haviam desenvolvido muito as 
técnicas de plantio e de criação de 
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animais. Por isso, mudavam-se de lugar para lugar, de acordo com a existência de 
recursos naturais disponíveis para a extração, a coleta e a pesca. 

Outra característica desses povos é que também não viam a necessidade de 
guardar grandes quantidades de alimentos e água. Coletavam e caçavam 
apenas a quantidade sufi ciente para se alimentar, fazer seus instrumentos e 
construir suas casas. Se tinham necessidade de mais alimento e água, iam 
buscar na natureza.

Esses povos não constituíram um mesmo país ou uma mesma nação. Vi-
viam em pequenas comunidades formadas a partir de laços de parentesco. 
Estima-se que essas comunidades não ultrapassavam a quantidade de 200 
pessoas. Cada uma delas tinha uma cultura própria. A língua, os hábitos e 
as crenças eram diferentes em cada comunidade. Por isso, costuma-se dizer 
que não havia unidade cultural. 
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Urna funerária indígena, acervo do Museu do Ceará

Dentre as nações indígenas que moraram por muito tempo no território 
chamado Aracati, estão os baiacus, potiguares, tupis e janduins. A maioria 
deles falava a língua tupi e realizava cultos a elementos da natureza.
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A pintura, de Oscar Pereira, em 1922, representa a chegada dos portugueses no Brasil
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Com a chegada dos portugueses, vários confrontos ocorreram, já que 
foi intensa a resistência estabelecida pelos indígenas. Muitos indígenas 
morreram nesses embates; alguns migraram para áreas ainda não con-
quistadas e outros foram submetidos como escravos.

Além das guerras travadas entre portugueses e diferentes povos indígenas, 
outras estratégias garantiram a conquista aos europeus. Dentre elas, uma das 
principais foi a transmissão de doenças. As populações indígenas que habi-
tavam o continente americano não tinham desenvolvido resistência contra 
determinadas bactérias e vírus. Os europeus, percebendo a vulnerabilidade 
dos nativos, criaram formas de transmitir diretamente a doença. Por exemplo, 
presenteando-os com roupas contaminadas. 

Outra importante estratégia de dominação portuguesa foi a miscigena-
ção, ou seja, os portugueses se misturaram com os povos nativos por meio 
de casamentos. Os portugueses se aproximavam das comunidades indígenas, 
estabeleciam com elas relações de amizade e de trocas comerciais e, a partir 
daí, tentavam conquistar a confiança das lideranças. 

Quando conquistavam a amizade dos chefes nativos, os portugueses 
mostravam interesse em casar com as filhas dos líderes indígenas, chama-
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dos de ‘caciques’ ou ‘principais’. Então, conseguiam respeito, confiança e 
posição de comando de dentro das próprias comunidades nativas. 

Índios pitaguaris, no Ceará, em um dos rituais da cultura indígena
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Hoje, oficialmente, em Aracati, não existem comunidades que se reconhe-
cem como remanescentes dos povos indígenas. Mas isso não significa que sua 
presença tenha sido completamente apagada da sociedade aracatiense. 

A presença das diversas nações indígenas que moravam por todo o ter-
ritório do Ceará permanece. Por exemplo, no vocabulário, nos modos de 
morar, de comer, de trabalhar, de curar os doentes, de cantar e dançar, entre 
outros hábitos cotidianos, também está presente a herança indígena. Herança 
que se renova e se mantém viva, pois nas diversas culturas das pessoas que 
vivem no Ceará (seja no litoral ou no sertão, na capital ou no interior) é pos-
sível perceber que os costumes e as tradições indígenas foram repassados de 
pai para filho até os dias atuais. 

Em outros municípios do Ceará, existem várias comunidades que se re-
conhecem como remanescentes indígenas. Veja o mapa:
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  Cite as estratégias de dominação utilizadas pelos portugueses para 
conquistar os territórios ocupados por indígenas.

2  Quais nações indígenas ainda vivem no Ceará e em quais municípios 
elas vivem?

3  Como vivem os índios hoje no Ceará?

4  Escolha uma das comunidades indicadas no mapa e pesquise sobre elas. 
Depois, mostre à sua turma.

Colonização do Ceará

Não é possível determinar com exatidão a data da chegada dos povos 
europeus. O que se sabe é que, no caso do Ceará, a chegada e a fi xação dos 
colonizadores ocorreram no século XVII. Existem três momentos que marcam 
essa chegada e as tentativas de colonização:

•	a	primeira	expedição	aconteceu	no	ano	de	1603	e	foi	liderada	pelo	co-
lonizador português Pero Coelho;

•	a	segunda	expedição,	comandada	por	dois	religiosos	católicos	da	Compa-
nhia de Jesus, os jesuítas padre Luís Figueira e Francisco Pinto, deu-se em 1605;

•	a	terceira	expedição,	datada	de	1611,	foi	conduzida	pelo	colonizador	
Martim Soares Moreno. Ela é considerada o marco fundador ofi cial do esta-
do do Ceará.

Após as sucessivas tentativas de colonização do Brasil, os portugueses 
sentiram necessidade de organizar a exploração das terras recém-conquis-
tadas. Para isso, implantaram o sistema de capitanias hereditárias.
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Martim Soares Moreno consolidou a colonização do Ceará e iniciou a 
ocupação de Aracati. O território de Aracati foi um dos primeiros a serem 
ocupados pelos portugueses. A maioria dos colonizadores que chegaram 
ao Ceará veio de Pernambuco, do Rio Grande do Norte ou da Bahia. Per-
nambuco e Bahia foram as primeiras capitanias a serem exploradas e, por-
tanto, eram as duas maiores e mais ricas. Em ambas, a principal atividade 
econômica era o plantio de cana-de-açúcar.

Em Pernambuco e Bahia, quem não tinha terras e uma grande quan-
tidade de escravos dificilmente conseguia se tornar proprietário de uma 
fazenda ou de engenho de açúcar. Por isso, muitas pessoas decidiram 
arriscar enriquecer em outras capitanias, dedicando-se a atividades eco-
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nômicas variadas. Já que, em algumas regiões de Pernambuco e da Bahia, 
havia a proibição de criar gado, causando a falta de carne bovina na colô-
nia, alguns resolveram migrar para o Ceará para desenvolver a pecuária.

O sistema de capitanias hereditárias foi uma divisão territorial e administra-
tiva implantada pelo reino português para facilitar a ocupação e a coloniza-
ção do Brasil. Como o reino português não possuía muitos recursos, criou 15 
capitanias (lotes de terra) que foram distribuídas a 12 donatários. Eles deve-
riam ocupá-las, protegê-las de invasores e desenvolvê-las economicamente. 
As capitanias eram chamadas de “hereditárias” porque a posse passava de 
pai para fi lho. No entanto, o donatário jamais poderia vendê-las.

Muitos donatários não tomaram posse, pois os riscos e os custos eram 
elevados. Esse foi o caso da capitania do Siará Grande, hoje Ceará. Só veio 
a ser realmente ocupada por portugueses com a expedição de Martim So-
ares Moreno, em 1611.

FIQUE POR DENTRO

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Por que os portugueses vieram colonizar a capitania do Siará Grande?

2  O que você entendeu por capitanias hereditárias? Compartilhe com a 
sua turma.

3  Pesquise mais sobre os motivos que levaram o reino português a criar 
o sistema de capitanias hereditárias na colonização do Brasil.



44

Martim Soares Moreno foi lembrado pelo escritor cearense José 
de Alencar na obra Iracema. No livro, escrito no ano de 1865, José de 
Alencar cria uma linda história de amor entre o conquistador portu-
guês Martim Soares Moreno e a índia Iracema, da tribo dos tabajaras. 

Do amor entre o conquistador branco e a nativa, nasceu Moacir, o 
primeiro cearense. A história tornou-se um dos maiores sucessos da li-
teratura nacional. José de Alencar é conhecido por todo o Brasil. Você 
já leu alguma obra desse escritor cearense?

Quadro Iracema, de José Maria de Medeiros
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FIQUE POR DENTRO

Reação dos nativos

Os portugueses encontraram muitas difi culdades quando chegaram ao 
Brasil. As adversidades naturais eram o clima árido, o solo seco, os ventos e as 
marés que não favoreciam a navegação de cabotagem. Além disso, nas ter-
ras do Ceará, os portugueses não encontraram reservas de metais preciosos 
(ouro e prata), seu principal objetivo.
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Em Pernambuco e na Bahia, os portugueses também não encontraram 
metais e pedras preciosas, mas lá o solo de massapê favorecia o plantio de 
cana-de-açúcar em larga escala. No caso do Ceará, o solo seco e o clima árido 
atrapalhavam as empreitadas que objetivassem a agricultura para exportação. 

Outra adversidade enfrentada pelos portugueses foi a resistência dos indí-
genas, que não aceitaram sem luta serem expulsos de suas terras ou escravi-
zados para que os colonizadores se fixassem. 

A chamada Guerra dos Bárbaros é considerada um dos maiores marcos da 
luta indígena contra a dominação portuguesa. Na verdade, foram vários con-
flitos que aconteceram entre os anos de 1651 e 1704, e os principais envol-
vidos nesses embates foram os indígenas que moravam no sertão, principal-
mente, do Ceará. Os indígenas almejavam, com a guerra, impedir o avanço 
das tropas e colonizadores. 

O resultado dos conflitos foi favorável aos portugueses, que possuíam 
armas mais avançadas e também puderam contar com a ação de soldados 
mercenários, contratados exclusivamente para conter a resistência dos povos 
nativos. Independente do resultado, essa guerra se tornou símbolo da luta 
dos indígenas contra os invasores europeus.

Representação da cultura indígena cearense
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O avanço da colonização: as charqueadas

A produção de açúcar foi a principal atividade econômica do Brasil na pri-
meira fase do período colonial. Como a produção de açúcar era a atividade 
central, não sobrou muito espaço para a criação do gado, que foi sendo des-
locado para o interior. A pecuária foi seguindo o curso de grandes rios, como 
o rio São Francisco, uma vez que eram áreas com bastante água e comida dis-
ponível. Após se estabelecerem pelo interior do Nordeste, os principais locais 
para onde se vendiam os produtos da pecuária eram Pernambuco e Bahia, 
como uma atividade complementar à vida dos engenhos de açúcar.

Mesmo com as adversidades, pouco a pouco, os colonizadores foram con-
seguindo se instalar e fundar fazendas de gado no Ceará. A pecuária foi 
uma das principais atividades econômicas do Brasil. Possibilitou a ocupação 
de uma parte do nosso território.

Com a chegada dos portugueses, começaram a ser fundadas as fazendas de criar gado
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As longas distâncias do Ceará para as outras capitanias era um obstáculo 
à criação de gado. Percorrer essas distâncias com o gado vivo fazia com que 
muitos animais morressem, fugissem ou chegassem magros ao destino final. 
E o criador tinha prejuízos.

O problema só foi solucionado com a descoberta de uma nova técnica de 
conservação da carne que consistia em cortar a carne bovina em pedaços, 
salgá-la e, em seguida, estendê-la ao sol.
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O sal é um excelente conservante natural e existia em abundância no litoral 
de Aracati. Foi o uso da salga da carne que garantiu o sucesso dessa atividade 
que logo se tornou um lucrativo negócio para os criadores de gado no Ceará. 

As fazendas que criavam gado para a salga da carne eram chamadas de 
fazendas de criar ou charqueadas. Muitas ofi cinas de salga da carne fi cavam 
no entorno de Aracati, pois, do seu porto, parte da carne era exportada.

A partir das charqueadas, Aracati se desenvolveu e se tornou um dos prin-
cipais polos econômicos do Ceará. Nas atividades econômicas da região, mui-
tos indígenas foram usados como mão de obra. Muitas vezes, o recrutamento 
do trabalhador indígena era realizado à força. 

Os indígenas e seus descendentes passaram a fazer parte da sociedade 
colonial, assumindo posições subalternas. Apesar de desempenharem impor-
tantes funções na sociedade, eram desvalorizados socialmente tanto por se-
rem indígenas quanto por assumirem trabalhos considerados inferiores.

A carne de charque do Ceará foi muito apreciada nas outras capitanias e 
o negócio só entrou em decadência no fi m do século XVIII, quando os pecu-
aristas do Rio Grande do Sul adotaram a mesma técnica de salga da carne.

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Por que os criadores de gado do Ceará salgavam a carne antes da 
venda? As “charqueadas” foram importantes para o desenvolvimento de 
Aracati? Explique.

2  Pesquise os motivos que levaram à decadência da exportação
de carne de charque no Ceará.



49

A presença africana

Além dos indígenas, povos africanos foram utilizados como mão de obra 
na economia colonial. O tráfico de africanos era feito por comerciantes eu-
ropeus que os traziam como escravos em navios (chamados de negreiros ou 
tumbeiros) da África até o Brasil. Em média, a viagem durava de 30 a 45 dias e 
eram péssimas as condições de vida dos africanos escravizados nestes navios; 
havia pouca água, pouca comida, sempre de péssima qualidade; as condições 
eram sub-humanas. Os africanos, quando chegaram ao Brasil, passaram a 
fazer parte da sociedade na condição de escravos, como uma cultura domi-
nada, impossibilitada de se manifestar livremente.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-de-açúcar, em Pernambuco e na Bahia e, depois, 
nas plantações de café do sul do Brasil.

No Ceará, alguns fazendeiros também compraram escravos, apesar do 
fluxo de escravos africanos em terras cearenses nunca ter sido tão intenso 
quanto foi em outras capitanias.

Os africanos que vieram para o Brasil não eram originários do mesmo 
lugar, apesar de virem do mesmo continente. Isso dificultou a integração 
dos africanos, já que os hábitos e a cultura de um modo geral, bem como 
a língua falada, eram, por vezes, bastante diferentes. Na África, existiam 
vários povos de diferentes culturas e uma imensa variedade étnica. As 
diferenças dos africanos podem ser percebidas nas fisionomias e nos cos-
tumes que cada grupo apresentava. 

A pintura representa diferentes nações africanas, do pintor Debret, século XIX
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Na pintura da página anterior é pos-
sível percebermos alguns grupos étnicos 
de africanos trazidos ao Brasil por con-
ta do tráfi co negreiro. São eles: monjolo, 
mina, moçambique e benguela.

Assim como os indígenas, os afri-
canos também resistiram à escravidão. 
Eles desenvolveram diversas formas de re-
sistência, tais como revoltas, fugas, agres-
são aos feitores e senhores, organização em 
quilombos, compra de alforria, formação de irmandades religiosas, dentre 
outras práticas cotidianas que tinham o intuito de escapar da escravidão e 
melhorar suas condições de trabalho e vida.

No Ceará, existem alguns grupos que ainda hoje buscam o reconheci-
mento como comunidades de remanescentes de quilombos. Os quilombos 
foram formados por grupos de escravos que escapavam do domínio dos 
seus proprietários. 

Algumas comunidades acreditam que a sua ancestralidade se remete aos es-
cravos fugidos e organizados em quilombos e se reconhecem como quilombolas. 

Atualmente cerca de 29 comunidades se denominam como quilombolas 
no Ceará. Uma das últimas a receberem o certifi cado da Fundação Palmares 
foi a comunidade de Córrego de Ubaranas, no município de Aracati.

O mais importante é que os escravos, apesar das condições desumanas 
a que eram submetidos, conseguiram participar ativamente da formação 
da sociedade brasileira e seu legado cultural é presente e reconhecido nos 
dias atuais. Veja o texto abaixo:

Expressão brasileira surgida nos guetos negros há mais de um século 
como forma de protesto às injustiças sociais, a capoeira foi a 14ª expressão 
artística reconhecida como patrimônio imaterial da cultura brasileira por 
decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Fonte: Texto adaptado de “Capoeira é registrada pelo Iphan como patrimônio brasileiro”, publi-
cado pelo jornal O POVO em 15 de julho de 2008.

Na pintura da página anterior é pos-
sível percebermos alguns grupos étnicos 
de africanos trazidos ao Brasil por con-
ta do tráfi co negreiro. São eles: monjolo, 

Eles desenvolveram diversas formas de re-
sistência, tais como revoltas, fugas, agres-
são aos feitores e senhores, organização em 
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  Por que africanos foram trazidos ao Brasil?

2  De quais formas os escravos resistiram à dominação?

3  O que é um quilombo? 

4  Pesquise sobre comunidades quilombolas existentes no Ceará hoje. 

5  Pesquise sobre outras manifestações culturais, com infl uência dos povos 
africanos, que foram reconhecidas como patrimônio imaterial pelo Iphan.

As relações de trabalho em Aracati

Escravos trabalhando no calçamento da rua, quadro do pintor Debret
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Indígenas e africanos eram empregados nas mais diferentes tarefas. 
Aqueles com mais habilidades, geralmente, eram empregados em trabalhos 
artesanais, por exemplo, confecção de roupas, sapatos, mobília para casa, 
instrumentos de trabalho e do lar etc.
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Os escravos, dependendo da situação, podiam até mesmo ser alugados 
ou postos para trabalhar vendendo as mercadorias que sabiam produzir. 
Eram os chamados “escravos de aluguel” e “escravos de ganho”. A maior 
parte dos ganhos obtidos pelos escravos pertencia a seus senhores. 

Havia também escravos que assumiam funções na atividade agrícola e 
na pecuária. 

Como no Ceará a principal atividade econômica durante muito tempo 
foi a pecuária, que dificultava o controle do ir e vir, a maioria dos escravos 
assumia ocupações domésticas como a limpeza da casa, lavagem e engoma 
de roupas, a fabricação de alimentos (doces, manteigas, massas, mingaus 
etc.), cuidados com os filhos do senhor etc. 

Veja abaixo um anúncio de venda de escravos de 8 de julho de 1887, no 
qual as características físicas e as habilidades dos escravos são ressaltadas 
para facilitar a venda. O texto foi adaptado e retirado do livro O Escravo nos 
Anúncios de Jornais Brasileiros do século XIX de Gilberto Freyre. 

“Vende-se 25 escravos e 13 crioulinhos de 12 a 16 anos, todos robustos 

de boa conduta e ótimo serviço, nas melhores condições de saúde e 

aptos a aprender ou desenvolver qualquer ofício.”

Como se vê no anúncio, os trabalhadores escravos eram também mulhe-
res e até mesmo crianças.

A vida dos escravos era muito difícil. Além da falta de liberdade, podiam 
ser castigados. Porém, alguns escravos conseguiram a liberdade, fugindo ou 
negociando com seus proprietários.

Os trabalhos fora das fazendas e das casas de seus donos remuneravam 
os escravos com quantias mensais que, às vezes, eram negociadas com seus 
proprietários em troca da alforria.
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Lavadeiras escravas à beira do rio; quadro do pintor Debret
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Observe algumas das características da sociedade colonial:

A sociedade colonial era patriarcal, ou seja, o prestígio e o poder de 
poucos indivíduos, defi nido a partir de suas posses e propriedades, princi-
palmente terras e escravos, tornava-se central nas relações sociais. Dentro 
de determinada propriedade, havia um senhor a quem todos deviam res-
peito e obediência. Escravos, trabalhadores livres, agregados e o núcleo 
familiar direto (esposa e fi lhos) estavam sujeitos aos mandos dos patriar-
cas, que em raras ocasiões eram mulheres.

No Brasil colonial, a sociedade era rígida, com baixa mobilidade so-
cial; a ideia era que o escravo e seus fi lhos sempre continuassem es-
cravos e os senhores e seu núcleo familiar continuassem a usufruir dos 
privilégios de sempre.

O trabalho manual era muito mal visto nessa sociedade. Era conside-
rado símbolo de inferioridade e de pobreza; e, portanto, era reservado 
aos escravos e homens pobres livres. Ofi cialmente, a escravidão no Brasil 
acabou em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel.

FIQUE POR DENTRO
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  Comente com seus colegas e em seguida escreva em seu caderno como 
era a vida dos escravos que eram explorados no período em que o Brasil era 
colônia dos portugueses. 

O trabalho do vaqueiro

Em Aracati, nas fazendas de criar, os índios, os africanos e seus descen-
dentes foram incorporados à sociedade colonial, exercendo diferentes ocupa-
ções. A mais destacada era a de vaqueiro. Os vaqueiros não eram escravos. 
Recebiam pagamento pelos serviços prestados à fazenda na forma de quarte-
ação. A quarteação era a divisão dos bezerros nascidos ao longo de um ano. 
A cada quatro bezerros nascidos, o quarto era entregue ao vaqueiro; por isso, 
o nome quarteação. O sistema de quarteação garantiu, em alguns casos, uma 
relativa ascensão social dos vaqueiros. Como eles não tinham condições de 
criar os animais recebidos, trocavam ou vendiam os bezerros em feiras ou os 
negociavam com o proprietário das terras onde trabalhavam.

Vaqueiro tangendo uma boiada 
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Dessa forma, os vaqueiros conseguiam adquirir pequenos lotes de terras 
e iniciar pequenas plantações e roçados de alimentos, garantindo a sobrevi-
vência de seus familiares. A função do vaqueiro era administrar as fazendas, 
pois os proprietários também possuíam terras em outras localidades e preci-
savam frequentemente viajar.
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Nos dias de hoje, os vaqueiros ainda podem ser vistos tangendo ani-
mais nas fazendas do Ceará; porém, é possível observar algumas diferen-
ças nessa atividade. Há o vaqueiro tradicional, que usa gibão e chapéu de 
couro e vive montado no cavalo. Mas existe também outro vaqueiro, com 
estilo mais moderno. Em vez do cavalo, ele trabalha usando uma moto. No 
lugar do chapéu de couro, usa boné. Além disso, as relações de trabalho 
mudaram e os vaqueiros hoje, muitas vezes, são assalariados como outros 
trabalhadores do campo. 

As pessoas que moravam nas fazendas podiam ser divididas basica-
mente em dois grandes grupos:

•	o	primeiro	grupo	era	formado	por	portugueses	ou	seus	descendentes.
Eram ricos. Possuíam terras e escravos. Os homens podiam ter funções po-
líticas e religiosas locais, como juízes, ouvidores, militares, padres ou bispos. 
Ficavam encarregados da administração de suas terras. As mulheres cui-
davam da casa e dos fi lhos, especialmente as fi lhas, que desde cedo eram 
formadas para serem boas esposas e mães. Aprendiam a bordar, cantar, ler 
e escrever. As mulheres que não se casavam terminavam suas vidas como 
auxiliares das irmãs que haviam casado e tido fi lhos ou se tornavam freiras.

•	o	segundo	grupo	era	formado	pelos	trabalhadores.	Havia	negros	
escravos e negros libertos, portugueses brancos pobres e mestiços de 
todo tipo: fi lhos de negros com brancos, de brancos com índios e de ín-
dios com negros. Este grupo pode ser subdividido em dois: o grupo dos 
trabalhadores livres e o grupo dos trabalhadores escravos. Os trabalha-
dores livres se ocupavam em funções como vaqueiros, artesãos, vende-
dores, tropeiros. Nesse grupo, também havia mulheres livres (a maioria 
era esposa de vaqueiros, artesãos e tropeiros) e eram responsáveis pelo 
cuidado da casa e dos fi lhos. 

FIQUE POR DENTRO
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  Como alguns escravos conseguiam comprar sua alforria? 

2  Qual era o trabalho do vaqueiro no período colonial? Cite mudanças 
na atividade dos vaqueiros ontem e hoje. 

3  Como era visto o trabalho manual na sociedade colonial?

4  Homens e mulheres tinham funções diferentes na sociedade colonial? 
Justifi que sua resposta. 

Leia o trecho da poesia de Patativa do Assaré sobre a atividade do vaqueiro. 

Eu venho dêrne menino, 
Dêrne munto pequenino, 
Cumprindo o belo destino 
Que me deu Nosso Senhô. 
Eu nasci pra sê vaquêro, 
Sou o mais feliz brasilêro, 
Eu não invejo dinhêro, 
Nem diproma de dotô.

Vivo do currá pro mato, 
Sou correto e munto izato, 
Por farta de zelo e trato 
Nunca um bezerro morreu. 

Se arguém me vê trabaiando, 
A bezerrama curando, 
Dá pra fi cá maginando 
Que o dono do gado é eu.

O dote de sê vaquêro, 
Resorvido marruêro, 
Querido dos fazendêro 
Do sertão do Ceará. 
Não perciso maió gozo, 
Sou sertanejo ditoso, 
O meu aboio sodoso 
Faz quem tem amô chorá.

O vaqueiro 

5  Você percebeu que Patativa do Assaré não escreve conforme a norma 
culta da língua portuguesa? Identifi que no texto quatro palavras que seguem 
essa lógica. O vaqueiro de Patativa do Assaré está feliz com o trabalho?
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Festa nas fazendas

Nas fazendas de gado, havia muita festa e muita comemoração. A maio-
ria era de caráter religioso, organizada pela Igreja Católica. Eram quermes-
ses, procissões, novenários, serestas. Uma das mais importantes era a famo-
sa Festa da Apartação. Era realizada em comemoração aos nascimentos de 
bezerros. Na ocasião, o gado era marcado com a letra inicial do proprietário. 
Era nessa festa em que ocorria a separação dos bezerros do patrão e dos 
bezerros do vaqueiro. Cada um era marcado a ferro. 

As vaquejadas são uma herança das antigas festas de apartação
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As festas de vaquejadas, que ainda hoje acontecem em várias cidades do 
Ceará, é uma herança das antigas festas de apartação. Havia muitas outras 
festas. Nascimentos de filhos, netos e bisnetos, batismos, casamentos, chega-
das de padres e bispos na região, Páscoa, Natal, dias de santos e até mesmo 
os enterros eram motivos para celebrações que, geralmente, envolviam muita 
comida e bebida para todos da fazenda. Os proprietários não economizavam 
dinheiro nos festejos. Quanto maior fosse a festa, mais o dono da fazenda se 
afirmava como um rico fazendeiro da localidade.
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ATIVIDADESATIVIDADES

Leia com atenção o trecho:

“Nas cidades, nas fazendas do interior e nos engenhos, formavam-se várias 

bandas de escravos músicos. Quando aparecia um escravo músico em Aracati 

ou no Forte (Fortaleza), ele formava uma banda de música para acompanhá-lo. 

Logo, eram vistos escravos tocando charamelas, trompas, caixas e outros instru-

mentos. Essas bandas além de servirem de divertimento na zona rural, pois eram 

os únicos conjuntos chamados para animar as festas religiosas na colônia.“

Fonte: adaptado de MOURA, Clóvis. Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. São Paulo: 
USP, 2004. p. 61.

1  Como você imagina que era uma festa no período colonial? Faça, junto 
com seu professor e colegas, uma música ou paródia musical que retrate 
essas festas. Cante e dance!

Missões e irmandades religiosas

A Igreja Católica teve papel fundamental para o sucesso da colonização 
do Brasil. Desde as primeiras tentativas de ocupação da terra, missionários 
religiosos estiveram junto com os colonizadores.
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Com o tempo, os padres da Ordem de Jesus (jesuítas) organizaram mis-
sões religiosas e formaram aldeamentos para agrupar os indígenas. Nesses 
aldeamentos, os indígenas aprendiam a falar o português, a fé católica e hábi-
tos cristãos. Eles também trabalhavam, ficando protegidos dos colonizadores 
que desejavam torná-los escravos. Alguns escravos africanos também foram 
abrigados nos aldeamentos e recebiam a mesma instrução católica.

Em Aracati, não existiram missões jesuíticas. Mesmo assim, a Igreja Católi-
ca teve importância para a continuidade da colonização. Basta você fazer um 
passeio pelo centro de Aracati e observar que algumas das igrejas coloniais 
existem até hoje. Os traços arquitetônicos dessas igrejas preservam a memória 
e a importância do passado colonial.

Além das missões, durante o período colonial, foram criadas algumas ir-
mandades religiosas. Elas eram formadas por fiéis que se reuniam para rezar, 
cultuar um santo, praticar a caridade e se ajudar mutuamente. 

Geralmente, em cada irmandade havia a cobrança de uma mensalidade. 
O dinheiro arrecadado era utilizado para auxiliar os próprios participantes. 
Nas irmandades fundadas por negros, o montante acumulado servia para 
comprar a alforria de membros escravos. A formação das irmandades é con-
siderada uma das principais estratégias de luta dos povos africanos contra a 
dominação e a escravidão.  

Em Aracati, uma das principais irmandades existentes foi a de Nossa Se-
nhora dos Prazeres dos Homens Pardos, aprovada em 1853.

Preservação da arquitetura da Igreja Matriz conserva a memória da cidade
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  A Igreja Católica participou da colonização do Brasil? Explique.

2  Por que a criação das irmandades religiosas foi importante para as 
lutas dos escravos contra a dominação e escravidão?

3  Qual era a função dos aldeamentos na colônia?

Os recursos da natureza 
e a exploração econômica

A natureza é essencial para garantir a vida dos seres humanos no planeta 
Terra. Além de fazer parte dela, os homens retiram dela tudo que precisam 
para a sua sobrevivência. Por exemplo:

•	 Do solo, os homens retiram seus alimentos e realizam cultivo de gêne-
ros em larga escala (agricultura). Dele, também retiraram o barro e argi-
la que serve de matéria-prima para a fabricação de utensílios diversos. 
Além disso, é das formações rochosas dos solos e das minas que são 
extraídos minérios importantes 
e valiosos, como ouro e prata.

•	 Os animais, além de servir de 
alimento, são usados como 
força de trabalho para várias 
atividades.

•	 Das plantas, o homem retira 
também substâncias impor-
tantes para a fabricação de re-
médios e até perfumes. Além 
de serem elas as responsáveis 
pela produção de oxigênio, 
gás essencial para a nossa so-
brevivência. 

Os seres humanos utilizam a natureza 
como fonte de matéria-prima
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•	 A água dos rios é canalizada para o abastecimento das cidades e das 
lavouras. A água serve para suprir a sede dos homens, dos animais e 
para irrigar a terra e as plantas.

•	 Dos rios e mares, os homens também retiram alimentos como peixes 
e crustáceos. 

Enfim, os exemplos de como os homens usam os recursos da natureza são 
muitos. Todos os elementos que compõem a fauna (conjunto de animais de 
uma região) e a flora (conjunto de vegetais de uma região) podem ser reapro-
veitados de alguma forma. 

Além disso, há os diversos usos possíveis da água, do solo e do ar. A am-
pliação de pesquisas científicas e tecnológicas intensificaram a descoberta de 
novas técnicas de extração e aproveitamento dos recursos naturais. 

O uso dos recursos trouxe muitas vantagens para os seres humanos, mas 
também tem causado alterações na paisagem natural e, em muitos casos, 
acelera ações de degradação da natureza. Como exemplo, podemos citar os 
desmatamentos e as queimadas, que podem levar à extinção das espécies de 
plantas e animais, morte de rios e desertificação do solo. Outro exemplo é a 
retirada da vegetação para aumento de plantações (agricultura) e ampliação 
de pasto para animais (pecuária), ações que podem ocasionar a erosão do 
solo. Durante as chuvas, o solo desprotegido pode facilitar a ocorrência de 
enchentes e deslizamento de terras. Diversas tragédias naturais são noticiadas 
constantemente por todo o mundo e o desrespeito do homem com a nature-
za certamente colabora para que elas aconteçam. 

Cultivo de algodão no interior cearense
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Porém, algumas alterações ambientais, que provocam tragédias de gran-
de magnitude, podem ter origem natural. Ou seja, a própria dinâmica da 
natureza é quem as provoca, como é o caso das erupções vulcânicas e dos 
abalos sísmicos (conhecidos por terremotos).

A ação do homem, porém, pode acelerar esses processos. Os desmata-
mentos, a poluição dos recursos hídricos, a produção desordenada de lixo, o 
uso excessivo de agrotóxicos nas plantações, a pesca predatória, a destruição 
de mangues, a retirada de areia das dunas e falésias, a ocupação inadequada 
ou desordenada do solo, dentre outras intervenções humanas na natureza 
provocam desequilíbrios ambientais, às vezes irreparáveis, trazendo prejuízos 
a todos os seres vivos. 

Para que os homens consigam conviver de forma harmônica e respeitosa 
com a natureza, algumas ações estão sendo realizadas para diminuir os danos 
do uso irresponsável dos recursos naturais. Essas ações buscam conscientizar 
governos, empresas e pessoas a fazer um uso sustentável e renovável dos re-
cursos naturais. Pequenas e grandes ações podem garantir a preservação dos 
recursos naturais e melhorar a vida de todos.

Em muitos países, a população vem sendo instruída a diminuir o uso 
de veículos particulares e instalar placas de captação de energia solar e re-
aproveitamento de água nas casas. No Brasil, uma ação que vem obtendo 
os primeiros resultados expressivos e empregando muitos trabalhadores é a 
reciclagem de lixo. 

Serviço de limpeza urbana em Aracati
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Reciclar é reaproveitar materiais que já foram utilizados, evitando que fi-
quem se degradando em lixões impróprios e poluindo a natureza. Podem ser 
reciclados materiais como papel (papelão, caixas em geral, jornais, revistas, 
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livros, listas telefônicas, cadernos, papel cartão, cartolinas, embalagens longa-
vida etc), plástico (sacos, CDs, disquetes, embalagens de produtos de limpeza, 
garrafas de refrigerante, canos e tubos), vidros (garrafas de bebida, frascos 
em geral, potes de produtos alimentícios e copos etc) e metais (latinhas de 
refrigerante, latas de óleo ou leite em pó, tampas de garrafa, embalagens 
metálicas de congelados e folhas de fl andres etc).

Veja como você pode participar da preservação da natureza:

Você pode contribuir para melhorar o meio ambiente

1. Carregue sempre uma garrafa de água durável, como a 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.

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Os homens precisam da natureza para viver? Dê exemplos de como 
os homens usam os recursos naturais. 

2  As catástrofes naturais podem ser provocadas pelos homens. Por quê? 
Você já percebeu alguma alteração na natureza em Aracati? 
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3  O que significa uso sustentável dos recursos naturais?

4  De que forma você contribui para a preservação do meio ambiente?
Com ajuda do seu professor e dos seus colegas, monte uma peça de teatro
para divulgar essas iniciativas e apresente para a comunidade escolar.

Tipos de energia

A energia eólica é um tipo de energia limpa, muito presente em Aracati
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A energia que é consumida pelos aparelhos elétricos que nós usamos dia-
riamente (quando assistimos à TV, conservamos alimentos na geladeira ou 
mesmo nos refrescamos do calor ligando o ventilador) também vem da na-
tureza. 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 se 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 atômi-
cos. Esse tipo de energia é produzido no Brasil e em vários países do mun-
do; 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. 
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A captação de energia solar é mais simples, pois é feita por meio de placas 
refletoras que podem ser implantadas em qualquer lugar com exposição ao sol, 
como os telhados de casas. Os raios solares esquentam as placas que aquecem 
a água, fazendo girar uma turbina que gera energia motriz e, em seguida, pro-
duz energia elétrica. A região Nordeste do Brasil é muito 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, Ara-
cati é um grande exportador desse tipo de energia. Os grandes cata-ventos, 
que podem ser vistos principalmente ao longo da orla marítima de Aracati, 
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 do municí-
pio de Aracati, além de impactos ambientais. A instalação dos cata-ventos de 
maneira inapropriada comprometeu o acesso dos moradores ao mar, modifi-
cou a bela paisagem antes existente e destruiu o ecossistema local.

A energia eólica é uma das principais fontes de energia do Brasil
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E os automóveis, você sabe como eles 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 die-
sel são os combustíveis mais utilizados pelos carros de passeio no Brasil. 
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Porém, foi a descoberta de um óleo chamado petróleo que possibilitou a 
invenção dos carros que funcionam com motores de combustão. A extra-
ção de petróleo é muito difícil, porque ele se encontra nas profundezas 
do solo, encarecendo o produto. Apesar disso, o petróleo é nossa princi-
pal fonte de energia, sendo utilizada em várias indústrias e na composi-
ção de produtos que consumimos, como os plásticos. O petróleo, apesar 
de abundante, é um recurso natural esgotável. Ou seja, um dia ele vai 
acabar. Por isso, cada vez mais, desenvolvem-se pesquisas para substituir 
o petróleo por outras fontes de energia.

Em Aracati, foram descobertas recentemente reservas de petróleo, que 
serão explorados pela empresa brasileira Petrobras:

``No segundo semestre deste ano, o Ceará terá seu potencial de produção 
de petróleo incrementado. Além de dois poços em lâmina d’água prometi-
dos para o período, a estatal Petrobras prevê em 2011 perfurar 36 poços na 
área de produção terrestre do Ceará. Os investimentos representam cerca 
de R$ 30 milhões. Em nota enviada ao jornal O POVO, a Petrobras garan-
tiu que os poços serão perfurados nos campos de Fazenda Belém e Icapuí, 
localizados nos municípios de Aracati e Icapuí.``
Fonte: Texto adaptado da matéria “Petrobras vai perfurar 36 poços no CE”, publicada em 5 
de fevereiro de 2011 pelo jornal O POVO  

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Como se gera energia elétrica e quais os tipos existentes?

2  A instalação dos cata-ventos para a geração de energia eólica trouxe 
impactos ambientais para o município de Aracati? Justifi que sua resposta.

3  Por que o petróleo é uma fonte importante de energia? Pesquise 
sobre a implantação de poços de petróleo em Aracati.
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Recursos hídricos

Um recurso natural essencial para o homem e encontrado em todas 
as partes do mundo é a água. Porém, em algumas regiões, pela falta de 
chuvas regulares, torna-se mais difícil encontrar água potável, indicada 
para ser consumida pelos seres humanos. No Ceará, a escassez de água é 
intensa nos períodos de seca.

Hoje, já existem diversas técnicas para armazenar água e garantir o abas-
tecimento permanente da população, durante longos períodos sem chuva. Por 
isso, a seca não é um fenômeno apenas natural. A ausência de investimentos 
em infraestrutura e tecnologia é também responsável pelos problemas decor-
rentes da falta de água enfrentados pela população cearense rotineiramente. 

O rio Jaguaribe é um dos recursos hídricos mais importantes de Aracati
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As estratégias mais comuns adotadas pela população dos municípios que 
sofrem com a falta recorrente de água é a construção de açudes e de cister-
nas, mas nem sempre elas são suficientes. 

O município de Aracati possui importantes recursos hídricos. Dentre eles, 
está o rio Jaguaribe. O rio tem importante papel no abastecimento de co-
munidades, na pesca, no turismo e no equilíbrio das espécies da fauna e da 
flora. Há vários outros reservatórios de água que são recursos hídricos, como 
lagoas, riachos, lagamares e os já mencionados açudes.

A poluição dos recursos hídricos coloca em risco a sobrevivência da huma-
nidade, pois as fontes de água potável são esgotáveis. O uso responsável do 
consumo de água deve ser uma prática adotada por todos.
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O nome do rio Jaguaribe vem do tupi-guarani e signifi ca “rio das 
onças”. Ao longo do leito do rio, foram construídos dois dos principais 
açudes que abastecem o estado do Ceará – o Orós e o Castanhão.

O Jaguaribe está quase todo no estado do Ceará. Uma pequena 
parte está situada no estado de Pernambuco. Tem uma extensão de 
610 quilômetros e é o rio de maior curso de água no Ceará. Abrange 
80 municípios no estado.

Em épocas de seca, alguns trechos desaparecem e fi cam bancos de 
areia. O rio Jaguaribe nasce na Serra da Joaninha, no município de Tauá e  
recebe água dos rios afl uentes.

Os afl uentes do rio Jaguaribe são rio Salgado, rio Banabuiú, rio Cariús, 
rio Sangue, rio Palhano, rio Jucá e rio Conceição.

Após nascer na Serra da Joaninha, em Tauá, o rio Jaguaribe deságua 
no oceano Atlântico, nos municípios de Aracati e Fortim, e forma uma 
paisagem constituída por muitos manguezais. Veja o percurso do rio Ja-
guaribe no mapa ao lado.

FIQUE POR DENTRO

ATIVIDADESATIVIDADES

1  A seca é um fenômeno apenas natural? Justifi que a sua resposta.

2  Identifi que os recursos hídricos existentes em Aracati.

3  Pesquise sobre as atividades econômicas desenvolvidas no rio 
Jaguaribe e em seu entorno no município de Aracati.



69



70

Relevo

Em Aracati, podem ser encontrados muitos tipos de relevo. Nos distri-
tos de Córrego dos Fernandes, Santa Tereza, Jirau e Cabreiro, predomina a 
formação de tabuleiros pré-litorâneos. Nos distritos de Barreiras dos Vianas, 
observam-se muitos tabuleiros pré-litorâneos e a planície fluvial.

No distrito de Mata Fresca, verificam-se os tabuleiros pré-litorâneos e uma 
parte da Chapada do Apodi. Na sede, predominam a planície fluvial e uma 
porção menor dos tabuleiros pré-litorâneos.

Uma parte da Chapada do Apodi pode ser encontrada no distrito de Mata Fresca
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Vamos estudar cada um desses tipos de relevo:
Planície litorânea: também chamada de planície costeira. Compreende a 
faixa de terra junto à costa marítima. É o que está situado à beira do mar. 
Composto por várias paisagens, o litoral pode apresentar variação nas carac-
terísticas geográficas de relevo e hidrografia. Ao longo do litoral, podemos 
encontrar praias, costões e mangues.

Planície fluvial: é uma área plana e rebaixada situada ao longo do curso do rio.

Tabuleiros pré-litorâneos: semelhante ao planalto, que é uma superfície 
irregular, tem altitude superior a 300 metros. É originado a partir da erosão; 
porém, termina de forma repentina. O relevo é plano e de baixa altitude.

Chapada: na região Nordeste, aparece com altitudes inferiores a 600 metros 
de altitude. É constituída, na maior parte, por camadas de arenito, que são 
menos resistentes à erosão do vento. Em Aracati, podemos verificar esse tipo 
de formação por intermédio da Chapada do Apodi. 
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Caatinga

A fauna e a flora da caatinga são muito diversificadas 
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O bioma predominante em quase 100% do território cearense é a ca-
atinga. Um bioma se caracteriza pela presença de diversos ecossistemas que 
interagem entre si e mantêm certa homogeneidade. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o bioma 
caatinga não se encontra apenas no Ceará, mas em toda a região Nordeste. A 
caatinga pode ser encontrada na Bahia (está em 54% do estado), na Paraíba 
(pode ser observado em 92% do estado), em Pernambuco (constitui 83% do 
estado), no Piauí (faz parte de 63% do território), no Rio Grande do Norte 
(está em 95% do estado), em Alagoas (está em 48% do estado) e em Sergipe 
(em 49% do espaço). A caatinga também está em pequenas porções de Mi-
nas Gerais (2%) e do Maranhão (1%).

Como você pode observar, o bioma caatinga ocupa diversos estados. A 
fauna e a flora são muito diversificadas e várias espécies de animais e vegetais 
são características apenas do bioma caatinga.

O solo da caatinga é raso e, muitas vezes, pouco fértil, sendo pouco apro-
priado para a agricultura. 

A vegetação é formada por árvores retorcidas e arbustivas. O aspecto mais 
árido lembra os períodos de seca. Durante a ausência de água, a vegetação 
perde suas folhas gradualmente até os galhos ficarem completamente des-
cobertos. Por isso, durante a seca, a caatinga é chamada de “mata branca”. 
Mas basta cair as primeiras chuvas que essa vegetação fica verde e a paisagem 
se altera completamente.
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A presença de espinhos é característica de parte da fl ora da caatinga
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As espécies mais encontradas na caatinga são o pau-branco, sabiá, catin-
gueira, jucá, aroeira, ipê, marmeleiro, mofumbo, pereiro e mandacaru. 

No litoral, como em Aracati, as espécies da fl ora se misturam com as du-
nas e falésias, formando uma paisagem muito bonita.

Nas regiões de caatinga, as principais atividades econômicas são agricultu-
ra, pecuária e a pesca artesanal em açudes, lagoas e rios, além da produção 
artesanal de farinha, beiju, tapioca e doces. 

O clima é tropical quente semiárido e a temperatura média varia entre 26ºC 
e 28ºC. As chuvas costumam-se concentrar entre os meses de janeiro e abril. 

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Liste as espécies da fl ora e da fauna existentes nas proximidades de
onde você mora.

2  Em que período do ano chove mais em Aracati? Faça uma pesquisa 
com pessoas que moram na sua comunidade e reúna histórias de seca e de 
“cheia” que elas viveram.

3  Junto com seus colegas, faça uma pesquisa sobre o bioma da caatinga, 
reúna fotos e monte uma exposição na sua escola. 
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A carnaúba é uma árvore típica da região da caatinga
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O nome científi co 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 pode ser usada para diferentes aplicações.

O caule tem fi nalidade medicinal e é usado na construção de casas. 
Os frutos servem para a alimentação de animais e as folhas são utili-
zadas como matéria-prima para fabricação de vários utensílios, como 
chapéus, cestos e bolsas. Além disso, a cera de carnaúba tem grande 
valor comercial e é usada na produção de cosméticos, remédios e com-
ponentes de peças eletrônicas.

Em Aracati, devido à instalação de empreendimentos como a carcini-
cultura (criação de camarões) e a agricultura irrigada, muitas carnaúbas 
foram derrubadas e a espécie pode se tornar ameaçada.

FIQUE POR DENTRO
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As atividades econômicas primárias, secundárias e terciárias

Setor primário

A criação de camarões é uma atividade econômica importante de Aracati
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As atividades primárias são aquelas relacionadas à agricultura, à pecuária 
e ao extrativismo.

O extrativismo é uma atividade de coleta direta dos produtos da natureza. 
Os produtos extraídos podem ser de origem animal, vegetal ou mineral.

Animal: caça e pesca.

Vegetal: frutas, folhas, raízes, madeira, palha, lenha etc.

Mineral: água, sal, argila, areia, pedra, ouro, petróleo etc.

A produção agrícola que predomina em Aracati é a agricultura de subsis-
tência. Esse tipo de agricultura prioriza a produção de gêneros alimentícios 
em pequenas propriedades de terra, envolvendo toda a família do agricultor 
no trabalho de cultivo, colheita e venda.

Em Aracati, destaca-se a produção temporária de acerola e de feijão de 
corda para o mercado interno e para o abastecimento de Fortaleza.

A pecuária é a criação de animais para obtenção de produtos ao con-
sumo humano. Pode ser extensiva ou intensiva. A pecuária intensiva é 
aquela na qual os animais são criados em locais fechados. Na extensiva, 
eles ficam soltos no pasto.

A pecuária abrange a criação de diversas espécies animais e diversos pro-
dutos podem ser obtidos.
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•	 Dos bovinos (bois e vacas), o ser humano obtém principalmente a car-
ne, o leite e o couro para confecção de sapatos, bolsas e gibão. Os 
ossos desses animais podem ser utilizados para fabricação de ração.

•	 Dos ovinos e caprinos (também chamados de ovelhas e cabras) são 
retirados a carne e o leite. A lã e o couro são aproveitados na indústria 
de vestuário e calçados.

•	 Das galinhas, são retiradas a carne e os ovos para alimentação humana. 

Entre os anos de 1999 a 2005, o município de Aracati foi considerado 
um dos maiores produtores de camarão do Ceará. O destino principal era 
a exportação. Durante toda a década de 1990, diversos tanques foram ins-
talados para servirem de cativeiro para criação de camarão. Esse modelo de 
pesca industrial do camarão causou diversas agressões ao ecossistema. A 
destruição de exemplares de carnaúbas, dos mangues e apicuns foram os 
principais impactos causados.

A criação de peixes é chamada de piscicultura. A criação de camarão em 
cativeiro é a carcinicultura. 

Veja o quadro abaixo com os dados da produção pecuarista de Aracati: 

Produção de animais Quantidade

Asininos (jumento) 818 cabeças

Bovinos (boi e vaca) 7.705 cabeças

Caprinos (bode e cabra) 5.215 cabeças

Equinos (cavalo e égua) 623 cabeças

Galinhas 14.382 cabeças

Galos, frangos e pintos 20.137 cabeças

Leite de vaca 1.499 litros/dia

Mel de abelha 87.070 quilos (kg) 

Muares (burro e mula) 288 cabeças

Ovinos (carneiro e ovelha) 15.013 cabeças

Ovos de galinha 101 mil unidades/dia

Suínos (porcos) 3.073 cabeças

Vacas ordenhadas 1.343 cabeças

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2009. Aracati
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Setor secundário

A indústria transforma os recursos naturais em mercadorias
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As atividades secundárias são as que transformam as matérias-primas em 
outros produtos, como roupas, utensílios, edifi cações, máquinas, alimentos 
industrializados, aparelhos eletrônicos, automóveis etc.

A indústria é um conjunto de serviços que transforma os recursos naturais 
em mercadorias. A produção industrial geralmente acontece com o uso de 
ferramentas, máquinas, energia e trabalho humano.

Existem diferentes tipos de indústrias, que podem se dividir em: benefi cia-
mento, construção ou transformação.

A indústria de benefi ciamento prepara os produtos agrícolas para que 
eles possam ser consumidos. Por exemplo: fabricação de polpas de frutas, 
fabricação de açúcar, descaroçamento do algodão, extração do óleo das 
sementes etc.

A construção civil transforma 
recursos naturais em casas, 
comércios, prédios, igrejas, 
praças, fábricas etc.

A indústria de transfor-
mação é o tipo mais conhe-
cido e utiliza vários níveis de 
tecnologia - da fabricação 
de um lápis até um robô.
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Setor terciário

As atividades terciárias estão relacionadas aos serviços. Podemos citar 
como exemplo o comércio, a saúde, a educação, as telecomunicações, o tu-
rismo, o transporte, os serviços bancários e administrativos.

Aracati é o segundo maior destino turístico do Ceará. Por isso, o turismo é 
uma das principais fontes de receita do município. A presença dos turistas que 
visitam Aracati durante todo ano fomenta o comércio de artesanato, a ocu-
pação da rede hoteleira, o uso de transportes e a frequência em restaurantes 
e outros equipamentos de lazer. O turismo gera emprego e renda para várias 
pessoas que vivem em Aracati.

As compras no comércio podem ser no atacado ou no varejo 

D
ár

io
 G

ab
rie

l /
 B

an
co

 d
e 

D
ad

os
 O

 P
O

V
O

O carnaval atrai grande quantidade de turistas todos os anos para Aracati. 
Cerca de 150 mil pessoas se divertem nas praias do município e os hotéis e 
pousadas ficam superlotados nesse período.

Outro aspecto que contribuiu para o fortalecimento do turismo foi a pre-
servação das edificações antigas de Aracati. A arquitetura colonial com influ-
ência do neoclássico foi preservada, tornando-se atração para os visitantes 
durante os passeios turísticos pela cidade. O sítio histórico foi tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2000.

O setor de comunicações tem contribuído para aperfeiçoar as relações 
comerciais. O uso dos correios e das agências bancárias, o telefone, o celular, 
o computador e a internet têm promovido a comunicação entre as pessoas e 
ajudado nas relações comerciais.

Imagine que, algum tempo atrás, uma correspondência levava meses 
para chegar ao destino. Hoje, chega em poucos dias. Com o computador 
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e a internet, é possível se comunicar com qualquer pessoa em qualquer 
parte do mundo.

Se um turista que mora nos Estados Unidos quer visitar Aracati, ele pode 
buscar mais informações pela internet. Pode ver as fotos do município e en-
viar e-mail para fazer a reserva em qualquer hotel ou pousada de Aracati. 

No comércio de Aracati, destaca-se a venda de labirintos, caminhos de 
mesa, blusas bordadas, garrafi nhas de areia colorida, bijuterias, bolsas de pa-
lha e muitos outros produtos produzidos no município.

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Quais são os setores econômicos encontrados em Aracati? Descreva 
as principais características de cada um.

2  Na sua opinião, qual setor gera mais empregos: o primário, o 
secundário ou o terciário? Justifi que sua resposta.

3  Qual a importância do carnaval, dos prédios tombados e das
telecomunicações para o setor de turismo em Aracati?

4  Qual a paisagem mais bonita do seu município? Faça um desenho no 
seu caderno e mostre aos seus colegas.

Atividade econômica na faixa litorânea
A faixa litorânea de Aracati possibilita o exercício de diversas atividades 

econômicas e de lazer. 
No passado, a pesca artesanal era constante no município. O pescador 

utilizava jangadas de pequeno porte e redes feitas manualmente para realizar 
a captura dos peixes. O trabalho era difícil e perigoso, pois eles fi cavam vários 
dias em alto-mar e, às vezes, à deriva. O pescado era variado. Serra, garajuba, 
beijupira, bagre, ariacó, biquara, camarão, arraia e tantas outras espécies po-
diam ser encontradas com facilidade. 
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A praia de Majorlândia é um dos pontos turísticos mais famosos de Aracati
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Nos dias atuais, a pesca sofreu bastante alteração. Ainda é possível ver as 
jangadas e os pescadores que utilizam técnicas tradicionais; porém, a pesca 
industrial vem dominando a atividade.

A pesca industrial se caracteriza pelo uso de barcos de grande porte, bem equi-
pados, que pescam quantidades maiores de peixe, em menor espaço de tempo.

A pesca industrial e a predatória têm influenciado no desaparecimento de 
algumas espécies de peixes na região.

Para evitar a falta do pescado, algumas ações têm sido desenvolvidas pelos 
órgãos públicos. Dentre essas ações, destaca-se o período do defeso. Durante 
o defeso, a pesca é proibida para que as espécies de peixes (como o pargo), a 
lagosta e o caranguejo possam se reproduzir.

A faixa litorânea de Aracati é o local de trabalho dos pescadores
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Outra ação importante é a proibição da pesca com redes caçoeiras (ou de 
arrasto) e compressores. Isso é proibido por lei.
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A rede caçoeira, além de pescar espécies fora do tamanho permitido, cau-
sa a morte das espécies de peixe-boi marinho e tartarugas marinhas, que 
fi cam presos e não conseguem sair.

ATIVIDADESATIVIDADES

Leia como o poeta e pescador aracatiense, nascido em Canoa Quebrada, 
José da Rocha Freire retrata o trabalho de pesca no mar:

Na luta do oceano
O pescador é um criado
Tem que partir obrigado
Vai a remo e vai a pano
Pelo pão cotidiano
Que é alimentação
Saibam bem que a precisão
É a maior disciplina
Por isso, ele se destina
Trocar a vida pelo pão
Fonte: FREIRE, José da Rocha. Búzios e conchas de um poema. Fortaleza: 
Gráfi ca Editorial Cearense, 1978.

1  A partir do texto, é possível afi rmar que o trabalho do pescador é
perigoso? Explique.

2  Quais as diferenças que podemos observar entre as atividades da 
pesca realizadas no passado e nos dias atuais?

3  Quais atividades relacionadas ao turismo são praticadas em Aracati?

4  Em que épocas do ano você vê mais turistas no município?

5  Alguém da sua família trabalha em alguma atividade ligada ao turismo?
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Aldeamento - Conjunto de aldeias. Povoação de índios administrada por 
missionários.

Alforria - Liberdade concedida ao escravo. 

Ancestralidade - Referente aos antepassados ou antecessores. 

Arenito - Formado por resíduos de rocha sedimentar, comumente esse ma-
terial é utilizado em construção e pavimentação.

Árido - Seco.

Bioma - Comunidade ecológica estável e desenvolvida, caracterizada por um 
tipo predominante de vegetação.

GLOSSÁRIO



Política e Democracia

De vila à cidade – nasce Aracati

Assim como outras localidades do Ceará, a colonização da região onde 
se situa Aracati se consolidou com a instalação das fazendas de criação de 
gado. À medida que as fazendas iam sendo criadas, viajantes e andarilhos 
de todo tipo pediam autorização para trabalhar e fi xar moradia. Geral-
mente o dono da fazenda permitia e, assim, a população ia aumentando. 
Em pouco tempo, não se tinha mais uma fazenda, mas um povoado. 

No início, os criadores de gado vinham em comboios, conduzindo 
grandes quantidades de bois. Eles seguiam os cursos dos rios e eram 
atraídos principalmente pela concentração de águas do rio Jaguaribe em 
Aracati. O ponto era atrativo para parada (ou pouso, como se dizia na 
época), pois era abundante em água para os homens e para o gado. 

3
UNIDADE
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Veja a ilustração que retrata os moinhos construídos para aquisição 
de água na proximidade do rio:

Moinho de vento, fabricado com carnaúba nos arrebaldes do Aracati. Obra de José dos Reis Car-
valho, em 2 de setembro de 1859.

O leito do rio Jaguaribe propiciou a fixação dos colonizadores portu-
gueses que vieram para Aracati se dedicar à criação de gado. 

Como o comércio da carne e do couro prosperava rapidamente, os 
antigos povoados eram elevados à condição de vila. A elevação da região 
à condição de vila de Santa Cruz do Porto dos Barcos ocorreu no ano de 
1748 e somente em 1842, a localidade passou da condição de vila para 
a condição de cidade e recebeu definitivamente o nome de Aracati.

À medida que a população ia aumentando, o lugar era elevado a uma 
nova condição: povoado, vila, cidade. 

A concentração populacional em Aracati aumentava porque a região 
era promissora economicamente e oferecia opções de trabalho e ativida-
des lucrativas. Muitas pessoas migraram de outras regiões para Aracati 
atrás dessas oportunidades. 
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Até 1799, a capitania do Ceará esteve politicamente submetida à capitania 
de Pernambuco. Como demorou bastante para que o processo de coloniza-
ção do Ceará avançasse, o governo português acabou decidindo que o Cea-
rá passasse ao domínio de Pernambuco. Mas essa não foi a primeira vez que 
o território da capitania cearense esteve sob o domínio de outra capitania. 
Antes de estar submetido a Pernambuco, o Ceará esteve anexado à Capita-
nia do Maranhão e Pará, de 1621 até 1656.

FIQUE POR DENTRO

A beleza das edifi cações do centro histórico de Aracati merece ser visitada pelos moradores do 
município e turistas
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No século XVIII, as várias capitanias que formavam o Brasil ainda es-
tavam sob o domínio português e pesadas cargas tributárias eram cobra-
das pela atividade de criação de gado e comercialização da carne e do 
couro do animal. Apesar disso, houve acúmulo de considerável riqueza 
pelos fazendeiros e comerciantes da região. Os lucros com o gado fi nan-
ciaram a construção de casarões, igrejas e prédios públicos, como o aba-
tedouro e a antiga Alfândega. Esses prédios eram considerados luxuosos 
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para a época, pois sua decoração era composta com materiais vindos de 
Portugal. Os azulejos portugueses, que eram utilizados para decorar as 
fachadas externas dos edifícios, ainda podem ser vistos nas fachadas dos 
casarões antigos, que ficam no centro da cidade.

Em grande parte do século XIX, Aracati seguiu na condição de maior 
e  principal localidade do Ceará. Nenhuma região do Ceará era tão rica 
e desenvolvida quanto Aracati. Tudo isso foi proporcionado pela criação 
e comercialização do gado e seus derivados.

Durante o século XIX, o Brasil deixou de ser uma colônia, tornando-se 
independente de Portugal, e passou a ser um império. 

Mudanças políticas, econômicas e sociais vinham ocorrendo desde 
a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Após 
pressões e ameaças de perder o trono em Portugal, o rei dom João VI 
retornou a Portugal e seu filho, dom Pedro I, declarou a independência 
do Brasil e tornou-se o primeiro imperador do Brasil.

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário (esq.) e a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim (dir.), em Aracati
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Durante o período monárquico brasileiro, a nomeação e o status das lo-
calidades foram modificados. O Ceará deixou de ser uma capitania e passou 
a ser uma província e Aracati deixou de ser apenas vila e passou a ser cidade.
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Durante o século XIX, Aracati continuou se desenvolvendo econo-
micamente e deu início ao processo de urbanização. Escolas foram fun-
dadas, casas comerciais foram abertas e mais pessoas, de toda parte do 
império e do estrangeiro, se dirigiam para Aracati interessadas em obter 
trabalho e lucro.

Contraditoriamente, foi nesse mesmo século que Aracati começa a 
sofrer com crises econômicas e políticas que levaram a cidade a uma 
situação de decadência. 

Fachada dos imóveis nas ruas centrais de Aracati guardam características do século XIX
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Os motivos para a crise foram vários. Dentre eles:
•	As	secas	reduziram	bastante	o	acúmulo	de	água	pelo	rio	Jaguaribe,	até	

epidemias (cólera, varíola e febre amarela) se espalharam por todo o 
Ceará. No caso de Aracati, as doenças se disseminavam, rapidamente, 
devido à grande quantidade de pessoas que se deslocavam para fazer o 
comércio da carne de charque.

•	A	carne	de	charque	comercializada	em	Aracati	também	passou	a	ter	
a concorrência do charque produzido no Rio Grande do Sul.

•	A	produção	de	algodão,	outra	atividade	econômica	antiga	do	Ceará,	prosperou	
no século XIX, pela procura desse produto no mercado exterior, centralizando 
os novos investimentos e se tornando mais lucrativa que as charqueadas.

•	A	construção	da	ferrovia	que	ligava	o	sertão	e	a	serra	de	Baturité	ao	porto	
do Mucuripe, em Fortaleza, culminou definitivamente para a decadência 
econômica do porto e da cidade de Aracati.
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A partir de 1850, Aracati já não desfrutava mais da posição de princi-
pal polo econômico do Ceará e não usufruía do mesmo prestígio político 
de antes. A recomposição política e econômica de Aracati só vem acon-
tecendo recentemente, com o desenvolvimento do turismo.

Os jovens aracatienses mais ricos se tornaram cultos e modernos pois, 
como era de costume na época, estudavam nos centros econômicos mais 
desenvolvidos do Brasil, que eram Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, 
ou mesmo na Europa. A supremacia de Aracati, com relação às demais 
vilas do Ceará colonial, não diz respeito apenas à pujança econômica, 
mas, sobretudo, à polidez da elite de Aracati, conforme aponta o histo-
riador João Brígido: 

"A gente do Aracati era a mais civilizada do Ceará, assim na roupa, 
como em tudo mais. Os homens aracatienses se distinguiam em música, 
ofícios mecânicos, letras e ciências dos de outras vilas. Um homem do 
Aracati podia meter a cara em qualquer negócio, e colocava-se no pri-
meiro plano em toda parte, onde chegava".

As idéias adquiridas pelos jovens na Europa refl etiram no modo de vida 
da sociedade aracatiense. Além de centro econômico, Aracati se trans-
formou num dos mais importantes centros culturais do Ceará, onde se 
vivia os ideais do mundo moderno: ideais abolicionistas (pela libertação 
dos escravos); ideais republicanos (pelo fi m da monarquia); condutas e 
hábitos do modo de vida do europeu, como a forma de se vestir, falar, 
comportar-se. Enfi m, tratava-se de uma sociedade que não se cansava 
em exibir sua riqueza material e intelectual.
Fonte: Texto adaptado da dissertação Aracati (CE) no período colonial: espaço e memória, 
defendida em 2004, no mestrado acadêmico de Geografi a da Universidade Estadual do 
Ceará (Uece) pela pesquisadora Maria Edivani Silva Barbosa.

FIQUE POR DENTRO
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  Qual é a importância do rio Jaguaribe na criação da vila de Aracati?

2  Por que as charqueadas trouxeram riqueza para a vila de Aracati?

3  Pesquise sobre a passagem do Brasil da condição de colônia a império.

4  Explique a decadência econômica da cidade de Aracati durante o 
século XIX.

5  Quais as mudanças que os jovens que estudavam fora do Ceará 
trouxeram para a sociedade aracatiense?

6  O que o historiador João Brígido quis dizer com a frase “Um homem
do Aracati podia meter a cara em qualquer negócio, e colocava-se no
primeiro plano em toda parte, onde chegava” ?

Poderes políticos

A partir de 1748, Aracati passou a possuir uma Câmara Municipal. Só 
poderiam ter Câmaras Municipais as localidades elevadas à condição de vila.

Compunham a Câmara Municipal os chamados “homens bons”; ou seja, 
pessoas do sexo masculino, portugueses ou fi lhos de portugueses e que tives-
sem propriedade e infl uência política.

Quem tivesse interesse em se tornar “homem bom” deveria comprovar 
publicamente que era bom cristão, bom pai e exemplo de idoneidade, justiça 
e honradez. Isso incluía o controle do comportamento da esposa e dos fi lhos.

Além de todos esses pré-requisitos, havia outro que prevalecia sobre os 
demais. Só poderia ser “homem bom” quem comprovasse publicamente 
possuir riquezas consideráveis.

Além dos “homens bons”, as Câmaras Municipais eram geralmente for-
madas por dois juízes comuns. Ou seja, juízes leigos, que eram eleitos pela 
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elite local. Geralmente, obedecia-se a todos os requisitos citados e levava-se 
em consideração a idade desses homens. Um homem muito jovem dificilmen-
te seria escolhido juiz.

Às vezes, em vez de ter dois juízes ordinários (comuns, leigos), tinha-se 
apenas um juiz magistrado e nomeado. Ele era chamado de "juiz de fora", 
porque não era originário da localidade.

De modo geral, a composição de uma Câmara Municipal no Ceará pode-
ria ser de uma das duas formas abaixo:

1. Três “homens bons” e dois juízes ordinários ou
2. Três “homens bons” e um juiz de fora.

A Casa de Câmara e Cadeia de Aracati faz parte da arquitetura do município
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As reuniões da Câmara Municipal, normalmente, ocorriam duas vezes 
por semana. Mas, quando havia necessidade urgente, reuniões extras ocor-
riam. Em alguns casos, os “homens bons” não tinham poder de voto, ape-
nas de opinião. Só quando os assuntos eram considerados muito impor-
tantes, como a aprovação de alguma ação municipal, permitia-se que eles 
participassem da votação.

No mesmo prédio em que funcionava a Câmara Municipal, funcionava 
a cadeia pública. O conjunto arquitetônico era conhecido como “Casa de 
Câmara e Cadeia”. 
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A Câmara Municipal funcionava no segundo andar e a cadeia pú-
blica, no andar térreo. Esse era um dos principais prédios públicos da 
cidade e para lá eram encaminhadas as pessoas que cometiam algum 
crime. Quando comprovada a culpa, o criminoso era imediatamente 
encaminhado para a cela. Lá, ficava preso por dias até pagar a pena 
com dinheiro (multa) ou com a privação de liberdade.

A elevação de Aracati à condição de vila aconteceu em 1748, mas a deci-
são de construir o prédio da Casa de Câmara e Cadeia só ocorreu em 1760, 
e sua construção se encerrou em 1779. Enquanto não era inaugurada, esti-
ma-se que as reuniões eram realizadas nas casas dos “homens bons”.

O prédio original da Casa de Câmara e Cadeia de Aracati foi preser-
vado e, atualmente, é um dos edifícios que compõem o sítio histórico 
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) no centro histórico da cidade.

Plenário da Câmara Municipal de Aracati
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Em 1822, o Brasil tornou-se independente de Portugal. Após proclamar a 
independência do Brasil, dom Pedro I outorgou uma constituição (1824) que 
aumentava os seus poderes. Vários líderes locais, que viam no processo de 
independência uma oportunidade de ampliar sua infl uência política, fi caram 
insatisfeitos com as atitudes do novo imperador. Além disso, a produção do 
açúcar nas províncias do Norte estava em crise, aumentando o descontenta-
mento. 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.

FIQUE POR DENTRO

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Quem eram os “homens bons”?

2  Quais as funções da Casa de Câmara e Cadeia?

3  Pesquise sobre a Confederação do Equador. Depois, discuta o assunto 
com a sua turma.

Organização administrativa de Aracati

Um município é o conjunto das áreas urbanas, suburbanas e rurais per-
tencentes ao controle de uma cidade. A cidade é a sede da administração 
municipal, onde fi cam o prefeito, os secretários municipais, os vereadores e 
outras autoridades públicas. Além da sede e seus bairros, os distritos também 
compõem um município. 
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Localizado na região Nordeste do Brasil, o estado do Ceará tem 184 mu-
nicípios. Segundo censo demográfi co de 2010 do Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE), o município de Aracati possui uma população esti-
mada em 69.167 habitantes.

Essa população se divide entre os distritos e a sede municipal. A divisão 
administrativa de Aracati é a seguinte:

Sede e distritos Ano de criação

Aracati 1747

Barreira dos Vianas 1988

Cabreiro 1929

Córrego dos Fernandes 1990

Jirau 1990

Mata Fresca 1938

Santa Tereza 1990

Antigamente, Aracati possuía mais dois distritos: Fortim e Icapuí. Am-
bos se emanciparam, ou seja, tornaram-se municípios. Icapuí, em 1985 e 
Fortim, em 1992.

De maneira geral, os distritos de Aracati têm características rurais e a 
economia impulsionada pelo extrativismo, agricultura, pecuária e comér-
cio. Escolas, postos dos correios, lavanderias públicas, igrejas, templos e 
cemitérios, dentre outros equipamentos urbanos, podem ser encontrados 
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nos distritos. É comum também os moradores dos distritos se organizarem 
em associações comunitárias para reivindicar assistência do poder público.

Córrego dos Fernandes

Córrego dos Fernandes é um dos distritos do município de Aracati
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O distrito é cortado pela BR-304 e fica a leste do distrito-sede. A vida da 
comunidade e o trabalho de um grupo de 12 rendeiras que lá moram foram 
retratados no documentário Linhas de Organdi, do cineasta cearense Glauber 
Filho. Você já assistiu?

Jirau

O distrito de Jirau foi criado em 1990
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O distrito de Jirau faz limite com Santa Tereza, Córrego dos Fernandes e 
com os municípios de Palhano e Itaiçaba. A famosa lagoa de Jirau é utilizada 
para a pesca e o lazer da população e dos visitantes. O santo padroeiro da 
comunidade é São Raimundo. No mês de agosto, festas são realizadas para 
celebrá-lo nas proximidades da igreja principal.
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Mata Fresca

O distrito de Mata Fresca é um dos mais antigos de Aracati
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O distrito encontra-se ao sul de Aracati, é cortado pela BR-304 e sedia um 
posto de fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz). Na 
região destaca-se a produção de melão, melancia e caju para exportação. Na 
localidade, foram descobertas reservas de petróleo.

Santa Tereza

A lagoa de Santa Tereza é um dos locais de diversão do distrito
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O distrito tem como principal atração a lagoa de Santa Tereza e os res-
taurantes no seu entorno. As atividades culturais são variadas e as festas e 
vaquejadas atraem muitos frequentadores. A produção de artesanato e doces 
se destaca na economia local.

Barreira dos Vianas
O distrito se localiza na margem leste do rio Jaguaribe e destaca-se pela 

cajucultura, apicultura e artesanato. 
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Cabreiro
O distrito se localiza na margem oeste do rio Jaguaribe, banhado por três 

lagoas e possui grande potencial turístico. O artesanato de palha destaca-se 
na economia local. 

No censo 2010, a população urbana de Aracati era de 69.159 habi-
tantes. Na zona rural, era de 25.124 habitantes. Mas as pessoas se des-
locam continuamente da zona rural para a zona urbana.

O número de residências em Aracati no ano de 2010 era de 24.686, so-
mando a zona urbana e a zona rural. 

O município de Aracati é atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por 
meio de postos de saúde, clínicas e hospitais. Existem também os atendimen-
tos de saúde da rede privada.

As escolas estão distribuídas pelo município sede e pelos distritos. Em 
2009, foram 12.013 alunos matriculados no ensino fundamental e 3.550 
no ensino médio. Os professores do ensino fundamental são 349. Do en-
sino médio, 127. 

Desde a década de 1950, o abastecimento de água no município sede é 
realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). 

Nos distritos, o abastecimento de água é realizado também por chafarizes, 
cacimbas, carros-pipas e adutoras.

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Como está organizado administrativamente o município de Aracati?

2  Quais os serviços mais encontrados nos distritos de Aracati?

3  Pesquise como aconteceu o processo de emancipação dos municípios 
de Icapuí e Fortim.

4  Junto com seus colegas, monte uma exposição sobre cada um dos dis-
tritos de Aracati.
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Distrito sede

Transporte no centro de Aracati
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O centro de Aracati é muito movimentado, pois concentra diversos ór-
gãos públicos (prefeitura, secretarias municipais, postos de saúde, escolas, 
etc), comércios (lojas, farmácias, mercados etc), opções de lazer e serviço 
(praças, bares, restaurantes, pousadas, hotéis, postos de gasolina etc.). Nos 
dias de semana, o fluxo de pessoas e o trânsito de veículos é intenso nas 
ruas da cidade.

Veja o relato de Luís Reis sobre o centro da cidade de Aracati:

´´A sede da cidade de Aracati tem nove bairros: Centro, Nossa Senhora de 

Fátima, Várzea da Matriz, Campo Verde, Aterro, Farias Brito, Nossa Senhora de 

Lourdes, Pedregal e Córrego dos Rodrigues. Existem, ainda, localidades como a 

Vila São José e Vila Priscila. A configuração do Centro, onde se encontra inserido 

o centro histórico, resultou da dinâmica econômica e social experimentada por 

Aracati nos séculos XVIII e XIX, que influenciou a formação do rico conjunto ar-

quitetônico existente, principalmente na rua Cel. Alexanzito, também conhecida 

como rua Grande, ex-rua do Comércio. 

No que se refere ao padrão habitacional geral desses bairros, observa-se 

que, à medida que nos aproximamos do núcleo central, surgem residências 

pertencentes à população de maior poder aquisitivo. As áreas periféricas, 

próximas ao dique e à BR-304, concentram habitações mais precárias e lá os 

residentes são mais pobres. 
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A grande movimentação no corredor comercial e de serviços, composto pe-

las ruas Cel. Alexanzito e Cel. Pompeu confere à cidade uma dinâmica urbana 

que a torna atrativa para os moradores da zona rural e dos municípios vizinhos. 

Entretanto, a localização inadequada dos mercados e a existência do comércio 

ambulante de forma desorganizada, com mais de 200 barracas, geram proble-

mas de tráfego nesta área.´´

Fonte: Texto adaptado de Luís Reis, intitulado Confi guração da cidade e publicado no portal Ara-
cati Net em 2006. (www.aracati.net)

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Quais os serviços encontrados na sede da cidade de Aracati?

2  Por que o centro da cidade atrai moradores da zona rural e de 
municípios vizinhos?

3  A partir da leitura do texto de Luís Reis, faça com seus colegas um 
cartaz ou uma maquete que represente o centro da cidade e as pessoas 
que lá moram ou circulam.

Administração pública

A administração pública deve proporcionar saúde, educação, transporte, 
moradia, saneamento básico e abastecimento d’água, dentre outros serviços, 
para que a população possa viver bem e com dignidade. Além disso, é papel 
do poder público mediar os confl itos e as desigualdades sociais e garantir que 
os cidadãos tenham seus direitos assegurados e cumpram seus deveres. 

O dinheiro para custear a administração pública e os serviços que ela pres-
ta à população vem do pagamento de impostos. Portanto, o acesso aos servi-
ços públicos de qualidade é um direito de todos.

A República Federativa do Brasil é dividida em 26 estados e um Distrito 
Federal (Brasília, onde fi ca a sede do poder federal). Cada estado é dividido 
em municípios. A administração política se divide em três esferas: federal, 
estadual e municipal. 
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Além disso, na democracia brasileira existem três poderes (executivo, legislati-
vo e judiciário) autônomos, mas que se complementam e se fi scalizam.

O presidente (âmbito federal), os governadores (âmbito estadual) e os pre-
feitos (âmbito municipal) exercem o poder executivo. Eles têm como função ad-
ministrar as fi nanças, investimentos, serviço, órgãos públicos e executar as leis. 
Podem também propor novas leis ao poder legislativo.

Biblioteca Pública e Secretaria de Cultura são equipamentos de Aracati
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Os senadores (Senado), os deputados federais (Câmara dos Deputados), 
deputados estaduais (Assembleia Legislativa) e os vereadores (Câmara Muni-
cipal) 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 cumpri-
mento das leis. Para ingressar no poder judiciário, os candidatos devem pres-
tar 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 represen-
tante 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 pleito o presidente (e o vice), governadores (e os vices), deputa-
dos estaduais, federais e senadores. Na eleição seguinte, o prefeito (e os 
vices) e os vereadores.

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Pesquise no seu distrito as obras realizadas pelo poder público. Identifi que 
o que precisa ser melhorado. 

2  Escolha um dos representantes eleitos no último pleito municipal e 
descubra se ele está bem avaliado pela população.

3  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 debates. Em seguida, realizem a eleição e a
cerimônia de posse.
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Adutoras - Canal ou cano que conduz água para um reservatório.

Comboio - Que seguem juntos ou escoltados. 

Idoneidade - Qualidade de quem é confi ável, honesto, apto, capaz.

Lucrativa - Em que há lucro, de onde se pode tirar proveito.

Mandato - Poder ao político eleito ou período de desempenho de um 
cargo eleitoral.

Polidez - Qualidade atribuída a quem tem atitude gentil. Quem age 
com cortesia. 

Pujança - Abundância de bens materiais; fartura; riqueza. 

Status - Situação, estado ou qualidade de uma pessoa ou coisa em um 
determinado momento. Prestígio social.

Supremacia - Superioridade absoluta. 

Urbanização - Tornar urbano. Realização por meio de técnicas e 
obras que possibilitem dotar cidade ou área de cidade de condições 
de infraestrutura, planejamento, administração e embelezamento.

GLOSSÁRIO



Sociedade e Cultura

Grupos étnicos, seus legados 
e as práticas culturais

A cultura em Aracati

Toda sociedade não tem uma, mas várias culturas. Você sabe dizer por quê?
Cultura se refere às várias manifestações de uma sociedade. Aspectos ma-

teriais como um objeto, uma vestimenta, um brinquedo e imateriais, que é 
tudo o que não pode ser palpável (tocado, apreendido, guardado)  são bens 
culturais. Um modo de dançar, de falar, de cozinhar são exemplos de expres-
sões culturais imateriais.

4
UNIDADE
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Exposição de peças no centro de artesanato de Aracati
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Toda a cultura é dinâmica, pois os costumes, os hábitos, os valores, as for-
mas de pensar e se relacionar mudam com o passar do tempo. Em algumas 
sociedades, esse processo é mais lento e, em outras, mais acelerado. Nas so-
ciedades indígenas, por exemplo, as mudanças se davam de modo mais lento 
que nas sociedades atuais, nas quais as descobertas tecnológicas alteram mais 
agilmente os modos das pessoas viverem. Basta você pensar que seus avós e 
talvez até seus pais, durante toda a infância e adolescência, não conheciam 
a internet, não ouviam música em MP3 nem se comunicavam por telefones 
celulares. Você já imaginou como seria a sua vida se só pudesse conversar com 
seus amigos a distância, por cartas? Diferente, não?

Você não vive esse tempo, mas pode conversar com pessoas que viveram e 
descobrir muita coisa. No futuro, será que você terá muito para relatar sobre a 
vida de uma criança nos dias de hoje?

O espaço, assim como o tempo, também interfere nas manifestações cul-
turais. Ou seja, dependendo do clima, da vegetação, se é cidade ou zona ru-
ral, o modo de viver se altera. Por exemplo, imagine uma criança que vive em 
regiões do planeta com clima extremamente frio e outra que vive em uma 
região com clima extremamente quente. A roupa, o alimento, a moradia delas 
mudam bastante, não acha?

Em Aracati, encontramos diversas manifestações culturais que remetem 
ao passado, ao modo como as pessoas e os diferentes grupos sociais viviam, 
relacionavam-se e se expressavam.

O costume de dormir em redes, que muitos adotam, veio dos indígenas. 
O costume de entrar no mar e fazer o “sinal da cruz” é uma herança dos eu-
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ropeus cristãos. O costume de jogar capoeira e dançar o samba são exemplos 
das infl uências dos africanos. 

Além disso, as experiências de migração e do uso das novas tecnolo-
gias de comunicação, informação e transportes possibilitam que as pes-
soas que vivem em Aracati dialoguem com culturas de outros lugares e 
sofram infl uências constantes.

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Qual a diferença entre cultura material e imaterial?

2  Cada sociedade possui uma única cultura? Explique.

3  No seu caderno, relacione cinco exemplos de bens culturais materiais 
e imateriais, que caracterizam a cultura da sua família e da comunidade 
onde você vive. 

4  Indígenas, europeus e africanos têm infl uência nas manifestações culturais 
de Aracati? Justifi que a sua resposta.

5   Com a ajuda do professor e de seus colegas, monte uma exposição de 
algum bem cultural de Aracati para apresentar a toda a escola.

Festas e folguedos

As festas populares ou folguedos são manifestações culturais imateriais. 
Em Aracati, existem muitas delas e nós vamos conhecê-las. Será que você já 
participou de alguma?

Carnaval

O carnaval é uma festa europeia antiga e, originalmente, era o momento 
em que os trabalhadores do campo desfi lavam nas cidades zombando dos 
mais ricos com o uso de roupas coloridas e máscaras.
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Quando vieram para o Brasil, os portugueses trouxeram a festa e aqui ela 
se misturou com outras práticas culturais indígenas e africanas. 

O carnaval de Aracati é um dos mais famosos do Ceará, atraindo milhares 
de foliões para a cidade e, por isso, movimenta a economia local. Durante o 
dia, os foliões brincam o carnaval nas praias de Aracati, especialmente em Ca-
noa Quebrada e Majorlândia. À noite, se dirigem para a sede e se aglomeram 
em torno da praça da Igreja Matriz e adjacências. 

Durante a festa, vários blocos populares se apresentam em desfiles pelas 
ruas da cidade. O Bloco do Seu Zé Pereira é um dos mais tradicionais. Recria-
do pela família de um conhecido aracatiense, o senhor Nogueira Ponciano, o 
bloco é um dos responsáveis por movimentar e alegrar o carnaval de Aracati, 
desde 2007. A festança conduzida pelo bloco começa no sábado, antes do 
carnaval. Entre uma modinha e outra, o grupo chama atenção pelas luminá-
rias movidas a querosene (piracas), que os brincantes carregam.

O carnaval é brincado nos meses de fevereiro ou março todos os anos.

A festa de carnaval é uma herança de povos europeus 
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Reisado

O reisado é uma festa popular de caráter religioso que comemora o nasci-
mento de Jesus Cristo. Por isso, a festa costuma ocorrer nos primeiros dias do 
ano, próximo ao chamado Dia de Reis (6 de janeiro). Em Aracati, existem vários 
grupos que organizam e brincam reisados. Os cortejos costumam acontecer 
entre esses dias; no entanto, às vezes, ocorrem encenações da festa em outras 
datas, como no carnaval.
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Durante o reisado, um grupo de pessoas percorre ruas e casas 
saudando os Reis Magos em troca de ofertas. Os participantes se 
fantasiam de vários personagens e encenam histórias em públi-
co. O enredo, as músicas, as danças e os personagens mudam 
de acordo com as tradições do lugar e da criatividade do gru-
po que organiza a festa.

No Ceará, existem vários tipos de reisados. Em Aracati, 
predominam os reisados de bois, em que a morte de um boi 
é encenada durante a festa e tem relação com o trabalho na 
pecuária, que, como você viu, era a atividade econômica mais 

importante da região.
Segundo o pesquisador Oswald Barroso, em muitos reisa-

dos a participação de mulheres não é permitida, mas em outros é aceita 
e elas assumem papel de importância. Em Aracati, no reisado do Córrego 
das Moças, as mulheres brincam e dançam. Dona Maria das Dores é a 
“dona do Boi”, ou seja, organiza e comanda a brincadeira. E você já par-
ticipou de reisados?

O reisado é uma apresentação de origem portuguesa
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"Senhora Dona da Casa
Abra a porta, acenda a luz
Venha ver o reisado
Em nome de Jesus"

(Música popular)

Durante o reisado, um grupo de pessoas percorre ruas e casas 
saudando os Reis Magos em troca de ofertas. Os participantes se 
fantasiam de vários personagens e encenam histórias em públi-
co. O enredo, as músicas, as danças e os personagens mudam 
de acordo com as tradições do lugar e da criatividade do gru-
po que organiza a festa.

predominam os reisados de bois, em que a morte de um boi 
é encenada durante a festa e tem relação com o trabalho na 
pecuária, que, como você viu, era a atividade econômica mais 

importante da região.
Segundo o pesquisador Oswald Barroso, em muitos reisa-



106

Festas juninas

As festas juninas também são bastante populares em Aracati. Da mesma 
forma que o carnaval, as festas juninas têm origem europeia e homenageiam 
o santo católico São João Batista, que é comemorado todo dia 24 de junho. 
No mesmo mês também são festejados Santo Antônio (13) e São Pedro (29). 

O costume de acender uma fogueira gigantesca durante a festa tinha 
intenção de comemorar a fertilidade do solo, as colheitas e de conseguir 
proteção contra as pragas agrícolas, que diminuíam a plantação.

No Brasil, a festa se espalhou e sofreu infl uências indígenas e africanas. Du-
rante a festa junina, a cidade costuma fi car mais bonita com a formação dos 
arraiás, das fogueiras e das bandeirolas que são penduradas no alto das casas. 

No mês de junho, há várias apresentações de quadrilhas. Os participan-
tes usam roupas coloridas, que exageram na representação dos trabalha-
dores e moradores da zona rural. Eles dançam em pares de homens e mu-
lheres para comemorar um casamento de faz de conta que, normalmente, 
é realizado antes da apresentação do grupo.

A riqueza das festas juninas não se resume às danças de quadrilha e 
às músicas. A culinária típica do festejo é um destaque saboroso. Bolo de 
milho, canjica, pé de moleque, aluá, mungunzá, pamonha, pipoca, amen-
doim, entre outras, são servidas na ocasião.

Em Aracati, as festas juninas acontecem na sede e nos distritos do município.

“Capelinha de melão
É de São João
É de cravo, é de rosa
É de manjericão
São João está dormindo
Não acorda não, não
Acordai, Acordai
Acordai, João”

(Música popular)
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Festa da padroeira

Nossa Senhora do Rosário é a padroeira de Aracati. Apesar de ser come-
morada por católicos, a festa em sua homenagem congrega pessoas de todos 
os credos, pois relembra as origens coloniais da cidade. A prática de louvar e 
homenagear santos católicos chegou ao Brasil pelos portugueses. De acordo 
com a tradição católica, cada localidade tem um santo ou uma santa que pro-
tege a comunidade de todos os males.

A festa da padroeira acontece por vários dias e, durante a homenagem, 
ocorrem procissões, quermesses e missas. Na data de 7 de outubro, dia ofi cial 
da santa, é feriado e se encerram as comemorações.

Outra festa de santo bastante comemorada em Aracati é a de São Se-
bastião. Na ocasião, comemora-se o retorno de aracatienses que viveram um 
período fora da cidade e também aqueles que continuam distantes.

Pastoril

Originário das tradições religiosas de Portugal e Espanha, o pastoril é um 
folguedo popular que ocorre entre o Natal (dezembro) e a Festa de Reis (janei-
ro). A encenação é uma lembrança festiva da visita feita pelos três Reis Magos 
ao menino Jesus na manjedoura. 

Na festa, as moças (pastoras) formam duas alas paralelas: o cordão azul 
e o cordão vermelho (encarnado) enquanto tocam o maracá. No pastoril, as 
danças e cantigas podem ser entoadas em solo ou em coral. Há também re-
citação de textos e poesias.

Em Aracati, o pastoril é encenado em várias localidades.

"Boa noite a todos
Chegamos agora
Com o nosso pastoril
Todo cheio de glória

E nossas pastorinhas
Com muita alegria
Em vir festejar
O nosso Messias."

(Música popular)
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Com o nosso pastoril
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Outras festas

O carnaval é umas das maiores festas do município
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Além das festas populares tradicionais, ocorrem em Aracati outras festas 
que também atraem as pessoas.

O Festival de Canoa Quebrada é uma competição de jangadas que ocorre 
na segunda quinzena do mês das férias escolares de julho.

Em julho, também acontece o Aracati Folia, o carnaval fora de época do 
município. A festa atrai muitas pessoas que gostam de brincar o carnaval e que 
não se contentam em comemorá-lo apenas uma vez ao ano.

Ainda em julho, ocorre a movimentada Regata de Botes da Volta no leito do 
rio Jaguaribe.

No mês de agosto, há a Semana do Folclore, que faz parte do calendário 
letivo das escolas municipais e tem como objetivo promover o conhecimento e 
as tradições culturais de Aracati. 

No mês de outubro, é realizada a regata da Majorlândia, outra competição 
de jangadas, bastante comemorada pelos pescadores. 

De qual dessas festas você mais gosta? Existe alguma não citada da qual 
você participa sempre? Se sim, qual?



109

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Como se originaram as festas e os folguedos tradicionais de Aracati?

2  Você e sua família brincam o carnaval? De que forma?

3  Pergunte aos seus familiares e vizinhos qual a festa de que eles mais 
gostavam quando eram criança e quais lembranças têm delas.

4  Pesquise sobre os vários tipos de reisados existentes no Ceará.

5  Faça um desenho de uma festa popular da qual você participou
e exponha para seus colegas.

Danças

Algumas danças são chamadas de “típicas” porque são muito antigas e 
identifi cadas com um lugar. O forró, provavelmente, é a dança mais comum 
nas proximidades de onde você mora. 

A dança é antiga no Brasil e o nome completo dela é forrobodó. No portu-
guês de Portugal, forró signifi ca dança, mas também pode signifi car bagunça e 
confusão. Hoje, é tocado em várias festas e é o estilo musical que mais identifi ca 
a região Nordeste do Brasil. 

Conheça outras festas e danças que também existem na sua cidade.

Caninha verde

A dança da caninha verde costuma ser feita durante as festas juninas.De 
origem europeia portuguesa, chegou ao Brasil e misturou-se com as culturas 
indígenas e africanas.

Como a maioria das tradições populares, a caninha verde é uma dança 
acompanhada de música e se remete às festas promovidas na colônia, so-
bretudo nas regiões onde se plantava cana-de-açúcar.
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No Ceará, começou a ser conhecida no início do século XX, nas praias 
de Aracati. A dança apresenta também elementos de outros folguedos, 
tais como casamento matuto (quadrilha junina), mestres e formação de 
cordões (pastoril).

A caninha verde apresenta elementos de outras danças, como o casamento matuto das quadrilhas
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Maracatu

A presença dos bonecos da festa do maracatu preserva a cultura popular em Aracati
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A calunga (ou kalunga) é uma palavra que, no período colonial, se referia 
aos descendentes de escravos, fossem eles fugidos ou libertos. Na língua afri-
cana banto, calunga significa “tudo de bom”. Após fugir ou adquirir a liber-
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dade, era comum que os escravos fossem residir em lugares bem distantes de 
onde o seu antigo proprietário morava.

A distância, eles reconstruíam as vidas casando-se e tendo filhos. As uni-
ões, muitas vezes, ocorriam entre os ex-escravos e indígenas. 

Com o passar dos tempos, a palavra calunga e seu derivado calungueiro 
passaram a se referir a uma forma de brincadeira popular, que é a confecção 
de bonecos, nos mais variados formatos e tamanhos. A maioria desses bone-
cos (os calungas) é utilizada nas festas de maracatu.

No século XIX, o maracatu era um ato religioso dos negros em home-
nagem aos seus deuses. Hoje, na dança do maracatu, as fantasias, o ritmo 
e as músicas também se inspiram nas coroações de reis e rainhas africanos. 

Veja o depoimento do artista plástico Hélio Santos sobre as características 
do Bloco Universo Negro, que surgiu no carnaval de 1998 de Aracati.  

“A característica é ser um bloco de cultura negra. Quem denominou de ma-
racatu foi o próprio público e eu tenho trabalhado para que assim se pareça. 
O bloco tem bonecos escuros e, aproximadamente, 25 pessoas participam. Os 
bonecos possuem dois tamanhos: grandes e pequenos. Os grandes possuem 
3,20m e pesam aproximadamente 15kg. E os menores possuem 2,30m e re-
presentam os jovens em nosso bloco. Estes pesam entre seis e sete quilos.”

Fonte: Entrevista adaptada de Hélio Santos a Marciano Ponciano em 2008 para a Associa-
ção Artístico Cultural Lua Cheia (disponível em luacheia.art.br/site)

Dança do coco

A dança do coco, originalmente, é proveniente da região entre os estados 
de Alagoas e de Pernambuco e data da colonização. É também uma manifes-
tação cultural identificada ao litoral do Nordeste brasileiro. 

Os passos do coco são simples, a música é de fácil melodia e tem elemen-
tos culturais indígenas e africanos. Dança-se o coco em pares de homens e 
mulheres, que formam um círculo em torno de um solista, que comanda o 
ritmo dos passos.  

Como as outras danças, o coco pode mudar dependendo da tradição do 
lugar e de quem dança. Normalmente, os instrumentos que acompanham a 
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música são o ganzá, o surdo, o pandeiro e o triângulo. Além disso, os partici-
pantes costumam calçar tamancos de madeira que faz ressoar um belo e forte 
som, enquanto dançam e batem palmas.  

Em Aracati, é na praia de Majorlândia onde o coco é mais dançado.

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Pesquise sobre o maracatu no Ceará.

2  Peça ao seu professor para ensaiar uma dança do coco ou da caninha
verde entre você e seus colegas.

Artesanato

O centro de artesanato é um dos locais onde podemos conhecer mais sobre a nossa cultura

Ro
m

ár
io

 C
ar

ne
iro

 / 
FD

R

Os artesãos são artistas populares que produzem peças manualmente, 
usando materiais diversos como palha, barro, couro, madeira, algodão e até 
areia na produção de objetos e peças artísticas. 

Em Aracati, há um centro de artesanato no centro da cidade, onde o 
trabalho de vários artesãos pode ser encontrado, mas lá não é o único local. 
Nas lojas da Broadway em Canoa Quebrada, na sede da Cooperativa Ar-
tesanal Jaguaribana, nas feiras populares e em tantos outros lugares, você 
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pode ver expostos chapéus, rendas, cestos, vasos e, principalmente, garrafi-
nhas com desenhos em areia colorida.

O modo de produzir o artesanato, geralmente, é ensinado pelos artesãos 
mais experientes aos mais jovens, muitas vezes, da própria família ou da co-
munidade. Portanto, o artesanato é uma expressão cultural imaterial (quando 
se trata do saber fazer) e material (quando se trata da peça produzida) muito 
característica de uma localidade.

Como a remuneração de quem produz artesanato costuma ser pequena, 
muitos jovens têm se recusado a aprender com os mais velhos ou não se de-
dicam ao ofício que aprenderam. Valorizar o artesanato é uma maneira de 
garantir que essa arte sempre se renove e seja repassada às gerações futuras. 

Nos últimos anos, grupos de artesãos se uniram em cooperativas e as-
sociações para fortalecer sua arte e manter a tradição. Veja reportagem do 
jornal O POVO sobre as rendeiras da comunidade do Cumbe, que lutam para 
manter a tradição e sustentar a família com a sua arte:

Chapéus de palha são produtos feitos pelos artesãos de Aracati
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As mãos habilidosas das rendeiras do Cumbe desfi am o tecido, unem os 
fi os, preenchem os espaços do tecido com linhas, formando desenhos de-
corativos de acabamentos perfeitos. E assim, vão surgindo colchas, lençóis, 
toalhas, jogos americanos. A arte de bordar pacientemente cada ponto foi 
passada de mãe para fi lha e está ameaçada. O labirinto ainda é pouco valo-
rizado pela população. "Se hoje eu fosse sustentar a família com a venda de 
labirinto, morreríamos de fome, pois a venda é muito pouca", afi rma dona 
Maria Rodrigues Pereira, 62, ou Marineide, como é conhecida. 

O prazer em bordar e a necessidade em ajudar em casa fazem com que 
Marineide não desista do ofício. Ela vai além, faz questão de ensinar a neta 
de 10 anos a bordar, assim como fez com as fi lhas quando eram crianças. 

Há sete anos, dez labirinteiras do vilarejo, situado entre as dunas de 
Canoa Quebrada e os criadouros de camarão, às margens do rio Jagua-
ribe, resolveram se unir e trabalhar em grupo. "Muitos não gostam de 
trabalhar em grupo, pois tem de dividir o lucro. Mas não dizem que a 
união faz a força? E em grupo é mais divertido, pois a gente passa o dia 
conversando", diz Marineide.
Fonte: Texto adaptado da reportagem Rendeiras mantêm a tradição em Aracati, publi-
cada no jornal O POVO em 16 de setembro de 2006.

FIQUE POR DENTRO

A rendeira é uma personagem típica da cultura antiga que sobrevive até hoje
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  O que é artesanato e por que ele é uma manifestação cultural?

2  É importante que a sociedade valorize o trabalho dos artesãos? Por quê?

3  Peça ao seu professor para montar uma ofi cina em que você e seus colegas
possam produzir uma peça de artesanato.

Lazer e sociabilidade

Você consegue contar quantas pessoas conhece? São muitas, não é? Seus 
familiares, seus professores e colegas de escola, seus vizinhos e os amigos que 
você mantém nas redes sociais na internet fazem parte do seu convívio social. 

Com elas, você estabelece diversas relações de afeto, de amizade, de parce-
ria, de estudo etc. Ou seja, é com elas que você compartilha suas experiências e 
assume funções que dão sentido à sua vida. Você é fi lho, é amigo, é estudante, 
é companheiro de brincadeira, entre tantas outras relações. O mesmo ocorre 
com todas as pessoas e, assim, compõe-se uma sociedade, por meio das rela-
ções que seus membros estabelecem entre si.



116

E o que você mais gosta de fazer quando está na companhia dos seus 
familiares e amigos? Muito provavelmente, o que mais gosta é das atividades 
de lazer que fazem juntos. 

Nas práticas de lazer, o principal objetivo é se dedicar à diversão e ao rela-
xamento, durante alguns minutos ou mesmo horas. 

Aracati possui diversos locais que propiciam o encontro de pessoas e as 
atividades de lazer. 

Ruas e praças 

Uma forma de divertimento muito antiga são as rodas de conversas.  
Normalmente, participam dessas rodas pessoas que moram próximo ou 
estão em visita à casa de alguém. No campo, elas costumam acontecer 
nos alpendres ou em descampados de frente às casas. Na cidade, elas 
ocorrem nas calçadas e nas praças. Nessa ocasião, as histórias são muitas e 
as conversas podem adentrar a madrugada ou mesmo acabar em cantoria 
e festa. 

Atualmente, em Aracati, vê-se cada vez menos as rodas de calçada. 
Provavelmente, isso venha ocorrendo porque as pessoas têm outras for-
mas de se comunicar e outros atrativos de lazer no interior da casa, como 
a programação da TV.

Em compensação, nos dias atuais, a oferta de lanchonetes e restauran-
tes é bem maior e muitas pessoas se reúnem nesses locais para se alimen-
tar e ter uma boa conversa. 



117

Vez ou outra, também é possível encontrar, em praças ou terrenos baldios, 
circos e parques de diversão. Por não serem permanentes, essas opções de 
lazer atraem muitas pessoas quando chegam ao lugar. 

Praça de Canoa Quebrada é um dos pontos de encontro dos moradores
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Lagoas e rios

Uma das atividades mais procuradas para o lazer em Aracati é o banho 
nas margens do rio Jaguaribe. A bela paisagem e a proximidade com a na-
tureza são outros atrativos assim como os passeios de barco ao longo do rio.

E para quem não resiste a uma boa pescaria, na comunidade do Cumbe 
funciona um serviço de “pesque-pague”, em que a pessoa pode tentar pes-
car o próprio peixe antes de se alimentar. Lá, também existe o famoso Canal 
do Amor, área de mangue que proporciona um passeio muito agradável.

Nas proximidades do rio Jaguaribe, também é bastante visitado o Ni-
nhal das Garças, que é um lugar de mangue bonito para quem gosta de 
contemplar a natureza.

Além do banho de rio, o aracatiense tem opção dos banhos de lagoa e 
açude. A lagoa mais famosa é a de Santa Tereza. No entorno das lagoas, 
é possível também ver pessoas brincando ou praticando algum esporte, 
como o futebol. 
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O “skibunda”, que é o deslize em uma prancha de madeira, desde o alto 
de uma duna até embaixo ou até o encontro das águas, é uma opção de 
lazer na lagoa de Santa Tereza e em outras do município. Você já brincou?

Praias 
As diversas praias do litoral de Aracati, Canoa Quebrada, Majorlândia, Qui-

xaba, Lagoa do Mato, Fontainha, Porto Canoa, Retirinho e Murici recebem mi-
lhares de visitantes anualmente; dentre eles, os turistas que visitam a cidade.

Porém, apesar da proximidade do litoral, apenas na década de 1930 as pes-
soas passaram a tomar banhos de mar como lazer no Ceará. Ainda assim, só 
nos anos 1950 e 1960 é que, de fato, a prática se consolidou e se popularizou.

Hoje, as águas do mar não são mais desprezadas e a praia se tornou a 
principal opção de lazer em Aracati. Algumas praias, como Canoa Quebra-
da e Majorlândia, têm uma variada rede de serviços que envolvem restau-
rantes, barracas, bares e lojas. Porém, a diversão mesmo ainda é aproveitar 
a areia da praia e as águas do mar para realizar brincadeiras, jogar algum 
esporte ou apenas tomar sol.

O litoral de Aracati é alternativa de lazer para moradores do município e turistas
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  Explique o que você entendeu por sociabilidade e por lazer. 

2  Converse com pessoas mais idosas e descubra qual era o lazer que elas 
mais apreciavam na infância e compare com o seu.

3  Quais práticas de lazer sua família pratica? Compare sua resposta com 
a dos seus colegas. 

Artistas de Aracati

Atualmente, o grupo de artistas que mais se destaca em Aracati é o ligado 
à Associação Artístico-Cultural Lua Cheia. A associação não tem fi ns lucrativos 
e atua há cerca de 20 anos. Entre os seus fundadores, destacam-se Marciano 
Ponciano, Márcia Santos e Márcia Oliveira. Os artistas do grupo atuam na área 
cultural, visando promover principalmente a literatura, o teatro, as artes plás-
ticas e a música em Aracati. Peças teatrais, exposições de arte, declamação de 
poesias, dentre outros, são alguns dos eventos produzidos pelo grupo e que 
atraem bom público. Além disso, existem várias publicações de artistas do gru-
po, com poesias e histórias sobre Aracati. Se você quiser conhecer mais esse 
trabalho, visite o site do grupo: www.luacheia.art.br.

Outro espaço onde se concentra a produção artística e cultural de Aracati é 
o Casarão Valdy Menezes. Idealizado pelo casal de médicos Valdy e Denise Me-
nezes, o lugar abriga o Núcleo de Animação de Aracati (Animaraca) e a reserva 
técnica do Centro de Arte e Cultura Aracati (Cearca). No casarão, funciona um 
dos principais teatros da cidade, Teatro Hélio Santos, nomeado assim em ho-
menagem ao artista plástico e brincante de bonecos Hélio dos Santos Barros. 
O teatro de bonecos também presta homenagem à poetisa cearense Francisca 
Clotilde e é responsável por manter a tradição dos brincantes de bonecos cada 
vez mais viva em Aracati.

De todos os artistas famosos de Aracati, Adolfo Caminha é o mais conhe-
cido. Autor de romances famosos como A Normalista e o Bom Crioulo, es-
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critos no século XIX, são livros muito lidos em todo o Brasil e utilizados como 
fonte por pesquisadores que querem conhecer a história do Ceará.

Os folhetos de cordel trazem histórias ritmadas e variadas 
sobre acontecimentos da atualidade, a seca, cren-
ças religiosas, disputas políticas, biografi as etc. 
Muitas dessas histórias vêm ilustradas com xilo-
gravuras, que são desenhos talhados em madei-
ra que, com tinta, são pressionados nos dando 
forma à fi gura (técnica semelhante ao carimbo). 
Essa arte popular era muito consumida por pes-
soas dos interiores, que desejavam se informar ou 
apenas se encantar com os versos dos poetas. Ainda 
hoje é possível encontrar cordéis para vender.

FIQUE POR DENTRO

Os folhetos de cordel trazem histórias ritmadas e variadas 
sobre acontecimentos da atualidade, a seca, cren-
ças religiosas, disputas políticas, biografi as etc. 
Muitas dessas histórias vêm ilustradas com xilo-
gravuras, que são desenhos talhados em madei-
ra que, com tinta, são pressionados nos dando 
forma à fi gura (técnica semelhante ao carimbo). 
Essa arte popular era muito consumida por pes-
soas dos interiores, que desejavam se informar ou 
apenas se encantar com os versos dos poetas. Ainda 

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Escolha um dos artistas que fazem parte do Grupo Lua Cheia e faça 
uma pesquisa sobre ele. Exponha os resultados aos seus colegas. 

2  Escolha um acontecimento, lugar ou personagem de Aracati e faça um 
verso de cordel sobre ele. 

3  Você sabe quem foi Adolfo Caminha? Após uma pesquisa, monte com 
seus colegas uma exposição sobre esse famoso artista aracatiense.

4  Solicite ao seu professor que organize uma visita da sua turma ao
Casarão Valdy Menezes e à casa onde morou Adolfo Caminha.
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A vida no campo e a vida na cidade

Aracati foi criada no ano de 1748; acima, a feira no centro da cidade
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A relação entre o campo e a cidade é muito presente no município de Ara-
cati. Isso ocorre porque o fluxo de pessoas de um lugar para outro 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. 

A cidade se caracteriza pelas construções de concreto, pavimentação 
das ruas e a oferta de serviços urbanos como bancos, comércios variados 
e especializados, hospitais, escolas etc. A circulação de pessoas é mais in-
tensa e as atividades profissionais estão ligadas, principalmente, ao setor 
secundário e terciário. 

Em alguns lugares, tanto da cidade quanto do campo, existe a ausência 
de serviços como água encanada, saneamento básico e energia elétrica, mas 
essa ausência é mais comum na zona rural.

Um espaço onde o encontro do campo com a cidade pode ser percebido 
é nas feiras livres. Você já foi a alguma?

As feiras costumam ocorrer em ruas ou praças da cidade. Nelas, os pro-
dutores (agricultores, pecuaristas e pescadores), artesãos e comerciantes ex-
põem frutas, verduras, cereais, carnes, peixes e artesanatos para a 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. Ao mesmo tempo, pessoas do campo tam-
bém vão às feiras para trocar produtos e adquirir o que não é produzido ou 
encontrado na localidade em que mora.
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O cotidiano do campo

As pessoas que moram na zona rural geralmente residem em sítios, 
chácaras, fazendas ou distritos. As casas costumam ser construídas afas-
tadas uma das outras. As pessoas, na maioria, se deslocam de um lugar 
a outro, a pé, de bicicleta, no lombo de animais, em veículos de tração 
animal ou motorizados.

Nos quintais de muitas casas, é possível encontrar plantas frutíferas, horta 
de verduras e legumes, animais (como porcos e galinhas) e reservas de água 
em poços e cisternas para o consumo humano e dos animais.

Em Aracati, a menor parcela da população vive no campo.

O distrito de Jirau tem características rurais
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O cotidiano da cidade

Na sede do município de Aracati e nas áreas urbanas, está a maioria da 
população. Isso ocorre, principalmente, porque a cidade oferece mais oportu-
nidades de trabalho e serviços. 

Na cidade, as pessoas dependem mais dos meios de transporte para se 
deslocarem de um lugar ao outro. As residências e pontos comerciais costu-
mam ser mais próximos uns aos outros (aglomerados) e podem ser construí-
dos na vertical (os prédios de apartamento e também de lojas comerciais).
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Como o fl uxo de pessoas e veículos é mais intenso, precisa ser disciplina-
do pelo poder público com sinalizações e orientações diversas. O barulho, a 
poluição, a aglomeração de pessoas e o trânsito são alguns dos problemas 
enfrentados por quem vive na cidade. 

A vida na zona urbana é bem mais movimentada que a zona rural
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  Por que as feiras livres são um espaço de interação entre o campo e a 
cidade?

2  Quais as características da vida urbana e da vida rural?

3  Cite as atividades econômicas que mais se destacam no campo e na
área urbana de Aracati.
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Veja a descrição de uma comunidade rural em Aracati:

Sítio do Cajueiro

De acordo com dados do último censo do IBGE, a população do Sítio do 
Cajueiro é de 1.269 habitantes. O nome da localidade surgiu pela imensa 
quantidade de cajueiros ali existentes e é uma das vilas de moradores mais 
antigas de Aracati.

A comunidade faz parte da zona rural do município e é composta por 
pessoas simples e de pouca escolaridade. A maioria dos moradores tira seu 
sustento das diversas atividades agrícolas desenvolvidas na região: cultivo de 
hortaliças (principalmente coentro e cheiro verde), legumes e plantas medici-
nais. Há também as criações de suínos, caprinos, ovinos, e de aves (principal-
mente galinhas). 

O que é produzido é despachado para venda em feiras populares na sede 
de Aracati, nas cidades circunvizinhas e no Rio Grande do Norte.

Existe, no entorno da comunidade, um lagamar, que, no inverno, permite 
à população local o desfrute da pesca de tilápias. Com o lagamar cheio, o 
sustento alimentar das famílias e uma renda extra fi cam garantidos.

Além das modestas fontes de renda, os moradores têm difi culdades 
com a carência ou precariedade de serviços básicos como saúde, edu-
cação e transportes.

Nos fi nais de semana, além das costumeiras manifestações religiosas, as 
pessoas da comunidade se divertem ouvindo música e dançando nos bares.
Fonte: Texto adaptado do relato sobre o Sítio do Cajueiro feito por alunas do curso de 
Serviço Social da Faculdade do Vale do Jaguaribe (Kátia Quitéria Gomes da Silva e Jo-
seane Germano da Silva) sob a orientação da professora Naide Bessa. (consultado no 
endereço eletrônico: universo.fvj.br)

FIQUE POR DENTRO
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Os deslocamentos populacionais

Você conhece alguém que se mudou da sua cidade ou lá chegou para 
morar recentemente? Muito provavelmente sim.

As pessoas se deslocam constantemente de um lugar para outro. Às 
vezes, esse trânsito ocorre apenas dentro do próprio município e em seu 
entorno. Por exemplo, muitas pessoas de Aracati trabalham em municípios 
vizinhos ou se dirigem à capital do Estado, Fortaleza, e a outras cidades para 
visitar parentes, passear, fazer compras, procurar médicos, dentre outros 
fins. Esse tipo de migração é chamado de pendular, porque as pessoas não 
têm intenção definitiva de mudar.

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

Em Aracati, tanto existem pessoas que migram de lá para outros lugares 
como pessoas que chegam para passear ou fixar moradia. Os que chegam 
são brasileiros e também estrangeiros.

Atualmente, as pessoas utilizam principalmente automóveis ou ônibus  
para chegar a Aracati ou sair de lá. Está prevista a construção de um aero-
porto no município e, certamente, o deslocamento de pessoas aumentará.

Muitos deixam a zona rural em busca de melhores empregos na zona urbana
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  Por que as pessoas migram?

2  Entreviste uma pessoa de Aracati que tenha migrado. Depois faça uma 
redação, no seu caderno, sobre o que ela lhe contou.

Adjacência - Lugar próximo, nos arredores. 

Bens - Pertences ou posses de uma pessoa ou de um grupo.

Cortejo - Pessoas juntas seguindo algo ou alguém.

Enredo - Estrutura de uma história.

Folguedos - Festas populares de tradição religiosa. 

Maracá - Tipo de chocalho indígena.

GLOSSÁRIO



Patrimônio e Natureza

Patrimônio cultural

A palavra patrimônio tem origem no idioma latim e deriva da palavra 
“pater”, que signifi ca “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.

5
UNIDADE
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Patrimônio cultural
Definição Tipos Características

É o conjunto de bens 
cujo maior valor não é o 
econômico, mas, sim, o 
cultural; e que interessa 
a mais de uma pessoa. 
Um patrimônio cultural 
é valorizado por uma 
comunidade, uma cidade, 
um estado e até mesmo
um país inteiro.

Os patrimônios 
culturais podem 
ser materiais ou 
imateriais.

Todo patrimônio cultural é 
dinâmico; ou seja, muda 
com o passar do tempo.

Todo patrimônio cultural é 
transmitido de geração 
para geração.

Como você viu, para ser considerado patrimônio cultural de um povo, os 
bens não precisam ter valor econômico e, sim, significado para as pessoas. 

Nos bens que compõem o patrimônio cultural de Aracati, estão preserva-
das as experiências sociais do passado e do presente de quem vive ou viveu 
na cidade e também parte da história do Ceará e até do Brasil. Dessa forma, a 
preservação do patrimônio cultural contribui para a constituição da memória 
de um povo e é seu direito conhecê-la.

Por exemplo, os seus pais ou seus avós têm uma caixinha com pertences 
(como fotos, cartas, pequenos objetos) que guardam para lembrar de pessoas 
queridas e momentos importantes de sua vida? Esses pertences da caixinha 
têm valor sentimental porque são registros da sua história de vida. 

Segundo a Constituição Federal, artigo 216, constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tombados 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, ar-
queológico, paleontológico, ecológico e científico.
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  O que é patrimônio cultural?

2  A partir da leitura da explicação apresentada, cite um exemplo de 
patrimônio cultural brasileiro.

Tombamento

Você sabe o que isso signifi ca?
O tombamento é um instrumento de preservação do patrimônio material. 

Tombar signifi ca escrever o bem (sobrado, igreja, quadro, escultura, vestígio ar-
queológico etc.) em um dos livros do tombo. O Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) é o responsável pelo tombamento federal; ou seja, 
todos os bens tombados por essa instituição são considerados patrimônios da 
cultura brasileira. Mas podem existir também os tombamentos estaduais e os 
municipais.

Com a inscrição de determinado bem em um dos livros do tombo, a casa, 
o sobrado, a igreja e outros edifícios fi cam sob a proteção direta do Iphan, do 
governo do estado, do município e da população. 

Todos têm o dever de manter as características, que fazem com que aque-
le imóvel seja considerado um patrimônio cultural.

É preciso esclarecer que tombar não é parar no tempo. As modifi cações e 
necessidades vivenciadas no presente, como saneamento básico, transporte, 
eletricidade, telefonia, dentre outros, devem ser levadas em conta no mo-
mento em que as transformações são executadas. Mas é necessário que se 
faça um esforço para manter o máximo possível as referências que tornam o 
edifício um prédio histórico.
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  Por que o patrimônio cultural é importante para as pessoas que vivem em
uma cidade?

2  Já que patrimônio cultural é qualquer objeto ou prática cultural que
possua signifi cado para uma comunidade, faça uma redação sobre o que, na
sua opinião, é patrimônio cultural em Aracati.

3  O que é tombamento? Que prédio gostaria que fosse tombado na sua 
comunidade?

4  Escolha um prédio e pesquise sobre a história dele.

Sítio histórico

O município de Aracati possui um sítio arquitetônico histórico tombado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), desde o 
ano 2000. O Iphan é uma autarquia pública federal, ligada ao Ministério da 
Cultura do Brasil.

O sítio ou centro histórico é um conjunto de edifi cações preservadas que 
indicam as diferentes maneiras que levaram ao processo de ocupação do ter-
ritório brasileiro. Em Aracati, destacam-se as construções principalmente dos 
séculos XVIII e XIX.

O reconhecimento do centro histórico de Aracati como patrimônio cultu-
ral brasileiro demonstra o quanto é importante a preservação do patrimônio 
arquitetônico e histórico, pois nos permite entender e conhecer alguns aspec-
tos de como pensou e se organizou a sociedade no passado. 

Quando você estiver passeando ou somente de passagem pelas ruas do 
centro histórico, não deixe de olhar os detalhes e a beleza dos prédios e per-
ceba o quanto são diferentes das edifi cações construídas nos dias de hoje.

Visitando as ruas e prédios preservados em Aracati, que remontam ao perí-
odo colonial, é possível imaginarmos como eram os dias nos tempos em que o 
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gado e o algodão movimentavam a economia do Ceará. Graças ao que foi pre-
servado do conjunto arquitetônico dessa época, você agora pode visualizar ou 
imaginar como viviam as pessoas da sociedade colonial e do império do Brasil.

Acabamos de mencionar que Aracati possui um sítio histórico. Você co-
nhece? Veja alguns prédios que pode encontrar:

1) Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário – Teve a construção iniciada 
nos primeiros anos do século XVIII e só foi concluída na segunda metade do 
século XIX. Em 1714, segundo o livro da Irmandade do Santíssimo Sacramen-
to, a capela que deu origem à igreja era coberta de palha, tinha a fachada 
principal de tijolo e as paredes laterais de taipa. Por volta de 1719, a capela 
teve o teto de palha substituído por telha. No ano de 1761, a igreja que ruiu 
em 1745 foi reconstruída.

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário
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2) Casa de Câmara e Cadeia – Foi construída na segunda metade do século 
XVIII. A nova construção da vila serviu como casa de câmara, audiência e ca-
deia tanto para homens quanto para mulheres. A construção só teve início a 
partir de 1779.
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Sacada principal da Casa de Câmara e Cadeia 
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3) Sobrado do Barão de Aracati – Pertencia a José Pereira da Graça (Barão 
de Aracati), personagem ativo nas lutas políticas pelo antigo Partido Conser-
vador. Foi várias vezes deputado provincial pela província do Ceará.

Sobrado do Barão de Aracati é, atualmente, sede do Museu Jaguaribano
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4) Igreja do Senhor Bom Jesus do Bonfim – Construída em 1772, tem 
destaque no município por realizar a festa do Senhor do Bonfim no dia 1º de 
janeiro. O cemitério da Irmandade do Bonfim, localizado atrás da igreja, no 
passado era reservado apenas aos que possuíam muito dinheiro. É um dos 
prédios mais bonitos do município.

Vista interna da Igreja do Senhor Bom Jesus do Bonfim
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5) Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres – Construída em 1844, teve o pa-
trocínio da Irmandade de Nossa Senhora dos Prazeres dos Homens Pardos Livres.

A Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres foi construída em 1844, no século XIX
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6) Igreja de Nossa Senhora do Rosário – Tendo o mesmo nome da igre-
ja matriz, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi construída pela irman-
dade Sociedade dos Homens Pretos ainda no século XVIII. Como as igrejas 
matrizes só aceitavam a presença de pessoas livres, os negros escravos fi-
cavam impedidos de acompanhar as missas de dentro da igreja. A solução 
encontrada por eles foi construir uma igreja onde pudessem frequentar e 
conduzir a reza de terços, por exemplo. 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário construída pela Sociedade dos Homens Pretos
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7) Rua Coronel Alexanzito – Também conhecida por rua do Comércio, 
antigamente recebeu o nome de rua Grande. A rua Coronel Alexanzito 
possui um rico conjunto arquitetônico de sobrados e de casas térreas com 
fachadas ornadas com azulejos portugueses. Do ponto de vista arquitetô-
nico, a rua Coronel Alexanzito é uma das mais ricas de Aracati. Além das 
casas térreas e de sobrados típicos do século XIX, a rua tem conservado o 
antigo calçadão feito em pedras portuguesas. É considerada um dos mais 
importantes conjuntos urbanos históricos do Brasil.
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Casarões da rua coronel Alexanzito têm uma arquitetura muito rica
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O Museu Jaguaribano foi inaugurado no dia 22 de dezembro de 1968 
para abrigar, restaurar e expor objetos e obras de arte que remetam à 
história do Vale do Jaguaribe, no Ceará. O museu fi ca no Solar do Barão 
de Aracati, no centro histórico da cidade. Nas salas do museu, você vai 
encontrar roupas, louças e objetos de porcelana, obras raras e sacras 
(que possuem inspiração religiosa), além de trabalhos, como esculturas 
e pinturas de vários artistas da região. O museu também é um espaço 
de pesquisa, pois possui biblioteca e um imenso acervo de fotos que re-
tratam a região e as manifestações culturais do lugar, jornais e inúmeros 
outros documentos. Ficou curioso? Então, agende uma visita.

FIQUE POR DENTRO

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Por que Aracati é patrimônio cultural brasileiro?

2  Você conhece algum dos prédios citados nas páginas anteriores?
Qual você fi cou com vontade de visitar? Por quê?
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3  Escolha um dos prédios citados nas páginas anteriores e pesquise sobre a 
história dele; depois, conte aos seus colegas o que descobriu.

4  Você já visitou um museu? Pesquise sobre os museus existentes no Ceará.

Patrimônio cultural e preservação

O cuidado e a preservação do nosso patrimônio cultural devem ser de 
todos nós. Além dos governantes, que têm obrigação de cuidar, proteger, 
financiar e incentivar a preservação dos bens culturais, nós temos o dever 
de ajudar nessa tarefa. 

Existem várias formas de preservação. A principal delas é valorizar e reco-
nhecer a importância do patrimônio e estimular outras pessoas a valorizar e 
respeitar também. 

Você gostaria que uma pessoa quebrasse, pichasse ou roubasse a sua 
casa? Claro que não. Quem faz a mesma coisa contra algum prédio ou lugar 
da cidade está agredindo a todos os seus habitantes, porque a cidade é a casa 
de todos os moradores.  

O conjunto arquitetônico de Aracati só pode ser visitado nos dias atuais, 
porque pessoas e órgãos públicos preocuparam-se em preservar os prédios 
e a sua originalidade arquitetônica desde o passado. Por isso, é preciso ter 
respeito e cuidado com a cidade e os lugares onde as pessoas circulam, traba-
lham, se divertem, brincam, moram. Participe você também da preservação 
da memória da sua cidade.

Canoa Quebrada é uma área de proteção ambiental
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Preservar é cuidar. É um ato de cidadania. Junto com este livro, veio um 
guia com dicas de passeio pelo centro de Aracati. Por que você não convida 
seus familiares, amigos ou vizinhos para todos visitarem e conhecer melhor 
esses locais? Aproveite para brincar e descobrir muitas coisas novas.

As manifestações culturais, que você estudou na unidade anterior, como 
as cantorias, os vários tipos de artesanato, as folias de reis, as procissões, 
as festas juninas e o maracatu, podem ser considerados patrimônios cul-
turais de uma região. Assim como o patrimônio edifi cado ensina acerca 
de um determinado tempo na história, as manifestações culturais podem 
nos contar sobre práticas e costumes tradicionais passados de pais para 
fi lhos e revelam o modo de vidas das sociedades ao longo do tempo.

O principal instrumento de preservação do patrimônio imaterial é o Re-
gistro de Bens Culturais de Natureza Imaterial. Esse sistema foi criado 
pelo Iphan em 2000. O principal objetivo é o reconhecimento desses bens 
culturais como patrimônio cultural da nação. Registram-se saberes e ce-
lebrações, rituais e formas de expressão e os espaços onde essas práticas 
se desenvolvem. Os bens culturais de natureza imaterial estão incluídos, 
ou contextualizados, nas seguintes categorias que constituem os distintos 
Livros do Registro:

1) Saberes: conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano 
das comunidades.

2) Formas de expressão: manifestações literárias, musicais, plásticas, cê-
nicas e lúdicas.

3) Celebrações: rituais e festas que marcam a vivência coletiva do traba-
lho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social.

4) Lugares: mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde 
se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas. 
Fonte: Texto adaptado do site do Iphan - www.iphan.br

FIQUE POR DENTRO
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  De quem é a responsabilidade de preservar o patrimônio cultural do povo 
brasileiro?

2  Como são registradas as manifestações culturais de um povo?

Patrimônio natural e meio ambiente

O patrimônio natural é toda e qualquer área considerada de valor histórico 
paisagístico ou que seja reconhecida como um espaço de importância cientí-
fi ca, por possibilitar a realização de pesquisas, devido à riqueza de sua fauna 
e fl ora, geológica e hídrica. As paisagens naturais, assim como as constru-
ções históricas ou as práticas culturais, 
fazem parte da nossa memória. Assim, 
conhecer e preservar os ambientes na-
turais nos ajuda a lembrar quem somos 
e principalmente para onde caminha-
mos. O que estamos fazendo com o 
patrimônio natural que nos cerca?

O patrimônio natural também é pro-
tegido por legislação federal e pode ser 
inscrito no Livro de Tombo Arqueológi-
co, Etnográfi co e Paisagístico. No Brasil, 
existe uma Política Nacional do Meio 
Ambiente, que é responsável pela pro-
teção do patrimônio natural. Essa lei 
estabelece critérios de prevenção e pre-
caução, incentiva o desenvolvimento 
sustentável, ou seja, a exploração dos 
recursos naturais sem o esgotamento da 
natureza, prevendo multa e até prisão 
para quem degrada o meio ambiente.

Símbolo de Canoa Quebrada
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O patrimônio natural ou patrimônio ambiental é constituído por bens cuja 
construção não recebeu interferência humana. É a ação da natureza. Exem-
plos de patrimônio natural são as grutas, a água, o ar, o solo, os manguezais, 
as montanhas, os rios e os animais silvestres.

Preservar esse patrimônio significa a manutenção das paisagens naturais e 
a diminuição da degradação ambiental. 

Além da participação da sociedade no processo de preservação da nature-
za, as ações dos órgãos públicos responsáveis pela proteção e preservação do 
meio ambiente são muito importantes. Uma das principais medidas governa-
mentais que pode ser adotada é a criação das Áreas de Proteção Ambiental 
(APA) e Área de Preservação Permanente (APP).

Quando uma Área de Proteção Ambiental, também chamada de APA, é 
criada pelo governo federal, estadual ou municipal, tem o objetivo de prote-
ger esse espaço. São áreas protegidas por lei.

Essas áreas podem ser públicas ou privadas. Nos dois casos, são áreas de 
interesse da sociedade. Portanto, fazem parte do patrimônio nacional e são 
definidas as espécies da fauna e da flora, além dos recursos hídricos.

Em Aracati, uma das áreas consideradas de proteção ambiental é a Área 
de Proteção Ambiental de Canoa Quebrada. Você conhece?

 A APA de Canoa Quebrada foi criada em 20 de março de 1998 pela Lei 
Municipal n° 40/98, com uma área de 70 mil hectares. Está localizada a 12 
quilômetros da sede de Aracati. E se estende entre a praia de Porto Canoa até 
a foz do Rio Jaguaribe.

A APA de Canoa Quebrada, onde localizam-se as comunidades do Cum-
be, Canavieiras e Beirada, regulariza a ocupação na região.

A localidade de Estêvão é o lugar onde se reúnem boêmios e artistas
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A vila do Estevão também é considerada uma Área de Relevante Interes- 
se Ecológico (ARIE) devido à presença variada de paisagens com dunas, falé-
sias, praias e a presença de grupos pesqueiros. A proteção da área ajuda na 
preservação da paisagem natural e garante a continuidade das comunidades 
da região, resguardando seu direito à memória e à vivência de suas tradições, 
costumes e modos de vida.

Na região do Cumbe, existe um lençol freático, com a presença de sítios 
arqueológicos. Esses sítios arqueológicos dão indícios da presença pré-histó-
rica de espécies do rio Jaguaribe e comunidades que viveram ao seu redor há 
milhares de anos.

Conheça melhor a APA de Canoa Quebrada. Veja o que não é permiti-
do na APA, segundo a lei municipal que a criou:

1. A implantação de atividades econômicas capazes de afetar as reser-
vas de água, a vegetação, a fauna, o solo e o ar.

2. A utilização de agrotóxicos e outros biocidas que ofereçam riscos 
aos seres vivos da região.

3. A pesca predatória, tais como a realizada por arrastão, mergulho 
ou rede.

4. O desmonte de dunas, falésias e retirada de vegetação que protege 
o solo da erosão.

5. A caça, a coleta ou a apreensão de animais silvestres para criação 
doméstica ou venda.

FIQUE POR DENTRO

ATIVIDADESATIVIDADES

1  O que é um patrimônio natural?

2  Aracati tem algum espaço protegido por lei ambiental? Onde fi ca e o 
que protege?
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Preservar é preciso

Anfíbios 300 espécies

Aves 1.580 espécies

Mamíferos 600 espécies

Répteis 400 espécies

A fauna brasileira possui uma imensa variedade de espécies, como mostra 
o quadro acima. Segundo o IBGE, há pelo menos 300 delas ameaçadas de 
extinção. A extinção de uma espécie ocorre quando há risco de ela deixar de 
existir no planeta. O tráfico de animais e a caça predatória são alguns dos fa-
tores da ameaça de extinção.

Outro recurso importante para a preservação do ser humano e das espécies 
da natureza é a água. No planeta Terra, apenas 2% da água é potável e pode 
ser consumida. A água consumida no mundo inteiro é desviada dos rios ou 
bombeada do subsolo para irrigação e para abastecer a casa das pessoas.

Se não preservarmos a natureza da qual fazemos parte, poderemos sofrer 
vários danos. Adquira iniciativas de preservação ambiental e discuta com sua 
família e amigos o problema da poluição, do mau uso dos recursos naturais e 
da degradação ambiental sempre que puder.

A APA de Canoa Quebrada é composta por três localidades: Cumbe, Canavieira e Beirada
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ATIVIDADESATIVIDADES

1  O maior poluidor do meio ambiente é a espécie humana. Você acredita 
que há solução para diminuir a poluição? Discuta o tema com sua turma.

2  Em equipe, faça um levantamento das espécies da fauna e da fl ora do seu 
município e, depois, montem uma exposição. 

Agrotóxico - Produto químico usado para combater ou prevenir pragas 
agrícolas.

Degradação - Deterioração; estrago.

Fachada - Frente; frontispício.

Lençol freático - Reserva de água subterrânea.

Mananciais - Fontes; nascentes; olhos-d’água.

Regata - Competição de barcos.

Predatória - Ação de um predador; destruidora.

Presépio - Local onde se recolhe o gado; curral; utilizado no Natal para de-
signar o local de nascimento de Jesus Cristo.

Resíduos - Restos; detritos.

GLOSSÁRIO



Infância e Cidadania

A criança e seus direitos e deveres

Antigamente, a palavra infância não possuía o signifi cado que tem hoje. 
As crianças eram consideradas pequenos adultos e, por isso, não tinham di-
reitos e deveres.

Nesse tempo, a maioria das crianças não tinha acesso à escola. Elas ajuda-
vam os pais no trabalho e no sustento da família e algumas sofriam até maus 
tratos. O acesso à saúde, à educação e à cidadania era restrito. 

Após muitas lutas, vários direitos foram adquiridos pelas crianças. No Bra-
sil, dois documentos importantes garantiram às crianças o direito à proteção 
familiar e à proteção do Estado.

6
UNIDADE
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Esses documentos são: a Constituição Federal, aprovada pelo Congresso 
Nacional brasileiro em 1988, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais 
conhecido pela sigla ECA, que foi aprovado em 1990.

Veja o que diz o 4º artigo do ECA
“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, e do po-

der público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária”.

Você leu com atenção o artigo do ECA? Nele, consta um importante 
direito da criança que é a educação. De acordo com o ECA, é dever da fa-
mília, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público garantir a 
educação às crianças.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) propõe como definição 
que criança é todo ser humano 
com idade inferior a 12 anos e 
adolescente é todo indivíduo cuja 
idade varia entre 12 e 18 anos. 

Ainda de acordo com o ECA, no 
Brasil fica proibido o trabalho para 
as crianças e para os adolescentes 
com idade inferior a 14 anos. No 
entanto, é muito comum vermos 
tanto crianças quanto adolescen-
tes menores de 14 anos trabalhan-
do nas ruas, nos sinais e nas praias 
vigiando carros. A criança que tra-
balha não pode brincar como de-
veria e, principalmente, estudar.

Mas será que todas as crian-
ças têm, verdadeiramente, o di-
reito à educação assegurado? 
Antes de você responder, vamos 
antes saber um pouco mais so-
bre a palavra educação?

Brincar é um direito de toda criança
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A educação nos permite conviver com diversos grupos de pessoas
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A palavra educação é muita antiga, mas de uns tempos para cá o seu 
significado vem mudando. Hoje, quando falamos em educação, estamos con-
siderando um amplo conjunto de ações que levam as pessoas a desenvolver 
suas capacidades cognitivas e adquirir conhecimento. Ou seja, educação é 
toda ação que nos leva a conhecer o mundo à nossa volta. Dessa forma, en- 
tendemos que a educação também pode ser informal, que é a educação que 
aprendemos em casa, com nossos pais e familiares, na igreja que frequenta-
mos, na calçada e nas ruas com nossos amigos e brincadeiras.

Enfim, é a educação que aprendemos mesmo quando o objetivo principal 
não é aprender, mesmo quando não estamos com livros e diante de um pro-
fessor. Um exemplo é, em casa, onde aprendemos a ter hábitos de higiene 
como: lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes antes de dormir e após 
as refeições, não colocar objetos na boca, dentre tantos outros. Os nossos pais 
são os principais responsáveis por esse tipo de aprendizado, chamado educação 
informal, para o qual não há hora nem locais exatos em que possam ocorrer.

A educação que temos quando vamos à escola, com a ajuda de livros e 
professores, é chamada de educação formal, pois ela acontece em um espaço 
criado para essa finalidade, durante um período de tempo. A função principal 
de uma escola é ensinar as crianças a estudar e aprender. Por isso, ela é fun-
damental para você.
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Com a educação, desenvolvemos nossas habilidades e competências
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É a educação, tanto informal quanto formal, que nos permite conviver 
com as pessoas e com o mundo onde moramos. É também graças a ela que 
aprendemos que tipo de reação é a melhor para termos diante de determina- 
das situações. É a educação que nos permite diferenciarmos nossas ações e 
também desenvolvermos nossas habilidades e competências. Exemplos: é na 
escola que aprendemos a ler e a escrever e que aprendemos a somar, sub-
trair, dividir e multiplicar. É na escola que conhecemos um mundo distante da 
realidade com a qual convivemos e a nossa própria realidade que, às vezes, 
conhecemos só superficialmente.

Ou seja, graças à educação e à escola, nós nos tornamos pessoas cons-
cientes de nossa cidadania. Então, saber que toda criança e todo adolescente 
é cidadão significa dizer o quê?
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Você sabe o que é ser cidadão?

Ser cidadão é estar consciente de seus direitos e deveres. Ou seja, é 
saber que cada um possui deveres a cumprir e direitos a serem respeitados 
na sociedade. Por exemplo: você, enquanto criança ou adolescente, sabe 
quais deveres e direitos tem?

Pelo que estudamos, você deve ter percebido que tem direito à esco-

la, à saúde, à segurança, ao respeito, à dignidade. E seus deveres, você 

sabe quais são?

Como criança e adolescente, você tem o dever de ser um bom estudan-

te, de participar das decisões relacionadas à sua vida e de respeitar os pais 

e as demais pessoas. Por exemplo: não jogar lixo nas ruas, não ofender os 

mais velhos nem desobedecer aos pais, aos familiares e aos professores. Os 

deveres são uma contrapartida aos direitos que temos assegurados, não es-

queça que por isso devem ser valorizados. Não esqueça que todos os direi-

tos que as crianças têm hoje são resultados de muitos anos de luta do povo 

brasileiro. A mesma importância que o governo e as famílias devem ter com 

o cumprimento dos direitos das crianças, a criança deve ter no cumprimento 

dos seus deveres.
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ATIVIDADESATIVIDADES

 Quais são os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros?

 Você é um cidadão brasileiro? Explique.

Trabalho infantil

Mesmo com a Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), ainda há muitas crianças e adolescentes vulneráveis às ne-
cessidades fi nanceiras da família. Como o Brasil é um país de muitos contras-
tes e com muitas injustiças e desigualdades sociais, não é raro encontrarmos 
crianças executando trabalhos que não são adequados à suas faixas etárias.

Se vamos para zonas rurais, facilmente encontramos crianças trabalhando 
na lavoura com enxada na mão, em usinas de cana-de-açúcar, em carvoarias 
ou em casas de farinha.

Se vamos para as zonas litorâneas, vemos crianças trabalhando como fl ane-
linhas, vendendo bombons nas praias e até cometendo atos ilícitos ou ilegais, 
como enganar e furtar pessoas.

Nas grandes cidades, é comum vermos crianças limpando vidros de carros
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Essa realidade pode ser encontrada não apenas nas grandes cidades. Ci-
dades menores, como Aracati, já enfrentam esse tipo de situação. No Brasil, 
iniciativas como o Conselho Tutelar e o Bolsa Família buscam assegurar a 
presença das crianças e adolescentes nas escolas.

Na pior das situações, há os vários casos em que crianças e adolescentes 
são abandonados nas ruas pela família. Quando acontece de crianças e ado-
lescentes serem abandonados, é dever do Estado e da sociedade assegurar 
sua reintegração social.

O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho infantil
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Em Aracati, várias medidas vêm sendo tomadas para garantir os direitos 
às crianças e aos adolescentes aracatienses. Dentre elas, dois programas 
têm se destacado pelos seus resultados positivos. O primeiro é o Peti, uma 
sigla que significa Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Esse pro-
grama tem por objetivo evitar que as crianças e os adolescentes até a idade 
de 14 anos sejam explorados por algum adulto na realização de trabalhos 
que não são adequados a essa faixa etária. O Peti investe recursos na escola 
para que ela ofereça aulas diferenciadas, como dança, leitura, informática e 
jogos, dentre outras.

O Peti tem sido mais bem-sucedido nas áreas rurais onde as famílias cos-
tumam ser mais carentes. Nesse caso, quando a família depende do trabalho 
daquela criança ou daquele adolescente, ela recebe uma ajuda financeira 
pelo governo para substituir a renda adquirida pelo trabalho da criança. O 
lugar da criança é na escola e é obrigação do governo assegurar esse direito.



150

Além do Peti, o município de Aracati, em parceria com o governo fede-
ral, lançou o programa Projovem Adolescente. Esse programa visa atender 
jovens que ainda estão fora do mercado de trabalho. Além de cursos profi s-
sionalizantes, o Projovem Adolescente oferece aulas alternativas de dança, 
xadrez, música e artesanato, dentre outras. 

ATIVIDADESATIVIDADES

1  A criança tem direito à educação no Brasil? Justifi que.

2  Dê sua opinião sobre a escola  que você estuda. Dê uma sugestão 
para melhorar sua escola.

3  Para você, por que é bom ser criança?

4  Pesquise outros artigos do ECA e descubra mais direitos da criança.

5  As crianças têm todos os seus direitos garantidos no Brasil?

O exercício da cidadania

Para sermos cidadãos, precisamos exercer os nossos direitos e deveres na 
sociedade em que vivemos.
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Você é cidadão?
Atualmente, os direitos que os seres humanos dispõem vão além do que 

nós estudamos nas páginas anteriores. Além de direito à vida, à educação, 
à cidadania, também temos direito à nossa cultura. A esses direitos chama-
mos de direitos culturais.

Os direitos culturais são aqueles que nos permitem vivenciar os elemen-
tos de nossa cultura e identidade sem sermos alvo de piadas ou persegui-
ções de qualquer natureza. O direito à cultura é ainda pouco falado no 
Brasil, mas a cada dia que passa, mais pessoas estão interessadas em conhe-
cer e vivenciar suas tradições culturais. Dizer que cada pessoa tem direito 
a vivenciar sua própria cultura signifi ca afi rmar que qualquer indivíduo ou 
grupo social pode expressar sua identidade cultural, cantando, dançando, 
tocando instrumentos musicais, praticando rituais religiosos, sem que isso 
provoque qualquer ato de violência, retaliação ou perseguição.

Direitos culturais

No Brasil, a capoeira é um dos símbolos da cultura negra. Até 1930 foi 
proibida e quem a praticasse era perseguido. No primeiro governo do pre-
sidente Getúlio Vargas (1930-1945), a capoeira passou a ser considerada 
uma dança ou uma luta que representa a cultura brasileira.
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A presença da capoeira é um dos símbolos da cultura negra no Brasil
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Essa foi uma grande conquista para todos os brasileiros que partilham 

das tradições africanas. Se hoje podemos praticar capoeira livremente temos 

que saber que trata-se de um direito. Sendo um direito, não podemos es-

quecer que ele foi conquistado.

Uma das melhores formas de garantirmos nossos direitos é exercendo-

os com consciência e sabedoria. Dizer isso significa afirmar que ter direito a 

nossa cultura não é o mesmo que fazer o que se quer, mas sim respeitar os 

mesmos direitos dos demais.

Hoje em dia no Brasil, não apenas as comunidades afrodescendentes 

têm seus direitos culturais resguardados. Outras comunidades tradicionais, 

como as indígenas, também tem.

Na verdade, essas mudanças vêm acontecendo no Brasil com mais força 

desde 1988 com a aprovação da atual Constituição Federal. Nela, o gover-

no brasileiro tem o dever não apenas de garantir e preservar as tradições 

culturais dos vários povos que formam o nosso país, mas também têm a 

obrigação de fomentar as várias culturas que formam as tradições brasilei-

ras. Dessa forma, atualmente, o governo brasileiro tem a responsabilidade 

de cuidar e de promover as tradições culturais de nosso povo.
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Além do exemplo da capoeira, podemos citar o caso das escolas indí-

genas que vão sendo inauguradas nas comunidades nas quais a presença 

indígena é marcante. A abertura das escolas indígenas é uma garantia 

para as comunidades remanescentes terem suas tradições culturais preser-

vadas e respeitadas. 

Essa condição é necessária como forma de garantir que os valores cul-

turais desses povos não sejam alterados por um processo educacional que 

desconheça suas tradições e sua cultura.

As escolas indígenas garantem os direitos da comunidade indígena
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No Ceará, vários municípios já têm escolas indígenas funcionando. 

São 39 escolas diferenciadas, cujo objetivo maior é garantir a preserva-

ção cultural das etnias que vivem no Ceará.

Ao exercermos nossa cidadania, estamos ao mesmo tempo exercen-

do a democracia e a nossa responsabilidade social. Vivendo em grupo, 

temos que ser responsáveis socialmente.

Dizer isso significa afirmar que temos a obrigação de cuidarmos da 

sociedade na qual vivemos. Seja evitando que se jogue lixo nas ruas para 

evitar a proliferação de doenças, seja participando de campanhas co-

munitárias, como a campanha para exterminar o mosquito da dengue. 

Enfim, há variadas formas de participarmos para que nossa sociedade se 

torne cada vez melhor.
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Você estudou sobre a resistência indígena na época da colonização 

do Ceará. No entanto, a luta pelo direito de preservar a sua cultura con-

tinua até os dias de hoje. Veja:

A discriminação contra os pequenos indígenas
“O impacto do preconceito é muito ruim nas nossas crianças, porque 

elas fi cam receosas; às vezes fi cam com vergonha de se apresentar como 
índia porque vão mangar, vão chatear. Mas vejo que a maioria das pes-
soas que faz isso é gente que não sabe nem de onde veio que se aboleta 
por aqui, que não conhece a história de originalidade do povo Tremembé.

Apesar de tudo, no atual momento, o preconceito está moderado por-
que as escolas hoje estão fazendo um trabalho de pesquisa sobre as cul-
turas indígenas, mas a situação já foi muito pesada. E para acabar com o 
racismo só vejo como saída à divulgação da história dos povos. O índio 
tem seus idiomas, sua cultura própria.”
Fonte:Texto adaptado do depoimento de João Venâncio, cacique e Mestre da Cultura 
Tremembé. Extraído do jornal O POVO, de 20 de novembro de 2010.

FIQUE POR DENTRO

ATIVIDADESATIVIDADES

1  Depois de ler o texto, você descobriu que no Ceará existem várias 
escolas indígenas. Por que essas escolas são importantes? Qual a diferença 
entre essas escolas e a que você estuda?

2  Explique com suas palavras o que é ser cidadão. 

3  Para você, uma criança pode praticar cidadania? Converse com seus 
colegas e professor e escreva no seu cadernos de quais maneiras você 
pode exercitar sua cidadania.
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Dignidade - Respeito que toda pessoa merece ter.

Direitos Humanos - Direitos básicos que todas as pessoas devem ter.

Restrito - Mesmo que limitado, não amplo.

GLOSSÁRIO
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