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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 as guerras, grandes enchentes, mas também uma copa do mundo ou
as Olimpíadas.
Assim, a História pode contar tanto sobre a vida de um escravo ou agricultor humilde que viveu anos atrás como sobre as ações dos reis, presidentes,

generais e outras autoridades. Tudo dependerá do tema, dos personagens e
dos lugares que o historiador quiser abordar. Os historiadores são os profissionais responsáveis pelo estudo da História. Mas quem faz a História somos
todos nós, pois, a cada dia, construímos mais uma parte dela.
A palavra "história" tem dois sentidos principais. História tanto se refere
à vivência do dia a dia e aos eventos ocorridos em sociedade quanto à disciplina que pesquisa e analisa esses eventos e os seus significados sociais.
Neste livro, faremos e contaremos um pouco da história de Icó.

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

Vestígios para a História
Para coletar dados e informações sobre a ação do homem no tempo, os
historiadores usam as fontes históricas. As fontes históricas são todos os vestígios que fornecem informação sobre o passado. Revistas, jornais, roupas,
fotografias, diários, cartas, monumentos, construções, desenhos, pinturas, um
filme e um programa de TV, dentre tantos outros, são exemplos de fontes históricas. Enfim, a lista é enorme, porque tudo o que foi construído ou registrado
pelos homens ajuda a entender seus modos de agir, pensar e viver.
As fontes históricas podem ser de vários tipos. Algumas são ditas oficiais,
porque foram produzidas por instituições representativas da sociedade. As
mais comuns são os documentos produzidos por órgãos do Estado ou autorizados por ele e têm valor legal. Por exemplo: certidões de nascimento e de
óbito, testamentos, registros de casamentos e atas de reuniões de vereadores,
deputados, senadores e outros políticos.
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As fontes históricas também podem ser identificadas de acordo com
a condição de existência delas. Se são palpáveis, elas são chamadas de
fontes materiais. Podem ser escritas (livros, revistas, jornais) ou imagéticas (cartazes, desenhos, pinturas). Também podem ser objetos (artefatos,
ferramentas, móveis, roupas). Ou podem ser construções, como prédios,
casas, estradas ou açudes.
Se elas não são palpáveis, são chamadas de fontes imateriais. É o caso
das formas de comer, rezar, dançar, cantar, festejar e curar.
Outra forma de conhecer o passado e a vida dos homens é a partir
da oralidade (ou seja, do conhecimento que cada pessoa transmite pela
fala). Nós conhecemos muito da cultura de uma sociedade, principalmente dos grupos que não utilizam a escrita ou que fazem pouco uso dela, a
partir do que as pessoas contam sobre a sua vida, sobre o tempo e o lugar
em que vivem.
Você pode aprender muito sobre a cultura da sua comunidade, da
sua escola e da sua cidade, conversando com as pessoas, principalmente
as mais idosas.

12

Fco Fontenele / Banco de Dados O POVO

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

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

atividades
1 O que é uma fonte histórica?
2 Qual é a diferença entre os documentos oficiais e não-oficiais? Discuta
o tema com a sua turma.
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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 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.
5 Escreva uma redação sobre a história de vida do seu entrevistado e, depois,
leia para os seus colegas.

A contagem do tempo e a História
A posição do Sol no céu faz com que as pessoas, olhando pela janela, identifiquem se é dia ou é noite. Observando a posição do Sol, também é possível
saber se é início da manhã, meio-dia, entardecer ou mesmo que horas são.

Isso ocorre porque, entre o clarear da manhã, o escurecer da noite e um
novo amanhecer, o planeta Terra, 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 medidas criadas para quantificar o tempo durante o dia. Elas
são fracionadas em outras medidas.

15

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

atividades
1 O que é o movimento de rotação da Terra?
2 Descreva, em seu caderno, o que você faz no período de um dia, indicando o horário aproximado 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 dos outros planetas do sistema solar.

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.
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Lia de Paula / Banco de Dados O POVO

Os relógios são uma forma de marcar o tempo

Porém, nem sempre foi assim. No passado, era comum o uso de ampulhetas e outros instrumentos artesanais. Se você ainda não sabe ler as horas no
relógio mecânico ou no digital, peça ao seu professor para 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 equivalem 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.

Essa forma de marcar o tempo em dias, semanas e meses é encontrada
nos calendários. Também é possível encontrar, em alguns calendários, informações sobre as fases da Lua ou as estações do ano.
Verão, primavera, outono e inverno são as estações do ano. Elas indicam
mudanças no clima, na flora e na fauna que interferem na paisagem natural
e na vida das pessoas. No verão, é mais quente e, no inverno, é mais frio.
Porém, nem todas as estações são perceptíveis em Icó.

Primavera
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Verão

Outono

Inverno

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

atividades
1 Explique para a sua turma o que é o movimento de translação. Explique
também quantos dias tem um ano e porque ocorrem anos bissextos.
2 Escreva, no seu caderno, todos os dias da semana. Que atividades você
costuma fazer em cada um deles?
3 Identifique no calendário quais são os meses em que você terá aulas na
escola e quais os meses em que estará de férias.
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Datas comemorativas
O seu aniversário, como o de todas as outras pessoas, é comemorado porque
é um marco da passagem de mais um ano na sua vida desde o seu nascimento.
Ou seja, ao longo do ano, existem diversas datas que marcam a passagem do
tempo na nossa vida e no lugar onde vivemos.
Icó também tem uma data de aniversário, que é 25 de outubro de 1842. O
aniversário da cidade indica que mais um ano se passou desde o momento em
que se reconheceu sua fundação ou autonomia até os dias atuais.
Além disso, ao longo do ano, diversas datas comemorativas estão incluídas
no calendário e fazem referências a eventos de tradição religiosa cristã, como o
nascimento (Natal) e morte (Páscoa) de Jesus Cristo. Ou podem se referir a eventos importantes da 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.

atividades
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 adolescência, 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 experiências e conhecimentos entre si. Tanto os mais jovens aprendem
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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 corporais e
sons. Porém, há milhares de anos, desenvolveram a escrita e passaram a registrar suas ações e pensamentos através de um código de linguagem que facilitou a comunicação entre as pessoas. Todos os registros anteriores e posteriores
à invenção da escrita nos contam a história da humanidade. Ou seja, a história
dos homens e de tudo o que eles realizaram.

Para organizar a história da humanidade, é comum que se construam li- 12 meses = um ano
nhas do tempo. Nelas, pode-se marcar 10 anos = uma década
acontecimentos ao longo dos séculos, 10 décadas = um século
10 séculos = 1000 anos = milênio
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 acontecimentos 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.
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Quando a vila de Icó foi criada em 1736, estávamos no século XVIII.

Os nossos pais e avós nasceram no século XX.
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Você e seus colegas de sala nasceram, na maioria, 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 identificar a que século cada ano pertence.
Para isso basta identificar os dois primeiros algarismos do ano e somar esse
número mais um. O resultado da soma corresponderá ao século.
1522 = 15 +1 = 16. Então, essa data pertence ao século XVI.
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 a Copa do Mundo de Futebol, na África do Sul. Vamos
calcular em que século foi?
2010 = 20 + 1 = 21. Foi no mesmo século em que nós estamos: XXI.
Mas, quando os anos terminam em 00,
os séculos a que eles pertencem são os mesmos dos dois primeiros números. Quer ver?

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

23

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

Icó ontem e hoje

Divulgação / Iphan

Divulgação / Iphan

Ao percorrer as ruas de Icó, você poderá encontrar diversas pistas da
história do lugar onde vive. Nos nomes das ruas, nos prédios, nas casas, nas
feiras, nas festas de ruas, na natureza, é possível coletar muitas informações sobre o passado e o presente da sua cidade. Observe que prédios novos se misturam com antigos; áreas que antes eram desocupadas passam a
ter casas; e novas lojas e comércios surgem constantemente. Veja imagens
da cidade de Icó ontem e hoje.

Teatro da Ribeira de Icó: ontem e hoje
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Muita coisa mudou, como as roupas, os carros, a cor dos prédios, a disposição e a arquitetura das casas. Mas outras continuaram. E a história é assim,
feita da convivência de mudanças e de permanências.
Há lugares em Icó que só encontramos lá, como o Teatro da Ribeira dos
Icós e o açude Lima Campos. Mas há outras que também se repetem em outras regiões, como a forma caseira e popular de prever o tempo, inventada
pelos profetas da chuva, o hábito de ver TV à noite ou de tomar banho de
açude. Enfim, o lugar onde você vive não está isolado do restante do estado,
do país, do planeta Terra. Porém, existem coisas que só fazem sentido em Icó.
As referências do tempo presente e passado são vivenciadas continuamente.
E essa é a beleza da história, o encontro entre as pessoas, o novo e o velho
se transformando, a mesma cidade que sempre muda.

Por que estudar Geografia

Para entendermos o lugar em que vivemos, é preciso observar todos os elementos que o constituem. Por isso, os geógrafos estudam a relação dos homens
com a natureza e como se constitui o espaço geográfico.
O espaço geográfico é a natureza alterada pela ação humana ao longo
do tempo. Portanto, o espaço geográfico é formado tanto pela composi-
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ção dos elementos da natureza como pelas intervenções causadas pelos
homens na paisagem.
A Geografia estuda o espaço geográfico nas suas mais variadas formas.
São chamados de Geografia Física os estudos que se concentram nas formações naturais que compõem a paisagem como os tipos de solo, relevo,
hidrografia, clima etc. E a Geografia Humana é formada pelos estudos que
priorizam as relações dos homens entre si e com a natureza no espaço em
que vivem. Ou seja, as formas de trabalho, moradia, as atividades econômicas, políticas e culturais existentes na sociedade etc.
Neste livro, você irá aprender sobre os dois conteúdos.
Percorrendo vários caminhos do espaço geográfico de Icó, nosso objetivo
será compreender o que as pessoas fazem no dia a dia e as mudanças que ocorreram desde os primeiros habitantes até hoje. Além disso, entender o relevo,
o clima, a vegetação, o solo e a hidrografia de Icó. Perceberemos também as
diferenças sociais e o papel que Icó desempenha no estado do Ceará e no Brasil.
A Geografia é uma ciência fascinante e nos proporciona um conhecimento
vasto sobre o lugar onde vivemos e as pessoas que lá moram.

Dário Gabriel / FDR

Vista parcial da cidade de Icó

O Terminal Rodoviário de Icó é um local de grande movimentação de pessoas
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Pequenos agricultores desenvolvem a agricultura para assegurar a sobrevivência

Praça da Matriz, local de lazer e socialização dos icoenses

atividades
1 Observe o lugar onde você mora. Comente se existem mais elementos
da paisagem natural ou paisagens construídas pelo homem nas proximidades da sua casa.
2 Qual é a paisagem que mais chama a sua atenção?
3 Escreva no seu caderno o que você sabe sobre a Geografia. Qual é a importância dessa disciplina?
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Localização geográfica do
município e a paisagem do lugar
Icó se localiza na região centro-sul do estado do Ceará. Está a cerca de 358
quilômetros da capital do estado, Fortaleza. Faz limites com os municípios de
Cedro, Iguatu, Jaguaribe, Lavras da Mangabeira, Orós, Pereiro, Umari e com
os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. O município tem uma área
geográfica de 1.871,98 quilômetros quadrados (km2).

Você viu o mapa em que está identificada a localização de Icó? O mapa ajuda a nos orientar para localizarmos qualquer ponto no globo terrestre. Por isso,
os registros de diversas paisagens no planeta ocorrem por meio de desenhos,
pintura ou símbolos, por exemplo.
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. Os mapas são importantes para as escolas, as prefeituras,
as agências de turismo e para qualquer pessoa que queira se localizar melhor.
No estudo da Geografia, eles são úteis e vão ajudar você a conhecer melhor
o município em que vive. O conjunto do conhecimento, das técnicas e da arte
desenvolvido para construir um mapa é chamado de cartografia. Ela surgiu há
muito tempo e servia de referência aos navegantes que precisavam das informações para chegar aos seus destinos.
Observe o mapa do nosso estado, Ceará. São 184 municípios no total. Perceba que as linhas que separam cada município no mapa são chamadas de limites.
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Encontre o município de Icó e veja que outros municípios estão próximos. Identifique também aqueles que estão mais longe de Icó. Qual desses você já visitou?
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atividades
1 Você se lembra de quando precisou usar um mapa? Conte para a sua turma.
2 Alguma vez, você já desenhou um mapa? Se sim, qual área foi representada por você?
3 Existe algum mapa na sua sala de aula ou na biblioteca de sua escola?
Que tal observá-lo com mais atenção e descobrir que área ele mostra?

Leitura e interpretação dos mapas
Cada mapa apresenta muitas informações. Para diferenciar todas elas,
foram criados símbolos gráficos, como figuras, desenhos, cores, números,
pontos ou linhas, que representam melhor os elementos reais. Os estudiosos
da cartografia criaram esses símbolos, porque não podemos desenhar os
locais exatamente como eles são na realidade. Geralmente, os objetos são
representados como se fossem vistos de cima.
Devemos observar os elementos que os mapas trazem. O título explica o
que será mostrado. A legenda indica o significado dos símbolos usados no
mapa, como as linhas, os pontos, as cores. Normalmente, a legenda é colocada 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 cardeais. 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 observação do movimento do Sol.
O leste é também conhecido como nascente, já que mostra a direção em
que o Sol surge de manhã. O oeste, que também recebe o nome de poente,
sugere a direção em que o Sol se põe no fim da tarde. A partir desses dois,
são marcados o norte e o sul.
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Os pontos cardeais não são suficientes 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 representados 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.
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Fique por dentro
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A bússola é um instrumento usado para orientação. Ela tem um mostrador com uma agulha com ímã, que gira sobre uma rosa dos ventos e
é atraída para a direção norte-sul. Com o desenvolvimento da tecnologia, existem aparelhos de orientação muito 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, significa Sistema de
Posicionamento Global. Com o GPS, os sinais informam a localização de
qualquer ponto na superfície do planeta Terra.

A bússola e o GPS são equipamentos usados para orientação

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 muito bem descrito no mapa. As dimensões de um lugar representado em
um mapa são apontadas pela escala daquele mapa.
Observe uma fotografia sua. Compare com o seu tamanho real. Você é
bem maior 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 procure
a escala dele. Está no canto inferior. Pegue
uma régua para medir a reta da escala. A
reta mede 1 centímetro. Ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 93 quilômetros
na superfície da Terra. Assim, 2 centímetros
equivalem a 186 quilômetros. E 3 centímetros correspondem a 279 quilômetros. Não
é interessante?
Vamos relembrar todos os elementos que
devem estar presentes em um mapa.

atividades
1 Construa um mapa, 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.
2 Pesquise, em um jornal ou em outros livros, mapas de outros estados brasileiros ou países. Identifique o título, a legenda e a escala.

glossário
Fósseis - Vestígio ou resto petrificado de animais ou vegetais que habitaram a Terra há milhões de anos antes do presente.
Pinturas rupestres - Antigas representações feitas em rochas, ilustrando o cotidiano dos homens que habitaram uma determinada região há
milhares de anos antes do presente.
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Terra e Trabalho

Nas margens do rio Salgado
Icó é uma árvore comum nas margens do rio Jaguaribe (onde deságua o
rio Salgado) que quase sempre está verde, mesmo no verão. O nome significa
também “rio da roça”. Além desses dois sentidos, Icó era o nome de “uma tribo
tapuia, numerosa, que habitava as serranias entre o rio Salgado e o do Peixe”.
Na margem direita do rio Salgado, surgiu uma povoação que ficou conhecida pelo nome de Icó. A Ribeira de Icó foi ocupada em 1682 por colonos
portugueses vindos do vale do rio São Francisco e, por isso, conhecidos como
“homens do São Francisco”. Esses homens tinham como objetivo principal a
conquista de terras para a criação de fazendas de gado.

Divulgação / Iphan

Portanto, os significados do nome Icó têm relação com a natureza, já
que fazem referência a uma árvore e a um rio da região. Mas também sinaliza a existência de povos que habitavam o local antes da chegada dos
“homens do São Francisco”.

Depois da chegada dos portugueses, Icó passou a ser uma vila. Sobrado do Mirante, 1940

Os primeiros habitantes?
Todos que habitavam o território do Ceará e do Brasil foram chamados de
“índios” pelos europeus. Havia diversos povos indígenas. Cada um tinha o seu
modo de vida, suas práticas de pesca, sua habilidade de coleta, suas estratégias de caça e suas crenças religiosas.
Os indígenas falavam diferentes línguas e, mesmo eles sendo tão diferentes, foram divididos em dois grandes grupos: os tapuias e os tupis.
A maioria dos indígenas que habitavam o litoral nordestino era do grupo
tupi. A maior parte dos indígenas que moravam no sertão era do grupo dos
tapuias. Os colonizadores consideravam os indígenas indisciplinados e guerreiros. Os indígenas icosinhos, que viviam no sertão, em que hoje está a cidade
de Icó, eram tapuias.
A população indígena possuía conhecimentos sobre a natureza e cultivava
a terra. Plantava feijão, milho, algodão, mandioca e vários outros gêneros alimentícios. Além disso, utilizava as plantas para a cura de doenças.
Os diversos povos se relacionavam principalmente por meio do escambo
(principalmente a troca de gêneros alimentícios). Conheciam a arte da guerra
e também guerreavam entre si.
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Alguns povos, antes mesmo da vinda do colonizador, lutavam pelo domínio
dos territórios e por diferenças culturais e religiosas. O processo de ocupação
das terras indígenas pelos colonizadores europeus foi sangrento. Os europeus
se aproveitaram das rivalidades entre os indígenas para promover alianças e
fazer os indígenas guerrearem uns contra outros.
As disputas por terra entre os colonizadores e os indígenas ocasionaram a
expulsão de alguns grupos para outros locais mais isolados, dentro e fora do
Ceará. Isso provocou a morte de milhares de indígenas.
Embora as nações indígenas fossem guerreiras, não possuíam armas de
fogo. Outro fator que provocou muitas mortes entre os indígenas foram as
doenças trazidas pelos colonizadores.
O contato com o colono europeu modificou costumes indígenas e causou
mudanças no colonizador, que precisou se adaptar ao novo ambiente.
Por se achar superior e civilizado, o europeu buscou impor seu modo de
vida aos indígenas, que eles consideravam selvagens, já que não eram cristãos
nem possuíam hábitos “civilizados”.
A maioria dos indígenas não usava vestimentas, não falava a língua portuguesa e tinha hábitos sociais, alimentares e religiosos diferentes dos colonizadores europeus. Por esse motivo, não eram considerados “civilizados”.
Mesmo depois de tanta luta e
disputa pelo uso da terra, alguns
povos indígenas ainda habitam o
território cearense. Por exemplo,
os tremembés, no município de
Itapipoca; os jenipapu-kanindé,
no município de Aquiraz; os tapebas no município de Caucaia
e os pitaguaris nos municípios
de Maracanaú e Pacatuba. Esses
grupos buscam constantemente
o reconhecimento da sua cultura
e a demarcação das suas terras.

Urna funerária indígena, acervo do Museu do Ceará
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atividades
1 Pesquise em livros, jornais e revistas como viviam os povos indígenas antes
da chegada do colonizador. Conte como era o modo de vida desses grupos.
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2 Existem várias palavras do nosso vocabulário de origem indígena. Cite algumas delas. No seu caderno, desenhe objetos que usamos hoje e que foram
criados pelos indígenas.
3 Busque no dicionário o significado da palavra arqueologia. Discuta com
seu professor e colegas como os vestígios arqueológicos (restos de cerâmica,
de pedras polidas e lascadas, flechas etc.) podem contribuir para o estudo
das populações indígenas que habitaram o nosso território.
4 Como vivem os indígenas no Ceará hoje?
5 O combate pelas terras entre colonizadores e nações indígenas levou o
presidente da província a declarar que, no ano 1863, não existiam mais índios no Ceará. Veja:
"Já não existem aqui índios aldeados ou bravios. Das antigas tribos de índios
que habitavam a província, uma parte foi destruída, outra emigrou e o resto
constituiu os aldeamentos da Ibiapaba".
Fonte: Texto adaptado: Relatório Provincial, de 9 de outubro de 1863.

E você, o que acha? Os índios foram extintos em 1863?

A colonização da Ribeira de Icó
Os “homens do São Francisco” chegaram à região da Ribeira de Icó
por volta de 1690. O processo de colonização de toda a capitania do
Siará Grande, como era denominada a província do Ceará na época, teve
início com a doação de sesmarias.
As sesmarias eram terrenos que mediam, em média, 18 quilômetros de extensão por 13 quilômetros de largura e tinham como referência o rio Jaguaribe.
Essas terras eram doadas pelo reino de Portugual aos colonos, para que eles
ocupassem o solo brasileiro. Dessa forma, protegiam o território dos invasores
estrangeiros (franceses e holandeses) e pagavam impostos sobre a sua produção,
enriquecendo os cofres do reino português.
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Para facilitar a colonização, o rei de Portugual dividiu o Brasil em 15 capitanias hereditárias, que foram concedidas a 12 donatários que ficavam responsáveis pela ocupação, proteção e produção do território.

Algumas dessas capitanias, como a de São Vicente e a de Pernambuco,
foram utilizadas para a produção de cana-de-açúcar no início da colonização,
no século XVI, por volta de 1530. Nessas capitanias era abundante o solo de
massapé, muito fértil para plantação de cana.
Outras, como é o caso da capitania do Ceará, foram colonizadas somente
no século XVII. Como as áreas litorâneas cearenses não eram atraentes economicamente, a atividade que mais se desenvolveu foi a pecuária. Aqui não
se plantava cana-de-açúcar para comercialização, pois o solo não era propício.
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Os criadores de gado partiram das áreas já ocupadas pelas plantações de
cana e avançaram pelo sertão por dois caminhos, denominados pelo historiador Capistrano de Abreu de “caminho de dentro” e “caminho de fora”. Lá,
fundaram as fazendas de criar. O povoado de Icó teve início a partir dessas
fazendas de criar, existentes em todo o sertão cearense.
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O vale do rio Salgado, na região onde hoje fica o Icó, formava grandes currais naturais por ter um terreno plano e cercado de serras. Os criadores seguiam
o curso dos rios, criando os primeiros núcleos urbanos do período.
A sede da fazenda era uma casa forte, construída geralmente de madeira
e barro. Servia para a proteção dos fazendeiros contra os possíveis ataques
de indígenas. As grandes extensões de terra (necessárias para a manutenção
dos rebanhos) eram habitadas por diversos grupos indígenas. Para o estabelecimento das primeiras fazendas, foi preciso que os indígenas que ali viviam
desocupassem as terras que foram preenchidas pelas fazendas de criar.
Esse processo gerou uma série de conflitos em diferentes pontos do sertão
do Ceará e de outras capitanias, como as capitanias do Rio Grande do Norte,
Pernambuco e Paraíba.
Essa disputa, entre os índios e os colonizadores, ficou conhecida como a
“Guerra dos Bárbaros”. “Bárbaro” era uma denominação dada pelos portugueses aos indígenas que não aceitaram desocupar seu território e resistiram à
dominação do colonizador.
As guerras tiveram início em 1650 e só terminaram em 1720. Foi quando
os colonizadores conseguiram ocupar grande parte dos terrenos antes habitados pelos povos indígenas, obrigando-os a viver em áreas mais isoladas ou nos
aldeamentos comandados pelos padres jesuítas.
Nas fazendas de criar, existiam dois currais para que o gado leiteiro fosse
separado do gado de engorda. Porém, a maioria dos animais era criada solta.

Vaqueiro tangendo uma boiada

Ponte sobre o rio Salgado

O gado criado, além de servir para alimentar a população, também era comercializado. Dele, obtinham-se a carne e o leite, utilizado para a produção de
vários derivados (nata, queijo etc.), e o couro, que era aproveitado para a fabri-
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cação de muitos produtos: sapatos, malas, gibão (parte da roupa utilizada pelo
vaqueiro para proteção), bancos etc. Esse tipo de sociedade baseada na pecuária
foi denominada pelo historiador Capistrano de Abreu de “sociedade do couro”.
O rebanho era comercializado para várias regiões. Para evitar que o gado
fizesse extensas viagens, podendo emagrecer e mesmo morrer durante o trajeto, a carne do animal abatido era salgada e exposta ao sol para a obtenção do
charque. Isso facilitava a conservação e o transporte do alimento.

atividades
Leia o texto abaixo e responda:
Os grandes fazendeiros ampliavam seus rebanhos que eram alimentados pelas ricas pastagens nativas localizadas às margens dos rios Jaguaribe e Salgado, formando grandes riquezas por meio da pecuária, atividade altamente
lucrativa. Aracati cresceu ainda com a industrialização da carne charqueada,
que era exportada para países do Velho Mundo, para outras províncias onde
havia a mineração e o fabrico de açúcar, saindo dali produtos de exportação
de alto valor, dando-lhes grandes lucros. Já Icó cresceu mais com o couro
comercializado para outras províncias onde não existia a criação de gado, e
também para a Europa. O produto era utilizado desde o calçado até a cama
de dormir.
Fonte: Texto adaptado de Icó em fatos e memórias. Vol. II. Miguel Porfírio de Lima.

1 Qual foi a importância da criação de gado para o crescimento da cidade de Icó?
2 Por que as sociedades no sertão do Ceará foram denominadas de “sociedades do couro”?
3 Conte o que você entendeu sobre a “Guerra dos Bárbaros”. Por que os
portugueses denominaram os indígenas de "bárbaros"?
4 Pesquise sobre a criação das capitanias hereditárias no Brasil.
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Trabalho e sociedade em Icó
O trabalho no campo
No início da colonização do município de Icó, o trabalhador que se destacava
era o vaqueiro, pois era o responsável pela vigilância do gado. O trabalho consistia em separar o gado leiteiro do restante da fazenda, cuidar dos animais doentes e marcar o gado com ferro quente. Essa marca identificava o dono do animal.
Devido à ausência de cercas entre as fazendas, era necessário que o vaqueiro marcasse o gado. A ferra era um sinal que identificava a localidade e
o fazendeiro que possuía determinada rés. Além do ferro quente na pele do
animal, era utilizado um corte na orelha.
As marcas eram passadas de pai para filho. Quando um animal era encontrado muito distante de sua fazenda, ou mesmo quando o vaqueiro desconhecia o sinal, cuidava do gado até o momento da feira (reunião de vaqueiros de
determinada localidade) e entregava a rés aos donos.
Vamos conhecer mais sobre o trabalho do vaqueiro, dos pequenos agricultores e dos trabalhadores urbanos.
Leia o texto abaixo, do autor cearense Gustavo Barroso, sobre o dia a dia
nas fazendas do sertão.
O gado no sertão é criado à lei da natureza, solto pelo mato afora. A porção
de gado que um vaqueiro tem sob sua guarda chama-se uma “entrega”.
Em junho, soltam-se os garrotes pelos matos. Estão ferrados, assinalados,
castrados, serradas as pontas dos chifres – é o que basta para soltá-los. As terras não têm cercas nem divisões de espécie alguma. O gado de uma fazenda
vive com das outras e vice-versa. À tarde, na cacimba, o vaqueiro vê o gado
quase todo, conhece-o um por um, sabe de sua origem, sabe seu nome, sabe
onde bebem água; e portanto, quando um animal desaparece por mais de
dois dias seguidos, toma providências para encontrá-lo. Andando diariamente pelos matos, sabe quais animais têm feridas e bicheiras.
Fonte: Texto adaptado de BARROSO, Gustavo. Terra de sol. Fortaleza: Edições Demócrito
Rocha, 2003.

O vaqueiro vivia na fazenda e o pagamento dele era feito pelo processo
conhecido como quarteação. A cada quatro bezerros nascidos sob seu cuidado, um era do vaqueiro.
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O gibão fazia parte da vestimenta do vaqueiro. Era uma roupa feita de
couro para protegê-lo da vegetação seca e espinhosa da caatinga, enquanto tangia o gado.
O ofício de vaqueiro era muito árduo e mesmo que o trabalhador recebesse um
animal a cada quatro sob sua vigilância, foram raros os vaqueiros que conseguiram
adquirir terras e ter a própria boiada.
A atividade de vaqueiro é exercida até hoje. Porém, modificações podem
ser percebidas na roupa, nos meios de pagamento e na vigilância do gado.
Hoje, em algumas fazendas, é possível encontrar trabalhadores que trocaram
os cavalos pelas motocicletas para campear o gado.
Atualmente, a criação de gado ainda representa destaque na economia
do município de Icó.

atividades
Leia o trecho da poesia de Patativa do Assaré sobre a atividade do vaqueiro.
O vaqueiro (Patativa do Assaré)
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.
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Se arguém me vê trabaiando,
A bezerrama curando,
Dá pra ficá 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.

1 Você notou que Patativa busca representar a maneira como o sertanejo cearense fala? Por quê?
2 O vaqueiro de Patativa do Assaré está feliz com o trabalho?
3 A maioria das palavras escritas por Patativa segue a língua falada, e não
a norma culta da língua portuguesa. Identifique no texto quatro palavras que
seguem essa lógica e escreva o significado delas.
4 Pesquise, com a ajuda de livros, revistas, jornais e relatos de familiares ou
vizinhos, como era e como é o trabalho de pecuária onde você mora.
5 Cite mudanças na atividade dos vaqueiros ontem e hoje.

Semear e colher
Além da pecuária, os sertanejos que viviam na Ribeira de Icó plantavam
e colhiam alimentos para a sua subsistência. Em Icó, existiam várias fazendas de gado. Parte dos lucros obtidos com a criação de gado era investida
nas lavouras, o que provocou desenvolvimento da agricultura no município
de Icó. Nas fazendas, os colonos plantavam várias frutas e verduras que
eram vendidas no comércio da vila de Icó.
O roçado acompanha o tempo das chuvas e precisa de várias atividades
entre o momento de semear e colher.
Depois de preparar o terreno com a broca (corte dos galhos e ramos grossos), é a vez da derrubada com o machado. Nas primeiras chuvas, a terra é
semeada. Se o inverno for bom (sem grandes cheias ou sem forte seca), a colheita é satisfatória.
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Agricultura também faz parte da economia de Icó

Para realizar cada etapa da plantação, os sertanejos reuniam a vizinhança e, em meio a cantorias, histórias fantásticas, adivinhações e poesia, os
grupos auxiliavam na debulha do feijão, na raspa da mandioca, na feitura
da farinha, na colheita do milho e em outros trabalhos realizados na época
da plantação e colheita.
O trabalho nas fazendas era feito geralmente por homens livres, que estabeleciam com o dono da terra (o fazendeiro) uma relação de agregado. Os
agregados ou adjuntos recebiam pagamento por tarefa realizada. O pagamento era feito por gêneros alimentícios (feijão, rapadura, farinha, queijo etc.)
Além do agregado, as tarefas agrícolas eram realizadas pelo morador-parceiro. Esse tipo de trabalhador era comum nas fazendas sertanejas. Nesse caso,
os agricultores plantavam (milho, feijão, macaxeira etc.) e pagavam ao dono da
terra a décima parte do que era produzido, ou mesmo dinheiro, pela utilização
das terras cultivadas.
Os alimentos agrícolas não foram os únicos produtos cultivados pelos moradores da Ribeira de Icó. Além da pecuária, que se desenvolveu principalmente
nos séculos XVII e XVIII, quando se dá início o declínio desta atividade econômica, o algodão surge, no século XIX, como o principal produto da economia cearense. O algodão já era utilizado pelos indígenas, que, com a planta, fabricavam
redes e adornos para o corpo, antes da chegada do colonizador.
A fibra do algodão era a principal matéria-prima da indústria têxtil de países europeus, principalmente da Inglaterra. Junto com o gado, foi o principal
produto exportado pela vila de Icó, naquele período. Por esse motivo, ficou
conhecido como “ouro branco”.
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Com a valorização do produto no mercado internacional, muitos agricultores passaram a cultivar a planta, gerando lucros para os beneficiadores e importadores do algodão. O Ceará foi um dos pioneiros na plantação do algodão
arbóreo (mocó), de fibra longa, por volta de 1777.

atividades
Leia o texto abaixo e responda:
Engenho de Pau
Até a década de vinte, era bem diferente e diversificada a agricultura
do município de Icó. As culturas da parte serrana do município eram mandioca, especialmente feijão, milho em menor escala e amendoim. Já no
sertão, quase tudo era cultivado. Milho, feijão e algodão em grande escala,
devido às condições oferecidas pelo solo, apropriados para essas culturas.
Mas havia ainda o plantio de arroz; mandioca, com boa produção de farinha, capaz de suprir parte das necessidades da região, pois havia casas
de farinha montadas em vários sítios. No sertão também plantava-se, em
muitas localidades, cana-de-açúcar, para o fabrico de rapadura, que era a
alimentação básica do agricultor. Os engenhos para fabrico desse produto
eram fabricados totalmente de madeira, daí chamar-se “engenho de pau".
Fonte: Miguel Porfírio de Lima. Icó em Fatos e Memórias. Vol. II, 1998.

1 Pesquise, com a ajuda de livros, revistas e jornais, além do professor, de
familiares e vizinhos, como era o trabalho na agricultura no passado da localidade onde você vive.
2 E nos dias atuais, o que se planta e o que se cria no local onde você
mora? Qual é o trabalho dos jovens e adultos?

47

O trabalho na cidade
A vila de Icó também abrigou trabalhadores especializados, como ferreiros, marceneiros, alfaiates e principalmente seleiros (artesãos que fabricavam selas e outros artigos de couro).
No século XIX, em meados de 1850, com o crescimento da vila e o aumento da população, novos profissionais da área de saúde se estabeleceram
onde antes era servido por uma botica (antiga farmácia) e por um boticário
(antigo farmacêutico). Icó também tinha um médico. Uma das figuras que
se tornaram mais conhecidas foi o doutor Pedro Theberge.
O doutor Theberge era francês e, além de médico, foi historiador e idealizador do Teatro de Icó. Prestou grandes serviços à cidade, quando em
1864, a cidade foi atingida por uma epidemia de cólera.
Em 25 de outubro de 1842, a vila de Icó foi elevada à cidade e, junto
com essa denominação, foram chegando outros serviços, como os telégrafos. Em meados do século XX, o município de Icó adquiriu um locomóvel
(maquinário movido a lenha que fornecia energia elétrica). Entretanto, o
aparelho fornecia iluminação apenas por algumas horas da noite, das 18 até
às 22. Depois, a cidade voltava novamente ao escuro.
Em 1932, ano de seca, iniciaram-se os trabalhos de construção do açude
Lima Campos. Esse novo empreendimento levou para a cidade de Icó engenheiros, agrimensores e outros profissionais especializados que prestavam
serviços para o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).
O comércio de Icó era muito procurado pelas vilas e cidades vizinhas.
Havia muitas casas comerciais que vendiam desde artigos produzidos no
campo (farinha, queijo, rapadura, leite, ovos etc.) até produtos importados
da Europa (tecidos, sapatos, louças etc.).
Todos esses acontecimentos proporcionaram o crescimento urbano de
Icó, transformando o antigo arraial em uma das mais importantes cidades
do sertão cearense, onde eram encontrados profissionais especializados e
comerciantes que vendiam produtos europeus.
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atividades
1 Você sabe quais são as principais ocupações no centro urbano de Icó?
Faça uma pesquisa com a ajuda do professor, pais e familiares sobre os tipos de trabalho no centro urbano de Icó.
2 Pesquise sobre a construção do açude Lima Campos.

O trabalho escravo em Icó

Domínio Público

O trabalho das fazendas de criar e das grandes plantações era realizado
por pessoas livres, por escravos negros vindos da África e seus descendentes
brasileiros. O escravo era uma mercadoria, que podia ser vendida, trocada ou
alugada pelo dono. O Brasil comprou milhões de escravos no período colonial.
A mão de obra dos negros foi explorada nas grandes plantações de
cana-de-açúcar, em Pernambuco e na Bahia e, depois, na extração de minérios e nas plantações de café do Sudeste do país.
Ter escravos era um sinal de que o fazendeiro, comerciante ou industrial era
um homem rico. Portanto, os ricos fazendeiros e comerciantes de Icó também tinham seus escravos.
Os negros desempenhavam várias funções: cuidavam do gado nas fazendas,
limpavam, cozinhavam e comercializavam
produtos para o seu senhor. As mulheres
serviam também como amas de leite. Geralmente, eram elas que amamentavam os
filhos recém-nascidos do senhor.
Assim como os indígenas, os negros resistiram de várias formas a escravidão. Uma Escravos fazem o calçamento de rua;
das formas mais comuns dessa resistência obra de Debret
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era a fuga. Muitos foram os casos de escravos fugidos na época. Os quilombos foram formados por grupos de escravos que escapavam do domínio do
senhor. Os jornais cearenses do período publicaram inúmeros anúncios que
descreviam características do negro fugitivo e ofereciam recompensa pela
captura do escravo.

Veja um dos anúncios publicados no jornal O Cearense
no dia 1º de novembro de 1871:
"100$000. Desapareceu desde meado do mês de setembro próximo passado um escravo de nome Antonio, cabra claro, alto, barbado,
cheio de corpo, tem uma perna, direita, um pouco fraca, que, quando
tira o pé é um pouco pra fora, muito falante, e metido a cantador, algumas vezes gosta de jogar, levou em sua companhia um cavalo de sela,
inteiro, russo, com boas marcas, com ferro e carimbo a margem: Quem
o apreender e levar a Vila do Patú, termo de Imperatriz, seu dono Alexandre José d´Oliveira, será generosamente gratificado com a quantia
acima. Ceará, 23 de outubro de 1871."
Fonte: Texto adaptado. Revelações da condição de vida dos cativos no Ceará. Eduardo
Campos. Texto publicado no livro Das Senzalas aos salões, Secretaria de Cultura Turismo e Desporto, 1988. p. 73.

Os negros possuíam modo de vida diferente dos brancos e indígenas.
Nos navios negreiros, seus hábitos alimentares, culturais e crenças religiosas
vinham junto com os escravos. Muitos foram obrigados a seguir a fé católica;
mas não esqueceram suas antigas crenças e costumes.
Criaram as “irmandades dos homens pretos”, que rendiam homenagens
a Nossa Senhora do Rosário. Em Icó, ainda existe um importante testemunho
desse costume. Em 1770, foi iniciada a construção da Igreja do Rosário dos
Homens Pretos, pelos escravos.
O templo foi edificado no fim da atual rua General Piragibe, antiga “Rua do
Meio”, que na época ficava distante do centro da cidade. Era a única igreja da
vila em que os escravos eram autorizados a participar da celebração da missa.
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A Igreja do Rosário representa um marco de resistência da cultura negra em Icó

Na época da festa, realizada durante o mês de outubro, os escravos participavam ativamente da comemoração. Veja o relato de Eduardo Campos a
respeito das festividades em Icó:
"As figuras bem definidas de Rei e Rainha participavam, com todo o destaque, da irmandade de Nossa Senhora do Rosário, da cidade de Icó (CE), que
podia reunir-se mesmo sem a presença do pároco, congregando além de pretos libertos e escravos, pessoas também de 'outras cores'”.
Fonte: Texto adaptado de CAMPOS, Eduardo. As irmandades religiosas do Ceará provincial:
apontamentos para a sua história. Fortaleza, Secretaria de Cultura e Desporto, 1980. pág. 56.

O Ceará decretou a liberdade dos escravos da província em 1884, quatro
anos antes do restante do país. Por esse motivo, foi chamado de “terra da
luz". Icó também participou do movimento abolicionista libertando seus escravos em 1883, antes da libertação da província.
Não podemos esquecer que a libertação dos escravos não foi resultado
apenas das lutas realizadas pelos abolicionistas da elite branca (jornalistas, médicos, advogados etc.). Mas devemos lembrar que a Lei Áurea, assinada pela
Princesa Isabel, em 1888, foi resultado também das constantes manifestações
de insatisfação por parte dos escravos.
Muitos foram os negros que se revoltaram contra o senhor, fugindo e formando os conhecidos quilombos, assassinando seus proprietários, resistindo
ao trabalho forçado, comprando sua alforria etc.

51

Dário Gabriel / FDR

Várias edificações suntuosas que existem na cidade de Icó foram construídas com a força do trabalho escravo. A rua General Piragibe, antiga “Rua do
Meio”, pois está localizada entre as antigas “rua Larga” e “rua Grande”, era
o local onde os escravos circulavam. Eles utilizavam as portas dos fundos dos
grandes sobrados, que davam para a “rua do Meio”, para transportar todos os
dejetos dos seus senhores. Era nesse local também em que faziam suas festas,
desfiles e praticavam seus cultos religiosos.

A atual rua General Piragibe também é conhecida como "rua do Meio"

No Ceará, existem alguns grupos que ainda hoje buscam o reconhecimento como comunidades de remanescentes de quilombos.
Atualmente cerca de 29 comunidades se denominam como remanescentes
de quilombo no Ceará. Uma das primeiras a receber o certificado da Fundação
Palmares foi a comunidade de Conceição dos Caetanos, no município de Tururu.

atividades
Em 1867, houve uma rebelião de escravos na localidade de Lavras, que
naquele período pertencia a Icó. Veja a notícia publicada no jornal Pedro II,
de 11 de dezembro daquele ano:
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“No termo de Lavras, comarca de Icó, alguns escravos com armas nas mãos
tentaram lutar por sua liberdade, viram frustados os seus planos pelas medidas
de repressão tomadas pelo delegado de polícia. Essa tentativa parece uma consequência das ideias emancipadoras apresentadas no parlamento pelo ministro
atual, e que repercutem nos nossos sertões. Felizmente não houve desgraça a
lamentar-se, segundo consta de um ofício do Exmo. Presidente da Província ao
Chefe de Polícia, publicado no Progressista de 7 do corrente.”
Fonte: Texto adaptado de Revelações da condição de vida dos cativos no Ceará. Eduardo
Campos. Texto publicado no livro das Senzalas aos salões, Secretaria de Cultura Turismo e
Desporto, 1988. p. 73.

Como vimos no texto, a abolição no Ceará só ocorreu em 1884. Mas já
havia focos de pequenas rebeliões no sertão em 1867, anos antes da abolição da província. Nesse período, o movimento pró-abolição dava os primeiros passos na capital do império, na cidade do Rio de Janeiro. Baseado na
leitura do texto acima, responda:
1 Quais eram as funções desempenhadas pelos escravos no sertão?
2 De que maneira os negros escravizados resistiram à exploração dos
seus proprietários?
3 Pesquise em livros ou documentos outros relatos sobre o período da escravidão em Icó. Compartilhe com a sua turma.
4 Pesquise os motivos que levaram a província do Ceará a decretar a abolição quatro anos antes da Lei Áurea.
5 Você sabe o que é um quilombo? Explique para a sua turma.

Os recursos da natureza
Vamos conhecer agora um pouco da natureza do município de Icó e a
utilização dos recursos naturais pelos seres humanos, desde a ocupação
até os dias atuais.
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As paisagens de Icó
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A paisagem é a expressão visível do espaço geográfico. É a forma que percebemos o mundo, seja pessoalmente, seja por meio da tevê, da internet, de
jornais, de revistas etc.
O espaço geográfico é o conjunto de elementos distribuídos sobre a superfície da Terra. Esses elementos geográficos podem ser naturais (rios, serras, árvores etc.) e sociais, ou seja, construídos pelos seres humanos (casas,
ruas, barragens etc.).
Para entender melhor a paisagem e o espaço geográfico do município
de Icó, é interessante observar os elementos geográficos e a distribuição
deles na superfície da Terra.

Dário Gabriel / FDR

O açude Lima Campos é um marco histórico e econômico para Icó

O Largo do Theberge faz parte da história do município de Icó
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Do alto da cidade, é possível ver as casas, as ruas, o rio, a ponte e outros elementos geográficos.
Os elementos da natureza (relevo, solo, vegetação etc.) existem há milhões
de anos e estão todos interligados, buscado um equilíbrio.
Os elementos construídos, ou sociais, é a natureza transformada pelo ser
humano a partir do trabalho. Por exemplo: plantações, estradas, açudes, canais, casas e cidades inteiras.
O trabalho dos seres humanos modifica as paisagens e constrói prédios como
esses vistos pelas ruas de Icó. É privilégio poder apreciar edificações de épocas
passadas. Esse patrimônio cultural foi construído pelo trabalho de muitas pessoas e recursos extraídos da natureza (areia, cal, madeira, argila etc.).

Recursos naturais

Dário Gabriel / FDR
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Os recursos naturais são os elementos da natureza utilizados pelos seres
humanos. São vários os exemplos de recursos naturais: a luz solar, o ar, a água,
os alimentos, os metais, a madeira, a argila, a palha e muitos outros. Exceto a
luz solar, os recursos naturais têm origem animal, vegetal ou mineral.
Alguns desses recursos são extraídos para atender às necessidades básicas das
pessoas, enquanto outros recursos são explorados comercialmente. Por exemplo:

A exploração dos recursos hídricos e a agricultura são atividades que interferem na paisagem de Icó
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Solo - Plantações e pastos.
Couro - Sela, gibão, sapato, bolsa, cinto etc.
Madeira - Telhado (linha, caibro e ripa), mesa, cadeira, cama etc.
Palha - Coberta de casas, tapete, rede, vassoura, artesanato etc.
Argila - Tijolo, telha, pote, quartinha, caneca, prato, artesanato etc.
Granito - Calçamento das ruas, paralelepípedo, alicerce, barragens etc.
Piçarra - Estradas, barragens etc.
Para entender melhor a utilização dos recursos naturais no município de
Icó, é importante conhecer um pouco mais sobre os seus elementos naturais e
a história da ocupação humana no município.
Os recursos naturais são classificados em dois tipos:
• Renováveis: podem se recompor após a sua utilização. Exemplo: a vegetação, a água, o ar, o solo etc.
• Não-renováveis: uma vez utilizados, não se recompõem. Exemplo: o petróleo, o carvão, o ferro etc.
Se os recursos renováveis forem utilizados sem controle, podem acabar. A
água, por exemplo, é um recurso vital que existe em abundância na natureza.
Mas, em alguns lugares, faz falta. No município de Icó, a água e o solo são
recursos preciosos. As secas são comuns na região e muitas pessoas e animais
já morreram de fome e de sede.
A chuva geralmente traz alegrias, mas ela só costuma durar três ou quatro
meses. No resto do ano, dificilmente chove. Os riachos secam e as pessoas
sobrevivem com a água armazenada em barragens e cisternas, garantindo o
abastecimento de suas famílias e rebanhos. Quando a seca é grande, muitas
comunidades são abastecidas por carros-pipa.
Os recursos só podem ser utilizados de acordo com as condições da natureza.
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atividades
1 Observe a figura e responda quais elementos geográficos são de origem natural. E quais são de origem social?

2 Desenhe um mapa da sua comunidade representando os principais elementos relacionados ao seu cotidiano (escola, casas, praça, biblioteca, igreja etc.).
3 De onde vêm os objetos? Faça uma historinha dos recursos usados para
fabricação dos seguintes objetos:

4 Faça uma pesquisa (pergunte a seu pai, mãe, vizinhos, amigos etc.)
sobre as paisagens que identificam o município de Icó. Você e sua turma
podem fotografar ou desenhar os cenários mais citados e fazer uma exposição em sala de aula. Peça ajuda ao seu professor.
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O tempo e o clima

Sebastião Bisneto / Banco de Dados O POVO

Vamos estudar mais sobre o meio ambiente de Icó e conhecer os principais
fatores ambientais, como relevo, clima, hidrografia, solos, vegetação e fauna. É
importante saber que esses fatores estão diretamente relacionados. Isso quer
dizer que um fator, de alguma forma, interfere nos demais.
Todo dia, podemos perceber as condições do tempo: quente, frio, seco,
úmido. Em Icó, costuma chover nos primeiros meses do ano. No restante, chove pouco e a temperatura é elevada. A chuva representa para o agricultor a
esperança de fartura no roçado. Mas é bem mais que isso. Sem a água, não
haveria vida no planeta.
O clima pode apresentar diferentes condições do tempo em uma determinada região. Os elementos que caracterizam o clima são: a luz solar, a temperatura, as chuvas, a pressão do ar, o vento e a umidade. Esses fenômenos
acontecem na atmosfera e são percebidos na superfície da Terra.
O clima é uma das características de uma região. Em toda região, ocorrem
vários fenômenos climáticos.

As chuvas constituem um elemento que caracteriza o clima; acima, a formação de chuvas em Icó
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Os tipos de clima
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O mapa de clima do Ceará indica que o município de Icó está em uma faixa
com dois tipos de clima: tropical quente semiárido brando e tropical quente semiárido. Esses climas têm características semelhantes. Mas, no semiárido
brando, chove um pouco mais.

Clima semiárido

Dário Gabriel / FDR

Esse tipo de clima se caracteriza por longos períodos secos e chuvas ocasionais; ou seja, concentradas em poucos meses do ano. Como na maior parte
do ano não chove, as plantas, os animais e os seres humanos que vivem nessas
regiões precisam buscar meios de sobreviver sob essas condições.

Os animais e as plantas que vivem no semiárido se adaptam aos períodos de seca e chuva

A falta de chuva é uma característica natural da região. Alguns cientistas
explicam que o motivo é a localização próxima a linha do Equador, uma área
que recebe pouca influência de massas de ar úmidas e frias vindas do sul. A
massa de ar quente e seca permanece durante muito tempo no sertão nordestino impedindo a entrada de nuvens com chuva.
O clima semiárido ocupa maior parte da região Nordeste e parte do Sudeste. A área total é de 982.563,3 km2. A população é de aproximadamente
40 milhões de pessoas. É a região semiárida mais populosa do mundo.
Em Icó, a quantidade média de chuva é de 733,4 milímetros (mm) por ano.
Porém, essas chuvas estão concentradas nos meses de fevereiro, março e abril.
Na segunda metade do ano, o icoense vê pouca chuva no município. A temperatura média no município varia entre 26°C e 28°C.
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Inverno ou verão?
As estações climáticas são fenômenos que ocorrem em ciclos anuais. Alguns lugares distantes da linha do Equador possuem quatro estações climáticas. São: primavera, verão, outono e inverno.
O Nordeste, por estar próximo à linha do Equador, apresenta duas estações
bem definidas: período chuvoso (inverno) e período seco (verão). O período
chuvoso corresponde ao verão no resto do País. Quando chove, o tempo esfria.
Por isso, alguns nordestinos chamam o período chuvoso de inverno. O período
seco corresponde ao outono, inverno e primavera nas regiões Sul e Sudeste.

atividades
1 Observe o mapa da página 59 e responda: quais são os dois tipos de climas
encontrados em Icó?
2 Quais são as principais características do clima em Icó?
3 Pesquise sobre as condições do clima para os próximos dias. Você pode
consultar jornais e internet. Identifique equipamentos usados para estudar o
clima e faça um painel.
4 Faça uma pesquisa sobre as estratégias que algumas espécies de vegetais
e animais utilizam para sobreviver em meio à falta de água.

O relevo
Observe que as paisagens têm formas diferentes. Essa variedade de formas
na superfície da Terra é denominada de relevo. Os diferentes tipos de rochas
vão sendo moldados pela ação do clima. O intemperismo é o processo de degradação da rocha realizado pela água, calor e vento.
Basicamente, existem três tipos de relevo: os planaltos (áreas mais altas); as
depressões (resultado de erosões); e as planícies (áreas rebaixadas).
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O município de Icó apresenta exemplos dos três tipos de relevo. Os maciços
residuais são os planaltos, representado pelas serras. Recebem esse nome por
serem formados por blocos de rochas rígidas. Existe a depressão sertaneja, que
são relevos ondulados e rebaixados pela erosão. Há também a planície fluvial,
que é uma área rebaixada, plana que acompanha o curso de um rio.
Observe a figura abaixo:

O município de Icó apresenta diferentes tipos de relevo

A altitude é a relação daquele ponto ao nível do mar. Veja que o ponto
de menor altitude está a 200 metros em relação ao nível do mar. Fica no rio
Jaguaribe, no limite com o município de Jaguaribe. O ponto mais alto está a
700 metros em relação ao nível do mar. Fica na serra do Pereiro, localizada no
distrito de Pedrinhas.

Acidentes geográficos
São formas de relevo que se destacam na paisagem. Existem vários
tipos de acidentes geográficos. Por exemplo: serra, serrote, vale, boqueirão, chapada.
O município de Icó possui vários desses acidentes geográficos. A sede do
município está localizada no Vale do Rio Salgado. As serras também são acidentes geográficos comuns para os icoenses. Algumas serras são bem conhecidas,
como a do Entroncamento, São Lourenço, Camará, Floresta, São Tomé, São Vicente, Bertioga, Santana, Coqueiro e Santa Fé.
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atividades
1 Quais são os tipos de relevo encontrados em Icó? Descreva cada um.
2 Qual é o ponto mais alto do município de Icó? Onde ele está localizado?
3 O que é um acidente geográfico? Cite um exemplo de acidente geográfico
localizado em Icó.

Água na superfície
Após as chuvas, a água segue o seu caminho sobre a superfície da Terra.
Parte dela é evaporada pelo sol. Outra parte se infiltra no solo, encharcando,
como se ele fosse uma esponja. Uma porção é absorvida por plantas e animais.
Outra penetra lentamente nas fendas das rochas. O restante escoa para as áreas rebaixadas do relevo. Essa água que escoa vai formar rios, riachos, lagoas e
açudes, também chamados de corpos hídricos.
A água é o principal agente modelador do relevo. Atua em dois processos
opostos: erosão e sedimentação.
A erosão é o desgaste do relevo. Após a chuva, a água escoa pela superfície
ganhando velocidade e volume. Ela arrasta parte do solo (dependendo da chuva e do relevo, pode arrastar o solo inteiro) e transporta esse material até perder
velocidade novamente. São exemplos os deslizamentos de terra.
O assoreamento ou sedimentação ocorre quando a água deposita areia
e outros sólidos no fundo dos corpos hídricos. Ocorre quando a água encontra
dificuldade para continuar o seu percurso e perde velocidade. O assoreamento
torna os corpos hídricos mais rasos, colaborando para futuras enchentes.
As lagoas são lugares onde a água naturalmente se acumula. O açude é o
acúmulo de água devido à construção de barragens artificiais. São obras importantes que ajudam a garantir o abastecimento de água nas cidades e no campo.
No município de Icó, existem aproximadamente 90 açudes. O açude Lima
Campos é maior e mais importante deles. Foi construído em 1932 e está no
leito do rio São João, que deságua no rio Salgado.
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Bacia do rio Salgado
A bacia hidrográfica do rio Salgado (antes chamado de Jaguaribe-Mirim)
drena o território de 23 municípios. As principais nascentes do rio Salgado são
as fontes da Batateira, Granjeiro e Miranda - que brotam no pé da Serra do
Araripe. A área total da bacia é de 13.275,0 km2 e a população estimada é de
850 mil pessoas. Tem cerca de 650 açudes. Os principais afluentes são: rio Batateiras, rio Granjeiro, rio Carás, riacho São José, rio Missão Velha, riacho dos
Porcos, riacho São Miguel e riacho do Machado.
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O rio Salgado, apesar de sua importância para região, está muito degradado. A vegetação que protege as margens (mata ciliar) praticamente não existe
mais. Tratamento de esgoto e aterro sanitário nunca existiram nos 23 municípios que integram a bacia, o que faz com que parte dos dejetos e do lixo seja
depositada no rio Salgado, sem qualquer tratamento e poluindo o rio.

atividades
1 Pesquise sobre a poluição dos rios e os efeitos maléficos para a saúde
da população. Compartilhe o que aprendeu com seus colegas.
2 Quais são os prejuízos causados pela erosão e pelo assoreamento? Converse com seu professor e seus colegas sobre as ações para minimizar os
efeitos desses processos.
3 Qual é a importância do rio Salgado para Icó? Explique a resposta.

O solo
Vamos estudar os tipos de solo do município de Icó e compreender a importância deles para a vida de todas as espécies, incluindo o ser humano. A
agricultura, por exemplo, depende diretamente das condições do solo.
O solo é responsável pela fixação, reciclagem e armazenamento dos nutrientes. Oferece as condições necessárias para o crescimento da vegetação e
a morada para muitos animais.
O solo é uma estrutura formada por fragmentos de rochas, matéria orgânica, água e ar. As proporções de cada uma dessas partes variam de acordo com
as condições ambientais da região onde se formam. O clima, o tipo de rocha
do local, o relevo e o tempo (idade do solo) são os fatores que influenciam
diretamente na formação dos solos.
No Brasil, há 13 tipos de solo. Desses, cinco tipos foram mapeados em Icó:
• Solos aluviais: formam-se em áreas próximas a um rio.
• Solos bruno não-cálcico: são ricos em argila e se formam em condições de pouca água.
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• Solos litólicos: são pouco desenvolvidos, pedregosos, comuns em áreas de
clima seco e relevo acidentado.
• Solos podzólicos: são solos bem desenvolvidos, pouco pedregosos e formados na presença de água.
• Solos vérticos: são ricos em argila e bem drenados.
A vegetação cresce a partir do solo e é muito importante para protegê-lo
da erosão. As folhas funcionam como guarda-chuva. A água desce lentamente
pelos troncos e as raízes servem de amarração para o solo. O desmatamento aumenta de forma assustadora os efeitos da erosão e os prejuízos causados por ela.

atividades
1 Você sabe quais são os tipos de solo encontrados em Icó? Cite cada um.
2 Quais são as condições agrícolas dos diferentes solos encontrados em Icó?

Georgia Santiago / Banco de Dados O POVO

A vegetação e a fauna

O juazeiro é um tipo de árvore encontrado em Icó

A caatinga é o tipo de vegetação predominante no município de Icó. A
palavra caatinga, na língua indígena, significa mata branca. Recebe esse nome
porque, no período seco, as folhas caem, deixando a paisagem acinzentada.
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As plantas da caatinga se adaptaram aos longos períodos secos e desenvolveram estratégias para não perder água. Algumas possuem caules verdes e
folhas modificadas em espinhos. Outras perdem as folhas durante a estação
seca. Algumas possuem ceras e óleos. Existem 5.344 espécies vegetais catalogadas da caatinga.
As principais espécies de árvores nativas ainda encontradas no município
de Icó são: angico-branco, angico-preto, aroeira, cajazeira, canafístula da serra, catingueira, cumaru, imburana, jenipapo, jucá, juazeiro, mororó, mutamba,
oiticica, pau d'arco, pereiro branco, sabiá, dentre outras.

A carnaubeira, árvore típica da caatinga, é comum nas margens de rios

Algumas dessas espécies têm efeito medicinal. Porém, muitas estão ameaçadas devido à exploração da madeira.
De acordo com as condições ambientais da região, a vegetação apresenta
características próprias. No estado do Ceará, estão registrados 11 tipos de vegetação. Dessas, pelo menos cinco são encontradas em Icó.
Em relação à fauna, sabe-se que a caatinga é a moradia de milhares de
espécies de animais. Muitas dessas espécies só existem nessa região. Existem
espécies de mamíferos, de aves, de répteis, de anfíbios e de peixes que são
característicos da caatinga e só nela conseguem viver. Os animais típicos da
caatinga sofrem com a caça e a ocupação humana. Muitas espécies já foram
extintas. Outras estão ameaçadas, como o tatu-bola, o tamanduá-mirim, a
onça-parda e o soldadinho-do-araripe.
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Várias espécies de animais da caatinga estão ameaçadas por causa da ação humana

atividades
1 Quais são as espécies animais e vegetais mais comuns no município de Icó?
2 Por que é importante preservar a caatinga?

O município e suas atividades econômicas
No tópico anterior, conhecemos mais sobre as características naturais de
Icó. Agora, estudaremos a transformação desses recursos pelo trabalho no
processo de construção do espaço habitado.
A cidade e o campo têm paisagens diferentes, mas elas se completam. No
campo (ou zona rural), são desenvolvidas atividades voltadas para a produção
de alimentos. Nas cidades, os produtos são transformados nas fábricas e vendidos no comércio junto com os serviços.
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Em Icó, a economia local é movimentada pelos trabalhos que existem e vão sendo aperfeiçoados

Sara Maia / Banco de Dados O POVO

Em Icó ou em qualquer lugar do mundo, o que vivenciamos, na cidade ou
no campo, é resultado da soma de trabalho das pessoas em diferentes épocas.
Alguns trabalhos são muito antigos, como a agricultura, a criação de animais,
a fabricação de ferramentas, a construção de moradias e o comércio. Com o
passar do tempo, as cidades vão se desenvolvendo e novos trabalhos vão surgindo e se aperfeiçoando.

A construção civil é outra atividade econômica que gera empregos no município
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O trabalho, no sentido econômico, é toda atividade desenvolvida pelo homem sobre uma matéria-prima, geralmente com a ajuda de instrumentos, com
a finalidade de produzir bens e serviços.
Costuma-se dividir o mundo do trabalho em três setores.
O setor primário é a exploração direta dos recursos da natureza. Por
exemplo: extrativismo vegetal, mineração, caça, pesca, agricultura e pecuária.
O setor secundário transforma as matérias-primas em outros produtos,
como roupas, utensílios, edificações, máquinas, alimentos industrializados,
aparelhos eletrônicos, automóveis etc.
O setor terciário é relacionado aos serviços. Podemos citar como exemplo: comércio, educação, saúde, telecomunicações, transporte, turismo, serviços bancários e administrativos etc.

O setor terciário é aquele relacionado aos serviços
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atividades
1 Quais são os setores econômicos encontrados em Icó? Descreva as principais características de cada um.
2 É possível existir o setor secundário sem que haja setor primário?
3 Qual setor gera mais empregos: o primário, o secundário ou o terciário?
Por que você acha isso?
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Setor primário da economia Exploração direta dos recursos
O extrativismo
O extrativismo é uma atividade de coleta direta dos produtos da natureza.
A exploração econômica e predatória gera problemas ambientais graves. Alguns desses recursos são indispensáveis. Por isso, o uso contínuo requer cuidados para que ele não acabe.
Os produtos extraídos podem ser de origem animal, vegetal ou mineral.
Mineral: água, sal, argila, areia, pedra, ouro, petróleo etc.
Vegetal: frutas, folhas, raízes, madeira, palha, lenha etc.
Animal: caça e pesca.
Em Icó, o extrativismo já era praticado pelos indígenas que retiravam da natureza somente o necessário para o sustento de suas famílias. Com a chegada
dos colonizadores, outras formas de relação com a natureza surgiram.
Aumentou a exploração de argila e lenha para fazer tijolos e telhas. A
exploração de madeira para a construção de casas e de mobílias devastou as
matas da região. Muitas espécies, como o icoseiro (árvore que dá nome ao
município), foram extintas. Outras espécies nobres, como angico, mororó e
jucá, tentam resistir à devastação.

Carnaubeira
A carnaubeira é uma árvore que só existe no Nordeste brasileiro. É comum nas margens de rios, pois suporta solos alagados e com alta salinidade.
Essa palmeira se destaca pela produção natural de cera, que protege as folhas do calor do sol.
A cera da carnaúba tem aproveitamento em vários setores da indústria
alimentícia, de cosméticos, farmacêutica, química, eletrônica etc. A palha e
a madeira também são muito utilizadas no sertão para fazer casa, currais e
vários objetos.

72

Talita Rocha / Banco de Dados O POVO

A carnaubeira é um tipo de árvore que só existe na região Nordeste do Brasil

atividades
1 Qual é a origem dos produtos extraídos da natureza?
2 Pesquise qual é o principal produto extrativista de Icó.
3 Qual é a importância da carnaubeira para a economia cearense? Pesquise e responda.

Agricultura
A técnica de plantar é tão antiga quanto o homem. Os indígenas plantavam vários alimentos. Após a chegada dos colonizadores e dos rebanhos,
surgem as primeiras fazendas da região. A agricultura passa a ser uma das
atividades econômicas nas fazendas. Plantavam-se várias frutas e verduras que
abasteciam a fazenda e eram vendidas no comércio do Arraial Nossa Senhora
da Expectação. Parte dos lucros com o gado foi investida nas lavouras e a agricultura se desenvolveu no município.
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O algodão

Felipe Abud / Banco de Dados O POVO

O algodão é um fruto fibroso utilizado para fabricação de tecidos. O mocó
é uma espécie de algodão de fibras longas, nativa das matas cearenses, que foi
muito cultivado pelos indígenas. Após a chegada dos colonizadores, o algodão
passa a ser explorado comercialmente. Em 1860, o algodão era o principal
produto das exportações cearenses. O mercado do algodão teve muitas altas e
baixas, e os agricultores não tinham garantias. Em 1983, um inseto conhecido
como bicudo chegou ao Brasil e foi o responsável pelo extermínio das plantações de algodão no Ceará.

Trabalhadores na plantação de algodão

Existem outros tipos de agricultura em Icó. Vejamos alguns deles.
A agricultura temporária utiliza técnicas tradicionais e segue o calendário da chuva. A agricultura permanente utiliza sistema de irrigação.
Agricultura tradicional ou familiar utiliza técnicas de cultivo que vêm sendo
utilizadas durante vários séculos pelas comunidades indígenas e pelos camponeses. Essas técnicas priorizam a utilização intensiva dos recursos naturais e
da mão de obra direta. É praticada em pequenas propriedades e destinada à
subsistência da família.
Agricultura moderna ou mecanizada é caracterizada pelo uso de grandes
áreas e geralmente produz para exportação.
Agricultura orgânica ou agroecologia busca o aproveitamento de recursos
naturais renováveis, a reciclagem, a adubação orgânica, o uso de defensivos
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naturais, o controle biológico e mecânico de insetos e ervas, a permanente
cobertura do solo e a adubação verde.
Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram os
produtos mais produzidos no solo de Icó.
Produto

Área plantada

Quantidade produzida /
Ano

Arroz (em casca)

780 hectares

2.950 toneladas

Cana-de-açúcar

20 hectares

740 toneladas

Feijão (em grão)

6.347 hectares

2.002 toneladas

Mamona (baga)

367 hectares

128 toneladas

Mandioca

10 hectares

70 toneladas

Milho (em grão)

10.460 hectares

8.462 toneladas

Banana (cacho)

126 hectares

3.528 toneladas

Castanha de caju

93 hectares

24 toneladas

Coco

40 hectares

224 mil frutos

Laranja

3 hectares

32 toneladas

Manga

7 hectares

56 toneladas

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2009.

Agricultura e o meio ambiente
A agricultura é fundamental na produção dos alimentos. Essa atividade
está diretamente relacionada ao uso do solo. A falta de manejo adequado do
solo é responsável por muitos problemas ambientais. Dentre eles, a desertificação, que é a morte do solo. Para fazer plantações, é preciso derrubar a floresta. A falta de cobertura vegetal acelera os processos de erosão e lixiviação.
A utilização de fogo para remover a vegetação de uma área é uma pratica antiga e muito comum no município. Mas essa técnica ajuda a remover
os nutrientes do solo e o expõe à erosão. A coivara mata e afugenta os
animais e pode provocar incêndios, tornando ainda maiores os prejuízos.
Outra prática comum na agricultura é a utilização de agrotóxicos, que
contamina a água e os alimentos, prejudicando o meio ambiente e a saúde das pessoas.
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atividades
1 Visite a feira de Icó e descubra quais os produtos mais plantados em Icó.
2 Corte uma garrafa PET ao meio e faça furos. Coloque diferentes tipos de
solo e plante semente de feijão. Molhe uma vez ao dia usando a mesma quantidade de água. Observe, escreva e desenhe os resultados no seu caderno.
3 Converse com uma pessoa mais velha e pergunte como era a agricultura
no passado. Anote as principais informações e discuta com seus colegas.

Pecuária em Icó
Pecuária é o conjunto de técnicas usadas na produção de animais para fins
econômicos. O desenvolvimento de Icó está ligado à criação de gado no sertão.
Atualmente, a criação de gado representa destaque na economia do
município. Porém, outras formas de produção pecuária vêm sendo desenvolvidas na região.
Produção de animais

Quantidade

Bovinos (boi e vaca)

54.325 cabeças

Equinos (cavalo e égua)

3.062 cabeças

Asininos (jumento)

5.342 cabeças

Muares (burro e mula)

1.315 cabeças

Suínos (porcos)

14.600 cabeças

Caprinos (bode e cabra)

7.774 cabeças

Ovinos (carneiro e ovelha)

7.649 cabeças

Galos, frangos e pintos

11.0480 cabeças

Galinhas

70.418 cabeças

Vacas ordenhadas
Leite de vaca

13.038 cabeças
7.041 litros/dia

Ovos de galinha

5.580 unidades/dia

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2009.
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Estação do Dnocs de piscicultura

Em Icó, além dessas atividades pecuárias, duas merecem destaque: a piscicultura (criação de peixe) e a apicultura (criação de abelha). Ainda não existem
números precisos sobre a produtividade, mas é comum ver no mercado de Icó
peixe e mel produzido no município.
Em relação ao peixe, existe uma estação do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (Dnocs) em Icó, que produz alevinos (filhotes de peixes)
e dá assistência técnica aos piscicultores da região.
A criação de abelha é outra atividade que cresce no município. A criação da
Associação de Apicultores de Icó (AAPI) apoia a produção e a comercialização
do mel, inclusive para merenda escolar no município.
A pecuária é uma atividade econômica tradicional da região; por isso, é
importante que sejam adotadas, no desenvolvimento desta atividade, técnicas que minimizem os impactos ambientais. Um exemplo de impacto ambiental é a compactação do solo causada pelo pisoteio do gado, impedindo
que a água infiltre e se armazene no solo.
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A criação de abelha (apicultura) é uma atividade importante no município de Icó

atividades
1 O que é pecuária?
2 Organize, com seu professor e seus colegas, uma visita à estação de piscicultura no açude Lima Campos. Anote no seu caderno tudo o que você observou sobre a criação de peixes.

Setor secundário – Indústria de transformação
Você já percebeu quantas coisas são produzidas nas indústrias?
A indústria é um conjunto de serviços que transforma os recursos naturais
em produtos. 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: beneficiamento, construção ou transformação.
A indústria de beneficiamento 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.
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A indústria de transformação é o tipo mais conhecido e utiliza vários níveis
de tecnologia - da fabricação de um lápis até um robô. Existem muitos exemplos de indústrias de transformação em Icó. São fábricas de tecidos e de couro.

atividades
1 Quais são os tipos de indústria? Descreva cada um.
2 Liste 10 produtos industrializados que você usa todos os dias.

Setor terciário – Comércio e serviços
Envolve a comercialização dos produtos em geral e oferece serviços. Atualmente, é o setor que mais emprega no município de Icó. É o setor dos
comerciantes, profissionais liberais, trabalhadores informais, servidores públicos, dentre outras classes. As atividades do setor terciário acontecem principalmente na cidade.

A feira livre e o mercado público
A feira de Icó é um importante patrimônio cultural. Ela surge do hábito
do vendedor expor seu produto a possíveis compradores. Em Icó, mais que
um comércio, é um momento de encontro. Acontece na sexta-feira e é frequentada por produtores, comerciantes e compradores dos seis distritos de
Icó e de municípios vizinhos.
O mercado é um espaço público de referência para o comércio e para a
cultura local. É lugar de compra e venda dos produtos de toda a região.
Com a chegada dos supermercados e shopping centers, o mercado público e a feira livre perderam o prestígio. É preciso valorizar esses lugares, pois o
comércio popular, a gastronomia, o artesanato e outras manifestações expressam a diversidade cultural em Icó.
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O mercado público de Icó é um ponto de
encontro importante para os icoenses

Na feira de Icó, as pessoas podem comprar
vários tipos de gêneros alimentícios

glossário
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Aldeamento - Povoação de indígenas dirigida por padres missionários.
Atmosfera - Camada gasosa que envolve a Terra.
Coivara - Queimada dos restos de galho e ramagem para limpeza do
solo antes da plantação.
Demarcação - Determinação de limites por meio de marcos ou balizas.
Etnia - População ou grupo social que apresenta semelhança cultural e
linguística, compartilhando história e origens comuns.
Ferra - Ato de ferrar o gado, de marcá-lo a ferro quente; pá de ferro para
tirar brasas.
Lixiviação - Retirada dos sais presentes no solo por meio de lavagem.
Quilombo - Esconderijo, aldeia, cidade ou conjunto de povoações em
que se abrigavam escravos fugidos.
Recompor - Tornar a compor, dispor novamente, formar com outros
elementos.
Superfície da Terra - Parte exterior e visível do planeta Terra.
Telégrafo - Sistema de transmissão de mensagens entre pontos distantes por meio de sinais. No Brasil, o sistema de telégrafo Morse, que usa
a transmissão de mensagens por meio de um código de pontos e traços,
foi muito utilizado.

unidadE

Política e Democracia

Princesa do Sertão (a minha tradicional Icó)
Princesa do Sertão – minha cidade.
Terra, calor e sol. Rio Salgado.
Várzeas cheias de luz – que claridade!
Ruas cheias de glórias – que passado!
Andam chorando pelos teus sobrados
Olhos seculares da saudade
E a tristeza dos sonhos apagados
Dos teus dias de glória e mocidade.
Serás eterna em mim. Nestas lembranças
Tuas várzeas verdes como as esperanças
Gotejantes do sol passam em meus sonhos.
Princesa do Sertão – campos risonhos,

3

Tardes quentes demais. Calor. Mormaço.
E a tradição dormindo em teu regaço.
Fonte: MONTEIRO, Walfrido. A hora da noite (poesias). Fortaleza. | Academia Centrista de Letras, 1955.

atividades
1 Procure no dicionário o significado das palavras em destaque no texto.

O surgimento da Princesa dos Sertões
O povoado de Icó foi elevado à vila em 1736. Iniciado por João da Fonseca
(Icó de baixo) e, mais tarde, por Francisco Montes e Silva (Icó de cima), o povoado se transformou em uma das principais vilas do Ceará no período colonial.
O arraial do Icó era situado em área privilegiada, no cruzamento de três importantes vias de comunicação colonial. A Estrada Geral do Jaguaribe ligava o
Ceará a Pernambuco, partindo do porto de Aracati, passando por Icó e chegando
ao Cariri. A Estrada das Boiadas ou dos Inhamuns ligava o Ceará ao Piauí e à Paraíba. A Estrada Nova das Boiadas, partindo de Sobral, passava pelo sertão central.
"Essas estradas coloniais eram, portanto, o principal meio de ligação entre as
áreas de produção, salga e comercialização da carne de charque."
Fonte: Estudo para tombamento do conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Icó.
Vol. I. 1997. Instrução de Tombamento do sítio histórico de Icó. s/p.

Em pouco tempo, Icó se transformou em uma das vilas mais desenvolvidas da província do Ceará, sendo equiparada às vilas de Aracati, Sobral e
outras que também foram reconhecidas como importantes centros comerciais naquele período.
Vários viajantes que percorriam os sertões em expedições científicas deixaram
importantes registros a respeito do cotidiano de Icó, no fim do período colonial e
início do império. Vejamos o relato do viajante Patroni, escrito em 1836:
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"O Icó é uma grande vila. Sua população, comércio, abundância e riqueza, a
constituem digna de ser a capital da Província do Ceará, mais que a cidade de
Fortaleza e a cidade de Aracati, mesmo sendo litorâneas."
Fonte: A viagem de Patroni pelas províncias brasileiras de Ceará, Rio de São Francisco,
Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: I de Brito, 1836.
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Por isso, a vila de Icó ficou conhecida como “Princesa dos Sertões”. Era
parada obrigatória de comerciantes que transportavam mercadorias e boiadas
entre Pernambuco, Piauí e o porto de Aracati para outros locais da província.
Do porto de Aracati, também chegavam a Icó as mercadorias importadas
da Europa: roupas, sapatos, louças finas etc. Esses produtos eram distribuídos
para os comerciantes da região, abastecendo as casas que vendiam artigos
estrangeiros em todo o sertão cearense.
Foram esses os fatores que contribuíram para que o antigo Arraial de Nossa
Senhora da Expectação crescesse e se transformasse em uma cidade digna de
ser comparada com uma capital. Por isso, grandes fazendeiros se estabeleceram na região e construíram ricos sobrados, que ainda hoje podem ser admirados por quem mora e por quem visita a cidade.

Icó é conhecido por "Terra do louro"; acima, o prédio da Câmara e a entrada do município

Icó é conhecido também pelo apelido de “Terra do louro”. Vejamos o
que dizem as professoras Idelsuite e Maria Eleneuda a respeito disso, no
livro Princesa dos Sertões:
“Em torno desse apelido constituíram-se muitas lendas, sendo mais conhecida
a do papagaio que não quis ficar em Icó. Diz a tradição popular que, numa das
enchentes do rio Salgado, descia em um galho, sobre as águas, ameaçado de
morrer, um indefeso papagaio. Um pescador precipitou-se para salvá-lo com
medo de que se afogasse. Porém, antes de ser retirado, o louro indagou sobre
o lugar onde se encontrava. Ao ser informado de que estava em Icó, sua recusa
foi imediata, preferindo descer na correnteza.”
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Ainda segundo o livro, o motivo da recusa do papagaio era que, em 1760,
os políticos haviam determinado que o pagamento de impostos fosse com
cabeças de periquitos. Com essa determinação, os políticos da época tinham
como principal objetivo acabar com a grande quantidade de pássaros que traziam danos às plantações.

atividades
As mercadorias no arraial de Icó eram transportadas principalmente por carros de boi. Esse meio de transporte suportava grandes cargas e era feito de
madeira. Cada carro tinha cerca de 15 a 20 juntas de bois. Os carros percorriam todo o sertão levando inúmeros gêneros, percorrendo longas distâncias e enfrentando inúmeras dificuldades. A viagem de Icó para Aracati, por
exemplo, levava 30 dias para ser percorrida. Era preciso parar para o descanso e a alimentação dos animais e, muitas vezes, a viagem era interrompida
para o reparo de algum problema no carro.
1 Ainda existem carros de bois onde você mora? Qual é o meio de transporte mais utilizado atualmente?
2 Por que Icó ganhou o título de “Princesa dos Sertões”?
3 Qual foi a importância da vila no passado colonial?
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Tempos de mudança no arraial de Icó

Dário Gabriel / Banco de Dados O POVO

A antiga vila de Icó foi elevada à cidade pela Lei n° 244 em 25 de outubro
de 1842. Mas houve um momento em que a próspera vila de Icó foi perdendo
seu posto de "Princesa dos Sertões".

Fortaleza se tornou centro comercial do Ceará; acima, a Praça do Ferreira, na capital cearense

Em meados do século XIX, a cidade de Fortaleza passou a ser o local privilegiado para o escoamento de toda a produção do Ceará. Muitas cidades do
sertão, que anteriormente estavam localizadas em pontos estratégicos, como
é o caso de Icó e Aracati, perderam espaço para o novo centro comercial do
Ceará, localizado na cidade de Fortaleza, capital da província. Outros acontecimentos também contribuíram para o declínio de Icó como importante
centro econômico do Ceará.
Entre os anos de 1862 e 1864, ocorreu uma forte epidemia de cólera na
cidade. A cólera em Icó provocou milhares de mortes. No ano de 1864, houve uma intensificação da doença. Em um dia, 50 pessoas morreram.
Durante a epidemia, muitos comerciantes e fazendeiros foram morar em
outras regiões da província, levando ao enfraquecimento do comércio e da
economia em Icó. Outro fator que provocou a saída de habitantes da Princesa dos Sertões foi a grande seca de 1877 até 1879.
Os períodos de estiagem no Ceará foram vividos pelas populações que habitavam o território desde antes da chegada dos europeus. Os indígenas já conviviam com as constantes secas e conseguiam sobreviver com a falta de chuva.
Os grupos indígenas se moviam em direção às serras, áreas em que os efeitos da
seca não eram tão intensos. Nesses locais, mesmo diante da escassez de água, o
solo ainda guardava umidade suficiente para alimentar animais e homens.
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Em 1877, ano em que ocorre a grande seca, as serras, como a Ibiapaba, e
as cidades do litoral, como Aracati, receberam grande quantidade de migrantes que buscavam melhores condições de vida. Já não era possível encontrar
áreas não ocupadas nas serras. E mesmo os terrenos que não eram habitados
não seriam suficientes para alimentar e abrigar toda a população do Ceará,
que naquele momento havia crescido muito.
Os moradores de Icó, vendo morrer o gado e secar a plantação, foram
procurar auxílio em outros locais. Muitos viajaram longas distâncias a pé até
a cidade de Fortaleza, onde o governo oferecia ajuda aos flagelados da seca.
Mas vários morriam nesse percurso.

O fenômeno da seca ainda existe no Ceará

Além da epidemia de cólera e da seca de 1877, Icó que antes era um
dos centros comerciais mais movimentados da província, estava condenado
ao isolamento. As antigas estradas coloniais foram perdendo seu intenso movimento. O transporte, que antes era realizado pelos carros de boi, foi sendo
substituído pelos trilhos do trem.
No entanto, questões políticas levaram a cidade de Icó a não ter ramal ferroviário, o que fez com que as dificuldades de transporte contribuíssem ainda mais
para que Icó deixasse de ser um dos principais centros econômicos da província.
Com a decadência da força econômica de Icó, muitas localidades que antes
faziam parte do município foram emancipadas. É o caso de Orós, que foi elevado a município em 1957.
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Açude de Lima Campos é um belo cenário para os visitantes

Recentemente, Icozinho e Pedrinhas, distritos de Icó, solicitaram suas emancipações para se tornarem municípios. Uma das justificativas é que esses distritos ficam distantes da sede do município e isso prejudica o desenvolvimento
econômico desses lugares.

atividades
1 Após a leitura do poema “Princesa do Sertão (a minha tradicional Icó)”,
responda: o que você acha que o autor quis dizer ao escrever o trecho: “Andam
chorando pelos teus sobrados/ Olhos seculares da saudade/ E a tristeza dos sonhos apagados/ Dos teus dias de glória e mocidade”?
2 Consulte livros, jornais e revistas e faça uma pesquisa em grupo sobre as
secas no Ceará. Monte um painel na sua sala de aula com recortes, desenhos
e fotografias mostrando os anos de grande seca e suas consequências.
3 Converse com seus pais, avós, tios e vizinhos e pergunte se algum deles
já enfrentou um período de seca. Pergunte onde, quando e como viveram
esse momento.
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Poderes locais e participação política
Leia um trecho da Carta Régia que institui a instalação da vila de Icó em 1736.
Carta Régia era um documento escrito pelo rei que continha leis e determinações permanentes.
“Fui encarregado de determinar por resolução de 17 de outubro do ano passado, em consulta a meu Conselho Ultramarino, que se construa uma vila nova no
Icó onde se encontra a igreja matriz, elegendo-se para ela o lugar que parecer
mais saudável com suprimento de água, demarcando-se logo lugar de praça no
meio da qual se levante Pelourinho e em primeiro lugar se desenhem e demarquem as ruas em linha reta com bastante largura...”

Quando um local era elevado à condição de vila, eram escolhidos para
o lugar três vereadores de Câmara, dois juízes de paz, um juiz de órfão e
um procurador.
Para garantir a segurança do local, o cumprimento das leis, a diminuição da
violência e a organização dos gastos públicos, eram designados um capitãomor (auxiliado por capitães), um sargento-mor, sargentos, cabos e meirinhos
(responsáveis por ler a sentença das penas aplicadas).
A escolha desses representantes locais era feita por eleições. Mas o sistema
de votação no período colonial era bem diferente do atual. Só podiam votar
e serem votados homens que soubessem ler e escrever e que tivessem renda
anual superior a cem mil réis. Isso significa que apenas uma minoria podia
participar das eleições naquela época, já que os índices de analfabetismo eram
altos. Grande parte da população era composta por descendentes de escravos
e indígenas e não sabiam ler e escrever.
O Pelourinho, geralmente instalado no meio da praça, era o símbolo da
autoridade local. Nele, os criminosos eram expostos em praça pública, para
receber o castigo conforme o crime praticado.
O Pelourinho do Icó já não existe mais. Porém, existe outro símbolo da
autoridade pública na colônia e no império, a Casa de Câmara e Cadeia
(local que atualmente abriga a biblioteca pública) já foi o maior símbolo da
autoridade na vila de Icó.
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A Casa de Câmara e Cadeia é sede da Biblioteca Pública de Icó

A construção do prédio da Casa de Câmara e Cadeia de Icó foi iniciada
em 1780, anos depois da instalação da vila. A construção foi concluída em
1800, no século XVIII.
O Pelourinho e a Casa de Câmara e Cadeia garantiam a segurança dos colonos (fazendeiros que vieram ocupar a região), pois nesses locais os criminosos
eram julgados e condenados por seus delitos. Assim, os donos de terra garantiam suas posses e a coroa portuguesa controlava a arrecadação de impostos.
Com o passar dos anos, alguns fazendeiros foram adquirindo maiores porções de terras, aumentando o seu poder e a influência política. Os casos de
disputa de terras eram comuns no sertão cearense naquele período. Um dos
casos mais famosos dessas brigas territoriais foi a disputa entre os Montes e os
Feitosas, duas famílias de posses da época.
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Em 1707, os irmãos Lourenço Alves Feitosa e Francisco Alves Feitosa
instalaram a fazenda deles no riacho Vocoró, atual riacho São João, afluente do rio Salgado.

Divulgação / Iphan

A praça do Largo do Theberge

Algum tempo depois, um dos fundadores do antigo arraial, Francisco de
Montes e Silva, que já tinha terras onde hoje está localizado Icó, adquire outras
terras no sítio Pilar, que era vizinho à fazenda de João da Fonseca Feitosa.
Os desentendimentos na demarcação das terras vizinhas dos Montes e Feitosas geraram um dos conflitos mais sangrentos da história do sertão central
do Ceará. O estopim da guerra entre as famílias ocorreu quando Lourenço Alves Feitosa requisitou outras sesmarias. Dentre elas, uma próximo à Lagoa de
Iguatu, que já havia sido concedida ao coronel Francisco Montes.
A luta durou vários anos e os chefes das famílias recrutaram indígenas,
para combater os inimigos. Quando um dos grupos encontrava um sítio pertencente ao grupo inimigo ou aliado a ele, atacavam, roubavam, assaltavam
e matavam, provocando o terror no interior da província.
Em muitos casos, mesmo havendo a figura do juiz e do capitão-mor,
quem ditava as leis e executava as penas eram os fazendeiros. Vários deles
formavam exércitos próprios, com o objetivo de defender suas posses e
proteger parentes e agregados.

atividades
Sobre a administração política na colônia, responda:
1 Como eram as eleições naquela época? Quais as diferenças para o
processo de eleições atual no Brasil?
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2 Organize, com seu professor e sua turma, uma visita à Cadeia Pública
de Icó. Observe como eram tratados os sentenciados no passado.
3 Qual era o símbolo da autoridade colonial em Icó? Pesquise e responda.
4 Qual era a participação política dos fazendeiros em Icó?

Transformação da Colônia em Império
Durante muito tempo (entre 1500 até 1822), o Brasil permaneceu como
colônia de Portugal. Em 1822, o Brasil conquistou a independência a partir
de um acordo firmado com Portugal.
O rei dom João VI retornou ao seu país e o filho dele, dom Pedro I, tornou-se
imperador, proclamando o grito do Ipiranga. Na verdade, o processo de independência não foi um ato isolado do príncipe dom Pedro I. Mudanças políticas e
econômicas vinham ocorrendo desde a transferência da família real de Portugal
para o Brasil em 1808 e causaram a crise que provocou a volta do rei para Portugal e a ascensão de dom Pedro I como imperador do Brasil.
Pressionado pelos poderes locais, o novo imperador convocou uma Assembleia Constituinte. O objetivo do grupo era organizar a primeira Constituição do
País. A primeira Assembleia criou algumas leis que diminuíam o poder central
do imperador, o que fez dom Pedro I dissolvê-la e reunir uma nova (composta
por pessoas de sua confiança). A constituição foi outorgada em 25 de março de
1824, criando o Poder Moderador, que garantia plenos poderes ao imperador.

A participação de Icó na Confederação do Equador
Com a outorga da Constituição e o aumento da autoridade de dom
Pedro I, vários líderes locais, que viam no processo de independência uma
oportunidade de aumentar seus poderes políticos, ficaram insatisfeitos com
as atitudes do novo imperador. Esse descontentamento gerou um movimento conhecido como Confederação do Equador.
A Confederação do Equador foi um movimento separatista com ideais
republicanos que reuniu as províncias de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do
Norte e Paraíba. A crise na produção do açúcar nas províncias do Nordeste foi
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outro motivo da revolta. Os líderes do movimento pretendiam organizar um
país independente do império brasileiro. Esse novo país seria composto pelos
estados nordestinos que faziam parte da confederação.
A cidade de Icó aderiu às ideias da Confederação do Equador em 24 de
julho de 1824. Em uma das sessões da Câmara, negou a obediência à Constituição Federal outorgada por dom Pedro I. Nesse mesmo dia, foi instalado
em Icó um governo provisório. Mas não demorou muito para que o imperador
reprimisse o movimento. Em Icó, foi montada uma “Comissão Matuta”, comandada pelo sargento-mor para prender e eliminar os líderes do movimento
revolucionário na vila.

Fique por dentro
Leia trecho da matéria do jornal O POVO, de 15 de janeiro de 2010,
sobre o assunto:
Casa de Câmara e Cadeia de Icó e a Confederação do Equador
Por Plínio Bortolotti

A Casa de Câmara e Cadeia Pública de Icó começou a ser construída no
fim do século XVIII – e entrou na história de uma das revoltas anti-Império
mais importantes do Brasil: a Confederação do Equador.
O prédio serviu de sede para o governo legalista e lá foram julgados,
presos e fuzilados alguns dos revolucionários republicanos.
Bárbara de Alencar e Tristão Gonçalves [seu filho e líder da revolta] ficaram
presos a ferros, por três dias, antes de serem enviados a Fortaleza. Outros
cinco tiveram destino mais cruel: foram fuzilados no pátio da cadeia.
As paredes do prédio, construído com pedras, têm 1,5 metro de largura;
para levantar as grades das celas, é necessária a força de seis homens; as
chaves pesam meio quilo cada uma.
Tristão Gonçalves viria a morrer em combate, em Quixeramobim. Seu
corpo ficou exposto como exemplo do que acontecia aos que se revoltavam contra o Império. (...)
A Confederação do Equador no Ceará aconteceu durante o ano de 1824
e foi esmagada pelo Império em poucos meses.
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atividades
1 Quais outras histórias existem a respeito da Confederação do Equador
em Icó? Pesquise em livros, jornais e revistas.
2 Por que o movimento foi reprimido pelo império?

Organização política
O país é governado por um presidente e cada estado, por um governador. Os
municípios são administrados por um prefeito, esses representantes são eleitos
pelo voto direto para um mandato de quatro anos. Podem ser reeleitos uma vez,
para mandatos de igual período.
O prefeito de Icó representa o Poder Executivo e, dentre as suas obrigações, estão: nomear e exonerar os secretários municipais; sancionar, promulgar e publicar as leis; nomear servidores da prefeitura; convocar extraordinariamente a Câmara Municipal etc.
Nas eleições municipais, além da escolha do prefeito, os cidadãos residentes em Icó também escolhem os vereadores que deverão compor a Câmara Municipal. Os vereadores, assim como o prefeito, devem cumprir um
mandato de quatro anos. A função principal deles é votar as leis. Veja um
trecho da Lei Orgânica do Município de Icó, de 5 de outubro de 2001, sobre
as obrigações da Câmara Municipal.
I - discutir e votar Projetos de Lei;
II - convocar Secretários Municipais para prestar informações sobre assuntos que
dizem respeito às suas atribuições;
III - realizar audiências públicas com entidades da comunidade;
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa, contra atos ou falhas das autoridades públicas municipais;
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VI - analisar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento e sobre
eles emitir sugestão.
Fonte: Lei Orgânica do Município de Icó, de 5/10/2001
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A Lei Orgânica do Município organiza a administração da cidade e serve
de parâmetro para que prefeito, vereadores e secretários municipais possam
exercer seus mandatos. Além das atribuições dos prefeitos e vereadores, a Lei
Orgânica do Município estabelece a arrecadação de impostos, a participação
popular, as atribuições dos secretários municipais, da guarda municipal etc. É
importante conhecer melhor a Lei Orgânica do seu município, pois nela estão
contidas as obrigações dos administradores públicos e a forma como os cidadãos podem participar reclamando ou dando sugestões.
Para administrar melhor o município, o prefeito tem a ajuda das secretarias. Icó possui Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de
Desenvolvimento Agrícola e Recursos Hídricos, Secretaria de Cultura,
Turismo e Desporto e Secretaria de
Trabalho e Ação Social. Cada secretaria é responsável pela execução e melhoria dos serviços na sua
área de atuação. Os secretários são
nomeados ou destituídos do cargo
pelo prefeito.
Uma das formas da população
participar ativamente da administração do seu município é fazer
parte dos Conselhos Municipais.
Veja o que diz a Lei Orgânica do
Município a respeito dos ConseA Prefeitura de Icó fica localizada na Sede
lhos Municipais:
Art. 103° - Os Conselhos Municipais são órgãos de cooperação governamental
que têm por finalidade auxiliar a administração na orientação, planejamento,
fiscalização e julgamento da matéria de sua competência. Tendo, pois, suas
atribuições especificadas em Lei.
Fonte: Lei Orgânica do Município de Icó – 5/10/2001.

Em Icó, existem alguns conselhos municipais, como o Conselho do Idoso,
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho
Municipal da Assistência Social.

95

Observe o mapa das regiões do Ceará e, em seguida, responda.
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atividades
1 Quantas microrregiões têm o Ceará? Qual microrregião pertence Icó?
2 Quais são os municípios que fazem limite com a cidade de Icó?

A organização administrativa do município
O Brasil é uma República Federativa composta por vários estados, municípios e um Distrito Federal. O estado do Ceará, onde está localizado Icó,
possui 184 municípios. O Ceará fica na região Nordeste do Brasil, tem 570
quilômetros de litoral e faz divisa com quatro estados da região (Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí).

Governo e população nos dias atuais
Para distribuir e organizar melhor os recursos municipais, a cidade de Icó foi
dividida em seis distritos.
O distrito de Icó é a sede do município. Icó foi elevado à cidade em 25
de outubro de 1842. Por isso, todo dia 25 de outubro é comemorado o Dia
do Município. A sede de Icó é composta pelos seguintes bairros: próximos
ao centro (Rosário, BNH, Centro, Novo Centro, Centro Gerencial, Cruzeiro e Matadouro) e distantes do Centro (Alto do Cruzeiro, Alto Joaninha
Sobral, Alto da Cooperativa, Santa Luiza da Marilac (Palha), Prainha do
Salgado, São Vicente (Carro Quebrado), Conjunto José Walfrido, Conjunto
Josefa Campos e Vila Pedregal).
O distrito de Icozinho, antes denominado de Santa Maria, foi criado em 1933.
O distrito de Pedrinhas foi criado em 1938. Na serra desse distrito, ficam
localizados a Pedra do Periquito da Dona Maria e o Alto do Cruzeiro.
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O distrito de Cruzeirinho foi criado em 1951. Em Cruzeirinho, existem ruínas de uma das fazendas que pertenceram ao Barão do Crato, que fica no
sítio Cajá Gordo. Nesse distrito, está também a Fazenda Pilar, que pertenceu
ao fundador da cidade de Icó, coronel Francisco Monte e Silva. A igreja de São
José é uma das mais antigas de Icó. Foi construída em 1803 e possui um grande cruzeiro, que deu nome ao distrito.
O distrito de Lima Campos foi criado em 1951. Em 1932, foi construído no
local o açude de mesmo nome. O distrito de Lima Campos é conhecido por ser
uma das principais opções de lazer da região. As pessoas podem tomar banho
de açude e aproveitar as famosas peixadas, servidas nos restaurantes do local.
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Fachada da Igreja São José, distrito de
Cruzeirinho no município de Icó

A peixada é o prato principal servido no
distrito de Lima Campos

O distrito de São Vicente foi criado em 1963.
Icó possui 65.456 habitantes conforme aponta o censo do IBGE 2010. Em
Icó 51,30% dos moradores são mulheres e 48,70% são homens. No município, 53,46% da população moram do campo e 46,54% na cidade.
Em Icó, existem dois hospitais, um posto de saúde, cinco clínicas especializadas e 17 unidades básicas de saúde. Com relação à infraestrutura, ou seja,
abastecimento de água, esgotamento sanitário e fornecimento de energia,
ainda existem problemas, principalmente nos distritos que ficam distantes da
sede e até mesmo nos bairros mais afastados do centro.

atividades
1 Um dos principais problemas que afetam o distrito é a infraestrutura
de estradas. Você acha que os problemas nas estradas só acontecem em
épocas de muitas chuvas?
2 De que forma os problemas nas estradas afetam os atendimentos de saúde?
3 Como é a situação das estradas no distrito ou na localidade onde você mora?
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glossário
Audiência pública - Uma audiência pública é uma reunião pública informal. Todos na comunidade são convidados a comparecer, a dar suas
opiniões e a ouvir as respostas das pessoas públicas.
Constituição - Lei fundamental e suprema de um país.
Constituição outorgada - É a constituição criada sem nenhuma participação, mesmo indireta, do povo e imposta à nação.
Epidemia - Uma doença é considerada uma epidemia quando é detectado um grande número de casos de uma determinada enfermidade.
Parâmetro - É uma referência importante a levar em conta, para avaliar
uma situação ou compreender um fenômeno.
Poder Moderador - Além dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, existiu no império o poder Moderador, que era exercido pelo imperador e que prevalecia sobre os outros poderes.
República Federativa - República é um Estado ou país que não é governado por um monarca ou rei. O Brasil é comandado por um presidente,
eleito pelo voto do povo. Federação é um estado composto por determinado número de regiões com governo próprio (chamados de Estados) e
unidas sobre um Governo Federal.
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unidade

Sociedade e Cultura

4

Grupos étnicos e seus legados culturais
Nesta unidade, vamos conhecer as diferenças étnicas e culturais de Icó.
A formação étnica do município de Icó, como no restante do sertão cearense, foi influenciada pela convivência dos grupos que faziam parte da colônia.
Índios, negros e europeus, cada um com seu modo de vida, suas características
físicas e suas crenças, contribuíram com o desenvolvimento das práticas culturais do icoense.

O que é cultura?
Antes de conhecermos a herança cultural de indígenas, negros e europeus,
precisamos entender o que significa a palavra cultura.
A cultura de um povo é todo e qualquer conhecimento produzido por determinado grupo. Ou seja, qualquer tipo de arte, como pinturas, esculturas,
teatro, dança e música. Mas também a arquitetura das igrejas, prédios e casas.
Assim, a maneira de fazer tapioca, o modo de fazer renda ou o costume de conversar nas calçadas no cair da tarde são consideradas características culturais.
Cultura, então, é toda manifestação dos seres humanos em sociedade.
É a maneira como nos vestimos, falamos e compreendemos o mundo. Os
povos possuem várias características culturais, são maneiras diversas de se
vestir, falar, comer etc.
A cultura sertaneja, por exemplo, é formada pelas pessoas que habitam o
sertão. Lá encontramos vaqueiros que tangem o gado, mas também encontramos pessoas que trabalham no comércio, feirantes, dançarinos, dentre outros.
As diversas culturas estão o tempo todo passando por modificações, influenciando umas as outras. As características culturais, portanto, são dinâmicas e sofrem modificações ao longo do tempo.

atividades
Leia o texto abaixo descrevendo as festas juninas de antigamente. Depois, responda:
As festas juninas em Icó
Fogueiras ardendo, milho assado e cozido, canjica, pamonha, grude,
chapéu de couro, rabanadas, pão de ló, pé de moleque, chouriço, paçoca,
manzapo, aluá, bate-bate, vermute Cinzano e SOS, vinho de jurubeba, conhaque São João da Barra, zinebra, rabo de galo, quinado Gerin e cachaça
queimando a goela, o xote, o baião, o coco e o xaxado compunham o cenário dos festejados eventos juninos. No calor da fogueira, mulheres pedindo a
Santo Antonio casamenteiro o milagre de tirar-lhes do vexaminoso caritó, o
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ritual de apadrinhamento aproximando ainda mais parentes e amigos, e pelos
terreiros, ardentes paixões sertanejas acontecendo, tudo isso fazendo lembrar
momentos inesquecíveis de nossa juventude e que jamais se apagarão, pois
ainda soam nos nossos ouvidos o crepitar da lenha, os estampidos dos traques e das bombas atiradas por baladeiras nos muros das casas e calçadas, os
gritos de Viva São João! Durante a subida dos balões, o som das danças de
quadrilhas, enfim aquela atmosfera de felicidade, de fumaça das fogueiras e
de pólvora a encantar os afortunados participantes dessas animadas festas.
Fonte: Texto adaptado de PEIXOTO, Chiquinho. Icó: suas histórias, nossas lembranças.
Editora Celigráfica, s/d. p.117.

1 Como são as festas juninas em Icó atualmente?
2 O que mudou e o que permaneceu nas festas juninas de hoje e de
antigamente?
3 Escreva um pequeno texto, no seu caderno, sobre as várias culturas
das pessoas que vivem em Icó.

Herança indígena
Agora que compreendemos o significado das palavras cultura e etnia, podemos conhecer mais sobre o legado dos povos que foram os principais responsáveis pela nossa formação cultural.
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Já estudamos que, antes da chegada do colonizador europeu ao local
onde hoje está a cidade de Icó, aqui habitavam povos nativos que viviam da
caça, da coleta e da pesca.
Esses grupos tinham um rico conhecimento sobre a natureza local. Coletavam e cozinhavam plantas e animais que não eram conhecidos pelo
colonizador. Da terra, os indígenas também retiravam plantas que eram
utilizadas pelo pajé como remédio para cura de diversas doenças.
Alguns desses conhecimentos foram passados de geração a geração
e ainda hoje consumimos alimentos que foram criados e cultivados pelos
indígenas, como macaxeira e tapioca. Dormimos em redes, brincamos de
peteca, temos o hábito de tomar banho todos os dias, às vezes mais de
uma vez por dia, costumes tipicamente indígenas.
Além dessas referências culturais, encontramos diversas palavras que
usamos no nosso dia a dia que vêm do tupi-guarani. Dentre elas: tatu,
tamanduá, jacaré etc.
As diversas características culturais indígenas não estão restritas ao período colonial ou anterior a ele. Os indígenas do Ceará estão presentes em
diversas partes do Estado. Cada comunidade apresenta várias características culturais. Não se define um índio pelo uso do cocar feito com penas, ou
pelas pinturas no corpo. Sem dúvida, esses objetos e práticas lembram os
indígenas do passado, mas ser índio não se limita a isso; ser índio é, sobretudo, ter consciência e aceitar a identidade indígena.

Herança africana
Os navios que transportavam os escravos negros da África até o Brasil traziam
uma população que possuía uma rica diversidade cultural.
Mesmo sendo escravizados, assim que chegaram ao novo continente,
os negros resistiram à dominação dos seus senhores. Uma das principais
formas de resistência foi a manutenção das suas práticas culturais.
Os diversos negros que vieram para o nosso país trouxeram conhecimentos
sobre diferentes tipos de plantas, alimentos, ritos religiosos etc. Assim como a
cultura indígena, a cultura africana era composta por diferentes povos, que falavam várias línguas e tinham hábitos distintos. No entanto, muitos desses costumes tipicamente africanos foram apreendidos e chegaram até os dias de hoje.
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Sabemos que no município de Icó os negros, escravos ou não, deixaram
marcas na composição física e cultural da população. Uma dessas referências, que até hoje existe, é a capoeira. Ela surgiu no Brasil e foi utilizada
pelos escravos como uma forma de defesa contra as constantes violências.
Proibidos de praticarem qualquer tipo de luta, a capoeira misturava dança,
instrumentos de percussão (tambores, atabaques etc.) e, além de divertir,
era utilizada para a defesa de seus praticantes. Durante muito tempo, foi
reprimida e proibida no Brasil, mas atualmente a prática esportiva faz sucesso entre crianças, jovens e adultos em vários locais no mundo.

A capoeira é uma prática bastante exercida atualmente

Além da capoeira, existem muitos outros traços na cultura brasileira
que foram trazidos pelos africanos. Na culinária, temos o azeite de dendê,
o vatapá, o caruru, o acarajé. Na música, devemos aos negros a introdução dos instrumentos de percussão, como os tambores e atabaques, e o
belo cortejo do maracatu. A língua portuguesa também possui palavras e
expressões vindas da África: banguela, caçula, batucar e lenga-lenga, por
exemplo, são palavras de origem africana.
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atividades
Leia um trecho da letra da música África, gravada pelo grupo Palavra Cantada. Responda às questões em seguida.
África
Quem não sabe onde é o Sudão
saberá
A Nigéria o Gabão
Ruanda
Quem não sabe onde fica o Senegal,
A Tanzânia e a Namíbia,
Guiné Bissau?
Todo o povo do Japão
Saberá
De onde veio o
Leão de Judá
Alemanha e Canadá
Saberão

Toda a gente da Bahia
sabe já
De onde vem a melodia
Do ijexá
o sol nasce todo dia
Vem de lá
Entre o Oriente e ocidente
Onde fica?
Qual a origem de gente?
Onde fica?
África fica no meio
do mapa do mundo
do atlas da vida

1 Todas as palavras em vermelho correspondem a países da África. O continente africano é composto por muitos países e cada um deles possui uma
cultura diversificada. Com a ajuda do mapa da África na página seguinte,
identifique os países citados na música.
2 Escolha um dos países no mapa da África e pesquise sobre a história dele.
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Mapa da África
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Práticas cotidianas e artísticas
Depois de conhecer melhor sobre nossa herança étnica e cultural, vamos saber um pouco mais sobre as manifestações artísticas tradicionais em Icó.

Divulgação / Secretaria de Cultura de Icó

Música

Festival de Forró que acontece anualmente em Icó; acima, o Forricó 2010

O forró é um dos estilos musicais mais populares do Nordeste. É conhecido
também por arrasta-pé, forrobodó e arrasta-chinela. Existem vários ritmos de
forró: o baião, a quadrilha e o xaxado são alguns deles. Tradicionalmente, o
forró é executado por um trio composto por um sanfoneiro, um tocador de
zabumba (o zabumbeiro) e um tocador de triângulo.
Com o passar do tempo, o forró foi se modificando e, atualmente, grandes
bandas fazem sucesso no cenário nacional. Os músicos incorporaram vários
outros instrumentos, como bateria, guitarra, baixo e teclado. Além da modificação nos instrumentos, o ritmo ficou mais acelerado e os dançarinos tomam
conta do palco durante os espetáculos.
Todo ano, no mês de julho ocorre em Icó, no Largo Theberge, o Forricó. A
festa é um dos maiores festivais de forró do Ceará. A cidade recebe cerca de
80 mil pessoas por dia de evento. Icó possui várias bandas de forró, rock, MPB
(música popular brasileira) e gospel.
A seresta é outro estilo popular que, além do forró, fazendo sucesso entre
os icoenses. Os cantores seresteiros são intérpretes de músicas românticas, que
são cantadas nas noites das cidades. Alguns tinham o costume de cantar de-
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baixo das janelas de suas amadas, fazendo a famosa serenata para elas. Hoje
ainda encontramos alguns seresteiros em Icó, como João Dino, Lilá Borges e
Socorro Gaitada.
Você sabia que Icó possui uma escola de música? É o Núcleo de Música
do Sobrado Canela Preta, que fica localizado no Largo Theberge, ao lado da
Igreja Matriz. No local, 500 alunos divididos em 40 turmas, em três turnos de
segunda a sábado, recebem formação profissional básica em música. São oferecidos cursos de bateria, violão, teclado, percussão, coral, saxofone, clarinete,
trompete, trombone, tuba e bombardão.

Dança

A quadrilha é uma dança tradicional que faz parte do folclore brasileiro.
Tanto no Sul como no Nordeste, as quadrilhas são dançadas durante as festas
juninas, que são celebradas em homenagem aos santos São Pedro, São João
e Santo Antônio.
Durante os festejos, são servidas comidas típicas de cada região, como
milho, pamonha, baião de dois, carne de sol, mucunzá. Os locais são enfeitados com bandeiras coloridas, fogueiras são acesas e são erguidos mastros
para os santos festejados.
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Festa junina no distrito de Icozinho

Icó possui vários grupos juninos, que durante os festejos apresentam suas
versões do casamento matuto ou casamento na roça. As quadrilhas, assim
como o forró, passaram por modificações. Os festivais juninos que premiam as
melhores quadrilhas incentivam cada vez mais esse tipo de manifestação. Ano
após ano, os figurinos ficam mais sofisticados e a interpretação do casamento
fica cada vez mais criativa.

Além da quadrilha e do forró, os jovens icoenses desenvolvem outros ritmos com os grupos de dança existentes no município. Procure saber quais são
os grupos em atividade no seu município. Que tal fazer parte de um deles?
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Teatro

O Teatro da Ribeira é um dos mais antigos patrimônios materiais de Icó

O Teatro da Ribeira de Icó foi um dos primeiros teatros construídos no interior do Ceará. Ao longo desses 150 anos, vários espetáculos foram apresentados no palco do teatro. Apresentações de piano, violino, peças de teatro,
exibições cinematográficas, shows e muitas outras encenações fazem parte da
história do teatro de Icó.
Depois da morte de Pedro Theberge, o idealizador do teatro, em 1864,
o prédio passou cerca de 70 anos fechado e reabriu na década de 1930.
Desse período até os dias de hoje, o teatro abrigou uma rádio e um cinema.
Na década de 1980, o teatro passou por uma grande restauração e voltou
a funcionar como um espaço de apresentação para a alegria dos grupos de
teatro e da plateia icoense.
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atividades
1 Em grupo, pesquise outras manifestações culturais do município de Icó.
Que tipos de artesanato, manifestações religiosas e comidas são típicas do
seu município?
2 Com a ajuda do seu professor, organize uma feira cultural com seus colegas. Cada grupo deve ficar responsável por um tipo de prática cultural. Pode
haver apresentações de teatro, dança, música, comidas típicas, artesanato local e declamações de poesias.
3 Para que serve um teatro?

A vida no campo e a vida na cidade
Vimos que a cidade de Icó já foi um dos principais centros urbanos do
Ceará no período colonial. As estradas que cortavam a cidade ligando Icó aos
centros mais desenvolvidos na província (Sobral e Aracati), e fora do Ceará
(Pernambuco e Piauí), fizeram com que muitos criadores de gado e comerciantes fixassem residência no local.
Esse processo fez com que a vila de Icó fosse crescendo e, com o passar dos
anos, o núcleo populacional foi elevado à cidade. Ao longo desse período, a
cidade de Icó foi se urbanizando de forma que vários prédios, como igrejas, cadeia, mercado, escolas, e muitos sobrados foram se estabelecendo à margem
direita do rio Salgado.
Mesmo com os fatores de decadência (seca de 1877, ausência de uma linha ferroviária e a crise do algodão) a cidade continuou sendo um dos núcleos
mais importantes do Centro-Sul cearense.
Mas o que é um núcleo urbano? É uma cidade principal que concentra o
maior número de equipamentos e serviços de um município. Esse é o caso da
sede urbana de Icó, onde podemos encontrar bancos, lojas, equipamentos
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públicos (prefeitura, câmara municipal, dentre outros), hospitais, delegacias e
cadeia pública, além de outros equipamentos e serviços.

No centro urbano, existem várias lojas que disponibilizam uma diversidade de produtos

A vida na cidade pode proporcionar maior conforto, pois a maioria dos
núcleos urbanos possui maior distribuição do sistema de energia elétrica,
água encanada, asfalto nas ruas e transporte público mais efetivo.
Mas todos esses benefícios podem se tornar um grande problema quando não existe um planejamento urbano que leve em consideração o crescimento das cidades.
O município de Icó, por ser um núcleo urbano, atrai pessoas da região
Centro-Sul do Ceará. Esse acúmulo de pessoas faz com que a periferia da
cidade aumente. Assim, muitas habitações acabam sendo construídas em
áreas impróprias ou de formas inadequadas. O crescimento das cidades também provoca o aumento do desemprego e, consequentemente, da violência.
Além disso, as cidades também enfrentam problemas como a poluição do ar,
das águas e do solo, e também a poluição sonora e visual. Na sede do município
de Icó, outro problema enfrentado é o superaquecimento pela impermeabilização do solo, causada pelo asfalto nas ruas e pela falta de arborização da cidade.
O tratamento do lixo produzido pelos habitantes dos centros urbanos é um
problema a ser solucionado. A quantidade dos resíduos produzidos e principalmente o destino final do lixo em Icó são assuntos que precisam de atenção por
parte do poder público.
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O tratamento e principalmente o
descarte inadequado dos resíduos podem causar uma série de problemas.
Um deles é o entupimento de bueiros.
Além disso, o excesso de lixo nas ruas
contribui com a proliferação das pragas urbanas (ratos, baratas, dentre outros). O tratamento adequado do lixo
a partir da reutilização de materiais
provenientes de demolições (madeira,
telhas etc) contribui para a preservação dos recursos naturais, como o petróleo e a madeira, dentre outros.

Feiras são um espaço de encontros entre
o rural e o urbano

A vida rural e suas características

Dário Gabriel / FDR

A zona rural, também conhecida como campo, é caracterizada por um
território não-urbanizado; ou seja, localizado fora da zona urbana.
O campo é destinado ao cultivo de produtos agrícolas (milho, feijão,
macaxeira etc.), às atividades pecuárias (criação de gado, bode, galinha
etc.), à extração de produtos da natureza (cera de carnaúba etc.)

A zona rural é um território não-urbanizado

Os moradores da zona rural geralmente moram em sítios, fazendas e
chácaras. A vida no campo segue um ritmo diferente do vivido nas cidades.
A rotina de trabalho é organizada pelos períodos de plantio, colheita e pesca
ou pelos cuidados com os animais, ordenha do leite etc.
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O lazer no campo, assim como o trabalho, está ligado à natureza. Por
isso, são comuns os banhos de rio, açude ou lagoas, os passeios de cavalo
e as pescarias.
Hoje em dia, o modo de vida rural é valorizado, pois os moradores do campo
estão distantes da poluição e do estresse do cotidiano das grandes cidades. Por
isso, o turismo rural é uma atividade muito procurada, principalmente pelos habitantes das zonas urbanas, que o praticam como uma opção de lazer.

atividades
1 O que é considerado zona urbana? Quais as características dela?
2 O que é considerado zona rural? Quais as características dela?
3 Você vive em uma zona urbana ou rural? Descreva o local em que vive.
4 Faça uma pesquisa sobre o destino do lixo produzido na sua casa. Observe por uma semana a quantidade, qualidade (se é plástico, papel, lixo
orgânico etc) e finalmente descubra o destino dos resíduos da sua família.
Escreva, no seu caderno, um texto com os detalhes.

Os processos de migração
Algumas pessoas passam a vida toda vivendo no mesmo local em que nasceram. No entanto, outras pessoas e até famílias inteiras deixam o seu lugar de
origem à procura de melhores condições de trabalho, saúde, moradia; enfim,
em busca de uma melhor qualidade de vida.
Esses processos de deslocamento são chamados de migração. No período
colonial, vários indivíduos migraram para Icó, onde construíram casas, fazendas e comércios. Esses e outros acontecimentos fizeram com que a vila de Icó
se tornasse a cidade que conhecemos hoje.
As migrações ocorrem constantemente e por motivos variados. Entretanto, um dos deslocamentos mais comuns acontece da zona rural para a zona
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urbana. Esse tipo de migração é chamada de êxodo rural; ou seja, a saída do
homem do campo para a cidade.
Os principais motivos que levam as pessoas a deixar o meio rural e habitar
a zona urbana são: a busca por melhores salários e empregos, os problemas
ambientais causados pelas secas e enchentes, a mecanização da agricultura
e o acesso aos sistemas de saúde (hospitais e clínicas) e educação (escolas
profissionalizantes, faculdades).
Em Icó, apesar da porcentagem dos moradores da zona urbana ter crescido,
a maioria dos habitantes reside no campo. Observe a tabela abaixo com os números da população rural e urbana em Icó de 1991 a 2010.
Censo 1991

Censo 2000

Censo 2010

População rural

37.953 ou 62,77%

36.475 ou 58,34%

34.993 ou 53,46%

População urbana

22.513 ou 37,23%

26.047 ou 41,66%

30.463 ou 46,54%

Dário Gabriel / FDR

Fonte: IBGE

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

Uma das principais consequências do êxodo rural é o crescimento desordenado das cidades.Com tantas pessoas migrando ao mesmo tempo para a zona
urbana, não existem empregos e habitações suficientes para todos. Isso acarreta também o surgimento de favelas, além de aumentar o emprego informal
e os índices de violência.
Na zona rural, temos uma diminuição da população que acarreta a falta de
mão de obra no campo.
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atividades
1 Você mora no local em que nasceu? Pergunte aos pais e avós se eles moram
no local em que nasceram. Caso eles tenham migrado para outra cidade ou estado, procure saber os motivos dessa mudança. No seu caderno, escreva um texto
contando a história das migrações da sua família. Depois, leia para a sua turma.
2 Quais os motivos, de maneira geral, que levam uma pessoa ou uma família a migrar?
3 Por que a população rural vem diminuindo?

glossário
Emigrante - É aquele que sai de seu local de origem e se estabelece em
outra região da nação.
Guarani - É um dialeto pertencente ao tronco tupi, que congrega várias
línguas indígenas da América do Sul.
Imigrante - É aquele que vem de outro estado ou país para se estabelecer em outra região.
Impermeabilização - É o ato de tornar impermeável algum material,
área ou objeto; ou seja, fazer com que a água ou outro fluido não consiga atravessar esse material, área ou objeto.
Migração de retorno - É o caminho inverso; ou seja, quando as pessoas
voltam ao seu local de origem.
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unidade

5

			Patrimônio e Natureza

O centro histórico de Icó, patrimônio de
todos
Você sabia que o centro histórico da cidade de Icó é considerado patrimônio nacional? Nesta unidade, vamos aprender o significado da palavra patrimônio e descobrir também que existem vários tipos de patrimônio.
Além disso, vamos entender a importância de valorizar e preservar nossos
patrimônios culturais.
Antes de aprendermos o que significa centro histórico e quais são as suas
características, é preciso entender o que é patrimônio cultural.
A palavra patrimônio tem origem no idioma latim e deriva da palavra
“pater”, que significa “pai”. Em português, patrimônio é usado tanto para
se referir aos bens de uma pessoa, quanto para se referir à herança cultural

de um povo, representada, por exemplo, por uma canção, um brincadeira, o
modo de preparar uma comida ou um monumento.
“O Patrimônio Cultural de um povo compreende as obras de seus artistas,
arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as criações anônimas, surgidas da alma popular, e o conjunto de valores que dão sentido à vida, isto é,
as obras materiais e não materiais que expressam a criatividade desse povo: a
língua, os ritos, as crenças, os lugares e os monumentos históricos, a literatura,
as obras de arte e os arquivos e bibliotecas.”

Dário Gabriel / FDR

Fonte: Conferência Mundial sobre Políticas Culturais. Declaração do México, 1985.

As casas antigas de Icó fazem parte do patrimônio do município

atividades
1 A partir da leitura da explicação acima, cite um exemplo de patrimônio
cultural brasileiro.
2 Levando em consideração que patrimônio pode ser qualquer objeto ou
prática cultural que seja uma referência para sua comunidade, faça uma redação, no seu caderno, sobre uma dessas práticas ou objetos que são patrimônio do local em que vive.
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Divulgação / Iphan

3 Faça um desenho, no seu caderno, do patrimônio que você escolheu e monte uma exposição com todas as imagens pintadas por você e por seus colegas.
Existem objetos que contam a história de um grupo de pessoas, de um
bairro, de uma cidade, de um país ou até mesmo da humanidade. O patrimônio cultural, portanto, são todos os objetos e práticas culturais significativos
para o passado coletivo de uma determinada comunidade.

Fotos antigas também podem ser patrimônio

Divulgação / Iphan

Isso quer dizer que casas, artefatos arqueológicos, livros, comidas, danças,
músicas, dentre outros, são patrimônios culturais de um povo. Além disso, a
natureza também é patrimônio de toda a humanidade, os rios, as cachoeiras,
as praias, as florestas, e muitos outros recursos naturais são referências importantes para o passado, presente e principalmente para o futuro de todos nós.

Sobrados e becos de Icó constituem o patrimônio do município
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Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
Fonte: Constituição Federal, Artigo 216

atividades
1 Quais são os principais patrimônios culturais de Icó?
2 Em que local da cidade a maioria deles está concentrada?
3 Na sua opinião, qual é o mais importante? Por quê?

Centro histórico de Icó
Os centros ou sítios históricos são um conjunto de prédios, praças, ruas, igrejas etc que representam uma sociedade em um determinado período histórico.
Nas ruas de Icó, podemos observar várias edificações que são considerados
patrimônios culturais. Contam a história de uma Icó que, no passado, foi um
grande entreposto comercial, servindo como ponto de passagem para viajantes
que seguiam para outros locais do Ceará e do Nordeste. Esse tempo passou.
Hoje, outras atividades são realizadas na cidade de Icó, mas os edifícios daquele
período ainda existem e podem revelar muito sobre a sociedade e a cultura dos
indivíduos no passado.
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Dário Gabriel / FDR

As casas e outros prédios são considerados patrimônios materiais do município

O centro histórico da cidade de Icó foi reconhecido como patrimônio nacional pelo Iphan em dezembro de 1997. O Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan) é órgão ligado ao Ministério da Cultura, nos estados
e municípios, por meio de suas secretarias de cultura, que são responsáveis e
desenvolve importantes trabalhos na preservação do patrimônio cultural brasileiro. Em Icó, a Secretaria de Cultura do município é a responsável por auxiliar
na manutenção do centro histórico tombado bem como valorizar e incentivar
as manifestações culturais de qualquer natureza.
O reconhecimento do centro histórico de Icó como patrimônio cultural nacional demonstra a importância dos sobrados, igrejas, teatro, casa de câmara
e cadeia e tantas outras edificações da cidade para a compreensão da história
da ocupação da região Nordeste a partir da criação de gado e da produção da
carne de charque e derivados do couro.
A preservação e a valorização do sítio histórico de Icó são importantes para
que as gerações futuras também possam, assim como nós no presente, aprender sobre como viviam os seus antepassados. Compreender a história da sua
cidade é um direito de todos. Por isso, é dever de todo cidadão e das instituições públicas preservar o patrimônio histórico.
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Divulgação / Iphan

Sede do Iphan-Ceará, Fortaleza, é o órgão federal responsável pela preservação do patrimônio
.cultural brasileiro

Como vimos, a cidade de Icó é considerada patrimônio nacional. Isso significa que todos os edifícios que fazem parte do centro histórico de Icó foram
tombados. O tombamento é um instrumento de preservação do patrimônio
material. Tombar significa escrever o bem (sobrado, igreja, quadro, escultura, dentre outros) em um dos livros do tombo. O Iphan é o responsável pelo
tombamento federal; ou seja, todos os bens tombados por essa instituição
são considerados patrimônio cultural da nação. Mas podem existir também os
tombamentos estaduais e municipais.
Com a inscrição de determinado bem cultural em um dos livros do tombo,
a casa, o sobrado, a igreja, dentre outros edifícios e bens culturais materiais tornam-se protegidos legalmente pelo órgão que efetuou o tombamento. Assim,
quaisquer alterações, como construções, reformas e restauros, que o proprietário
de um bem deseja realizar, necessariamente precisará entrar em contato com o
órgão responsável por sua proteção legal.
É preciso esclarecer que as modificações necessárias, como saneamento
básico, transporte, eletricidade, telefonia, dentre outros, devem ser levados
em conta no momento em que as transformações são executadas. Mas é
necessário que se faça um esforço para manter o máximo possível de referências que tornam o edifício um prédio histórico.
Qualquer cidadão pode solicitar o tombamento de algum bem cultural.
Basta encaminhar o pedido ao Iphan, ao Governo do Estado ou à prefeitura
da sua cidade, explicando por que a preservação daquele bem é necessária.
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atividades
1 Agora que você já sabe o que é patrimônio histórico e o que é centro
histórico, monte, em grupo, uma exposição sobre a história do seu bairro.
Você pode entrevistar pessoas mais idosas e perguntar a elas como eram
as ruas, as praças e as casas.
2 Pesquise no seu bairro se existem praças, igrejas, ruas, árvores ou qualquer monumento que conte algo sobre a história do lugar. Tire fotos ou faça
desenhos desses lugares. Você poderá também coletar alguns objetos que
sejam considerados um patrimônio cultural para as famílias do bairro.
3 Escolha um bem do seu bairro ou da sua cidade que ainda não foi tombado e explique por que você acredita que ele deveria ser preservado.

Caminhando pelo sítio histórico de Icó
No sítio histórico de Icó, podemos encontrar as ruas mais antigas da cidade.
A rua Larga, atual Inácio Dias, foi uma das primeiras da vila. Nela, estão localizados alguns dos prédios mais importantes da cidade, como a Casa de Câmara
e Cadeia, o Teatro da Ribeira dos Icós e a Igreja Matriz.
A rua Grande, atualmente rua Ilídio Sampaio, é o lugar onde está localizada
a maioria dos sobrados de Icó. Essas casas pertenciam a ricos comerciantes e
fazendeiros. Por isso, essa via ficou conhecida como "rua dos ricos". Hoje em
dia, a rua Grande abriga casas residenciais, importantes instituições públicas e
alguns prédios comerciais. A sede da prefeitura, a secretaria de educação do
município e os correios estão instalados nessa rua.
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Dário Gabriel / FDR

Na rua Ilídio Sampaio estão localizados vários sobrados de Icó

Entre a rua Inácio Dias (rua Larga) e a rua Ilídio Sampaio (rua Grande), fica
a rua General Piragibe (ou rua do Meio). Nesse local, moravam trabalhadores
(livres e escravos). Por esse motivo, a rua ficou conhecida como "rua dos pobres". Alguns sobrados da rua Grande possuíam uma porta nos fundos, que
dava para a rua do Meio e era por ela que os empregados circulavam. As casas
da rua do Meio foram feitas com material bem mais barato que os suntuosos
sobrados da rua Grande. As fachadas não possuem azulejos ou qualquer outra
ornamentação. No entanto, todas as residências localizadas nessa via fazem
parte da área de tombamento e são preservadas pelos moradores e pelo Iphan.

Fique por dentro
Inácio Dias - Foi médico e, por prestar grandes serviços à cidade, a Rua
Grande foi batizada em sua homenagem.
Ilídio Sampaio - Foi proprietário da Botica Central, nome dado às farmácias antigamente. Ele foi o primeiro a instalar um estabelecimento
desse gênero na cidade. Além de vender medicamentos, fazia o trabalho de médico e dentista.
General Piragibe - Nasceu em Icó, em 13 de junho de 1843; foi herói da
Guerra do Paraguai.
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atividades
1 Qual é o nome da sua rua? Você sabe por que ela tem esse nome? Procure saber se a rua que você mora já teve outros nomes.
2 Pesquise sobre outras personalidades que dão nome às ruas de Icó.

Dário Gabriel / FDR

Como você pode notar, as ruas mais tradicionais de Icó têm dois nomes. Um
nome oficial, encontrado nas placas de rua (rua Inácio Dias, rua Ilídio Sampaio e
rua General Piragibe), que são nomes geralmente definidos pelos vereadores do
município. E outro nome pelo qual essas vias são conhecidas desde sua criação e,
mesmo depois da denominação oficial, não deixaram de ser chamadas por esses
nomes (rua Larga, rua Grande e rua do Meio). Isso acontece em muitas cidades
e também com outras ruas de Icó.

A rua do Meio ficou conhecida por "rua dos pobres", porque lá moravam os trabalhadores
(livres e escravos)

Sobrados e histórias
O conjunto de sobrados de Icó é um espetáculo à parte. A maior parte deles está na rua Grande. Você já sabe que essas residências eram
habitadas por ricos comerciantes e fazendeiros. Alguns desses sobrados
abrigavam um comércio no andar térreo e, no piso superior, moravam os
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Dário Gabriel / FDR

proprietários. As fachadas das residências foram decoradas com ricos ornamentos; algumas possuem azulejos portugueses. No interior das casas,
móveis e louças importadas da Europa garantiam luxo e conforto aos frequentadores. Quanto maior e mais rico fosse o sobrado, maior o prestígio
e o poder do proprietário.

A rua Ilídio Sampaio é conhecida por "rua dos ricos", pois lá moravam ricos comerciantes

Uma das versões pelas quais a cidade de Icó tem o apelido de “Terra do
Louro” cita que Icó tinha grandes sobrados. Neles, os proprietários estavam
sempre empoleirados como se fossem papagaios.

Ao caminhar pelas ruas do centro de Icó, observe os detalhes dos sobrados
e preste atenção ao tamanho e à quantidade de portas e janelas, à espessura
das paredes e ao formato dos tijolos e telhados. Perceba as diferenças entre as
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construções atuais e as edificações do passado. Se possível, com a autorização
do proprietário, visite uma dessas casas e, no interior da residência, observe outros detalhes, como a divisão dos cômodos, o tamanho das chaves, o piso etc.

atividades
1 Use a imaginação e crie uma versão explicando por que Icó é conhecida
como a "Terra do Louro".

Igrejas coloniais

Dário Gabriel / FDR

Icó, assim como parte das cidades do Ceará, possui algumas igrejas católicas construídas no período colonial. Os religiosos, em conjunto com os representantes da monarquia portuguesa no Brasil, contribuíram para a ocupação
do Ceará e para a conversão e a pacificação dos indígenas que aqui viviam.
Os templos religiosos, geralmente edificados nas principais vias da cidade,
eram os maiores e mais suntuosos prédios das vilas coloniais. Parte do rico
material empregado na construção era retirada dos recursos locais, quando
existiam. Outra parte vinha da Europa
em grandes navios.
Nas igrejas ficavam os registros paroquiais (listas com os nomes dos habitantes que nasciam naquela paróquia).
Nas igrejas, eram velados e até enterrados alguns mortos ilustres. Os sinos
dos templos religiosos prestaram grandes serviços em uma época que não
existiam relógios. O badalar dos sinos
também comunicava a morte de alguém ou um acontecimento extraordinário, fazendo com que as pessoas se
deslocassem para a igreja matriz para
saber informações do ocorrido.
Vista interna da Igreja Matriz de Icó
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Dário Gabriel / FDR

Em Icó, existem algumas igrejas construídas nesse período. A mais antiga
delas é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Expectação, localizada no Largo
do Theberge. O templo teve origem a partir da construção de uma capela, que
foi erguida por volta de 1709, por ordem de Francisco Montes e Silva, um dos
fundadores de Icó. Francisco teria mandado edificar a capela para que sua filha
pudesse ser sepultada, pois não havia cemitério naquela época.
A Igreja Matriz de Icó tem um dos mais ricos exemplares da arte sacra do
estado do Ceará. O altar-mor (local onde as missas são celebradas pelo padre)
é feito com madeira de lei. Nossa Senhora da Expectação é a padroeira da cidade. A festa é comemorada no dia 18 de dezembro.
A Igreja do Nosso Senhor do Bonfim foi erguida em 1749 por ordem de
Bento e Silva, primeiro capitão-mor de Icó. Assim como a Igreja Matriz, a Igreja
do Bonfim fica no Largo do Theberge. A imagem de Nosso Senhor do Bonfim,
que ainda hoje pode ser encontrada no altar da igreja, foi trazida de Portugal
e veio em procissão de Salvador, na Bahia, até a cidade de Icó. A devoção ao
Nosso Senhor do Bonfim é uma das mais tradicionais em Icó. Todo dia 1º de
janeiro, milhares de fiéis em procissão comemoram o dia do santo.

A Igreja do Bonfim fica localizada no Largo do Theberge

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Monte, mais conhecida por
Igreja do Monte, foi edificada por volta de 1750. Essa igreja, outro importante exemplar da arquitetura colonial no Ceará, não foi concluída. Falta a
construção da segunda torre.
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Acervo Pessoal / Patrícia Xavier

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Monte

As igrejas católicas de Icó fazem parte do patrimônio histórico nacional. Além
de ser o lugar onde as pessoas professam a sua fé, essas construções, a partir de
portas, janelas, paredes e obras de arte sacra, contam a história de um tempo que
não existe mais.

atividades
1 Pesquise sobre crenças religiosas em Icó além do catolicismo.
2 Por que as igrejas católicas eram tão representativas no período colonial?

Largo do Theberge e o Mercado Público
A cidade de Icó possui importantes locais sobre o passado, além dos sobrados e igrejas. Um deles é o Largo do Theberge. Foi a primeira grande praça de Icó
e era um ponto de parada das boiadas que estavam de passagem pela cidade.
Pelo Largo, passavam cerca de mil carros de boi todos os anos, transportando
carne de charque, couro, algodão e mercadorias que chegavam da Europa.
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Dário Grabriel

Atualmente, os principais eventos de Icó acontecem no Largo do Theberge.
Dentre eles, estão a festa de Nosso Senhor do Bonfim, que termina no primeiro
dia do ano, e o Forricó, que acontece no mês de julho e é considerada uma das
maiores festas de forró do Ceará.
No Largo, estão localizados outros dois grandes edifícios da cidade: a
Casa de Câmara e Cadeia de Icó e o Teatro Municipal.
O Teatro Municipal ou Teatro da Ribeira dos Icós foi um dos primeiros
teatros construídos no Ceará. A iniciativa de construção desse edifício foi
do médico Pedro Theberge, que deu o nome ao Largo. O filho dele, Henrique Theberge, que era engenheiro,
foi o responsável pelo projeto do teatro. O estilo é neoclássico, que pode
ser percebido pelas colunas e frontão
triangular na fachada do edifício. O
local funciona como uma casa de espetáculos e recebe todos os anos vários grupos teatrais da região. Dentre
as lendas sobre o teatro, uma conta
que existiu um túnel ligando o sobrado do Barão do Crato até a casa de
espetáculos. Segundo a lenda, esse
túnel servia para o deslocamento do
barão até o teatro.
A Casa de Câmara e Cadeia de
Icó teve a aprovação para construção
em 1741, logo depois que a vila foi
Na arquitetura neoclássica, há o uso de materiais nobres na construção, como pedra,
criada. No local funcionava a Câmara,
mármore e granito
onde eram criadas as leis, recolhidos
os impostos, onde funcionava a administração da cidade.
O lugar abrigava também a cadeia pública, onde os presos eram mantidos. O prédio foi edificado em forma de “O” com pátio central. As grossas
paredes e grades deram à cadeia de Icó a fama de ser uma das mais difíceis
de escapar da província. Hoje o prédio perdeu a utilização original e, no local,
funcionam a Biblioteca Municipal e a sede da Secretaria de Cultura.
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Outro prédio, que foi construído um pouco afastado do centro da cidade, é o Mercado Municipal. O edifício é de 1875, mas já existia outro
mercado na cidade. Com o crescimento do comércio de Icó, foi necessária
a venda do antigo mercado, para a construção de um novo que atendesse
ao movimento comercial local.
O Mercado é uma das construções que ainda mantêm o uso original.
É um local de compra e venda de variadas mercadorias. Redes, cangalhas,
potes, feijão, farinha, rapadura e vários outros produtos são vendidos todos
os dias naquele local.

O Mercado Público é um local de compra e venda de várias mercadorias

atividades
1 Qual era a função da Casa de Câmara e Cadeia quando ela foi construída e
qual é a função dela nos dias de hoje?
2 O mercado municipal não perdeu sua função desde quando foi construído
em 1875. Explique por quê.
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Manifestações e práticas culturais

Acervo Pessoal / Lindevando Rodrigues Sousa

As manifestações culturais, como as cantorias, os vários tipos de artesanato, o modo de preparar alimentos, as folias de reis, as procissões, as festas
juninas e as vaquejadas, podem ser considerados patrimônios culturais de uma
região. Assim como o patrimônio edificado ensina sobre um determinado tempo na história, as manifestações culturais podem nos contar sobre práticas e
costumes tradicionais passados de pais para filhos e revelam os modos de vidas
das sociedades ao longo do tempo.
Como vimos no início desta unidade, o artigo 216 da Constituição Brasileira de 1988 define como patrimônio nacional os bens de natureza material e imaterial. Portanto, as formas de expressão e os modos de criar, fazer
e viver também devem ser protegidos e preservados pelo poder público e
por todos os cidadãos.
Conhecer as nossas práticas culturais pode nos ajudar a construir nossa identidade. Além disso, conhecer as manifestações culturais de outros
povos pode também nos ajudar a definir quem somos e nos ensinar a respeitar as diferenças culturais, sociais, étnicas e religiosas de sociedades que
têm um modo de vida diferente do nosso.
A forma de preservação do patrimônio imaterial não é igual à do
patrimônio material. Vimos que o
principal instrumento de proteção do
patrimônio material é o tombamento
e que, uma vez que o imóvel esteja
tombado, não poderá passar por modificações que descaracterizem suas
principais referências culturais.
No caso do patrimônio imaterial,
o modo de valorização e preservação é mais dinâmico. Isso quer dizer
que a maneira como hoje se comemora a festa de Nosso Senhor do
Bonfim, por exemplo, é totalmente
diferente do modo como se comeMostra do artesanato icoense
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morava essa festa no passado. Nem por isso a festa pode deixar de ser considerada um patrimônio cultural de Icó.
Um dos instrumentos de preservação do patrimônio imaterial é o Registro
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 brasileiro, dos estados e dos municípios.
O registro é, antes de tudo, uma forma de reconhecimento e busca a valorização desses bens, sendo visto mesmo como um instrumento legal. Registram-se
saberes e celebrações, 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, em
conformidade com o decreto 3551, de 4 de agosto de 2000:
1) Saberes: conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das
comunidades.
2) Formas de expressão: manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas.
3) Celebrações: rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, 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: Iphan, 2006b, p. 22.
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atividades
1 Qual é prática cultural mais importante no local onde você mora? (pode ser
uma festa, uma procissão, um dança, uma comida ou um artesanato)
2 Descreva essa manifestação: fale sobre o período em que ela ocorre, o
local, vestimentas usadas, quando ocorre. Faça um relato para a sua turma.
3 Em grupo, liste algumas tradições culturais da sua cidade, do distrito ou
do bairro onde mora. Pesquise imagens em jornais e revistas. Entreviste pessoas e monte um mural a ser exposto em sala de aula.

Religiosidade
Uma das manifestações religiosas mais tradicionais da cidade de Icó é a
festa de Nosso Senhor do Bonfim. Os festejos são realizados todos os anos e
começam com a novena ao santo no dia 23 de dezembro.
O momento mais aguardado da celebração é a queima de fogos realizada
no primeiro dia do ano. Miguel Porfírio de Lima, conta no livro Icó em fatos e
memórias, que a queima de fogos foi um costume que teria surgido a partir
de uma briga entre dona Glória Dias, proprietária do Sobrado dos Tamarindeiros, e o Barão do Crato, dono do sobrado vizinho ao de dona Glória. A
briga teria começado porque o Barão estava incomodado com as árvores
plantadas em frente ao sobrado de dona Glória. Os animais que tinham o
hábito de ficar embaixo das plantas causavam um mau cheiro irritante para
o Barão, que prometeu a dona Glória arrancar as árvores.
A dona das tamarindeiras, ao saber da ameaça do Barão, comprou uma
grande quantidade de pólvora e disse que, caso o Barão se atrevesse a derrubar as árvores, ela mandaria explodir o sobrado dele. Segundo a lenda, o Barão ficou com medo da explosão do sobrado e não arrancou as tamarindeiras
de dona Glória. A pólvora sem utilidade foi doada para a fabricação de fogos
para celebrar a festa do Senhor do Bonfim. Desde então, a queima de fogos
é um espetáculo que não pode faltar durante as comemorações.
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Festa de Nosso Senhor do Bonfim em 2010

Essa é apenas uma das diversas manifestações religiosas do município. Mas
a cidade de Icó possui vários templos de diferentes religiões - evangélicas, espíritas, manifestações religiosas ligadas à cultura afrodescendente, como a umbanda, dentre outras. Procure conhecer melhor as várias manifestações religiosas do seu município. Conhecendo melhor, a gente aprende a respeitar.

As lendas de Icó
Os livros sobre a história do município de Icó contêm muitas lendas. Mas o
que é uma lenda? E qual é o significado dessas várias histórias que parecem ter
chegado aos dias de hoje, depois de terem sido contadas e recontadas?
As lendas são narrativas que misturam fatos reais com histórias fantasiosas, passadas de boca em boca, contadas oralmente. Após serem repetidas
e popularmente conhecidas, chegaram até o presente. As lendas, na maioria das vezes, apresentam uma explicação, até certo ponto aceitável, para
os fatos que não podem ser comprovados cientificamente. Dentre as lendas
mais conhecidas do Brasil, estão a do saci-pererê, da mula sem cabeça, da
Caipora, dentre outras.
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Na história do município de Icó, as lendas também misturam fatos reais
com acontecimentos imaginários, criados para envolver os ouvintes em uma
penumbra de dúvida. Afinal, sempre nos perguntamos: será que realmente
aconteceu assim? Esse repertório de histórias também faz parte do conjunto
de bens do patrimônio cultural de Icó. Vejamos algumas dessas narrativas:

Negro de sorte
Várias histórias sobre o Barão do Crato abordam o fato de ele ser um
homem mesquinho, que queria economizar em tudo e nunca podia perder
dinheiro. Naquele tempo, Icó mantinha comércio com a cidade de Aracati.
Como o Barão era um rico comerciante, precisava se comunicar com aquela
cidade. Mas, naquele tempo, não havia telefone, fax, internet, nem mesmo
um sistema rápido nos correios. Era preciso pagar um mensageiro que levaria a
mensagem até Acarati. Como o Barão era avarento, veja o que ele fazia.
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"(...) chamava um escravo de confiança e descrevia-lhe as belezas e farturas da
longa caminhada, os riachos de água cristalina, as árvores carregadas de frutas, os
animais selvagens que se podiam caçar com facilidade e assar no espeto, as casas
de abelhas, cheias de mel delicioso, as sombras amenas das oiticicas ribeirinhas
ou dos juazeiros copados nas várzeas, onde se tiravam maravilhosas sonecas, ou
as brancas coroas de areias macias dos rios em que era ótimo passar a noite (...)
- Negro de sorte! Leva um papel de valor de um homem dinheirudo a outro
homem dinheirudo e passa bem na viagem, enquanto eu fico aqui nesse calorão
do Icó, sofrendo o que o diabo não quis!"
Fonte: Texto adaptado de Gustavo Barroso. A margem da história do Ceará. Fortaleza.
Imprensa Universitária, 1962, p. 151.

As botijas
As lendas das botijas cheias de dinheiro ou de ouro são muito comuns no
folclore nordestino. Contam que esses recipientes são enterrados ou escondidos por seus proprietários e geralmente os donos morrem sem revelar o
local das botijas. Dizem que as botijas são amaldiçoadas e que a pessoa que
tentar encontrar o tesouro passa a ver fantasmas. Porém, o dono da botija
pode aparecer em sonho e mostrar o local onde escondeu o dinheiro, para,
só então, descansar em paz.
Em Icó, muitas pessoas ainda acreditam que os ricos fazendeiros e comerciantes que viviam nos sobrados esconderam diversas botijas recheadas com
dinheiro e ouro. No sobrado do Barão do Crato, que ficou abandonado por
anos, muitos curiosos entravam à procura da tal botija cheia de ouro e prata.
Mas a única coisa descoberta naquele sobrado foi uma abertura entre as paredes que servia de abrigo para os momentos de guerra da vila.

atividades
1 Você leu duas lendas. Quais outras narrativas, sobre a história de Icó e dos
personagens da cidade, você conhece?
2 Quais outros tipos de lendas e histórias fantásticas você conhece?
Escolha uma dessas histórias e conte para a sua turma.
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O patrimônio natural e o meio ambiente

Nesta unidade, já estudamos o patrimônio cultural de
Icó. Agora, vamos conhecer o patrimônio natural no município.
Você sabe o que é patrimônio natural e o seu valor? O patrimônio natural
é toda e qualquer área que possua um valor histórico paisagístico ou um valor
científico, geológico, biológico, devido à riqueza da fauna e flora. As paisagens
naturais, assim como as construções históricas ou as práticas culturais, fazem
parte da nossa memória.
Assim, conhecer e preservar os ambientes naturais nos ajuda a lembrar
quem somos e principalmente para onde caminhamos.
O patrimônio natural também é protegido por legislação federal e pode
ser inscrito no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. No
Brasil, existe uma Política Nacional do Meio Ambiente, que é responsável
pela proteção do patrimônio natural. Essa lei estabelece critérios de prevenção e precaução, 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.
A cidade de Icó está cercada por um dos recursos naturais mais importantes
para todos os municípios da região do Vale do Salgado. O município fica à mar-
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gem direita do rio Salgado, que, muito antes da chegada dos colonizadores a essa
região, já era utilizado pelas populações nativas para transporte, pesca e lazer.
Dessa forma, podemos considerar o rio Salgado a principal referência de
patrimônio natural de Icó. Por esse motivo, os poderes públicos, em conjunto
com a sociedade, devem prever a preservação do leito do rio Salgado e das
suas margens.

O rio Salgado é a principal referência de patrimônio natural de Icó

Como preservar o meio ambiente
Em Icó, como em outros tantos municípios, a ocupação humana e a exploração predatória dos recursos naturais têm causado grandes impactos ambientais.
Essas alterações na natureza prejudicam a vida da população, principalmente a
mais carente. O resultado são solos fracos, secas, enchentes, fome e doenças.
A desertificação acontece quando uma área se transforma em deserto devido
ao mau uso do solo. É um impacto ambiental comum nas regiões de semiárido.
Em Icó, contribuem para desertificação:
• Clima semiárido pouca água solos pouco desenvolvidos;
• Pecuária pisoteio do gado compactação do solo impedimento do
crescimento da vegetação utilização de novas áreas;
• Agricultura utilizações de fogo para remover vegetação perda de
nutriente esgotamento dos solos utilização de nova áreas;
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• Extração de madeira lenha e carvão;
• Extração de areia e argila construção civil.
A pecuária, a agricultura e a extração mineral são atividades importantes
para a economia, mas precisam explorar os recursos de acordo com a capacidade de produção.
O manejo ecológico é um conjunto de práticas que utilizam os recursos
naturais de acordo com os seus limites e potenciais.

Você pode contribuir para melhorar o meio ambiente
1. Carregue sempre uma garrafa de água durável, como as de plástico.
2. Colabore para não sujar a cidade, não jogando lixo nas ruas.
3. Separe corretamente o lixo para reciclagem. A forma mais simples de
fazer essa separação é isolar o lixo seco do molhado.
4. Economize papel. Procure usar os dois lados da folha, fazendo rascunho com o verso.
5. Não jogue no lixo o que você pode doar. Em vez de jogar fora roupas,
livros, móveis e brinquedos, doe para alguém que precisa.
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Trilha ecológica "Amigos da Natureza" visita o Rio Salgado
Uma iniciativa que visa mostrar as belezas naturais da cidade de Icó
bem como de saber como está atualmente a situação da natureza icoense.
Esse é o trabalho do grupo "Amigos da Natureza", que tem diversas pessoas participando e, à frente, o professor João Anselmo.
Esse grupo, legitimamente icoense, é formado por pessoas que gostam
da natureza e que resolveram conhecer o que Icó tem de belo para mostrar.
Através desse trabalho, eles buscam mostrar esta parte que é esquecida
pelos governantes do município.
O grupo busca sempre fazer trilhas no intuito de tornar conhecidos diversos pontos naturais da cidade, e valorizar os locais aos interessados em
fazer trilhas e não conhecem os locais.
TRILHA - (...). O percurso teve início saindo do encontro do Rio Salgado
com o Rio Jaguaribe, até a localidade do Conjunto GH 2. Os participantes
da trilha foram João Anselmo, Glauber, Nonato e Saldanha. O percurso foi
fotografado e filmado.
Ao longo do trajeto, foram encontradas diversas espécies de animais e vegetais, e também foi verificado um grande problema, o assoreamento do Rio Salgado, devido ao uso de agrotóxico e de lixo ao
longo do leito do rio.
Mais informações e fotos podem ser encontradas na comunidade "Amigos da Natureza de Icó", no orkut e através do e-mail amigosdanaturezadeico@hotmail.com
A trilha anterior e a primeira deste projeto aconteceu na Pedra do Periquito, localizada a 14 km da sede do município de Icó/CE, entre Jaguaribe e
Icó. A altitude é de aproximadamente 703 metros.
Fonte: www.icoenoticia.com/2008/08/trilha-ecolgica-amigos-da-natureza.html
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atividades
1 Agora que você já sabe o que é patrimônio natural, além do rio Salgado, do
rio Jaguaribe e da Pedra do Periquito, cite que locais podem ser considerados patrimônio natural em Icó. Justifique.
2 O território de Icó é formado pela caatinga. Pesquise sobre a caatinga.
Depois, crie um mural com as principais espécies de plantas e animais encontrados nesse bioma.
3 Organize, junto com seu professor, a visita da turma a um dos locais apontados por você como patrimônio natural do lugar onde vive. Não se esqueça de
observar as árvores, os animais e todos os bens naturais encontrados no local.
4 Escreva uma redação, no seu caderno, sobre a proteção do meio ambiente
no local em sua cidade. Aponte soluções e ações para que os rios, as matas e
os animais possam sobreviver pelas próximas gerações.

glossário
Arquitetura neoclássica - É marcada pelo retorno da cultura clássica, influenciada pelos padrões arquitetônicos dos gregos e romanos. Foi
muito utilizada durante o século XIX. Esse estilo pode ser identificado
através da utilização de materiais nobres na construção (pedra, mármore, madeira, granito), por portões com a presença de colunas e frontão
triangular.
Livros do Tombo - São quatro os livros do Tombo do Iphan. São eles:
Livro etnológico, etnográfico e paisagístico; Livro Histórico; Livro de Belas
Artes e Livro das Artes Aplicadas.
Ministério da Cultura - É um órgão federal responsável pelo incentivo
e promoção das atividades culturais brasileiras.
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6

			Infância e Cidadania

Os direitos e os deveres
das crianças de Icó
A infância é um dos períodos mais importantes da vida do ser humano. Por
lei, os indivíduos são considerados crianças até a idade de 12 anos. Nascemos
criança, passamos pela adolescência, vivemos a idade adulta e finalmente nos
tornamos idosos.
Cada etapa tem suas características. Você sabe quais são os direitos e os
deveres da idade infantil? Vamos conhecê-los.

Brincadeiras de criança

Um dos principais direitos das crianças é o de brincar. Crianças gostam muito de passar o dia brincando com amigos, primos, irmãos, colegas de classe.
As atividades que envolvem brincadeiras são importantes para que as crianças percebam o mundo à sua volta. É brincando que se aprende. Nas brincadeiras podemos aprender também a se relacionar com as outras crianças.
No bairro, nas praças, nas escolas e nos parques, meninos e meninas
brincam de pega-pega, esconde-esconde, jogo de bila, queimada e muitas
outras brincadeiras.
Leia este poema sobre as brincadeiras:
Brincadeira de Crianças
Todo mundo brinca
Não importa sua raça.
Vem aqui comigo,
Senão não vai ter graça...
A gente brinca de pega-pega,

E também de pik-esconde,
Que tal de cobra-cega,
Vamos brincar aonde?
Boa ideia a sua,
No parque é muito bom.
Aline Vonzo das Garroux
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atividades
Agora, responda:

1 Quais são as brincadeiras citadas no poema?
2 Você conhece todas elas?
3 De qual brincadeira você mais gosta?
As brincadeiras nem sempre foram iguais. Hoje em dia, os recursos tecnológicos produziram muitos brinquedos que não existiam no passado. São videogames, computadores, jogos da internet e vários outros brinquedos eletrônicos.
Mesmo assim, as crianças continuam inventando seus próprios brinquedos com
restos de lata, continuam jogando bila, soltando papagaio, pulando amarelinha.
Veja se você conhece alguma dessas tradicionais brincadeiras. Depois da
aula, junte os amigos, vizinhos e irmãos e brinque com eles.

Trava-línguas
O trava-línguas é uma brincadeira que auxilia no desenvolvimento da fala e
da memória. Você seria capaz de repetir bem rápido uma destas frases?

Caju
O caju do Juca
E a jaca do cajá.
O jacá da Juju
E o caju do Cacá.

A aranha e a jarra
Debaixo da cama, tem uma jarra.
Dentro da jarra, tem uma aranha.
Tanto a aranha arranha a jarra
Como a jarra arranha a aranha.
Treine bastante e depois desafie seus colegas.
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Brincar é um dos principais direitos das crianças

Adivinhações
Brincar de adivinhar é uma diversão muito antiga. Não é preciso muita coisa. Apenas bote a cabeça para funcionar e desenvolva o seu raciocínio.
Vamos descobrir a resposta?
O que é, o que é?
Tem cabeça, mas não é gente. Tem dente, mas não é pente?
Quando estamos deitados, ele está de pé. E quando estamos de pé, ele
está deitado.

Parlendas
As parlendas são rimas infantis, com versos de cinco a seis sílabas. Elas ajudam a enriquecer o vocabulário e desenvolvem a memória.
Você deve conhecer essas parlendas.
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Os dedos
Dedo mindinho,
Seu vizinho,
Pai de todos,
Fura bolo,
Mata piolho.
Batatinha, quando nasce,
se esparrama pelo chão.
Menininha, quando dorme,
põe a mão no coração.
Agora, com a ajuda dos seus colegas e do professor, crie a sua parlenda.

Fique por dentro
As crianças nem sempre ocuparam o lugar e a função que desempenham
nos dias de hoje. Durante muitos séculos, por exemplo, os pequenos eram
vistos como um adulto pequeno. Aos sete anos, período em que os meninos
e meninas deixavam de ser tão dependentes dos pais, as crianças eram introduzidas ao mundo dos adultos e desempenhavam vários tipos de trabalho.

atividades
1 Entreviste seus familiares mais velhos (seus pais, avós e tios) e pergunte
como era o dia a dia quando eles eram crianças.
2 Pergunte quais eram as brincadeiras de que eles mais gostavam e faça
uma lista delas, no seu caderno. Você já brincou de alguma dessas?
3 Pergunte também se naquela época as crianças trabalhavam. Questione
a idade com que eles começaram a trabalhar.
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Trabalho infantil
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) proíbe o trabalho infantil.
Leia o que diz a lei:

Capítulo V
Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade,
salvo na condição de aprendiz.
Fonte: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
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Mas o que vemos em vários locais no nosso País e até da nossa cidade
são crianças que deixam de estudar e brincar para ajudar os pais, trabalhando. Nesses casos, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) está sendo
desrespeitado.
Em Icó, também existem casos desse tipo. Frequentemente meninos e meninas vendem balas, chicletes, CDs e pedem dinheiro nos bares e restaurantes.
Icó está entre as dez cidades do sul do Ceará onde foi encontrado o maior
número de crianças trabalhando, em março de 2010. Aproximadamente 650
crianças realizavam alguma atividade profissional.
Para combater esse tipo de prática, o município conta com as atividades
dos monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). Além
disso, é possível recorrer também à Secretaria de Ação Social do município e
aos Conselhos Tutelares.

Os direitos da criança são desrespeitados quando ela trabalha
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Fique por dentro
No período colonial, depois da chegada dos portugueses, muitos curumins (crianças indígenas) foram obrigados a aprender uma nova língua
e religião. Muitas foram separadas do convívio dos pais que passavam o
dia no trabalho. Como vários indígenas entraram em guerra com os colonizadores, muitas crianças tiveram que conviver com a morte, a violência e com o abandono. Vários ficaram órfãos de pai e mãe. As doenças e
a fome eram outro problema enfrentado pelas crianças naquele período.
Os filhos dos escravos negros já nasciam escravos. Por isso, eram obrigados a trabalhar desde cedo. Muitos faziam trabalhos pesados e recebiam castigos se não conseguissem fazer o que o senhor ordenava.
Com o surgimento das máquinas a vapor, as indústrias também usaram durante muito tempo o trabalho infantil. Nas fábricas, meninos e
meninas eram obrigados a ficar na mesma posição durante horas e muitas crianças contraíam doenças.

Não trabalhar na infância é um direito de todas as crianças hoje em dia.
Mas esse não é o único. Todas as crianças têm o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito e à dignidade, à convivência familiar e com a comunidade, à
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer e à alimentação.
Portanto, lugar de criança é na escola. A educação também é um direito
garantido por lei. Todas as crianças de seis até 14 anos devem estar matriculadas em uma escola. O ensino deve ser garantido pelo poder público e toda
criança deve ter livre acesso a uma escola pública próxima da sua casa.
Além de garantir o acesso ao ensino, o governo deve garantir a permanência das crianças na escola, fornecendo material escolar adequado, fardamento,
alimentação e transporte público.
Mas as crianças não possuem apenas direitos. Como todos na sociedade,
os pequeninos também têm deveres.
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Educação também é um direito das crianças

Leia o poema abaixo.
Depoimento de criança
Hoje eu sou criança
Sou criança pra valer,
Desde quando acordo
Até o anoitecer.
Gosto de ir à escola
Porque lá tenho amiguinhos,
Tem o Chico e a Thais,
O Luan e o Luizinho.

Empino pipa, corro, me divirto,
Mas sempre cumpro com meu dever;
Quando chega a hora de estudar,
Eu estudo pra valer.
É verdade que estou sempre a brincar,
Mas respeito todo mundo.
Valquíria Cardarelli

É dever de toda a criança cumprir as normas estabelecidas pelos pais, familiares e professores como:
• Estudar e frequentar a escola.
• Respeitar todas as pessoas independente de religião, raça, sexo ou
classe social.
• Praticar bons costumes.
• Conhecer os valores da comunidade, da família e da escola.
• Preservar os espaços públicos e o meio ambiente.
• Procurar o Conselho Tutelar sempre que tiver dúvidas sobre os direitos e
deveres a serem cumpridos.
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atividades
1 Qual é a diferença entre a infância no período colonial e a infância nos
dias de hoje?
2 Você já sabe quais são os principais deveres e direitos das crianças. Em
grupo, monte um cartaz sobre a realidade das crianças no seu bairro, na
sua cidade ou na sua escola. Indique os principais problemas enfrentados
pelas crianças no local em que você vive. O cartaz pode conter fotos, pinturas e desenhos. Use a criatividade.

Criança cidadã

Você sabe o que significa a palavra cidadania?
A cidadania é um conjunto de direitos e também de deveres que fazem
com que todos participem das decisões políticas do país, do estado e principalmente do município.
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Cada município possui
um conjunto de leis que
regulamenta o cotidiano
da cidade. Você já ouviu
falar na Lei Orgânica do
Município de Icó? Esse documento organiza a administração política de Icó,
por meio dos poderes Legislativo e Executivo.
O prefeito e os vereadores são eleitos pelo voto
direto de todos os cidadãos maiores de 16 anos Prefeitura Municipal de Icó
que moram em Icó.
Qualquer indivíduo maior de 21 anos pode ser eleito prefeito. Qualquer
pessoa maior de 18 pode ser eleita vereador.
O Poder Judiciário é o poder responsável por julgar as leis. É exercido
em Icó pelo juiz de direito, que trabalha no fórum da cidade.
Exercer a cidadania, portanto, significa conhecer os direitos e deveres de todos.

atividades
1 Converse com os seus vizinhos, amigos e familiares e faça uma lista
com as principais necessidades do seu bairro.
2 Em seguida, faça uma carta e envie para uma das secretarias da prefeitura, responsável pelo problema a ser resolvido. Se no seu bairro falta
uma escola, você deve escrever para a Secretaria de Educação. Peça a
ajuda do seu professor.
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Ações sociais e educativas no município
Na Lei Orgânica do município de Icó, publicada em 2001, o artigo 161
assegura que “A Educação é direito de todos e dever do Município com a
participação da comunidade. §1° - O Município ministrará o ensino preferencialmente nos primeiros graus e pré-escolar, respeitando os princípios de
obrigatoriedade e de gratuidade”.
Segundo o Perfil Básico de Icó, publicado em 2010, a cidade possui 72
escolas municipais. A Secretaria de Educação do município é responsável pelo
bom funcionamento de todas essas escolas municipais. Além de manter um
Conselho de Educação, a secretaria promove cursos de capacitação para os
professores, organiza o calendário escolar e mantém alguns programas e projetos em funcionamento.
Um desses programas é o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).
O PDE é um programa do Ministério da Educação que tem como objetivo
principal um conjunto de ações em parceria com o Governo Federal, universidades e sociedade civil, para mobilizar esforços e capacidades por uma
educação de qualidade. As metas do PDE são: melhorar os índices educacionais com relação à aprendizagem e abandono escolar e alfabetizar o maior
número de jovens, adultos e idosos.
A cidade de Icó, segundo dados do IBGE, censo de 2000, apresentava
uma taxa de 40% de analfabetos. Assim, desde 2005, várias ações têm sido
organizadas a partir do programa Brasil Alfabetizado. No entanto, muito
ainda precisa ser feito, para que no município de Icó não tenhamos mais
pessoas analfabetas.
A Secretaria de Educação de Icó desenvolve também o Pró-Letramento,
que é um programa de formação voltado para os professores das séries iniciais
do ensino fundamental.
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Crianças e adolescentes participam de atividades culturais em Icó

A educação e principalmente a presença das crianças na escola é responsabilidade dos governantes, mas também é dever de todos os cidadãos.
Pais, tios e avós devem zelar pela matrícula e continuidade dos estudos das
crianças. E você também pode incentivar seu pai, tio, avô e avó a voltar a
estudar ou a continuar os estudos. Lembre-se de que a educação é a única
riqueza que permanecerá para sempre com você. Por isso, valorize seus
professores e a sua escola.

Mostra Estudantil
A Mostra Estudantil é realizada pela Secretaria da Cultura, Turismo e Desporto
de Icó todos os anos, no mês de maio. Todas as escolas municipais do Vale do
rio Salgado participam da Mostra Estudantil. Nessa ocasião, são apresentados
espetáculos que retratam a realidade de cada cidade.

atividades
1 Você já participou de alguma Mostra Estudantil? Que tal conhecer
mais sobre o projeto? Converse com seu professor.
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A educação e as novas tecnologias
A internet é um conjunto de
milhões de computadores que
estão ligados em rede. Essa rede
permite a troca de informações e
a transferência de dados entre os
computadores.
Por meio da web, somos capazes de pesquisar sobre todo
tipo de assunto, enviar e receber
mensagens e arquivos e conhecer
novos amigos. A internet revolucionou o
sistema de comunicação mundial. Ficou muito mais fácil e rápido saber o
que acontece do outro lado do mundo. A rede mundial de computadores
encurtou a distância entre as pessoas.
No entanto, nem todo conteúdo encontrado na internet é adequado. Além
disso, existem muitas pessoas que usam a rede para cometer crimes. Por isso,
ao acessar a internet, devemos tomar cuidado com nossas informações pessoais (nome, endereço, idade, local onde estuda e mora), pois muitos internautas
podem ter acesso aos dados e usá-los para cometer crimes.

atividades
Leia o texto abaixo sobre a utilização da internet. Responda às questões depois.

Internet e educação
É inegável a revolução que a internet proporciona para a educação, em
especial para os mais jovens. Pesquisas e mais pesquisas a este respeito demonstram que o mundo virtual cada vez mais se sobrepõe às técnicas de
ensino mais tradicionais. Se hoje parece improvável desvincular uma e outra
coisa, é válida a tarefa de questionar os aspectos positivos e negativos da
internet para a formação intelectual e profissional de nossos jovens.
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Comecemos pelo lado bom, aquele relacionado à facilidade que a internet proporciona quando se trata de fazer pesquisas, buscar informações e
alcançar fontes de consulta que eram inacessíveis há pouco mais de 10 anos.
O jovem de hoje tem um mundo inteiro ao alcance, e isso amplia o seu repertório e mesmo a capacidade de entender o mundo em que vive.
Esta quebra de barreiras é tida por educadores como uma grande vitória, à
medida que permite avançar além do que é aprendido nos bancos escolares.
Mais do que um complemento à grade curricular, a rede mundial de computadores oferece um campo aberto para novos conhecimentos e experiências.
A própria dinâmica entre alunos e professores é outra, tornando possível compartilhar todo o aprendizado por meios virtuais, seja por e-mail ou
por sites que armazenam o conteúdo transmitido em sala de aula. A interatividade, como se vê, pode ser facilitadora do aprendizado.
Mas há quem conteste as vantagens apontadas acima, em especial por
uma suposta superficialidade comumente associada à internet. Esta corrente de pensamento ganhou um argumento de peso com a divulgação, pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), do Suplemento de Cultura
da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), que traça um perfil
cultural das cidades brasileiras. Dos índices todos, salta aos olhos a seguinte
informação: enquanto o número de municípios com acesso à internet cresceu
178% nos últimos sete anos, houve uma expressiva queda, de 15,5%, no número de cidades com livrarias.
O que se pode depreender de tudo isso é que o maior acesso à internet
não se traduz necessariamente em maior acesso à cultura. Muito disso se deve
às múltiplas possibilidades oferecidas pela web, incluindo comunidades virtuais, meios de comunicação instantânea e sites que trazem conteúdo pouco
estimulante para a formação intelectual. Ou seja, ficar mais tempo diante do
computador nem sempre é produtivo para a educação tida como formal.
Entre prós e contras, o que se espera é que a internet seja cada vez mais
um instrumento a serviço da educação e da qualificação para o mercado de
trabalho. Mais do que apenas facilitar o acesso, é preciso criar condições
para que o jovem saiba como tirar o melhor proveito deste novo mundo
que é cada vez mais hegemônico na educação do brasileiro.
Fonte: www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/3489/internet-e-educacao Texto adaptado. Acessado em 28/04/2011.
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1 Quais são os pontos positivos e negativos do uso da internet?
2 Quais são os cuidados que devem ser observados ao utilizar a internet?

glossário
Conselhos tutelares - São órgãos municipais cuja função é zelar pelos
direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar é composto por cinco membros, eleitos pela comunidade para acompanhar as
crianças e os adolescentes e decidir em conjunto sobre qual medida de
proteção adotar em cada caso.
Estatuto da Criança e do Adolescente - É um conjunto de normas que
tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente.
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