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Estudante,

 
O tempo de escola é cheio de brincadeiras, descobertas e muito 

conhecimento. Com este livro, você vai conhecer mais o lugar onde 

mora e compreender por que a sua cidade é tão especial e rica em 

patrimônio. Ao longo dos anos, muitas pessoas passaram pelos lu-

gares que, hoje, compõem Sobral e fi zeram a história do município. 

A ação dessas pessoas também modifi cou a paisagem dos lugares, 

até que eles chegassem à aparência atual. E você acha que tudo 

isso já acabou? Claro que não. A cidade de Sobral está em constan-

te transformação. Por isso, venha construir conosco a sua cidade e 

aprender um pouco mais de História e Geografi a.

Os autores

 Agradecemos a todos que contribuíram com 

esta produção, a todos que nos proporcionaram 

informações de grande valor para a escrita deste 

livro e à população do município de Sobral, que 

esteve sempre apta a nos ajudar.





Querido aluno,

Gostaríamos de convidar a todos para realizar uma viagem 

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

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

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

após realizar tantas leituras, inevitavelmente será outra pessoa.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

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

esforços para a elaboração deste livro didático que está agora em 

suas mãos. Junto com ele segue o Guia do Aluno, um roteiro his-

tórico e cultural do seu município.

O Iphan tem como missão a preservação do patrimônio cul-

tural brasileiro. Contribuir para a ampliação e aprofundamento 

dos conhecimentos acerca do patrimônio cultural existente, bem 

como a importância de preservá-los é o objetivo do Instituto. E 

por isso, convida-o a fazer esta viagem pela história e geografi a 

de seu município.

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará espera com este 

material didático ampliar ainda mais o seu aprendizado por meio 

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

dando um passo importante para se tornar cidadão plenamente 

envolvido com sua comunidade.

Boa leitura!

Juçara Peixoto da Silva Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Superintendente do Iphan no Ceará
Secretária da Educação do Estado do Ceará





Sobral: história, geografi a e questões patrimoniais 

História é a arte de fazer narrativas críticas sobre as vidas e ações praticadas 

por pessoas, povos, cidades, países e mundos. Entre encontros e desencontros, o 

historiador busca nos mostrar como ele acredita que se deu o desenvolvimento 

dos fatos e das coisas, as mudanças, rupturas e permanências ocorridas no tem-

po. Ela é viva, buliçosa e polimorfa e, ao registrá-la, os historiadores, por mais 

que desejem construir uma visão defi nitiva, não conseguem petrifi cá-la. Líquida, 

a história pode ser apresentada em várias formas sem perder a sua essência, 

dependendo do olhar que a prescuta, das lentes culturais de quem vê, do lugar 

de onde se observa. 

Na verdade, as histórias que nos contam os historiadores são iluminações, 

luzes que são lançadas na direção do passado que, por vezes, tornam mais claros 

fatos ocorridos, até no presente. Todavia, quando iluminamos ou privilegiamos 

certos acontecimentos, fazendo ver algo que se encontrava obscuro para muitos 

olhos, por vezes, estamos ofuscando certas visões, porque a luz também eclipsa. 

Assim, se defendemos valores democráticos, temos que aceitar a existência 

de vários olhares historiográfi cos e permitir que se tenha acesso as estas várias 

possibilidades de visão. De livro em livro, lendo ou escrevendo, vamos elaboran-

do visões sobre o passado e podemos melhor entender o presente, o que nos 

permite sonhar a construção de um mundo com menos equívocos ou ações que 

sabemos foram deletérias no passado.

Por isso, quando ocupava a Superintendência Regional do Instituto do Patri-

mônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), percebendo a carência de materiais 

didáticos disponíveis para os professores das cidades históricas do Ceará, demos 

partida a esse projeto, que agora se materializa em livro.

A intenção era a elaboração de livros escolares de História e Geografi a que 

possibilitassem aos estudantes dos municípios históricos do Ceará um olhar mais 

voltado para a compreensão das questões do patrimônio cultural, artístico e na-

tural destes municípios, dando-lhes condições de melhor entender os motivos e 

a importância da conservação destes bens, ampliando a valorização e a sustenta-

bilidade dos recursos existentes nestas cidades.

Agora, no lançamento da edição dedicada a Sobral, muito me orgulha ver o 

que antes era proposta tornar-se realidade, possibilitando a milhares de sobralen-

ses uma melhoria nos níveis de educação patrimonial em nossa cidade, quando, 

por oportuna felicidade, estou ocupando o cargo de gestor do município.

Clodoveu Arruda - Prefeito de Sobral
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1
UNIDADE

    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 mudan-
ças nas atividades do cotidiano (formas de morar, de se vestir e de trabalhar, 
por exemplo) até grandes eventos que atingem muitas pessoas como guerras 
ou grandes enchentes, uma copa do mundo ou as Olimpíadas. 

Assim, a História pode contar tanto sobre a vida de um escravo ou agricul-
tor humilde que viveu anos atrás como sobre as ações dos reis, presidentes, ge-
nerais e outras autoridades. Tudo dependerá do tema, dos personagens e dos 
lugares que o historiador quiser abordar. Os historiadores são os profi ssionais 
responsáveis pelo estudo da História. Mas quem faz a história somos todos 
nós, pois, a cada dia, construímos mais uma parte dela.
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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 signifi cados sociais. Neste livro, 
faremos e contaremos um pouco da história de Sobral.

Vista aérea de Sobral
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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 re-
gistros que fornecem informação sobre o passado. Revistas, jornais, roupas, 
fotografi as, diários, cartas, monumentos, construções, desenhos, pinturas, fi l-
mes, programas de TV, dentre tantos outros, são exemplos de fontes históricas. 
Enfi m, 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 ofi ciais, 
porque foram produzidas por instituições representativas da sociedade. As mais 
comuns são os documentos produzidos por órgãos do Estado ou autorizados 
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por ele e que têm valor legal. Por exemplo: certidões de nascimento e de óbito, 
testamentos, registros de casamentos e atas de reuniões de vereadores, deputa-
dos, senadores e outros políticos. 

As fontes históricas também podem ser identifi cadas de acordo com a con-
dição de existência delas. Se são palpáveis, elas são chamadas de fontes ma-
teriais. Podem ser escritas (livros, revistas, jornais) ou imagéticas (cartazes, de-
senhos, pinturas). Também podem ser objetos (artefatos, ferramentas, móveis, 
roupas). Ou podem ser construções como prédios, casas, estradas ou açudes. 

Se elas não são palpáveis, são chamadas de fontes imateriais. É o caso das 
formas de comer, rezar, dançar, cantar, festejar, curar. 

Outra forma de conhecer o passado e a vida dos homens é a partir da orali-
dade (ou seja, do conhecimento que cada pessoa transmite pela fala). Nós co-
nhecemos 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 e sobre o tempo e o lugar em que vivem.

Você pode aprender muito sobre a cultura da sua comunidade, da sua escola 
e da sua cidade, conversando com as pessoas, principalmente as mais idosas.
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Outro tipo de fonte utilizado para conhecer as sociedades ágrafas (ou seja, 
que não conheciam a escrita) são as fontes arqueológicas. Um exemplo de fon-
te arqueológica são os objetos soterrados (machadinhas, cerâmicas e outros 
artefatos) e as pinturas rupestres (desenhos escritos em rochas).

As pinturas rupestres são registros históricos de grande valor para a humanidade
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FIqUe POR dentRO

Você sabia que as lembranças de uma 
pessoa também podem ser fonte para 
conhecer o passado e escrever a His-
tória? Com as entrevistas que são 
gravadas ou fi lmadas, os historia-
dores recolhem as informações so-
bre a vida de uma pessoa ou sobre 
um evento do qual ela participou. Esse método de conhecer o passa-
do é chamado de História Oral. 

AtIVIdAdeS

1  O que é uma fonte histórica?

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

3  Você já viu sua certidão de nascimento? Peça a sua família que lhe 
mostre o documento. Nela, localize as informações sobre o seu nasci-
mento: nome completo, data em que nasceu, nome da sua mãe e sua 
nacionalidade etc.

4  Faca uma entrevista com a pessoa mais idosa da sua família. Anote, no 
seu caderno, as recordações sobre o tempo em que ela era criança. Pergun-
te como eram as brincadeiras, como era a casa onde morava, o que mais 
comia e quais as festas de que mais se recorda.

5  Escreva uma redação sobre a história de vida do seu entrevistado e, 
depois, leia para os seus colegas.
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A contagem do tempo e a História

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

Isso ocorre porque, entre o clarear da manhã, o escurecer da noite e um 
novo amanhecer, o planeta Terra dá uma volta completa em torno do seu eixo 
em relação ao Sol. 

Esse movimento é chamado de rotação da Terra. Para nós, parece que é o 
Sol que se movimenta. Mas, na verdade, é a Terra. Para realizar esse movimen-
to, o planeta Terra leva cerca de 24 horas. As horas foram medidas criadas para 
quantifi car o tempo. Elas são fracionadas em outras medidas.

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, indi-
cando o horário aproximado em que ocorre cada ação.
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3  Descreva o que é possível fazer em uma hora, um minuto e em um se-
gundo. Compare a sua resposta com as de seus colegas.

4  Com a ajuda do seu professor e dos colegas, monte um painel com a 
disposição do sol, da lua e dos planetas do sistema solar.

A passagem do tempo

Os relógios são uma forma de marcar o tempo
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Seria impossível, por meio apenas dos sentidos humanos, perceber a pas-
sagem do tempo durante o dia com a precisão exata de horas, minutos e 
segundos. Por isso, foram inventados os relógios para marcar o tempo de 
um dia. Os mais comuns são os mecânicos, que têm ponteiros que percorrem 
uma superfície indicando as horas. Há também os digitais, que indicam as 
horas em um visor numérico.

Porém, nem sempre foi assim. No passado, era comum o uso de ampulhe-
tas e outros instrumentos artesanais. Se você ainda não sabe ler as horas no 
relógio mecânico ou no digital, peça ao seu professor para lhe ensinar.
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O planeta Terra, além de girar em torno de si, gira em torno do Sol. É o mo-
vimento de translação. Para realizar esse percurso, a Terra 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.

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.
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Verão, primavera, outono e inverno são as estações do ano. Elas indicam 
mudanças climáticas que interferem na paisagem natural e na vida das pesso-
as. Porém, nem todas são perceptíveis em Sobral. O verão é mais quente e o 
inverno, mais frio.

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

Datas comemorativas

O seu aniversário, como o de todas as outras pessoas, é comemorado porque 
é um marco da passagem de mais um ano na sua vida desde o seu nascimento.

Ou seja, ao longo do ano, existem diversas datas que marcam a passagem 
do tempo na nossa vida e também no lugar onde vivemos.

Sobral também tem uma data de aniversário, que é 5 de julho. O aniver-
sário da cidade indica que mais um ano se passou desde o momento em que 
se reconheceu sua fundação ou autonomia até os dias atuais. No caso de 
Sobral, isso ocorreu em 1773.
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Além disso, ao longo do ano, diversas datas comemorativas fazem referên-
cia a eventos de tradição religiosa cristã, como o nascimento (Natal) e morte 
(Páscoa) de Jesus Cristo. Ou podem se referir a eventos importantes na história 
política do Brasil, como a Independência (7 de setembro) ou a proclamação da 
República (15 de novembro). Normalmente, nessas datas, ocorrem feriados.

AtIVIdAdeS

1  Quantos dias tem um ano?

2  Por que ocorrem os anos bissextos?

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

4  Escreva, no seu caderno, o que ocorreu no Natal do ano passado. De-
pois, conte aos seus colegas.

5  Explique como acontece o movimento de translação da Terra.

6  Após pesquisar em livros, sites, revistas e jornais, faça um painel com ima-
gens que retratem as estações do ano na sua cidade e em outras localidades.

Fases da vida

Ao longo da vida, uma pessoa passa por diversas fases: infância, adoles-
cência, vida adulta e velhice. Os seus pais são mais velhos que você e os seus 
avós são mais velhos que os seus pais. Pessoas de idades diferentes trocam 
experiências e conhecimentos entre si. Tanto os mais jovens aprendem com 
as pessoas idosas como as pessoas mais idosas aprendem com os mais jovens.

No passado, os homens se comunicavam a partir de expressões corporais, 
pinturas e sons. Porém, há milhares de anos, desenvolveram a escrita e passaram 
a registrar suas ações e pensamentos por meio de um novo código de linguagem 
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que facilitou a comunicação entre as pessoas. Todos os registros anteriores e pos-
teriores à invenção da escrita nos contam a história da humanidade.

Para organizar a história da humanidade, é comum que se construam li-
nhas do tempo. Nelas, pode-se marcar acontecimentos ao longo dos séculos, 
décadas e anos.

As linhas do tempo tanto podem ser utilizadas para organizar as datas dos 
acontecimentos na vida de uma pessoa ou de uma família como para fazer 
referência a acontecimentos coletivos ocorridos em uma cidade ou país.

12 meses = um ano
10 anos = uma década
10 décadas = um século
10 séculos = 1000 anos = milênio

Você sabe em qual século está?

A contagem dos séculos na nossa era começou após o nascimento de Cris-
to. De lá para cá, já se passaram 21 séculos. Quando houve a abolição dos 
escravos no estado do Ceará, o ano era 1884 e o século era o XIX. Os nossos 
pais e avós nasceram no século XX.

Você e seus colegas de sala nasceram no século XXI.
Vamos aprender como podemos identifi car a que século cada ano pertence.
Para isso, basta identifi car os dois primeiros algarismos do ano e somar esse 

número mais um. O resultado da soma corresponderá ao século.
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1522 = 15 +1 = 16. Então, essa data pertence ao século XVI.

A capital do nosso estado, Fortaleza, foi fundada em 1726. Vamos saber 
que século era este.

1726 = 17 + 1 = 18. Então, o século era XVIII.

O ano da proclamação da República do Brasil foi 1889. A que século ele 
pertence? Veja só:

1889 = 18 + 1 = 19. Assim, essa data faz parte do século XIX.

A Copa do Mundo de Futebol foi realizada na África do Sul em 2010. Va-
mos 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 dos anos.

Quer ver? Confira:

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

Sobral, ontem e hoje

Ao percorrer as ruas de Sobral, você poderá encontrar muitas pistas da his-
tória do município. Nos nomes das ruas, nos prédios, nas casas, nas feiras, nas 
festas de ruas e na natureza, é possível coletar informações sobre o passado e 
o presente da sua cidade.

Observe que prédios novos se misturam com antigos. Áreas que antes eram 
desocupadas passam a ter casas, novas lojas e comércios. Enfim, a cidade é 
dinâmica e muda constantemente.
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Muita coisa mudou, como as roupas, os carros, a cor dos prédios e a arqui-
tetura das casas. Mas outras continuaram. E a história é assim, feita de mudan-
ças e de permanências.

Veja algumas fotos da cidade de Sobral ontem e hoje:

Sobral, ontem e hoje
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AtIVIdAdeS

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

2  Faça uma linha do tempo sobre a história da escola onde você estuda 
e depois monte uma exposição sobre essa história com seus colegas. Para 
construir essa linha do tempo pesquise o ano de fundação da escola, o ano 
em que a escola passou por reforma e outros fatos importantes que envol-
vem sua escola.
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 Por que estudar Geografia 

Para entendermos o lugar em que vivemos, é preciso observar todos 
os elementos que nos cercam. Por isso, os geógrafos estudam a relação 
do ser humano com a natureza e como, a partir dela, se constitui o es-
paço geográfico.

O espaço geográfico é formado tanto pela composição dos elementos 
da natureza como pelas intervenções causadas pelos homens na paisagem 
ao longo do tempo.

A Geografia estuda o espaço geográfico nas suas mais variadas formas.
A Geografia Física se concentra nas formações naturais que compõem a 

paisagem, como os tipos de solo, relevo, hidrografia, clima etc. A Geografia 
Humana prioriza o estudo das relações dos homens entre si e com a natu-
reza no espaço em que vivem. Ou seja, as formas de trabalho, moradia, as 
atividades econômicas, políticas e culturais existentes na sociedade etc.

Neste livro, você irá aprender sobre os dois conteúdos de Geografia. 
Percorrerá vários caminhos do espaço geográfico de Sobral e compreen-
derá o que as pessoas fazem no dia a dia e as mudanças que ocorreram 
desde os primeiros habitantes até hoje. Além disso, entenderá sobre rele-
vo, clima, vegetação, solo e hidrografia do município.

Paisagem rural e paisagem urbana do município
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AtIVIdAdeS

1  Observe o lugar onde você mora. Descreva o que você vê na paisagem 
(prédios, árvores, rios etc).

2  Na localidade em que você mora, existem mais elementos da paisagem 
natural ou construídos pelo homem?

3  O que você entende por Geografi a?

Onde está Sobral

SOBRAL - CE

O município de Sobral está localizado no noroeste do estado do Ceará e é 
a segunda cidade em desenvolvimento econômico. Sua região metropolitana 
só é menor que a da capital, Fortaleza, e a de Juazeiro do Norte.

Sobral localiza-se a aproximadamente 250 quilômetros de distância da ca-
pital do estado e a principal via de acesso é a BR-222. A área aproximada do 
município é de 2.122,98 km² e faz limite com os municípios de Miraíma, San-
tana do Acaraú, Massapê, Meruoca, Alcântaras, Cariré, Groaíras, Forquilha, 
Santa Quitéria, Canindé, Irauçuba, Coreaú e Mucambo. Veja o mapa:
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O mapa nos ajuda a localizarmos qualquer ponto no globo terrestre. O mapa 
é uma representação reduzida de qualquer lugar, como o planeta Terra, um país, 
um estado, um município ou, mesmo, um caminho de um lugar para outro. 

Nos mapas, existem informações sobre os lugares. Assim, eles são impor-
tantes para as escolas, o poder público, as agências de turismo e para qualquer 
pessoa que queira se localizar melhor.

No estudo da Geografia, eles são muito úteis e vão ajudar você a conhecer 
melhor o município em que vive. O conjunto das técnicas e das artes desenvol-
vidas para construir um mapa é chamado de cartografia. Ela surgiu há muito 
tempo, servindo de referência aos navegantes que precisavam de informações 
para chegar ao destino.

Observe o mapa do nosso estado, Ceará. São 184 municípios no total. As 
linhas que separam cada município no mapa são chamadas de limites.
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Leitura e interpretação dos mapas

Cada mapa apresenta diversas informações. Para diferenciar todas elas, fo-
ram criados símbolos gráfi cos como fi guras, desenhos, cores, números, pontos 
ou linhas, que representam melhor os elementos reais. Os estudiosos da carto-
grafi a criaram esses símbolos porque não podemos desenhar os locais exata-
mente como eles são na realidade. Geralmente, os objetos são representados 
como se fossem vistos de cima. Existem diversas formas de representarmos os 
espaços utilizando a cartografi a. Vejamos:

Globo: é a representação do pla-
neta Terra em uma superfície de 
formato esférico.

Mapa: mostra aspectos geográfi cos, natu-
rais e artifi ciais, e pode representar um local 
ou um caminho para determinada área.

Carta: é a orientação para alguma 
região; é dividida em linhas verti-
cais e horizontais, que são chama-
das de paralelos e meridianos.

Planta: é uma espécie de carta, mas 
apresenta uma área bem menor; por 
isso, o número de detalhes é maior.

Devemos observar os elementos que os mapas trazem. O título explica o 
que será mostrado. A legenda indica o signifi cado dos símbolos usados no 
mapa, como as linhas, os pontos e as cores. Normalmente, a legenda é coloca-
da na parte de baixo do mapa. A fonte, localizada na parte inferior do mapa, 
informa de onde vêm as informações representadas ali. 
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Os pontos de orientação são elementos que também nos ajudam a enten-
der melhor o mapa. Colocados, em geral, na parte superior do mapa, são eles: 
norte, sul, leste e oeste. São chamados de pontos cardeais. Eles costumam ser 
abreviados com a primeira letra de cada um em maiúscula. Veja: norte (N), sul 
(S), leste (L) e oeste (O). Os pontos cardeais indicam as direções principais dos 
lugares e foram criados a partir da observação do movimento do Sol.

O leste é também conhecido como nascente, já que mostra a direção em 
que o Sol surge de manhã. O oeste, que recebe o nome de poente, indica a 
direção em que o Sol se põe no fi m da tarde. A partir dessas duas referências, 
são marcados o norte e o sul.

Os pontos cardeais não são sufi cientes para nos orientarmos sobre a su-
perfície 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).

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

N

NN
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Escala

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

Observe uma fotografi a sua. Compare com 
o seu tamanho real. Você é bem maior do que 
na foto, não é mesmo? A escala é utilizada 
para reduzir as medidas dos lugares e indica 
quantas vezes uma área foi reduzida para que 
pudesse caber em uma folha de papel.

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 su-
perfície da Terra. Assim, 2 centímetros equi-
valem a 186 quilômetros. E 3 centímetros correspondem a 279 quilômetros. 
Não é interessante?

AtIVIdAdeS

1  Você se lembra de quando precisou usar um mapa? Conte para
a sua turma.

2  Alguma vez você já desenhou algum mapa? 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? 

4  No mapa do estado do Ceará, encontre o município de Sobral e veja 
quais municípios estão próximos dele. Identifi que também aqueles que estão 
mais distantes de Sobral. Quais são os municípios banhados pelo oceano?
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FIqUe POR dentRO

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

A bússola e o GPS são equipamentos usados para orientação
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AtIVIdAdeS

1  Quais são os pontos cardeais e colaterais?

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

3  Pesquise, em um jornal ou em outros livros, mapas de outros estados 
brasileiros ou países. Identifi que o título, a legenda e a escala.
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4  Construa um mapa, mostrando o caminho da escola até sua casa. Colo-
que 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.

Ampulheta - Instrumento que serve para medir o tempo, com a ajuda 
da areia que escorre de um recipiente para o outro.
Arqueologia - Ciência que estuda os vestígios materiais dos homens.
Cartografia - Ciência voltada para a confecção de mapas.
Eixo - Reta real ou imaginária que atravessa o centro da Terra, em torno 
da qual o planeta gira.
Escravo - Alguém que é privado da liberdade e que pertence a um dono.
Pinturas rupestres - Representações encontradas em rochas, ilustrando 
o modo de vida dos seres humanos que habitaram uma região específica 
há milhares de anos.
Sociedade - Conjunto de pessoas que vivem em um determinado perí-
odo de tempo e lugar, seguindo normas comuns.
Soterrados - Cobertos de terra, areia, escombros.
Vestígio - Sinal deixado por pessoas ou animais nos lugares por onde 
passam. Rastro, pegada, indício.

GlOSSÁRIO
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UNIDADE

   terra e trabalho

 Primeiros habitantes

O município de Sobral está localizado no Vale do Acaraú. A região tem esse 
nome porque é banhada pelo extenso rio Acaraú (aproximadamente 320 km) 
e seus afl uentes Jaibaras, Jatobá, Coreaú, Aracatiaçu, Aracatimirim e Macacos.  

Acaraú é um nome de origem tupi, pois se origina da síntese das 
palavras"Acará" (garça) e "Hu" (água), signifi cando “rio das garças”. O tupi 
era uma das várias línguas faladas pelos povos indígenas que habitam o Brasil 
há muitos séculos. Esses povos se organizavam diferente de nós, pois não for-
mavam uma única sociedade ou um único reino, estado, país. 

No Ceará, os principais grupos indígenas se distribuíam, sem fronteiras 
muito defi nidas, dessa maneira:
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Lugar Grupos indígenas

Litoral Tremembé, anacé, potiguara e paiacu.

Ibiapaba Tabajara e areriú.

Sertão Central Canindé e quixelô, inhamuns e crateús

Alto do rio Jaguaribe e do rio Salgado Icó, jucá e jenipapo

Cariri Cariri

 Os diversos povos indígenas que habitavam o Ceará tinham hábitos, 
crenças e línguas distintas. Apesar disso, podemos identifi car algumas ca-
racterísticas comuns ao seu modo de viver. 

Eles não se dividiam de forma hierárquica e não havia um rei ou um único 
chefe. O sentido de propriedade privada era desconhecido por eles; por isso, 
não acumulavam bens e partilhavam alimentos e utensílios. 

Os indígenas não construíam cidades e viviam em pequenas aldeias. As suas 
habitações eram feitas de estacas de madeira, cobertas com folhas de árvores 
(como as da palmeira). Dentro das habitações não havia cômodos ou móveis, 
apenas redes e potes para o preparo e a armazenagem de alimentos e bebidas.
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Para conseguir alimentos, os indígenas exerciam atividades como a caça, a 
pesca e a coleta de ervas, raízes, frutas e hortaliças. A agricultura também era 
praticada, mas pouco desenvolvida. Alguns grupos costumavam se deslocar de 
um lugar a outro em busca de alimentos, não se fi xando a um único ponto. Por 
vezes, grupos rivais guerreavam pelo desejo de ocupar um mesmo lugar que 
fosse rico em recursos naturais.

Os areriús regularmente desciam a Serra da Meruoca, onde habitavam, 
em busca de caça e mel. Os tremembés, embora também percorressem as 
margens do rio Acaraú para fazer coletas de alimentos, tinham preferên-
cia por habitar a zona mais litorânea. A oferta de peixes, lagoas sazonais e 
manguezais ricos em ostras, caranguejos e outros crustáceos lhes garantia a 
subsistência alimentar.

FIqUe POR dentRO

Mesmo sendo povos tão diferentes, os indígenas foram divididos em dois 
grupos linguísticos pelos que colonizaram o Brasil:

Tupi - Formado pelo conjunto de tribos que habitava o litoral.
Tapuia - Formado pelos indígenas que habitavam os sertões.

AtIVIdAdeS

1  Pesquise a origem e o signifi cado do nome dos rios Coreaú, Aracatiaçu 
e Aracatimirim. 

2  Existem várias palavras do nosso vocabulário de origem indígena. Cite 
algumas delas. 

3  Junto com seus colegas, pesquise e monte uma exposição sobre os mo-
dos de vida indígena. 
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A chegada dos portugueses

No século XV, portugueses e espanhóis iniciaram grandes navegações em 
busca de novas rotas comerciais, terras e riquezas. Durante essas buscas, eles 
conheceram novos territórios. Várias expedições marítimas foram realizadas 
pelos europeus para o continente africano, asiático e americano. O continente 
americano só fi cou conhecido a partir de 1492, quando o navegador Cristovão 
Colombo anunciou sua “descoberta”.

Em 22 de abril de 1500, uma expedição portuguesa comandada por Pedro 
Álvares Cabral chegou às terras que hoje se chamam Brasil. Após três décadas 
da sua chegada, os portugueses resolveram colonizar o território brasileiro. 
Colonizar signifi cava ocupar e explorar economicamente a nova terra, que ga-
rantia lucros e posse.
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A pintura representa a chegada dos portugueses ao Brasil. Do artista Oscar Pereira, 1922
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Portugal levou mais de 30 anos para iniciar a colonização do Brasil, pois so-
mente em 1534, dividiu o território brasileiro em 15 unidades administrativas 
chamadas de "capitanias hereditárias". Elas eram cedidas pelo rei de Portugal 
aos "donatários". Os donatários eram as pessoas responsáveis por defender e 
explorar economicamente os lotes de terra que lhes eram concedidos.

A divisão em capitanias ocorreu porque o Brasil tem uma enorme extensão 
territorial e o reino de Portugal não tinha recursos suficientes para explorar e 
defender a colônia brasileira da ameaça de outros estrangeiros (principalmente 
franceses e holandeses), que também procuravam terras.

Os donatários deveriam aventurar-se em terras distantes para buscar ouro e 
outros metais preciosos ou desenvolver uma atividade econômica lucrativa. Os ris-
cos financeiros e de segurança eram tantos que alguns donatários sequer vieram 
tomar posse de sua capitania. Foi o caso de Antônio Cardoso de Barros, o primei-
ro donatário do Ceará, que na época se chamava Siará Grande. Outras capitanias 
como Pernambuco, Bahia e São Vicente, foram mais rapidamente ocupadas e, 
logo, se desenvolveram com o cultivo da cana-de-açúcar. 
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AtIVIdAdeS

1  Por que os europeus iniciaram as grandes navegações no século XV? 
Pesquise sobre a expansão comercial e marítima europeia.

2  Por que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias?

3  Pesquise e apresente as causas da colonização do Ceará ser considerada 
tardia em relação a outras capitanias, como Pernambuco e Bahia.
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Resistência indígena

A resistência dos indígenas à presença de estrangeiros em suas terras foi 
uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos que tentaram colonizar o Sia-
rá Grande. Apenas em 1611, mais de 100 anos após a chegada dos portugue-
ses no Brasil, Martim Soares Moreno conseguiu construir o primeiro forte em 
terras cearenses. Leia o documento:

“Em apenas um confronto com as tropas governamentais foram mortos 400 
indígenas, sem levar em conta muitos outros que foram conduzidos para os 
seus redutos, na Serra da Meruoca, gravemente doentes”.

Fonte: Texto adaptado do relatório do governador Bento Correia Figueirêdo (1677 a 1681).

O processo de ocupação das terras gerou muitas guerras entre colonizadores 
e indígenas. Apesar de serem guerreiros e mais numerosos, os indígenas não 
possuíam arma de fogo  – o que lhes dava desvantagem no confronto. Para não 
serem mortos nos combates ou serem vítimas das doenças trazidas pelos coloni-
zadores, alguns povos indígenas fugiram para lugares isolados, como as serras, e 
resistiram ao máximo à colonização. No início do século XVII, somente na Serra 
da Ibiapaba, habitavam mais de 60 mil índios distribuídos em 70 aldeias.

Índios pitaguaris, no Ceará, em um dos rituais da cultura indígena

D
ár

io
 G

ab
rie

l /
 B

an
co

 d
e 

D
ad

os
 O

 P
O

V
O

As mortes e a perda de suas terras não foram as únicas violências sofridas 
pelos povos indígenas nos primeiros anos da colônia. Muitos foram escravizados; 
ou seja, obrigados a trabalhar para os colonizadores. Porém, a principal estratégia 
de dominação adotada pelos portugueses foi a catequização nos aldeamentos.
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Os aldeamentos eram organizados por padres missionários jesuítas, que 
vieram para o Brasil auxiliar na colonização. Os padres ensinavam aos indíge-
nas a língua portuguesa, a religião católica e novos hábitos (usar roupas, casar 
etc). Em troca, os indígenas trabalhavam para manter os aldeamentos e não 
podiam ser escravizados pelos colonos. 

A ida dos indígenas para os aldeamentos provocou mudanças profundas 
no modo de vida deles. No entanto, parte da sua cultura sobreviveu à violen-
ta repressão e muitas das suas crenças, costumes, hábitos e tradições fazem 
parte do nosso cotidiano. Você mesmo possui influências da cultura indígena, 
pois, certamente, já dormiu de rede, comeu tapioca, jogou peteca ou mesmo 
tomou chá para ficar bom de alguma doença. 

FIqUe POR dentRO

Os primeiros anos da colonização do Siará Grande foram romance-
ados pelo escritor cearense José de Alencar na obra Iracema. Escrito no 
ano de 1865, o livro narra o encontro entre o conquistador português 
Martim Soares Moreno e a índia Iracema, da tribo dos tabajaras. Do 
amor entre os dois, nasce Moacir, o primeiro cearense. A história é um 
dos clássicos da literatura brasileira. 

Quadro Iracema, de José Maria de Medeiros
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AtIVIdAdeS

1  Por que os portugueses vieram para o Brasil?

2  Cite as estratégias de dominação utilizadas pelos portugueses para con-
quistar os territórios indígenas.

Ocupação e povoamento

Os primeiros colonos que chegaram ao Ceará vieram, principalmente, 

das capitanias de Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. Como você já 

sabe, as duas primeiras foram as que mais se desenvolveram no Norte (hoje 

Nordeste) da colônia brasileira. As lavouras da cana-de-açúcar ocupavam 

grandes extensões (latifúndios) de terra nessas capitanias e, em algumas 

regiões, era proibido desenvolver outras atividades que pudessem rivalizar 

com a economia açucareira. A criação de gado (pecuária) era uma das ati-

vidades proibidas, pois os rebanhos também necessitam de grandes exten-

sões de terra para pastar.  

O solo do Ceará, muito árido, não era propício ao plantio da cana-de-

açúcar e, por isso, vieram para a capitania muitos pecuaristas que deseja-

vam conseguir terras para montar suas fazendas de criar. Eles seguiam o 

curso dos rios do litoral em direção ao sertão.

A passagem dos pecuaristas criou duas correntes de penetração e po-

voamento do sertão cearense: a do “sertão de fora” (do Pernambuco ao 

Maranhão) e a do “sertão de dentro” (da Bahia até o sul do Maranhão).  

No Ceará, o curso dos rios Jaguaribe e Acaraú foram as vias de interio-

rização da colonização mais utilizadas. A atividade pecuarista no Vale do 

Acaraú tem início em 1697.
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A coroa portuguesa distribuía sesmarias (terrenos que mediam, em média, 
18 quilômetros de extensão por 13 quilômetros de largura) para os criadores 
de gado que se estabeleciam e requeriam o direito de posse e de exploração 
da terra. Além do proprietário, trabalhadores se fixavam nas fazendas de criar. 

A implantação da fazenda São José, no atual distrito sobralense de Pa-
triarca, foi o primeiro núcleo de povoação de toda a região norte da capi-
tania do Ceará.
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No correr do século XVIII, foram se instalando várias outras fazendas. Nelas, 
além dos currais dos animais e da casa do proprietário, eram erguidas capelas 
e igrejas que se tornavam pontos de convergência dos que moravam próximo 
ou estavam de passagem e, assim, se formavam os povoados. 

A população do Vale do Acaraú seguiu crescendo e, em 1722, tornou-se 
uma freguesia e passou a ter um pároco (padre) fi xo. Durante o período colo-
nial, a Igreja Católica assumia importantes funções administrativas. Era a insti-
tuição, por exemplo, que registrava os nascimentos e óbitos da comunidade.  

Até 1742, a sede da freguesia fi cava na capela da fazenda São José, quan-
do é transferida por indicação do visitador geral, padre Lino Correia, para a 
fazenda Caiçara, local onde vai se construir a atual cidade de Sobral.

A justifi cativa para a transferência da sede da freguesia da fazenda São 
José para Caiçara era porque o local tornou-se ponto de encontro para 
vaqueiros e comboieiros de charque, peles e comerciantes que ofereciam 
produtos de outras regiões. 

Para que se cumprisse a transferência de sede, o capitão Antônio Rodrigues 
Magalhães, proprietário da fazenda Caiçara, doou 100 braças de terra para a 
construção de uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. 
A construção da capela teve início em 1746, sob a direção do padre Antônio 
Carvalho de Albuquerque.

Poucos anos após a sua construção, a capela de Nossa Senhora da Con-
ceição foi demolida, provavelmente, por razões de segurança. Em 1778, uma 
nova igreja foi construída ao lado do terreno da antiga capela e hoje é a cate-
dral de Sobral. A construção dela se encerrou em 1783. 

AtIVIdAdeS

1  Explique como se deu a ocupação da capitania do Siará Grande. 

2  Quais os principais rios que serviram de caminho para os criadores de 
gado no Ceará?

3  A Igreja Católica tinha um papel importante na administração colonial? 
Justifi que sua resposta. 
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De vila à cidade: nasce Sobral

A carne do gado cearense abastecia outras capitanias da colônia e essa 

venda gerava um bom lucro aos criadores. Porém, nos primeiros anos da 

instalação das fazendas de criar, a localização distante das terras tornou-se 

um obstáculo ao desenvolvimento da economia pecuarista. O gado precisa-

va ser tangido por quilômetros até o local de venda e muitos animais aca-

bavam morrendo, fugindo ou emagrecendo durante o percurso, causando 

prejuízos aos criadores.

O problema só foi amenizado quando se descobriu que o uso do sal, um 

conservante natural, impedia que a carne do animal abatido se estragasse 

rapidamente. Inventou-se a técnica do charque, que levou ao aumento dos 

lucros com a criação de gado no Ceará.

Da fazenda Caiçara, saíam os animais para o abate nas oficinas de charque 

do litoral oeste, que ficavam nos atuais municípios de Granja e Camocim. Lá 

a carne era salgada e exportada. Cerca de 900 carros-de-boi trafegavam con-

tinuamente nesse percurso, nos meses de verão, tornando a Fazenda Caiçara 

um ponto estratégico de convergência. Em meados do século XVIII, Caiçara já 

se constituía em um núcleo habitacional considerável. Quando um povoado 
desenvolvia-se e tornava-se populoso, era elevado à categoria de vila. 

A Catedral de Sobral foi inaugurada em 1783
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Em 5 de julho de 1773, refletindo o interesse da coroa portuguesa em di-

minuir o banditismo e a criminalidade (provocada pelo aumento populacional) 

e conter a influência política da igreja, é criada a Vila Distinta e Real de Sobral.

A mudança de denominação atendia a uma orientação do governo cen-

tral para o uso de nomes tipicamente portugueses na criação de novas vilas.

Provavelmente, a escolha do nome Sobral se deveu ao fato de o ouvidor-
mor (autoridade que nomeou a vila), Carneiro de Sá, ser natural de um distrito 
de igual denominação, na freguesia de Viseu, em Portugal. A vila passou a 
contar com uma Câmara e adquiriu uma relativa autonomia administrativa.

A Câmara reunia todas as funções para administrar a vila. Havia ali juízes or-
dinários, vereadores, procurador (advogado e defensor dos colonos), almotacés 
(controlador dos pesos e medidas no comércio), escrivão, tesoureiro e outros 
funcionários públicos. Com o desenvolvimento da economia e da política local, 
as famílias mais ricas da região começam a construir casas na vila de Sobral. 
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Enquanto a vila de Sobral se desenvolve, muitas mudanças ocorrem no 
Brasil durante as primeiras décadas do século XIX. As mais importantes são 
a transferência da corte portuguesa para o Brasil (1808) e a proclamação da 
independência do Brasil por dom Pedro I (1822). 

A mudança de estado do Brasil de colônia para império provocou muitas 
alterações na administração da vila.

Em 12 de janeiro de 1841, a vila de Sobral é elevada à condição de cidade, 
como título de Fidelíssima Cidade Januária do Acaraú. No ano seguinte, por 
decreto imperial, o nome Sobral foi restituído.

Em meados do século XIX, a cidade de Sobral já era o centro de poder do 
Vale do Acaraú. Nela encontrávamos constituídos órgãos e entidades do setor 
público, privado, político e religioso. Era um centro comercial que polarizava 
toda a produção da região norte da província. Destacavam-se os armazéns de 
tecidos, secos e molhados.

AtIVIdAdeS

1  Por que a descoberta da técnica do charque desenvolveu a economia 
pecuarista cearense?

2  Qual era a função da Câmara na Vila de Sobral?

3  Pesquise sobre os seguintes eventos:
a. Vinda da família real para o Brasil (1808)

b. A independência do Brasil (1822)

O mundo do trabalho: as diferenças entre 
europeus e indígenas

O trabalho pode ser entendido como o esforço, intelectual ou físico, de-
senvolvido por uma pessoa.

Antes da chegada dos colonizadores europeus, os indígenas só realiza-
vam atividades qualifi cadas como trabalho quando precisavam atender às 
suas necessidades imediatas (alimentar-se, fabricar um utensílio) ou do grupo 
(levantar uma moradia).  
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Para os europeus, o trabalho precisava ser constante e disciplinado, pois 
tinha de gerar lucros. Portanto, todos os trabalhadores deviam cumprir tarefas 
independente da sua necessidade pessoal. Eles não consideravam que realizar 
tarefas pessoais ou artesanais de forma ocasional fosse trabalho e, por isso, 
desvalorizaram o modo como o indígena vivia e conseguia a sua sobrevivência.

Outra diferença entre europeus e indígenas era a hierarquização social. Os 
europeus se dividiam entre nobres e súditos. Ou seja, havia um grupo menor e 
mais rico que usufruía de privilégios que a maioria não tinha acesso. 

Os que tinham títulos de nobreza ocupavam atividades consideradas mais 
importantes e de liderança. Essas pessoas, normalmente, tinham acesso a uma 
melhor educação e assumiam cargos de chefi a nas forças armadas, nas insti-
tuições públicas ou exerciam profi ssões mais qualifi cadas como a de médico, 
advogado, professor etc. Os mais pobres e sem muita instrução assumiam os 
trabalhos braçais (aqueles que exigem mais esforço físico) e eram, na maioria, 
sapateiros, ferreiros, padeiros, carpinteiros, marinheiros, agricultores etc.

AtIVIdAdeS

1  Quais as diferenças entre o modo de o indígena e de o europeu defi nirem
trabalho?

2  Todos exerciam as mesmas funções na cultura europeia do trabalho? 
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Relações de trabalho na colônia

Escambo

A primeira transação comercial entre europeus e indígenas foi o escambo, 
que consistia na troca de matéria-prima (madeira, animais exóticos etc) por 
pequenos objetos (facas, espelhos etc). Os indígenas trabalhavam recolhendo 
e transportando a matéria-prima para os navios aportados na costa. Os euro-
peus recompensavam (pagavam) com objetos que os indígenas não conhe-
ciam ou sabiam produzir. 

Os indígenas que eram aldeados pelos padres jesuítas passavam a ter uma 
rotina de trabalho e aprendiam muitos ofícios como o de pedreiro, alfaiate etc. 
Além disso, eles realizavam outros trabalhos na agricultura e na pecuária. Os 
lucros gerados pelo trabalho indígena serviam para manter a aldeia e financiar 
as missões religiosas. 

Trabalho escravo

A pintura representa diferentes nações africanas, do artista Debret, século XIX

O trabalho escravo é aquele em que o trabalhador não tem liberdade de 
decidir sobre a sua condição e não recebe remuneração pela atividade que 
exerce. O trabalhador escravo era uma mercadoria, que podia ser vendida, 
trocada ou alugada pelo dono e, por isso, tinha alto valor comercial.

Além dos indígenas, povos africanos foram utilizados como mão de obra 
na economia colonial. O tráfico de africanos era feito por comerciantes eu-
ropeus que os traziam como escravos em navios da África até o Brasil. Esses 
navios eram chamados de negreiros ou tumbeiros.
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O Brasil comprou milhões de escravos no período colonial. A mão de obra 
dos negros foi explorada, principalmente, nas grandes plantações de cana-de-
açúcar, em Pernambuco e na Bahia e, depois, na extração de minérios e nas 
plantações de café do Sudeste do Brasil.

No Ceará, alguns fazendeiros compraram escravos também, apesar do flu-
xo de escravos africanos em terras cearenses nunca ter sido tão intenso quanto 
foi em outras capitanias, pois a pecuária, principal atividade econômica local, 
além de não ser tão rentável, dificultava o controle dos escravos pelo proprie-
tário. De todo modo, algumas famílias mais ricas possuíam escravos.

Eles faziam diversos trabalhos no campo, no interior das casas (escravos 
domésticos) e prestavam serviços urbanos.

As condições de vida dos escravos eram muito difíceis, pois, além de re-
alizarem trabalhos forçados, eles não possuíam o direito de ir e vir e tinham 
apenas uma folga semanal. Por vezes, sofriam castigos físicos quando desobe-
deciam às ordens do seu senhor. Em geral, eles vivam nas senzalas e recebiam 
apenas alimentação e vestuário de pouca qualidade. 

Assim como os indígenas, muitos escravos resistiram à dominação. Eles 
organizavam revoltas, fugas e chegaram a formar quilombos. Os quilombos 
eram locais distantes onde os escravos fugidos se reuniam para formar uma 
comunidade e se proteger dos capitães do mato, que eram encarregados 
de capturar escravos fugidos em troca de 
recompensa. Nos quilombos, os escravos 
viviam em liberdade.

Além disso, os escravos buscaram resistir 
à escravidão comprando a sua alforria, parti-
cipando de movimentos contra a escravidão 
e formando irmandades religiosas.

A alforria era um documento que ga-
rantia liberdade ao escravo. Algumas eram 
dadas pelo proprietário aos seus escravos 
como recompensa à sua dedicação e servi-
ços prestados. Porém, isso era raríssimo. A 
maioria dos escravos conseguia a alforria 
comprando o documento. Escravos fazem o calçamento de rua; 

obra do artista Debret
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Os escravos eram uma mercadoria muito cara e nem todos podiam com-
prá-los ou mantê-los. Por isso, alguns proprietários alugavam seus escravos a 
terceiros e dividiam o valor do aluguel entre ele e o escravo. Alguns escravos 
também conseguiam dinheiro fabricando e vendendo produtos como quitutes 
(comidas), móveis etc, ou realizando trabalhos mais especializados como o de 
ferreiro, alfaiate, barbeiro, entre outros, nas suas horas vagas. Quando acu-
mulavam uma quantia considerável, os escravos propunham a compra de sua 
alforria ao dono. 

As irmandades religiosas eram formadas por fiéis que se reuniam para 
cultuar um santo católico, praticar a caridade e se ajudar mutuamente. Ge-
ralmente, havia a cobrança de uma mensalidade e o dinheiro arrecadado 
era utilizado para auxiliar os próprios participantes. O dinheiro conseguido 
nas irmandades fundadas por negros, normalmente, era usado para com-
prar a alforria dos seus membros. 

Em Sobral, havia cinco irmandades formadas por escravos. A mais impor-
tante delas era a irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretinhos, fun-
dada em 1760. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada no centro 
da cidade, era a sua sede.

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretinhos, construída pelos escravos
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O movimento abolicionista, que propunha a libertação dos escravos, se for-
taleceu no Brasil a partir da década de 1870. No entanto, desde 1850, quando 
foi proibido oficialmente o tráfico negreiro, o comércio escravista entrou em 
declínio. Após anos de luta, a Lei Áurea, que acabou com a escravidão, foi as-
sinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel.

Na província do Ceará, as campanhas contra a escravidão foram muito in-
tensas e reuniam inúmeras pessoas, especialmente intelectuais. Hoje o Ceará é 
conhecido como “Terra da Luz”, porque aboliu a escravidão quatro anos antes 
(1884) da assinatura da Lei Áurea nacional. A Vila do Acarape, atual município 
de Redenção, foi a primeira cidade do Brasil a alforriar todos os escravos, no 
dia 1º de janeiro de 1883.

Trabalho livre

A criação de bovinos não exigia muito investimento para a instalação das 
fazendas se comparada com a atividade agrícola da cana-de-açúcar. O número 
de trabalhadores necessários também era reduzido. Diferentemente das la-
vouras de cana, a mão de obra livre foi a mais utilizada nas fazendas de criar. 
Os trabalhadores eram, principalmente, os mestiços (filhos do cruzamento de 
índios e brancos; negros e índios; brancos e negros).  

Nesse período, o uso de moeda era muito pequeno e raramente se pagava 
salários em dinheiro aos trabalhadores. A remuneração, quase sempre, era fei-
ta em produtos. Em Sobral, por exemplo, mesmo trabalhos mais qualificados 
como o de professor era pago, anualmente, com alqueires de farinha.

Um trabalho que se destaca nesse período é o do vaqueiro, que, além 
de tanger e cuidar da boiada, era uma espécie de gerente dos currais e fa-
zendas de criar. O seu pagamento era feito pelo sistema de quarteação (um 
de cada quatro bezerros nascidos era seu).

No início da colonização, o proprietário das terras não fixava moradia 
nas fazendas e o vaqueiro assumia a gerência do negócio. Basicamente, o 
seu trabalho consistia em vigiar o gado, marcá-lo com ferro quente (para 
identificar o proprietário na pele do animal) e conduzir a boiada para o aba-
te. Quando o vaqueiro encontrava um animal perdido no pasto, resgatava e 
cuidava até o dia da feira (reunião de vaqueiros de determinada localidade), 
quando o entregava ao seu dono.
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Os vaqueiros, em virtude dos constantes deslocamentos, aceitavam mo-
rar em casas praticamente improvisadas, autênticas palhoças. Eles montavam 
cavalos e usavam gibão, uma espécie de casaco de couro que o protegia da 
vegetação seca e espinhosa da caatinga.

Até hoje, o trabalho de vaqueiro existe em muitas fazendas do Ceará. Po-
rém, modifi cações podem ser percebidas na roupa, nos meios de pagamento e 
na vigilância do gado. Em algumas fazendas, é possível encontrar trabalhado-
res que trocaram os cavalos por motocicletas na hora de tanger o gado. 

Uma das funções do vaqueiro é cuidar do rebanho de gado
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A agricultura era pouco desenvolvida nas fazendas do Ceará, porque o mer-
cado para esses produtos era pequeno. A atividade servia, principalmente, para a 
subsistência das famílias. Trabalhadores agregados, pessoas que mantinham rela-
ção de compadrio com os proprietários, plantavam e colhiam junto com familiares.
Para fazer uso da terra, dividiam parte do que era produzido com o proprietário. 

Os trabalhadores garantiam a sua sobrevivência trocando o que produziam 
nas feiras livres.

AtIVIdAdeS

1  Explique a prática do escambo nos primeiros anos da colônia.

2  Como os escravos resistiram à escravidão?

3  Qual é a diferença entre trabalho escravo e trabalho livre?
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4  Leia o trecho da poesia de Patativa do Assaré sobre a atividade do vaqueiro.

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

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

Se arguém me vê trabaiando,
A bezerrama curando,
Dá pra 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

O vaqueiro (Patativa do Assaré)

5  O vaqueiro de Patativa do Assaré está feliz com o trabalho?

6  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.

7  Pesquise, com a ajuda de livros, revistas, jornais e relatos de familiares ou
vizinhos, como era e como é o trabalho da pecuária onde você mora.

O “ouro branco” e o comércio

No fim do século XVIII, ocorre uma mudança na economia do Ceará, com o 
início do plantio do algodão. A planta nativa já era conhecida pelos indígenas 
e fazia parte da agricultura de subsistência de muitas fazendas. O algodão era 
utilizado na fabricação de tecidos rústicos e o seu plantio foi incentivado no 
estado colonial e imperial. 

Depois da vinda da família real para o Brasil, os portos brasileiros são libera-
dos para comercializar com outros países (1808). Antes disso, os produtos bra-
sileiros só podiam ser vendidos diretamente para Portugal. Com a abertura co-
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mercial, produtores de algodão do Ceará começam a exportar algodão para a 
Inglaterra. O comércio era lucrativo e o algodão tornou-se um “ouro branco”. 
Interessados nos ganhos, muitos pequenos e médios agricultores passaram a 
plantar algodão, inclusive, nas serras de Uruburetama e da Meruoca que, na 
época, faziam parte da vila de Sobral.

Trabalhadores na plantação de algodão
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Os pecuaristas também se interessaram pelo negócio e cederam suas ter-
ras para a produção do algodão. Eles ficavam com parte da produção e os 
agricultores com outra. Além disso, a rama algodoeira passou a ser usada na 
alimentação do gado.

O desenvolvimento econômico ocorrido com a atividade pecuarista e algo-
doeira possibilitou que Sobral, nas últimas décadas do século XVIII, se tornasse 
um importante centro comercial e novas atividades surgiram. Uma delas foi o 
crescimento da produção artesanal de utensílios feitos de couro, algodão, pa-
lha, madeira, barro, entre outros materiais para consumo próprio e para venda. 
Quem levava bois ou carne para outros centros trazia mercadorias (tecidos e 
objetos para casa) desses locais para vender ou trocar em Sobral.

A comercialização ou troca de produtos ocorria, principalmente, nas feiras 
livres. Nelas, havia louça de cozinha, facas, fumo, cereais, frutas, carne salga-
da, doces, rapaduras, farinhas e broas, bolos e garapas. Também era possível 
comprar aves, animais e carne verde, chitas, algodãozinho, brins e águas de 
cheiro. Havia o mercador ambulante, vindo de Recife e Olinda, que oferecia 
ferramentas, sal, alguns tecidos e armas de fogo.
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Com o tempo, passou a existir a necessidade de se construir residências, 
prédios públicos, casas de farinha, moendas e engenhos. Nessas construções, 
eram empregados pedreiros, carpinteiros, marceneiros, ferreiros etc. As cons-
truções estimulavam a produção de tijolos e outros materiais. Isso tudo fomen-
tou a economia local e atraiu trabalhadores e moradores para região.

Na primeira metade do século XIX, a vila de Sobral possuía várias lojas de 
tecidos, secos e molhados. O centro comercial da cidade reúne toda a produ-
ção da região norte do Ceará, indo até o Piauí.

AtIVIdAdeS

1  Qual é a relação entre a abertura dos portos e o aumento da produção 
de algodão no Ceará?

2  Por que Sobral se tornou um importante centro comercial no fi m do sé-
culo XVIII?

Os recursos da natureza 
e a exploração pelos seres humanos

A natureza garante a vida de todos os seres vivos no planeta Terra. Além 
de fazer parte dela, os homens retiram da natureza tudo o que precisam para 
sua sobrevivência.

Do solo, os seres humanos retiram seus alimentos e a matéria-prima para 
fabricação de diversos utensílios. Da fauna, os seres humanos extraem alimen-
to e força de trabalho. Da fl ora, além de alimento, obtêm oxigênio e substân-
cias para a fabricação de remédios, por exemplo. Dos rios e mares, os seres 
humanos retiram alimentos (como peixes e crustáceos) e a água que serve para 
saciar a sede e abastecer o campo e a cidade.

Agora, você já aprendeu que os recursos naturais são todos os elementos 
que não foram criados ou construídos pelo homem: rios, riachos, lagos, ve-
getação nativa, solo, rochas, relevo, clima, vento, espécies de animais etc. Ou 
seja, a natureza.
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O rio Acaraú é o principal recurso natural de Sobral
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AtIVIdAdeS

1  Os homens precisam da natureza para viver? Justifi que sua resposta.

2  Explique o que são recursos naturais e dê exemplos de como são utiliza-
dos onde você mora.

Clima

Sobral está localizado no sertão do Ceará, especifi camente na depressão 
sertaneja, onde predomina o clima tropical quente semiárido. O clima é um 
conjunto de fenômenos atmosféricos. Vamos conhecer alguns:

• Temperatura: É a sensação que nos permite dizer se um lugar está 
quente ou frio. Sobral sofre forte insolação na maior parte do ano e 
a temperatura média é alta, oscila entre 26ºC a 28ºC, mas a sensação 
térmica pode ser superior.

• Precipitação: Refere-se à quantidade de água que cai do céu. Essa água 
pode vir em forma de chuva, neve ou granizo. Em Sobral, as chuvas  
concentram-se de janeiro a maio, período chamado de “inverno”. Nos 
outros sete meses, as chuvas são escassas e a temperatura aumenta. 
Quando o “inverno” é irregular, ocorre o fenômeno da seca. A média de 
chuvas anual da região é bastante baixa, cerca de 940 milímetros (mm).
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• Ventos: É a movimentação do ar. Dependendo do lugar ou do período 
do ano, podemos perceber rajadas de vento mais fortes ou mais fracas.

AtIVIdAdeS

1  Quais são as características do clima em Sobral?

2  Descreva a paisagem do lugar onde você vive durante o “inverno” e o 
“verão”.

Relevo e solo

O relevo é o conjunto de formas que modela a superfície do planeta Terra. 
No Brasil, é possível encontrar vários tipos de relevo, como as planícies, os pla-
naltos, as chapadas, as serras, as depressões etc. 

Em Sobral, o relevo predominante é a depressão sertaneja, que é forma-
da pelos terrenos que estão entre a Serra da Ibiapaba (a oeste), a Chapada 
do Apodi (a leste), a Chapada do Araripe (ao sul) e o oceano Atlântico (ao 
norte) do Ceará. 

A depressão sertaneja se caracteriza por um relevo plano e com poucas 
ondulações. As altitudes variam pouco, entre 20 e 500 metros. No entanto, é 
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possível encontrar em seus terrenos os maciços residuais, elevações serranas 
que chegam a altitudes de 500 a 800 metros. A Serra da Meruoca é um exem-
plo de maciço residual. 

O solo é a camada que recobre a superfície do relevo. Na depressão serta-
neja, os terrenos são rasos, bastante erodidos e de grande presença de sal. Nas 
áreas mais elevadas, como os maciços residuais, o solo possui mais nutrientes, 
o que favorece a exploração agrícola.

Outro tipo de solo que favorece as plantações é o encontrado na pla-
nície fl uvial do rio Acaraú. Lá, os terrenos são mais irrigados e, nas épocas 
de seca, costuma-se concentrar o plantio de espécies de ciclo curto como 
legumes e hortaliças. 

Na região, há também um tipo de rocha muito valorizado comercialmente, 
o granito.

A Serra da Meruoca é um maciço residual
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AtIVIdAdeS

1  Qual é a diferença entre relevo e solo?

2  Descreva a depressão sertaneja e seus elementos.
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Vegetação

A vegetação que predomina em Sobral é a caatinga. Caatinga é uma pala-
vra indígena que significa “mata clara”, do tupi caa (mata) + tinga (clara). Faz 
parte deste bioma a mudança de cores da vegetação durante o ano. Quando 
as chuvas caem, predomina o verde; à medida que as chuvas cessam, a vege-
tação se acinzenta, pois as flores e as folhas morrem e os galhos secam. Ela 
permanece assim até a volta das chuvas; daí, o nome “mata clara”.

Quando as chuvas acabam, as folhas ficam secas e caem (por isso, são de-
nominadas caducifólias). Esse é um recurso que a planta usa para não morrer 
por falta de água. As principais espécies vegetais da caatinga são: braúna, aro-
eira, catingueira, juazeiro, jurema, carnaúba e cacto.

A vegetação da caatinga afeta o desenvolvimento econômico
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Em Sobral, atualmente, a vegetação de caatinga está um pouco descarac-
terizada com a construção de rodovias, prédios e casas, linhas de transmissão 
e desmatamento (para retirada de lenha) nas suas áreas. 

No município, existe a presença de outros tipos de vegetação. Nas áreas 
próximas aos rios, temos a ribeirinha (Mata Ciliar) e nas áreas serenas, pode-
mos encontrar uma vegetação com árvores de alto porte (Mata Atlântica).



61

FIqUe POR dentRO

A carnaúba, árvore do semiárido, símbolo do Ceará, está em abundân-
cia em todo o leito do rio Acaraú. Também conhecida como “árvore da 
vida”, ela pode ter uma infi nidade de utilizações: suas raízes são medici-
nais, seus frutos usados como ração para animais, sua madeira é utilizada 
na construção de moradias e das suas folhas é feita a extração da cera 
para fabricação de óleos e lubrifi cantes. Além disso, sua palha é comum 
na fabricação de artesanatos. Em Sobral, temos uma grande concentração 
de pequenas manufaturas de chapéus feitos de palha de carnaúba.

Outra árvore típica da ribeira de rios, como o Acaraú, é a oiticica, 
espécie de grande porte e crescimento lento. Extraído da semente dos 
frutos da oiticica, é um óleo bastante utilizado na fabricação de cosmé-
ticos, tintas e lubrifi cantes. A extração ajudou a movimentar a econo-
mia sobralense no fi m do século XIX e ao longo do século XX.

AtIVIdAdeS

1  Caracterize a caatinga.

2  Por que a carnaúba é chamada de “árvore da vida”?

Recursos hídricos

Mesmo se localizando em uma região semiárida, o município não sofre 
com a falta de água porque faz parte do Vale do Acaraú.

A região é drenada pelo rio Acaraú e seus afl uentes e tem uma área de 
14.427 km² e uma extensão de 315 km no sentido Sul-Norte, passando por 
29 municípios do Ceará. A bacia é composta por 12 açudes com capaci-
dade total hídrica de, aproximadamente, 1.443.763.000m³ de água. Seus 
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principais afluentes são os rios Jaibaras, Jatobá, Coreaú, Aracatiaçu e Ma-
cacos. As nascentes do rio Acaraú se situam nas Serras das Matas, Matinha 
Branca e Cupira (localizadas no município de Monsenhor Tabosa) e sua foz 
é o oceano Atlântico.

Na bacia do rio Acaraú, ocorrem as maiores variações de altitude do esta-
do, com alterações de 0 m no litoral a 1.145 m na Serra das Matas (sudeste 
da bacia). No entanto, a maior parte da área da bacia está abaixo dos 200 m 
de altitude, em evidente nivelamento do terreno, que favorece a formação das 
planícies fluviais.

Outra importante reserva de água do município são os açudes. Os açudes 
são confundidos com as lagoas, mas, diferentemente delas, não se formam 
naturalmente. Eles são construídos pelos homens para acumular água durante 
o período de chuvas e, assim, garantir o abastecimento nos meses de estiagem. 

Sobral possui muitos açudes. Os mais importantes são: Ayres de Sousa 
(Jaibaras), Cachoeiro (sede), Mucambinho (sede), Patos (Aracatiaçu), Riacho 
Gabriel (Aracatiaçu), Santa Maria (Taperuaba), Santo Antônio de Aracatiaçu 
(Aracatiaçu) e Toyota Barroso (Caracará).
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AtIVIdAdeS

1  Onde você mora, existe algum rio ou açude? Se sim, como eles são utili-
zados pela população?

Atividades econômicas

Sobral se tornou uma das principais cidades do estado do Ceará, principal-
mente pelo seu forte desenvolvimento econômico.

As atividades econômicas se dividem em setores. Vamos estudá-los: 
• Setor primário: envolve o extrativismo animal (caça e pesca), vegetal 

e mineral, a agricultura e a pecuária. Por meio delas, os homens conse-
guem alimentos e matérias-primas.

• Setor secundário: é formado pelas indústrias, que transformam a maté-
ria-prima em bens a serem utilizados pelas pessoas no seu cotidiano.

• Setor terciário: diz respeito aos serviços, ou seja, atividades ligadas ao 
comércio, aos bancos, à saúde, à educação, ao lazer etc.

O quadro abaixo mostra a percentagem de cada setor na economia 
sobralense:

Setor primário 1,8%

Setor secundário 35,9%

Setor terciário 62,3%

Fonte: Anuário do Ceará 2010 - 2011. Jornal O POVO 2010. Fortaleza-CE, p. 198.
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Setor primário

Nos primeiros séculos de sua história, a pecuária e a agricultura foram 
as atividades de maior importância econômica. 

A pecuária gerou riqueza para algumas famílias do município com a 
venda da carne de charque. Com o tempo, a pecuária entrou em declínio, 
mas vestígios dos seus tempos áureos podem ser vistos nos casarios da épo-
ca, que ainda se encontram no centro da cidade, como o Teatro Municipal, 
o atual Colégio Santana, o sobrado Radier e a antiga residência episcopal 
(atual Museu Dom José).

Atualmente, mesmo a atividade não sendo mais tão lucrativa, existe 
a criação de aves, suínos, bovinos, ovinos e caprinos. A pecuária bovina 
e ovinocaprina predominante é a extensiva. A produção de leite bovino é 
significativa.

Sobral abriga um centro de pesquisa nacional da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), especializado em ovinos e caprinos que 
desenvolve pesquisas para o melhoramento genético dessas espécies. 

No passado, o cultivo do algodão também provocou um grande desen-
volvimento da região. Mas ele não foi a única atividade agrícola a se desen-
volver. Outras culturas, como a de milho, feijão, mandioca, algodão e arroz, 
também foram praticadas.  

Produções agrícolas que, atualmente, têm destaque na economia so-
bralense são as de vinhas e pimentas. As últimas são exportadas para os 
Estados Unidos.

A fruticultura no município também tem uma produção bastante signifi-
cativa. O cultivo de manga, laranja, cana-de-açúcar e mamão se destacam. 
Pode-se afirmar também que as plantações de milho, castanha de caju, 
arroz e feijão na região aumentaram nos últimos anos.

A pecuária e o extrativismo vegetal tem a menor participação na econo-
mia do município. 

Pecuária intensiva: o gado é criado confinado e recebe ração e cuidados 
veterinários. Neste sistema, o criador precisa ter bastante recurso financeiro.

Pecuária extensiva: o gado é criado solto, comendo o capim do pasto e con-
sumindo água de pequenos córregos, açudes e rios.
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Setor secundário

A atividade industrial, em Sobral, se desenvolveu paralelamente ao ciclo do 
algodão. A tecelagem Ernesto Deocleciano e a fábrica de extração de óleos 
Cidao foram as primeiras. Ambas beneficiavam o algodão para ser vendido no 
mercado interno e externo.

Aproveitando suas jazidas de minerais, o município explorou e explora 
suas grandes reservas de granito, areia, argila e calcário. A grande oferta de 
matéria-prima para produção de cimento, cal, tijolos, telhas e pré-moldados.

Hoje, a indústria, que já foi a estrutura produtiva principal da economia 
sobralense, ainda exporta alguns de seus produtos para outras regiões do país, 
credenciando o município como um dos principais centros industriais do Ceará.

A participação do setor industrial na economia sobralense declinou no fim 
da década de 1990.

Indústria sobralense é destaque na economia do município
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Setor terciário

O setor terciário está presente desde o processo de colonização do municí-
pio, por meio do comércio e das grandes feiras. Desde então, o setor cresceu 
e, nos últimos anos, se tornou o mais importante da economia de Sobral.

Hoje, vários serviços especializados na área da saúde, da educação, do lazer 
e do comércio podem ser encontrados. 
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Essa tendência do crescimento do setor pode ser observada tanto no plano 
estadual quanto nacional.

AtIVIdAdeS

1  Qual a primeira atividade que mais se destacou na economia sobralense?

2  Como a indústria surgiu em Sobral? Cite três indústrias existentes na 
cidade hoje.

3  O lugar onde você mora oferece quais tipos de serviço?

Alqueire - Antiga medida de peso para cereais. 
Aldeamento - Povoado formado por indígenas.
Almotacel - Tinha a função de estabelecer o valor e as taxas dos alimentos
comercializados, além de fi scalizar seus pesos e medidas.
Altitude - Medida de distância vertical entre um ponto e o nível do mar.
Bioma - Conjunto de plantas e animais de uma determinada região com 
clima, relevo e outras condições ambientais determinadas.
Endêmica - Espécie que é encontrada apenas em um determinado bioma.
Colônia - Território conquistado por um país fora de seu continente. Este 
país era denominado de “metrópole”.
Colonizar - Tomar posse de algum território.
Erodido - Que sofreu erosão.
Erosão - Desgaste do solo causado pelas águas, pelo vento etc.
Foz - Local onde o rio deságua (termina).

GlOSSÁRIO



Política e democracia

 Os poderes locais na colônia

Até a transferência família real para o Rio de Janeiro, em 1808, Portugal man-
tinha autoridade exclusiva sobre Brasil. O reino português é que criava as leis que 
seriam aplicadas na colônia. Muitas delas impediam que a colônia se desenvol-
vesse ou se tornasse independente.

Muita coisa era proibida em terras brasileiras, como a edição e importação 
de livros ou o funcionamento de qualquer fábrica. Até os casamentos eram re-

3
UNIDADE
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gulados, e a união de homens mestiços com mulheres brancas era proibido. Os 
mestiços também não podiam ocupar cargos públicos nem passar da patente de 
alferes nas tropas militares.

A presença da coroa portuguesa se manifestava na capitania do Ceará por 
autoridades representantes em quatro poderes:

Militar - Tropas comandadas pelo capitão-mor, sediadas na Fortaleza de 
Nossa Senhora da Assunção;
Civil - Vereadores das câmaras existentes a partir do século XVIII;
Religioso - Padres e bispos;
Judicial - Juízes e/ou ouvidores de origem portuguesa. Esses encarregados
eram proibidos de casar com mulheres brasileiras.

Poder militar

O poder militar foi o primeiro a se impor na capitania do Ceará, com a vin-
da de Pero Coelho, em 1603. Depois, foram nomeados vários capitães-mores, 
aproximadamente 50 entre 1603 e 1789. O último foi Luiz da Motta Féo e 
Torres. Além das funções militares, os capitães-mores eram responsáveis pela 
chefi a da administração governamental da capitania.

As vilas também possuíam capitães-mores. O primeiro capitão-mor de So-
bral foi José de Xerez Furna Uchoa, nascido em Pernambuco e nomeado em 
1772. Ele também ocupou os postos de vereador e juiz de órfãos da primeira 
câmara da Vila Distinta e Real de Sobral.
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Poder religioso

O poder religioso se manifestava na capitania por meio de dois polos: as 
missões e as paróquias.

Nas missões, os indígenas, reunidos em aldeamentos, eram catequizados 
e “reeducados” pelos jesuítas dentro dos valores culturais dos colonizadores.

As paróquias eram os núcleos onde ocorriam as práticas religiosas 
como missas, confissões, comunhões, batismos, matrimônios e enterros. 
Também eram realizadas missas nas capelas das fazendas, e os padres as 
visitavam, periodicamente. Só assim os fiéis que moravam mais distantes 
podiam cumprir suas obrigações com a Igreja. As missas ocasionais nas 
fazendas eram chamadas de desobriga.

No ano de 1722 é criado o curato do Acaraú, que pertencia à freguesia 
de Fortaleza e abrangia toda a região norte da província. No ano de 1753, 
o poder religioso na região é dividido entre as freguesias de Caiçara (Sobral), 
Amontada, Coreaú e Serra dos Cocos (Ipu).
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Nessa época, os bispos e padres eram considerados funcionários da coroa 
portuguesa, sendo remunerados pela Fazenda Real. A paróquia era responsável 
por fornecer documentação de nascimento, casamento e óbito aos habitantes.

Somente depois da independência do Brasil de Portugal, em 1822, a estru-
tura de poder civil separa-se da estrutura eclesiástica e algumas funções exerci-
das pela Igreja, como a de educar (ensino básico) e fornecer documentos, são, 
paulatinamente, assumidas pelo governo civil.   

Poder judicial 

Até o fim do século XVII, a justiça no Ceará ficava totalmente nas mãos 
de uma única pessoa: o capitão-mor da capitania. Ele nomeava os oficiais 
de justiça e os distribuía nas sesmarias.

Provavelmente, foi o excesso de poder nas mãos do capitão-mor que 
levou a coroa portuguesa a criar, em 1699, a primeira vila do Ceará. A 
pioneira Vila de São José de Ribamar era administrada pelo poder civil a 
partir de uma câmara. Apesar desta ação, nada mudou na prática. Era 
muito difícil na época impor o cumprimento das leis e oferecer serviços 
às regiões remotas, como as ribeiras do Acaraú. Além disso, as leis eram 
confusas e contraditórias.

Para amenizar o problema, o reino português criou, em 1723, a co-
marca do Siará Grande, com sede em Aquiraz, e o seu primeiro ouvidor-
mor foi José Mendes Machado. Tal situação permaneceu até 1816, quan-
do o governo central resolveu dividir a comarca do Siará Grande e criou 
a comarca do Crato. 

Em 1833 foram criadas as comarcas de Sobral, Aracati, Icó e Quixera-
mobim, passando o Ceará a ter seis dessas representações judiciais.

Poder civil

Em 1799, a capitania do Siará Grande, até então subordinada a Pernambu-
co, consegue sua autonomia administrativa. 

O motivo alegado para a separação do Ceará de Pernambuco era a dificul-
dade de o governo pernambucano promover ações para melhorar a economia 
da capitania cearense e prestar serviços à sua população. Além das distâncias 
serem grandes entre as duas capitanias, o número de habitantes havia crescido 
e eles se espalharam por várias regiões do Ceará.
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O primeiro governador civil da capitania do Ceará foi Bernardo Manuel de 
Vasconcelos, nomeado em 1799. Segundo o novo governador, as maiores vilas 
dessa época eram Aracati, Sobral, Icó e Crato. 

Para ser mais bem administrada, a capitania cearense foi dividida pelo novo 
governo em 14 vilas e cada uma passou a ter uma câmara. Esta câmara era 
composta por vereadores eleitos pelos portugueses que possuíam posses e 
moravam na vila. Apenas homens de origem portuguesa, boa reputação e 
ricos podiam ocupar o cargo de vereador. 

Na colônia, a maioria da população não tinha acesso às decisões polí-
ticas e os direitos não eram plenos. Ou seja, as pessoas não eram conside-
radas iguais perante as leis. Alguns eram proibidos de votar, de constituir 
família como quisessem e até de usufruir da liberdade, como era o caso dos 
escravos. Nessa época, quem nascia pobre, normalmente, chegava ao fi m 
da vida na mesma condição. 
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FIqUe POR dentRO

Todo mundo tem família e ela é o modo mais antigo de convivência 
entre as pessoas. 

O europeu trouxe para a América uma maneira nova de se formar 
a família. O modelo constituído por homem e mulher que deviam jurar 
sua união diante de um padre e manter-se casados até a morte, corres-
pondia às regras definidas pela Igreja Católica e era bem diferente do 
modo adotado pelos nativos.

De maneira geral, as uniões na cultura indígena ocorriam de forma 
bem simples. O “casamento” era proibido entre mãe e filho, filho e 
irmã, pai e filha. Desejando se unir, os homens se dirigiam à mulher e 
perguntavam sobre sua vontade de “casar”. Se a resposta fosse posi-
tiva, pedia-se permissão do pai ou parente mais próximo. Dada a per-
missão, os dois "casavam". Não havia cerimônias e se ficassem insatis-
feitos, a união acabava.

No Brasil, durante o período colonial, as famílias costumavam ser 
numerosas e as mais ricas bastante poderosas. Sobretudo na zona ru-
ral, uma só família podia impor sua lei nos domínios que lhe perten-
ciam (fazenda, povoado, vila). 

O homem era o chefe e cuidava dos negócios. Ele tinha absoluta 
autoridade sobre a mulher, filhos, escravos, empregados e agregados. 
Essa autoridade se estendia a parentes, filhos ilegítimos e afilhados. Ha-
via uma relação de dependência e solidariedade entre todos. Embora se 
reconheça a predominância das famílias numerosas, também existiam 
as famílias pequenas, formadas por solteiros e viúvos ou mães e filhos 
vivendo sem pais. Esse tipo era mais comum entre os pobres que viviam 
nas áreas urbanas.
Fonte: Texto adaptado. PRIORE, Mary Del. Família na colônia, um conceito elástico. In: 
História Viva. Edição 35, setembro de 2006.
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AtIVIdAdeS

1  Enumere algumas proibições existentes na colônia.

2  Qual a função do capitão-mor na administração colonial?

3  Quando eram realizadas as missas de desobriga? 

4  Quem podia votar e ser votado para os cargos da câmara de uma vila?

5  Qual é a diferença entre os modelos de família indígena e europeia?

Sobral durante o Império

Revoltas 

Apesar de desejada, a independência brasileira, em 7 de setembro de 1822, 
trouxe, rapidamente, descontentamento para muitos setores da sociedade. Exis-
tiam os restauradores que desejavam a volta do Brasil ao comando do rei de 
Portugal. Havia os separatistas, que, insatisfeitos com as primeiras decisões de 
dom Pedro I, considerado muito autoritário e centralizador, desejavam dividir o 
território brasileiro e formar novos países. Outros não reconheceram de imediato 
a nova monarquia. Parte da população mais pobre sequer soube da novidade. 

Após a instauração do império brasileiro, os territórios que antes correspon-
diam às capitanias passam a ser chamados de províncias. Em 12 de dezem-
bro 1823, dom Pedro I impõe às províncias os seus “presidentes”. Eles eram 
nomeados diretamente pelo imperador e tornavam-se a maior autoridade da 
província. Além disso, dom Pedro I outorga uma constituição (conjunto de leis) 
que lhe dava imensos poderes.

A câmara da vila de Sobral não aceitava o autoritarismo do imperador e 
recusa-se a reconhecer a sua constituição.

Em outubro de 1824, chegam ao Ceará o ´´lord`` Thomas Cochrane e 
sua tropa militar com o objetivo de pacifi car a província, que havia aderido 
à Confederação do Equador. Temendo represálias, a câmara de Sobral reco-
nhece o poder imperial.
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Em novembro de 1824, os habitantes de Sobral, Meruoca, Lapa, Barra 
Almofala e Santa Quitéria fazem juramento à sua Majestade, o imperador 
dom Pedro I.

FIqUe POR dentRO

No Passeio Público, em Fortaleza, os líderes da Confederação do Equador foram fuzilados
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Em 1824, as províncias de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Para-
íba uniram-se em um movimento separatista com o objetivo de proclamar um 
novo país, a Confederação do Equador, formado só por seus territórios. 

No Ceará, o movimento foi chefiado por Tristão de Araripe e, após ba-
talhas, o movimento foi derrotado pelas forças monarquistas. Os principais 
líderes cearenses foram fuzilados em Fortaleza, no lugar onde hoje está 
situado o Passeio Público.

A Balaiada foi outro movimento de grande repercussão no Brasil Im-
pério. Ela se iniciou no Maranhão, em 1838, e estendeu-se até o Piauí. Os 
participantes se revoltavam contra as más condições de vida e desejavam 
o controle do poder local. Muitos escravos aderiram à revolta intencionan-
do conseguir a liberdade. Os principais líderes eram o vaqueiro Raimundo 
Gomes (“Cara Preta”), o fabricante de cestos Manuel dos Anjos Ferreira 
(“Balaio”), e o negro Cosme Bento, natural de Sobral.  

Na ocasião, o Ceará ajudou a conter a revolta enviando, em 1840, um 
batalhão de, aproximadamente, 400 soldados e 13 oficiais comandados pelo 
tenente-coronel Francisco Xavier Torres. Os balaios tentaram ocupar a Serra 
Grande, mas foram impedidos pelas tropas cearenses e de outras províncias.
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Coronéis

Em 1831, o governo brasileiro cria uma Guarda Nacional (tipo de tropa 
armada). Todos os homens livres e maiores de 18 anos poderiam pertencer à 
instituição; porém, as patentes de comando só eram possíveis para aqueles 
que tinham posses. Apenas os ricos chegavam a ser tenente, major ou coronel. 

É nesse momento em que surgem os coronéis na política brasileira. Os co-
ronéis passam a exercer um forte poder na região onde moram. Com ajuda 
de jagunços, impunham a “ordem e a lei” à população mais pobre, como se 
fossem uma espécie de “polícia”. Muitos temiam os coronéis, mas, ao mesmo 
tempo, julgavam-se protegidos por eles. 

A ação dos coronéis também era decisiva durante as eleições. Eles, quando 
não concorriam aos cargos públicos, indicavam quem deveria ocupá-los e fa-
ziam de tudo para obter sucesso nas urnas. Os coronéis, quando não conven-
ciam, obrigavam seus subordinados a seguir a sua escolha na hora do voto e 
até fraudavam urnas.  

O coronel pertencia a uma família rica e, geralmente, ampliava seu poder 
por meio de alianças com outras famílias também ricas. O casamento era um 
meio de selar uma aliança. A união entre famílias para aumentar e concentrar 
o controle político de uma região é chamado de oligarquia. No Vale do Acaraú, 
destaca-se a influência da família Paula Pessoa. 

O antigo sobrado da família Paula Pessoa 
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Os coronéis e seus familiares faziam “agrados” ao povo, batizando filhos, 
socorrendo em casos de necessidade, promovendo festas etc. Desse modo, 
adquiriam respeito e fidelidade. Muitas pessoas se sentiam devedoras do co-
ronel e atribuíam à sua “bondade” o acesso à educação, à saúde, ao uso da 
terra, dentre outros.

Esse modo de fazer política perdurou por todo o período do império indo 
até a primeira metade do século XX.

Secas

Pode-se dizer que a seca é um fenômeno climático característico da 
região semiárida do Nordeste brasileiro. Portanto, ela já existia antes do 
século XVIII.  

Entre os anos de 1790 e 1793, são feitos os primeiros registros dos 
males causados pela seca à população que vive na região. As mais de 
100 fazendas existentes na ribeira do Acaraú, à época, tiveram imensos 
prejuízos e chegaram a ver todos os seus animais morrerem. O historiador 
Joaquim Alves faz um relato da grande seca:

“a seca foi tão rigorosa na ribeira do Acaraú, que, mesmo, algumas 
senhoras ricas, dando a luz nesses anos, se viram obrigadas a alimentar-se 
apenas de jacus, mel de abelhas e carne de veado. A ausência de cereais, 
galinhas e outras carnes tragáveis era total. Diversos fazendeiros perderam 
todo o seu rebanho de gado, ou, pelo menos, um terço destes. A popu-
lação mais pobre, sem ter do que comer e sem o auxílio do governo, que 
não tinha meios para socorrer todos os necessitados, migrou para a serra 
da Ibiapaba e para margem do rio Parnaíba.”

Fonte: Texto adaptado. ALVES, Joaquim. História das Secas. Publisher, Fundação Waldemar 
Alcântara, 2003, p. 57-58.

Quando passa a interferir na sobrevivência das pessoas e na economia da 
região semiárida, a seca deixa de ser um fenômeno apenas climático e passa 
a ser também político. Os governos resolvem promover ações para minimizar 
os danos causados pela seca. O imperador dom Pedro II autoriza a construção 
do primeiro açude do Nordeste, o Cedro, na cidade de Quixadá, localizada no 
sertão central cearense. A obra foi concluída em 1906.



77

Outra medida efetiva do governo imperial, para combater as mazelas da 
seca, foi a construção de uma via férrea que seguia de Camocim, passando 
pela cidade de Granja, pela serra da Meruoca, até Sobral. No futuro, previa-se 
estender os trilhos até o Piauí. A presença da ferrovia tinha como objetivo faci-
litar o envio de socorros nos anos de seca e desenvolver a região, facilitando o 
fluxo mais rápido de pessoas e mercadorias.

A estrada de ferro de Sobral foi inaugurada em 31 de dezembro de 1882.

A estrada de ferro foi inaugurada no fim do século XIX
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No século XIX, uma nova seca, entre os anos de 1824 e 1825, aliada a 
epidemias e rebeliões (como a Confederação do Equador), castigou o Ceará e 
provocou a morte de um terço da população da província.
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FIqUe POR dentRO

Durante uma visita do presidente da província do Ceará, José Marti-
niano de Alencar, a Sobral, no início de dezembro de 1840, ocorreu um 
confl ito na sede da cidade, que fi cou conhecido como Sedição de Sobral. 

O presidente se hospedou no sobrado a família Paula Pessoa e 
estava na cidade para apoiar candidatos de seu partido nas elei-
ções. Na ocasião, ele destituiu o tenente-coronel Francisco Xavier 
Torres, membro de um partido opositor, do comando da armada 
formada para combater a Balaiada. 

Descontente, Torres se uniu a outros militares, também insatis-
feitos com o governo de José Martiniano de Alencar, para tentar 
derrubar Martiniano da presidência. 

Na noite do dia 14 de dezembro, iniciou-se a troca de tiros 
entre os aliados de Torres e as tropas de Alencar. O conflito, que 
durou várias horas, resultou em quatro mortos e oito feridos, en-
tre os opositores, e dois mortos e cinco feridos, entre os aliados 
de Alencar, que acabaram vitoriosos. 

Em 10 de janeiro de 1841, na cidade de Baturité, Torres e o seu 
ajudante de ordens, capitão Joaquim Jacarandá, entregaram-se às 
tropas do governo.

AtIVIdAdeS

1  Todos fi caram satisfeitos com a instauração do império? Como reagiu a
câmara de Sobral? Justifi que.

2  O que foi a Confederação do Equador?

3  Quem eram os coronéis? 
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4  Quais os efeitos da seca de 1790-93 na economia sobralense?

5  Explique o que ocorreu na cidade de Sobral na noite de 14 de dezembro 
de 1841.

6  Pesquise sobre as oligarquias no Ceará.

República

Em 15 de novembro de 1889, chega ao fi m o tempo da corte no Brasil e se 
inicia o período republicano, que dura até os dias de hoje. O povo, assim como 
no processo de Independência, não participou da mudança.

República signifi ca "coisa pública” e, por isso, seus governos devem servir 
aos interesses da maioria. Na monarquia, de maneira geral, os reis já nasciam 
nessa condição e só a perdiam quando morriam, e a coroa ia para o seu pri-
meiro fi lho. Na República, os governantes são eleitos pela maioria do povo e 
os seus cargos duram apenas um período defi nido de tempo (mandato). Após 
cumprir o mandato, eles são substituídos em novas eleições. Isso possibilita 
que o poder não fi que concentrado na mão de poucos e que, especialmente, 
uma única família governe.

A república foi instalada no Brasil como consequência do enfraquecimento 
do império e da autoridade de dom Pedro II. As classes ricas iniciaram uma 
campanha pela proclamação da República, mas só obteve êxito a partir de um 
golpe liderado pelos militares. Ou seja, o imperador foi forçado a renunciar e 
teve de deixar o país.
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Em Sobral, a proclamação da República foi comemorada pelos simpati-
zantes do novo regime, que realizaram passeatas e discursos. Até banda de 
música tocou.  

No entanto, após a proclamação da República, nada se alterou na politica 
local, que continuou concentrada nas mesmas mãos das famílias dominantes 
do tempo do império.

Igreja e operariado 

Em 15 de junho de 1890, em Fortaleza, é criado o Partido Operário. Entre 
seus membros, havia alfaiates, mecânicos, marceneiros, sapateiros, ourives, se-
leiros, gráfi cos e pedreiros. 

O Partido Operário defendia mais direitos para os trabalhadores. Por isso, 
propunham, por exemplo, redução da carga horária de trabalho para oito ho-
ras diárias; aumento salarial; habitações dignas e acesso à educação.  

As reinvindicações do Partido Operário não eram bem vistas pelas elites 
econômicas, que não tinham interesse em ceder direitos e correr o risco de ter 
seus lucros diminuídos nem pela Igreja e pelos políticos. Eles julgavam os ideais 
trabalhistas revoltosos e radicais.

Em 1916, a Diocese de Sobral cria uma fi lial do Círculo Operário Católico 
de Fortaleza e passa a desenvolver ações para melhorar a vida dos trabalha-
dores. O bispo dom José Tupinambá da Frota se engajou fortemente e a Igreja 
passou a dirigir o movimento operário sobralense.  

AtIVIdAdeS

1  Qual é a diferença entre a monarquia e a república?

2  Pesquise e explique por que a república foi proclamada no Brasil. 

3  Como a notícia da proclamação da República foi recebida em Sobral?

4  O que defendia o Partido Operário? 
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Organização administrativa do 
município: a sede e os distritos

A República Federativa do Brasil é dividida em 26 estados e um Distrito 
Federal. Brasília é sede do poder federal. Cada estado é dividido em vários 
municípios. A administração política brasileira se divide, então, em três esferas: 
federal, estadual e municipal.

O município é o conjunto das áreas urbanas, suburbanas e rurais perten-
centes ao controle de uma cidade. 

Os munícipios podem ser de três tipos:
Rurais - Constituídos por um ou mais núcleos populacionais de pequenas 

dimensões e por território não urbanizado relativamente vasto;
Urbanos - Constituídos quase que exclusivamente por território urbanizado;
Mistos - Aqueles que compreendem quantidades significativas tanto de 

território urbano quanto de território rural.

Sobral é um município com características mistas, pois possui áreas ru-
rais e urbanas. Para facilitar a administração municipal, Sobral está dividido 
em 13 distritos.
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A cidade é a sede da administração municipal, onde ficam o prefeito, os 
vereadores, os secretários municipais e outras autoridades públicas. A paisa-
gem do distrito sede é predominantemente urbana. É onde mora a maioria 
dos sobralenses.

Os demais distritos possuem pequenas concentrações urbanas, mas se ca-
racterizam, principalmente, pela paisagem rural. 

Veja a divisão distrital de Sobral e o ano da criação de cada uma:

Distritos Ano de criação

Sobral 1772

Aprazível 1998

Aracatiaçu 1843

Bonfim 1963

Caioca 1964

Caracará 1933

Jaibaras 1951

Jordão 1935

Rafael Arruda 1957

Patos 2003

Patriarca 1938

São José do Torto 1989

Taperuaba 1943

Fonte: IBGE/Ipece

As pessoas dos distritos que conseguem se desenvolver mais econômica e po-
liticamente, muitas vezes, lutam por maior autonomia e pelo direito de se emanci-
parem. Com a emancipação, o distrito se torna um munícipio. Essa foi a trajetória 
do atual município de Forquilha, que, em 1985, se emancipou de Sobral. 

Atualmente, os munícipios de Aracatiaçu e Taperuaba possuem movimen-
tos de emancipação e já foram requeridos os seus desmembramentos à As-
sembleia Legislativa do Ceará. Segundo a Constituição Federal, o poder de 
criar e extinguir municípios é da competência das assembleias estaduais. 

Os distritos costumam se situar distantes da sede e a população tem que se 
deslocar para as cidades próximas em busca de médicos, escolas, bancos, mer-
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cadorias etc. Um exemplo disso, é o que faz população do distrito de Rafael Ar-
ruda, que por se encontrar no limite de três municípios (Sobral, Mucambo e Ca-
riré), busca apoio nos serviços oferecidos nas três cidades. Ou seja, a população 
nem sempre se sente contemplada pela divisão política administrativa vigente.

As divisões territoriais não são estáticas; modifi ca-se para atender os an-
seios das pessoas. 

AtIVIdAdeS

1  Como está dividida a administração territorial e política brasileira?

2  O que é uma cidade?

3  Pesquise no seu distrito as obras realizadas pelo poder público. Identifi -
que o que pode ser melhorado.

4  Escolha um dos distritos de Sobral e pesquise sobre sua história. Depois, 
monte uma exposição com seus colegas sobre eles.

Poder público

A administração pública deve pro-
porcionar à população saúde, educação, 
transporte, moradia, saneamento bási-
co, abastecimento d’água, entre outros 
serviços, para que ela possa viver bem e 
com dignidade. Além disso, é papel do 
poder público mediar os confl itos, com-
bater as desigualdades sociais e garantir 
que os cidadãos tenham seus direitos 
assegurados e cumpram seus deveres.

O dinheiro para custear a administra-
ção pública vem do pagamento de impos-
tos. Portanto, o acesso a serviços públicos 
de qualidade é um direito de todos.

Sistema eleitoral brasileiro é 
um mais modernos no mundo
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O Brasil adota o sistema de eleições diretas. Presidente, governadores, 
senadores, prefeitos, deputados, vereadores são eleitos pelo povo para re-
presentar a população.

O mandato de um representante político dura um período de quatro anos, 
exceto dos senadores, que é de oito anos. Depois desse período, eles podem 
ser reeleitos por igual período.

As eleições ocorrem sempre nos anos pares e de forma alternada. São elei-
tos no mesmo pleito o presidente (e o vice), governadores (e os vices), depu-
tados estaduais, federais e senadores. Na eleição seguinte, os prefeitos (e os 
vices) e os vereadores.

O voto é obrigatório para todos os cidadãos com 18 anos ou mais e opcio-
nal para os maiores de 16 e 70 anos. 

AtIVIdAdeS

1  Peça ao seu professor que organize uma eleição para representante da 
sua turma. Primeiro, os alunos interessados devem formalizar a candidatura 
e defender suas propostas em debate. Em seguida, realizem a eleição e a 
cerimônia de posse.

2  Pesquise qual é a função do presidente, governador, prefeito, senador, 
deputado e vereador. 

Governo e população

O Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) realiza de 10 em 10 
anos um Censo Demográfi co, que é uma ampla pesquisa sobre como vive a 
população brasileira. Essa pesquisa gera dados importantes que servem, prin-
cipalmente, para os governos planejarem as suas ações. Os dados do Censo 
também revelam uma estimativa aproximada de quantos somos no ano em 
que foi feita a pesquisa.

Segundo o Censo, em 2010, Sobral tinha 32.957 habitantes a mais do que 
no ano de 2000. Ou seja, a população aumentou. Dentre outras informações, 
podemos saber que o número de sobralenses do sexo feminino é maior que o do 
sexo masculino e que a maioria da população reside no distrito sede.
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População - Ano: 2010

Município 

e Distritos

Domicílio X Sexo

Total Urbana Rural

Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher

Sobral 188.233 91.462 96.771 166.310 80.213 86.097 21.923 11.249 10.674

Sede 151.810 73.161 78.649 147.359 70.862 76.497 4.451 2.299 2.152

Aprazível 2.996 1.505 1.491 1.285 611 674 1.711 894 817

Aracatiaçu 4.940 2.516 2.424 3.469 1.749 1.720 1.471 767 704

Bonfim 1.110 560 550 255 126 129 855 434 421

Caioca 817 402 415 442 214 228 375 188 187

Caracará 1.785 924 861 382 190 192 1.403 734 669

Jaibaras 6.258 3.115 3.143 4.419 2.163 2.256 1.839 952 887

Jordão 5.012 2.510 2.502 1.179 599 580 3.833 1.911 1.922

Rafael 

Arruda
2.637 1.290 1.347 731 356 375 1.906 934 972

Patos 1.582 783 799 377 186 191 1.205 597 608

Patriarca 2.111 1.116 995 1.065 541 524 1.046 575 471

São José 
do Torto 1.062 504 558 812 379 433 250 125 125

Taperuaba 6.113 3.076 3.037 4.535 2.237 2.298 1.578 839 739

Fonte: IBGE, Censo 2010.
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Habitação

Em Sobral, as habitações predominantes são de casas de um e dois pavi-
mentos feitas de tijolo e cimento. Depois, vêm as unidades de apartamentos, 
como pousadas e/ou sobrados.

Segundo dados do Censo de 2000, Sobral possuía 35.396 unidades domi-
ciliares permanentes. O Censo de 2010 aponta que o município possui 50.520 
unidades domiciliares. Esse aumento demonstra o crescimento urbano e indica 
que moram cada vez menos pessoas em uma mesma casa.

Nos últimos anos, Sobral vem sofrendo um processo de verticalização das 
moradias urbanas (construção de prédios), o que aumenta a concentração de 
pessoas em uma mesma área e afeta a paisagem patrimonial histórica e arqui-
tetônica da cidade.

Transportes

Com o crescimento da cidade, que pode ser comprovado com a mudan-
ça da paisagem da sede do município, a mobilidade urbana tornou-se mais 
difícil e algumas estratégias estão sendo tomadas pelo poder público para 
controlar o tráfego na cidade.  
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 Os meios de transporte mais utilizados pela população sobralense são: 
bicicletas, motocicletas, caminhões, moto-táxi e carros de passeio. Devido 
ao progresso econômico da cidade, verifica-se um crescimento significativo 
na frota de veículos particulares, principalmente no número de motocicle-
tas, que é a maioria. 

FIqUe POR dentRO

Desde março de 2011, na sede de Sobral, está sendo construída 
uma ferrovia com 12,1 km de extensão. Quando concluída, um novo 
meio de transporte se tornará opção de locomoção rápida para as pes-
soas que residem na cidade. 

O metrô leve (veículo leve sobre trilhos - VLT) é um trem de superfície 
que percorre rapidamente longos percursos. 

Segundo o Governo do Estado do Ceará, a obra será concluída em 
setembro de 2012 e custará R$ 71 milhões e terá seis estações. 

Saneamento básico

O abastecimento de água potável em Sobral é feito pelo Sistema de Abas-
tecimento de Água e Esgoto (SAAE). Entretanto, apenas a sede municipal é 
100% beneficiada com este serviço.

De modo geral, as populações dos povoados e sitiantes utilizam água de 
riachos, lagoas e fontes para os serviços gerais e água do manancial subterrâ-
nea (poços e cacimbas) para o consumo humano.

Podemos dizer o mesmo a respeito da rede de esgotos do município, com 
uma enorme concentração de ligações na sede municipal. Mesmo assim, em 
alguns locais da cidade, não existe sistema de esgoto e os resíduos ficam a céu 
aberto, ocasionando poluição, mau cheiro e doenças à população. 

Em locais onde não se dispõe de saneamento público, são construídas as 
conhecidas fossas cépticas, nos fundos dos quintais das residências. Mesmo 
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assim, podemos notar que entre 2004 e 2009, houve um aumento significati-
vo no número de ligações de água e esgoto, como vemos no gráfico do Insti-
tuto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).
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Ainda relacionados ao saneamento, estão os serviços de coleta e destina-
ção do lixo urbano, que ficam a cargo da municipalidade.

Nos centros urbanos, distritos e localidades, a prefeitura de Sobral faz cole-
ta com frequência regular. O município possui um aterro sanitário para desti-
nação final dos resíduos sólidos.

A coleta seletiva auxilia na reciclagem dos materiais

G
ab

rie
l G

on
ça

lv
es

 / 
Ba

nc
o 

de
 D

ad
os

 O
 P

O
V

O



89

Saúde

Sobral se destaca dos demais municípios da região, por possuir serviços de 
saúde especializados, à população, além de consulta, exames, tratamentos e 
cirurgias. Essa oferta atrai um grande número de pessoas dos municípios vizi-
nhos que buscam atendimento médico.

O município conta com um hospital de referência na região, a Santa Casa 
de Misericórdia, que oferece uma série de especialidades médicas e uma ala 
destinada unicamente aos problemas cardíacos, o Hospital do Coração. 

A cidade também possui um centro de tratamento odontológico, o Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO).

Além desses estabelecimentos, várias clínicas particulares funcionam na ci-
dade com especialidades médicas, que vão da oftalmologia à estética.

O município oferece formação profi ssional superior na área de saúde. Duas 
instituições públicas, a Universidade Estadual Vale do Acaraú  (UVA) e a Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC) oferecem os cursos de Enfermagem e Medicina. 
A Escola de Formação em Saúde da Família, um projeto do governo federal, 
habilita outros profi ssionais para o trabalho na área. 
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Educação

Junto com os da saúde, os serviços na área de educação têm sido um dos 
responsáveis pela atração de pessoas para a cidade de Sobral. 

A cidade dispõe de unidades de aprendizagem nos quatro níveis educacio-
nais: infantil, fundamental, médio e superior, tanto da rede pública quanto da 
rede privada. 

Em 2009, o município realizou matrícula de um total de 53.576 alunos na 
educação infantil, 35.634 alunos no ensino fundamental e 11.903 alunos do 
ensino médio. 

No ensino superior, o município tem três centros de ensino superior públi-
cos: a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), um campus da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC) e um centro de ensino tecnológico, o Instituto 
Centro de Ensino Tecnológico do Ceará (Centec). 
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AtIVIdAdeS

1  Veja a tabela do Censo 2010 com os números e habitantes da sede e dos 
distritos e responda:

a. Qual o distrito menos populoso de Sobral?
b. A população se concentra mais na área urbana ou na área rural?
c. Depois da sede, qual o distrito mais populoso?

2  Por que a cidade de Sobral está se verticalizando e o tráfego de veículos 
e pessoas, está se tornando mais intenso?

3  Quais os problemas que a ausência de saneamento básico gera?

4  Por que, nos últimos anos, as áreas da Saúde e da Educação atraem pes-
soas para Sobral?

Autoridade - Pessoa que manda, decide.
Autonomia - Aquele que se governa por suas próprias leis e vontade.
Alferes - Antigo posto subalterno das tropas coloniais.
Constituição - Lei fundamental e suprema de um país.
Comarca - Lugar de competência de um juiz de direito.
Desmembrar - Separar, dividir.
Destituir - Privar da autoridade.
Digna - Algo para o bem.
Epidemia - Doença que, em pouco tempo, afeta muitas pessoas.
Elite - Grupo restrito de pessoas que domina alguma esfera da socieda-
de. Exemplos: elite econômica, política, intelectual etc.
Instituição - Estabelecimento, órgão.
Ouvidor - Juiz.
Outorgar - Impor.

GlOSSÁRIO



   Sociedade e Cultura

 A cultura e suas heranças

A cultura do município de Sobral é resultado da convivência de vários 
grupos desde a colônia até os dias de hoje. Considera-se que a sua herança 
mais antiga vem das infl uências deixadas pelos indígenas, portugueses, afri-
canos e ciganos.

E o que é cultura? Vamos aprender que cultura tem vários signifi cados.
Aqui, mesmo, neste livro, a palavra ´´cultura`` foi utilizada para signifi car 

coisas bem diferentes. Falou-se em “cultura do algodão” e, nesse caso, se 
referia a um tipo de plantação, produção agrícola específi ca. Também já se 
falou em “cultura indígena” e “cultura europeia” e de forma nenhuma se 
referia a uma plantação de índios ou de europeus. Nesse caso, referia-se ao 
modo de viver desses povos.

E agora? Você já sabe qual cultura vamos estudar?

4
UNIDADE
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A cultura de uma cidade não é igual para sempre. Ao contrário, o modo 
de viver das pessoas muda constantemente. Às vezes, mais rápido; outras 
vezes, mais lento. Porém, as mudanças não apagam por completo o que 
existia antes. Aquilo que é mais permanente na cultura é chamado de he-
rança. Por exemplo, o nosso idioma, a língua portuguesa, é uma herança 
deixada pelos colonizadores do Brasil. Como você já estudou, os indígenas 
falavam outras línguas bem diferentes, como a tupi.

No entanto, a língua portuguesa que falamos hoje é muito diferente da 
pronunciada pelos colonizadores há 500 anos. Várias palavras deixaram de 
ser usadas e desapareceram do nosso vocabulário. Outras palavras, no en- 
tanto, permanecem iguais, como livro, escola, professor.

E a palavra "pipoca"? Você sabe o que significa? Com certeza, sim. No 
entanto, quando os portugueses aqui chegaram não a conheciam, porque a 
palavra pipoca é de origem indígena. Essa e tantas outras (mandioca, caju, 
tiririca, paçoca etc.) são evidências da influência indígena no vocabulário da 
língua portuguesa e, consequentemente, na nossa cultura.

A tapioca é de origem indígena
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Vale ressaltar que as mudanças na língua portuguesa são constantes, 
basta lembrar que site, celular, e-mail, link e tantas outras palavras não exis-
tiam quando seus avós nasceram, por exemplo. Essas palavras são influência 
do idioma inglês e indicam mudança no nosso modo de se comunicar.

Como você já deve ter percebido, o nosso idioma, assim como a nossa cul-
tura, é resultado da mistura da influência de vários povos ao longo dos anos.

Em resumo, a cultura de um povo é todo e qualquer conhecimento pro-
duzido por determinado grupo. Ou seja, qualquer tipo de arte, como pin-
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turas, 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 costu-
me de conversar nas calçadas no cair da tarde são considerados caracte-
rísticas culturais.

Cultura, então, é toda manifestação dos seres humanos em sociedade 
e os diversos povos possuem culturas diferentes porque cada um tem sua 
própria História. Vamos conhecer as heranças que nos ajudam a conhecer as 
características culturais do povo de Sobral.

AtIVIdAdeS

1  O que você entendeu por cultura e herança cultural?

2  Pesquise e cite exemplos de mudanças e permanências na cultura dos 
habitantes de Sobral. 

Herança indígena

Dos indígenas, destaca-se a infl uência nos modos de se alimentar. Em 
especial, no cultivo e no preparo das mandiocas e das receitas de bolos, mo-
lhos condimentados, farinhas e bebidas, essenciais na mesa dos cearenses. 
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Não se pode desconhecer a importância das farofas, da paçoca, do pirão, do 
caldo de caridade, do bolo de carimã, do grude, do beiju e das tapiocas na 
alimentação diária. Tem ainda o uso de bebidas como a aguardente de caju e 
as receitas de preparo de peixes, tanto cozidos como moqueados e na brasa. 
Veio também dos conhecimentos indígenas a técnica de conservar a carne 
pela exposição ao sol.

Outra herança indígena na nossa cultura está nos modos de fazer artesa-
nato. O fabrico de cerâmicas e a feitura de utensílios domésticos, como potes, 
panelas, caqueiras, cestaria de palha, redes de dormir etc. 

Veio dos índios o modo de criar os animais e de manejar e pescar nos rios e 
mares utilizando instrumentos como quixó, preaca e arapuca.

Todavia, a influência mais evidente dos povos indígenas no sobralense está 
resguardada na própria face do povo. Pois muitos traços fisionômicos os carac-
terizam como descendentes, ainda que miscigenados, dos primeiros nativos.

O rio Acaraú ajudou no processo de colonização da região
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O processo de colonização foi muito violento no Ceará, levando, des-
de os primeiros confrontos, muitos indígenas a morte. No entanto, alguns 
grupos sobreviveram e mantiveram-se mais próximos do modo de viver 
dos seus antepassados. Hoje, essas pequenas comunidades se reconhecem 
como indígenas e lutam pelo direito de ter suas terras demarcadas e pre-
servar suas tradições.
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Veja o mapa das comunidades indígenas que existem hoje no Ceará. 
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FIqUe POR dentRO

Diga não à discriminação contra os pequenos indígenas

“O impacto do preconceito é muito ruim nas nossas crianças, por-
que elas fi cam receosas; às vezes, fi cam com vergonha de se apresentar 
como índia porque vão mangar, vão chatear. Mas vejo que a maioria 
das pessoas que faz isso é gente que não sabe nem de onde veio que se 
aboleta por aqui, que não conhece a história de originalidade do povo 
Tremembé. Apesar de tudo, no atual momento, o preconceito está mo-
derado porque as escolas hoje estão fazendo um trabalho de pesquisa 
sobre as culturas indígenas, mas a situação já foi muito pesada. E para 
acabar com o racismo só vejo como saída a divulgação da história dos 
povos. O índio tem seus idiomas, sua cultura própria.”

As escolas indígenas garantem os direitos da comunidade indígena
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Fonte: Texto adaptado do depoimento de João Venâncio, cacique e Mestre da Cultura-
Tremembé. Extraído do jornal O POVO em 20 de novembro de 2010.

AtIVIdAdeS

1  Por que podemos afi rmar que a herança de indígenas é parte da cultura 
cearense e sobralense?
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2  As comunidades indígenas têm direito de preservar sua cultura? Explique 
por quê.

3  Escolha uma comunidade indígena indicada no mapa e pesquise sobre 
ela. Monte uma exposição, na sua escola, com informações sobre essas co-
munidades.

Herança africana

As influências da cultura africana chegaram ao Brasil junto com os na-
vios negreiros, que transportavam os trabalhadores escravos. Vamos co-
nhecer algumas. 

É herança dos negros alguns dos nossos hábitos alimentares. O milho é um 
alimento de origem americana, mas o cuscuz é uma adaptação desenvolvida 
pelos negros. O mesmo pode-se dizer do muncunzá.

Pode-se também perceber a presença africana na nossa cultura em algu-
mas expressões da religiosidade cristã, na umbanda e no candomblé.

As danças como o maracatu, a capoeira e o samba são outros exemplos 
das influências africanas. Entretanto, também devemos reconhecer que algu-
mas tradições foram duramente reprimidas. É o caso das rodas de sambas, 
promovidas nos subúrbios de Sobral até meados do século XIX, época em que 
esses dançantes eram perseguidos pelas polícias.

Existem também palavras de origem africana que foram incorporadas ao 
nosso vocabulário, como batuque, cacimba, dengo, miçanga etc.
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Assim como os indígenas, os negros resistiram como puderam à dominação 
portuguesa e, hoje, muitas comunidades se reconhecem como descendentes 
de escravos e buscam preservar algumas de suas tradições. 

Essas comunidades são chamadas de quilombolas porque se remetem às 
organizações de escravos fugidos, conhecidas como quilombos. O reconheci-
mento desses grupos é mais recente no Brasil. Muitos ainda lutam para garan-
tir a posse da terra onde vivem e o direito de preservar sua cultura.

Veja o mapa das comunidades quilombolas existentes, atualmente, no Ceará:
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AtIVIdAdeS

1  Cite outros exemplos de palavras de origem africana no nosso voca-
bulário e o seu significado. Visite o site museu da Palavra (www.museu-
dapalavra.com.br) e você encontrará várias palavras.

2  Pesquise sobre as comunidades quilombolas existentes no Ceará hoje. 
Monte uma exposição, na sua escola, com as informações conseguidas.

Herança cigana 

Os ciganos são povos de origem europeia, vistos como aventureiros porque 
eram nômades, ou seja, não fi xavam moradia em um lugar por muito tempo,  
e por adivinharem o futuro e fazerem “mágicas” e exibições (danças, teatros 
de rua etc.) em troca de dinheiro. Esses hábitos não eram bem aceitos pelos 
governos, que estimulavam a saída dos ciganos dos países europeus. 

Os ciganos chegaram ao Brasil por ordem de uma autoridade colonial por-
tuguesa, o Marquês de Pombal, no século XVIII.
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Sabe-se que vários grupos de ciganos viviam pelo sertão cearense em tem-
pos não muitos distantes. Muitos vinham regularmente a Sobral. Até que, em 
junho de 1935, alguns resolveram se fi xar na cidade, onde vivem até hoje. As 
comunidades de origem cigana vivem integradas à cultura local e têm maior 
presença nos bairros de Sumaré, Pantanal e Alto Novo.

Hoje, o modo de ser dos ciganos mudou bastante e já não se estranha tan-
to as roupas coloridas que usam e o hábito de fazer “leitura de cartas e mãos” 
para adivinhar o futuro. Isso ocorre também, porque os ciganos incorporaram 
hábitos dos "não ciganos". O líder cigano de Sobral, Valdemar Pires Cavalcan-
te, explicou o que aconteceu com a cultura cigana numa entrevista: “Tá tudo 
misturado. Não tem mais saias compridas, quase ninguém fala o dialeto gipcia-
no e os jovens casam com não ciganos, entre outras mudanças”.

Por causa da sua presença no Ceará, muitos acreditam serem os ciganos a 
principal infl uência no costume de migrar do cearense.

AtIVIdAdeS

1  Pesquise sobre a cultura cigana na Europa e no Brasil.

Herança europeia 

Festas juninas são fortes expressões culturais no Nordeste
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Por causa do domínio imposto pelos portugueses aos outros povos 
durante a colônia, são de origem europeia nossas maiores heranças cultu-
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rais: o idioma, a estrutura jurídica e social, a religião predominantemente 
católica etc. Por isso, pode-se perceber a presença de tradições portugue-
sas em muitas manifestações folclóricas como: as quadrilhas, os reisados 
e as festividades religiosas. Além dos vários modos de vestir, comer, cons-
truir casas, trabalhar etc.

A partir do início do século XIX, a influência europeia deixou de ser 
decisivamente portuguesa. 

Nessa época, chegaram ao Brasil muitos comerciantes vindos de outros 
países europeus, como franceses e ingleses. O sobralense passou, então, 
a consumir produtos e a adotar hábitos das modas europeias. As famílias 
mais ricas costumavam mandar os filhos estudar na Europa e, quando eles 
voltavam, traziam não só produtos, mas hábitos adquiridos no estrangei-
ro. Uma herança dessa aproximação é a construção do Teatro São João, 
inaugurado em 1880, para receber óperas italianas e outras companhias 
de artistas europeus. 

No fim do século XIX e início do século XX, saber falar francês era 
obrigatório entre as famílias mais ricas. Depois, a língua inglesa passou a 
ser valorizada.

Teatro São João
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AtIVIdAdeS

1  Por que a cultura europeia é a predominante na nossa herança cultural?

2  Como os sobralenses conviviam com as infl uências europeias?

3  Toda a população herdava do mesmo modo essas infl uências de outros
países?

Práticas cotidianas e artísticas

Toda a mistura das heranças culturais em Sobral pode ser percebida nas 
suas manifestações artísticas. Músicos, atores, pintores, prateiros, artesãos, es-
critores etc, que habitaram ou habitam a região do Vale do Acaraú, se expres-
sam e deixam importantes infl uências na cultura da cidade. 

Os artistas criaram móveis e utensílios, realizaram pinturas e esculturas, 
compuseram modinhas, valsas, sambas e boleros, desenharam e costuraram 
roupas, adereços, calçados, encenaram peças teatrais, escreveram e publica-
ram contos, poemas e romances, dentre tantas outras coisas. Enfi m, construí-
ram símbolos da cultura de Sobral.

Artesanato

Artesanato é a arte de fazer produtos usando apenas a habilidade manual 
e pequenos instrumentos. De modo geral, uma única peça é feita por vez. 
Os tipos de artesanatos são variados, pois usam diversas matérias-primas e se 
modifi cam de acordo com a imaginação de quem os faz, o artista (artesão). E 
mesmo quando são feitos pela mesma pessoa, costumam ser diferentes uns 
dos outros, tornando-se exclusivos. 

Ao longo dos anos, são inventados muitos novos modos de fazer peças 
decorativas e utensílios de artesanato. Ou seja, a arte é antiga, mas novos pro-
dutos e técnicas de fazer surgem constantemente.
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Couro 

Em Sobral, o artesanato feito a partir do couro é o que mais se destaca e 
pode ser encontrado na confecção de sandálias, cintos, bolsas e outros artigos 
vendidos nas feiras e lojas da cidade. 

Barro

Em todo o Ceará e em Sobral, muitos tipos de artesanato são feitos por 
mulheres e alguns deles tem como matéria-prima o barro. Elas modelam o 
barro fazendo peças, que depois são colocadas sob alta temperatura e, então, 
tornam-se cerâmica. 

As louceiras de barro, como são conhecidas as artesãs, fazem objetos deco-
rativos e também muitos utensílios para cozinha e armazenamento de líquidos. 

Essa arte já era conhecida pelos indígenas e sofreu influências de africanos 
e europeus nos seus modos de fazer.

Palha

Herança cultural indígena, a arte de traçar fibras vegetais mantém-se viva 
e é muito presente no artesanato sobralense. Cestas, bolsas, balaios, esteiras, 
chapéus e uma grande variedade de objetos utilitários são trançados pelas 
mãos dos artistas. A abundância de matérias-primas (folhas de carnaúba, por 
exemplo), contribui para a permanência da arte.
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Os distritos de Patriarca, Rafael Arruda e Aracatiaçu são conhecidos pela 
produção artesanal de tapetes, chapéus, jogos americanos e outros. Nesse 
caso, a matéria-prima utilizada é, principalmente, a palha de carnaúba e o fio 
do algodão. Os tecidos (caso do algodão) recebem tingimento natural de pro-
dutos extraídos da terra, como o urucum e o cajueiro.

Algodão

Grande centro comercializador de algodão, a região de Sobral possui uma 
tradição na produção de tecidos (têxtil), tanto artesanal quanto industrial. Di-
ferente do artesanato, a produção industrial é feita com uso de máquinas e 
várias peças são confeccionadas de uma só vez e com um mesmo padrão. Na 
indústria, não é uma única pessoa que realiza todas as etapas da feitura do 
produto. O trabalho é dividido por etapas e mais pessoas participam dele.

O fabrico de redes de dormir é a maior expressão da produção têxtil de 
Sobral. Na região, ainda percebe-se a sobrevivência de técnicas tradicionais de 
fiar os tecidos, técnica de herança europeia misturada à indígena. Os tecelões 
de hoje empregam fibras naturais e fios industrializados ou tecem com tiras de 
pano, demonstrando muita criatividade.

Também é bem comum no artesanato sobralense a arte do bordado, que é 
uma técnica de criar com as mãos (usando agulhas) ou com pequenas máqui-
nas desenhos em tecidos (algodão, seda, lã, linho etc).
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Os bordados, provavelmente, foram trazidos da Ilha da Madeira pelos co-
lonizadores portugueses, mas a técnica sofreu outras infl uências da cultura 
inglesa, espanhola e indígena. 

Madeira

Embora, atualmente, seja a arte mais signifi cativa na região do Vale do Aca-
raú, a feitura de objetos com madeira vem desde o período colonial. O traba-
lho de marcenaria era usado na produção de rodas d’água, prensas de queijo, 
colheres, pilões, teares de fazer pano, carroças, pequenas embarcações, como 
as que, ainda hoje, transportam passageiros entre as margens do Acaraú.

Uma demonstração da permanência dessa herança é a continuidade da 
feitura desses mesmos objetos até os dias de hoje. Não se pode esquecer que 
a madeira também é a principal matéria-prima usada na confecção de móveis, 
tanto artesanais quanto industriais.  

AtIVIdAdeS

1  Pesquise qual a atividade artesanal que mais se destaca no lugar onde 
você mora.

2  Entreviste um artesão e descubra como ele aprendeu sua arte.
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Literatura de cordel

Uma das heranças portuguesas à nossa cultura é a literatura de cordel.
Os folhetos de cordel trazem histórias ritmadas e variadas sobre aconteci-

mentos da atualidade, a seca, crenças religiosas, disputas políticas, biografias, 
um sentimento, lugar etc.

Muitas dessas histórias vêm ilustradas com xilogravuras, que são desenhos 
talhados em madeira que, com tinta, são pressionados, dando forma à figura. 
Esta é uma técnica semelhante ao carimbo.

Essa arte popular era muito consumida por pessoas dos interiores, que de-
sejavam se informar ou apenas se encantar com os versos dos poetas. Ainda 
hoje é possível encontrar cordéis para vender.

Em nós, sobralenses, existe
No coração a sobralidade
Um sentimento de puro amor
Que sentimos por esta cidade
É como uma chama acesa
Da paixão por uma Princesa
Que num peito amante arde.

Nem toda beleza do mundo
Não importa qual o país
Faz o sobralense sentir-se
Noutro lugar mais feliz
E o Boulevard do Arco
Para nós é um marco
Tão lindo quanto Paris

Aqui o sol é mais forte
Que em qualquer outro lugar
É como se Deus lá no céu
Vivesse sempre a nos filmar
Pra compensar a escuridão
Que houve neste torrão
Durante o eclipse solar.

Que Bahia tem belas praias
Isso ninguém pode negar
Que os álpices suíços é frio
É muito fácil se afirmar
Porém, só na nossa cidade
A lei da relatividade
Einstein pôde confirmar.

Veja a poesia do cordelista sobralense Vaumirtes Freire:

Fonte: Sobral Cada Vez Melhor, 2006.
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AtIVIdAdeS

1  Escolha um acontecimento, lugar ou personagem de Sobral e faça um 
verso de cordel. Mostre a sua arte para os seus colegas.

Artistas

Renato Aragão
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Além do artesanato, existem muitas artes. Vamos conhecer alguns artistas 
que se destacaram na música, no teatro, na literatura, na dança, na pintura e 
na escultura. 

Hoje, são predominantes, na cidade de Sobral, as artes visuais que podem 
ser percebidas na publicidade, em jornais e revistas, assim como nos museus.

Também se pode constatar a importância que o Salão Sobral de Arte 
Contemporânea teve para a divulgação da produção artística cearense a 
partir de 2002.

Historicamente, desde meados o século XIX, alguns artistas importantes 
como Johan Brindseil, José Ferreira Lemos, Amorim, Raimundo Cela, Pedro 
Frutuoso, Zenon Barreto, no passado, e, ultimamente, Martônio Neto, Wilson 
Neto, contribuíram muito para o desenvolvimento artístico da região.

Na música, no século XIX, destacava-se a banda regida pelos maestros Gal-
dino Gondim e Zacarias Gondim. Posteriomente, a banda foi regida por Rai-
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mundo Donizetti, também com sucesso. Donizetti foi pai de 13 fi lhos, dos 
quais cinco se tornaram compositores famosos.

Os irmãos Donizetti: Francisco, João, Wagner, Mozart e Raimundo fo-
ram a mais relevante expressão da arte musical de Sobral nas primeiras 
décadas do século XX. 

No século XX, o cantor sobralense Antônio Carlos Belchior ganhou fama 
nacional e é um dos maiores nomes da música popular cearense e brasileira.

Na literatura, os que mais se destacaram foram Padre Mororó, Cônego 
Antônio de Castro e Silva, João Adolfo Ribeiro da Silva, Domingos Olímpio, 
Deolindo Barreto, Lustosa da Costa, Gilmar de Carvalho, dentre outros. 

Dentre as instituições literárias, não podemos esquecer o Gabinete de Lei-
tura, criado por José Júlio de Albuquerque Barros, em 1877, e a Academia 
Sobralense de Letras, criada em 1922.

Uma prova material do vigor das manifestações teatrais em Sobral pode 
ser percebida pela existência do Teatro Apolo e do Teatro São João. O primeiro 
construído teve suas atividades iniciadas em 1867 e assim permaneceu até 
1910. O segundo teatro, inaugurado em 1880, continua em atividade e recebe 
peças e concertos musicais com regularidade. 

O ator sobralense mais conhecido no Brasil é o comediante Renato Aragão, 
o trapalhão Didi.

Na dança, destaca-se a coreógrafa Dora Andrade e seu irmão Gileno Andrade.

AtIVIdAdeS

1  Escolha um dos artistas citados no texto para pesquisar sobre sua vida e 
obra. Depois, faça uma redação, no seu caderno, sobre ele com as informa-
ções que encontrou.

Campo e cidade

A relação entre o campo e a cidade é muito presente em Sobral. O municí-
pio possui uma área com características urbanas bem evidentes na sua sede e 
outras com características mais rurais nos distritos. 
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Na cidade, a concentração de pessoas é grande e a paisagem é preenchida, 
predominantemente, por construções humanas: calçamento, pontes, prédios, 
monumentos etc. Isso é a zona urbana.

Ao se distanciar do centro da cidade, mudanças na paisagem são facilmente 
percebidas.  No campo, o que predomina são os elementos naturais: árvores, 
rochas, rios etc. A concentração de pessoas é bem menor. Essa é a zona rural. 

Como você já estudou, a maioria dos habitantes de Sobral reside na área 
urbana. Porém, o fluxo de pessoas entre esses dois espaços é constante. Nos 
dias atuais, com a ampliação das opções de transporte, comunicação e outras 
tecnologias, as fronteiras entre o meio rural e o meio urbano são menores. 

Um espaço de encontro do campo com a cidade são as feiras livres. 
As feiras costumam ocorrer em ruas ou praças da cidade. Nelas, os agricul-

tores, pecuaristas e pescadores, artesãos e comerciantes expõem frutas, verdu-
ras, cereais, carnes, peixes e artesanatos para a venda.

As feiras ajudam a movimentar a economia local e possibilitam que os 
produtores e comerciantes do campo exponham seus produtos diretamente 
a quem vai consumi-los na cidade. Ao mesmo tempo, pessoas do campo tam-
bém vão às feiras para trocar produtos e adquirir o que não é produzido ou 
encontrado na localidade em que moram.

As feiras livres são espaços de encontro do rural com o urbano
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Nos últimos anos, as feiras livres passaram a competir com as redes de su-
permercado, principalmente, na oferta de alimentos. Porém, a possibilidade de 
encontrar produtos mais “fresquinhos” e de negociar o seu preço diretamente 
com o vendedor, ao som da movimentação do lugar ainda atrai muitas pessoas.

Você já foi a alguma feira? Atualmente, a maior feira livre de Sobral, tam-
bém conhecida como “Feira dos Malandros”, acontece ao lado do prédio da 
antiga Estação Ferroviária. 

AtIVIdAdeS

1  Quais são as características da paisagem rural e urbana?

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

Cotidiano rural

As localidades da zona rural são afastadas da sede do município. Lá, as ca-
sas costumam ser construídas longe umas das outras. Pequenos lotes de terra, 
como os sítios, convivem com grandes fazendas, ampliando as distâncias. 

Ao longo do dia, vê-se pouca movimentação, e o número de veículos mo-
tores é reduzido. O silêncio é quebrado apenas pelo movimento dos animais, 
pela brisa ou pela conversa rotineira entre os moradores.
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De maneira geral, as pessoas que vivem no campo costumam dormir e 
acordar mais cedo. Muitos trabalham nas atividades do setor primário, princi-
palmente, agricultura e pecuária. Mas há aqueles que trabalham nas escolas, 
postos de saúde e correios, quando existem na própria localidade, ou se diri-
gem para os empregos na cidade. 

Em alguns lugares, não existem serviços de água encanada, saneamento 
básico e energia elétrica. O comércio é limitado à poucas lojas e mercearias. 

O lazer dos moradores na zona rural acontece nos encontros às margens 
dos açudes, nos clubes, nas quadras esportivas das escolas ou no entorno das 
pracinhas e igrejas. 

Além disso, muitos se reúnem nas rodas de conversa para colocar os assun-
tos em dia. Comparada à cidade, a vida é simples e tranquila.  

AtIVIdAdeS

1  A partir da leitura do texto, descreva no seu caderno como vive uma pes-
soa que mora nas comunidades rurais.

2  Se você conhecer um vizinho ou parente que more nestas localidades,
peça que ele lhe conte como é o seu trabalho e o seu cotidiano e responda:

a. Qual o trabalho dele?
b. Quantas vezes ele vai ao distrito-sede? Por semana ou por mês?
c. O que ele gostaria de melhorar nesse distrito?
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Cotidiano urbano

Na zona urbana, a ocupação dos terrenos é concentrada; ou seja, não há 
muito espaço livre entre as casas, os prédios e os equipamentos urbano. O trá-
fego nas ruas é intenso, principalmente, na área mais central e durante o dia. 
Carros, caminhões, bicicletas, motos, carroças e pedestres passam constante-
mente pelas ruas e avenidas. 

O barulho dos motores e das buzinas dos veículos, dos anúncios dos am-
bulantes se mistura aos semáforos, às placas de trânsito, aos anúncios e le-
treiros publicitários, aos nomes de ruas e lojas, aos números de casas e tantas 
outras informações.

As pessoas, quando estão andando pelas ruas ou dirigindo veículos, preci-
sam fi car atentas a esses sinais sonoros e visuais. Devido a isso, é preciso disci-
plinar e orientar o uso dos espaços com regras e avisos. 

As cidades são divididas em bairros e cada um tem suas característi-
cas. Alguns são mais comerciais e outros, residenciais. Além disso, existem 
aqueles que oferecem boa localização, ruas amplas e habitações mais lu-
xuosas. Neles moram as pessoas com maior renda. Outros são mais perifé-
ricos, longe do centro, com casas simples. Há ainda as favelas, lugares de 
pouca infraestrutura com ocupação desordenada e habitações precárias 
onde moram os mais pobres.

Na cidade, os serviços de infraestrutura de água, energia elétrica, pavimen-
tação, esgoto são mais frequentes e alguns chegam a atender toda população. 
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Porém, a concentração de pessoas traz problemas como a poluição, barulho, 
trânsito, violência entre muitos outros. 

As opções de lazer na cidade são grandes, pois existem, restaurantes, lan-
chonetes, sorveterias, clubes, cinemas, museus, teatro etc. 

A área urbana sedia os principais serviços públicos e particulares. A prefei-
tura, a Câmara de Vereadores, a rodoviária, fóruns, cartórios, universidades, 
escolas, postos de gasolina, hotéis, pousadas, padarias, bancos e indústria cos-
tumam estar situados nela.

Sobral é considerada a “capital” da região norte do Ceará, porque, além 
dos seus moradores, muitas pessoas da zona rural e das cidades vizinhas se 
dirigem à sua sede para trabalhar, estudar ou fazer compras e negócios.

A biblioteca municipal de Sobral é um equipamento urbano de integração social
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AtIVIdAdeS

1  Você já descobriu se vive na zona rural ou na zona urbana? Descreva o 
cotidiano das pessoas do lugar onde você mora.

2  Por que na cidade existem muitas placas com nomes e informações?

3  Quais são as vantagens e desvantagens da vida urbana e da vida rural?

4  Há diferença entre a moradia dos mais ricos e dos mais pobres? Explique. 
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Migração 

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

Os seres humanos sempre se moveram de um lugar a outro. Em busca de 
algo para sua satisfação seja física para conseguir água, moradia, alimentação 
ou emocional: por saudade, solidão, amor. As migrações, ou seja, deslocamen-
to de pessoas, portanto, são constantes na história da humanidade.

De maneira geral, migrante é o nome que se dá às pessoas que saem de 
onde nasceram para viver em outro lugar. No entanto, nem todas as migra-
ções são permanentes ou defi nitivas. Migração pendular, por exemplo, é o 
nome que se dá a quem se desloca para uma cidade na intenção de traba-
lhar ou estudar e, em seguida, retorna para onde mora. Muitas pessoas dos 
distritos e das cidades vizinhas a Sobral fazem isso diária ou semanalmente. 
Há outras que fi xaram moradia permanente em Sobral e construíram suas 
vidas. Existem muitos sobralenses que resolveram viver em outras cidades, 
estados e até fora do Brasil.

Normalmente, as migrações são motivadas pelo desejo de melhores 
condições de vida e ocorrem, na maioria, do campo para as cidades, pois 
é lá que se encontram as maiores ofertas de emprego. Esse fenômeno é 
chamado de êxodo rural.

Desde a época da fazenda Caiçara, Sobral é um centro de encontro de pes-
soas de vários lugares do Ceará e de outros estados.  
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Nas últimas décadas, muitas pessoas vieram para Sobral de passagem ou 
para morar. A presença dos novos habitantes ajudou a mudar o cotidiano e a 
economia da cidade.

A criação do Distrito Industrial e a instalação das fábricas trouxeram novos 
empregos e trabalhadores para Sobral. Muitos moradores das cidades vizinhas 
migraram atraídos pela oportunidade. Com pouca instrução, a maioria se em-
pregou como operário e recebia baixos salários. Porém, muitos executivos e 
técnicos também vieram para a cidade e eles recebiam melhor remuneração.

A presença das fábricas e dos trabalhadores movimentou a economia local 
aquecendo o comércio, a construção civil (setor secundário) e, principalmente, 
ampliando as opções de serviços nas áreas da saúde, educação, lazer etc. Por 
consequência, o setor terciário ou de serviços, principalmente, passou a atrair 
ainda mais trabalhadores e hoje é o que mais emprega na cidade. 

Nas últimas duas décadas, a área urbana do município se ampliou e se mo-
dernizou. Exemplos disso são: a mudança de lojas comerciais e de alguns servi-
ços como os bancos, clínicas médicas, lanchonetes, dentre outros, que se des-
locaram da área central para os bairros. Você pode observar a inauguração de 
grandes lojas, supermercados, shoppings, cinemas e outros espaços, com arqui-
tetura sofi sticada e “ar refrigerado”. Tudo isso provocou mudança no cotidiano, 
pois algumas pessoas passaram a usufruir de uma infraestrutura característica de 
cidades grandes, como Fortaleza.

AtIVIdAdeS

1  O que signifi ca migrar?

2  Por que a cidade de Sobral atraiu trabalhadores nas últimas décadas?

3  Qual o setor econômico que mais emprega na cidade de Sobral? Explique 
como ele se fortaleceu.

4  Entreviste uma pessoa que tenha alguma experiência de migração e des-
cubra suas motivações e experiências.
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Adaptação - Ato de se modificar para aceitar uma nova regra, cultura.
Arapuca - Armadilha para prender pássaros ou pequenos animais.  
Demarcar - Colocar limites, reservar uma área ou lugar para uma pessoa 
ou grupo.
Dialeto - Variação imposta a um idioma por pessoas de um grupo ou 
região.
Disciplinar - Impor regras para o comportamento de pessoas.
Exclusivo - Único, restrito.
Fisionomia - Conjunto de características físicas dos rostos humanos. 
Marcenaria - Arte feita com madeira.
Mocororó - Bebida feita de arroz, mandioca ou sumo de caju.
Miçanga - Pequenas contas de madeira, vidro, sementes coloridas usa-
das para decorar objetos e roupas.
Miscigenação - Cruzamento entre pessoas de diferentes origens.
Pavimentação - Calçamento, revestimento do chão de uma rua ou es-
trada.
Pedestres - Pessoa que está andando a pé.
Preaca - Chicote para tanger gado.
Precárias - Difícil, sem qualidade.
Preservar - Conservar.
Remanescente - Restante, sobrevivente.
Símbolo - Imagem, objeto, monumento que representa algo ou alguma 
coisa.
Tecelão - Pessoa que trabalha com fios ou tecidos. 
Técnica - Conjunto de conhecimentos para produzir algo. 
Teares - Máquina usada na fabricação de tecidos. 

GlOSSÁRIO



   Patrimônio e natureza 

Patrimônio cultural

A palavra patrimônio tem origem no idioma latim e deriva da palavra 
“pater”, que signifi ca “pai”. Na língua portuguesa, patrimônio é usado tan-
to para se referir aos bens de uma pessoa quanto para se referir à herança 
cultural de um povo.

Os bens patrimoniais culturais são tudo aquilo que foi inventado, constru-
ído, expressado e vivido pelas pessoas de um lugar ao longo de sua história.

Esses bens são importantes porque são coletivos; ou seja, não representam 
apenas uma pessoa, mas os grupos que compõem uma sociedade. 

Desse modo, os bens patrimoniais são partilhados diariamente e nos pos-
sibilitam compreender e conhecer as particularidades das diferentes culturas.

Veja a defi nição de patrimônio cultural:

5
UNIDADE
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“O Patrimônio Cultural de um povo compreende as obras de seus artis-
tas, arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as criações anôni-
mas, 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 his-
tóricos, a literatura, as obras de arte e os arquivos e bibliotecas.”

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

Bens culturais 

Para ser considerado patrimônio cultural de um povo, os bens não preci-
sam ter valor econômico e, sim, significado para as pessoas.

Por exemplo, os seus pais ou seus avós devem ter uma caixinha com 
pertences (fotos, cartas, pequenos objetos etc) que guardam para lembrar 
pessoas queridas e momentos importantes de sua vida. Esses pertences da 
caixinha são guardados, porque têm valor sentimental e são registros da his-
tória de vida deles.

Os bens culturais podem ser comparados aos pertences dessa caixinha. 
Só que, nesse caso, eles não são registro ou algo de valor apenas para uma 
pessoa ou uma família, mas para toda uma sociedade. Os bens culturais são 
repassados como herança ao longo dos anos. O povo de Sobral também tem 
seu patrimônio cultural e ele se remete a várias épocas da história da cidade. 
Ou seja, as gerações deixam suas influências na cultura.

Segundo a Constituição Federal do Brasil (artigo 216), são patrimônio 
cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tombados indivi-
dualmente ou em conjunto e que simbolizam a cultura 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 destina-

dos às manifestações artístico-culturais;
V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
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Para facilitar a compreensão, os bens patrimoniais são divididos em mate-
rial e imaterial. Material é tudo o que pode ser palpável, como um prédio, um 
quadro, um monumento etc. Imaterial é o que não pode ser apreendido; ou 
seja, não é algo palpável. Um tipo de dança, um modo de fazer um artesanato 
ou de preparar um alimento são exemplos de bem imaterial.

Apesar de a divisão entre bem cultural material e bem cultural imaterial ser 
adotada, uma não exclui necessariamente a outra. Um prédio de uma igreja 
pode ser um bem cultural material, mas, ao mesmo tempo, o modo como as 
pessoas rezam, fazem procissões e festas em seu entorno para homenagear 
os santos católicos podem ser um bem imaterial. Ou seja, as duas coisas estão 
juntas e ambas são parte da cultura.

Órgãos de preservação

D
iv

ul
ga

çã
o 

/ I
ph

an

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

Os bens patrimoniais pertencem a todos e, por isso, precisam ser respeita-
dos e preservados.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é o órgão do 
Governo Federal, ligado ao Ministério da Cultura, responsável pelo reconheci-
mento, preservação, proteção e gerenciamento dos bens patrimoniais no Brasil.

Porém, outros órgãos também assumem a tarefa de ajudar a preservar o 
patrimônio cultural. Por isso, estados e municípios contribuem promovendo 
ações de reconhecimento, preservação e administração dos bens culturais.
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Na esfera estadual, essa responsabilidade é da Secretaria da Cultura e, em 
Sobral, é a Secretaria do Desenvolvimento da Cultura e do Turismo do município.

Tombamento

Centro histórico de Sobral preservado pelo Iphan
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Tombamento é um instrumento de preservação do patrimônio material. 
Tombar significa escrever o bem (sobrado, igreja, quadro, escultura, vestígio 
arqueológico etc.) em um dos livros do tombo. O Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan) é o responsável pelo tombamento federal; 
ou seja, todos os bens tombados por essa instituição são considerados pa-
trimônios da cultura brasileira. Mas podem existir também os tombamentos 
estaduais e os municipais.

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

Todos têm o dever de manter as características, que fazem com que aquele 
imóvel seja considerado um patrimônio cultural. Assim, para construir, refor-
mar ou restaurar qualquer bem tombado, torna-se necessária a consulta ao 
órgão responsável pelo tombamento, para que não sejam destruídas as refe-
rências culturais que o local possui.
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É preciso esclarecer que tombar não é parar no tempo. As modificações e 
necessidades vivenciadas no presente, como saneamento básico, transporte, 
eletricidade, telefonia, dentre outros, devem ser levadas em conta no momen-
to em que as transformações são executadas. Mas é necessário que se faça um 
esforço para manter o máximo possível as referências que tornam o edifício 
um prédio histórico.

Sobral é uma das quatro cidades do Ceará que possuem um sítio histórico 
(conjunto de prédios, ruas, igrejas e praças) tombado pelo Iphan. Ou seja, o 
centro antigo da cidade é considerado um patrimônio da cultura brasileira. O 
seu conjunto arquitetônico e urbanístico foi inscrito no livro de tombo em 23 
de julho de 2000.

Aracati, Icó e Viçosa são as outras cidades que possuem sítios históricos 
tombados. Além disso, o conjunto de monólitos (pedras gigantes) da cidade de 
Quixadá são tombados como patrimônio natural do povo brasileiro.

FIqUe POR dentRO

Preservar é um dever de todos

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

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

Participe você também da preservação da história de Sobral.
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AtIVIdAdeS

1  O que são bens culturais? A quem eles pertencem?

2  Por que o patrimônio cultural é importante para conhecer a história de 
um povo?

3  Para que servem os tombamentos?

4  Pesquise e responda: o que é um sítio histórico? 

5  Quais cidades do Ceará são consideradas patrimônio da cultura brasileira?

Patrimônio material

Para conhecer o sítio histórico de Sobral, que é considerado patrimônio da 
cultura brasileira, basta percorrer as ruas do centro da cidade. Elas estão re-
pletas de signifi cativas obras de arquitetura de várias épocas que merecem ser 
observadas, pois o centro de Sobral é um documento material vivo da história 
da ocupação do sertão nordestino.

O seu sítio histórico está compreendido entre a Praça da Matriz, o Largo do 
Rosário, a antiga Praça do Mercado, a Praça do Teatro São João, da avenida 
Dom José, a Praça do Patrocínio e suas imediações.

Sobral ainda hoje guarda, em suas ruas, caminhos, praças e construções, 
testemunhos da formação econômica, política, social e cultural de seu povo. 

Além disso, Sobral tem uma perfeita combinação entre a paisagem urbana 
(construída pelo homem) e a paisagem natural. A cidade está localizada em 
terreno plano, banhada pelo importante rio Acaraú e emoldurada pela suave e 
sinuosa Serra da Meruoca.

Foram também essas características geográfi cas que possibilitaram a ocupa-
ção e o desenvolvimento econômico da cidade, desde a época colonial, e a sua 
afi rmação como importante núcleo urbano, nas últimas décadas do século XVIII.

A paisagem de Sobral está bem preservada e é possível observar construções 
de diferentes épocas convivendo no mesmo espaço. Uma preciosa harmonia 
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paisagística preserva o contraste entre as altas torres das igrejas se destacando 
entre os sobrados e as casas.

Apesar de aparentemente firmes, os prédios do centro precisam de prote-
ção, pois, além de serem muito antigos, possuem rara beleza arquitetônica. As 
construções do sítio histórico singularizam (tornam única) a cidade de Sobral e 
contam, em suas paredes, calçamentos, janelas, torres e detalhes, a história do 
povo sobralense.

Fazenda Olhos D’Água do Pajé

Casa sede da Fazenda Olhos D`Água do Pajé
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Apesar de não estar situada no Sitio Histórico, a casa sede da Fazenda 
Olhos D’água do Pajé, que está localizada no distrito de Aracatiaçu, é um dos 
bens culturais mais importante de Sobral. A casa da antiga “fazenda de criar” 
nos permite imaginar a vida simples, sem objetos de luxo, em que mesmo as 
pessoas mais ricas da região viviam. Portanto, um documento histórico.
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Casa do Capitão-Mor

Casa do Capitão-Mor
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No centro, ao redor da Catedral, está o núcleo que deu origem à cidade. A 
Casa do Capitão-Mor, um dos edifícios mais antigos, é um exemplo de prédio 
da época inicial da cidade. Era a residência oficial do governante de Sobral, em 
1772. Observe lá a simplicidade com que foi construída.

Igrejas

Muitas e belas são as igrejas de Sobral. Tendo o lançamento de sua pedra 
fundamental em 1778, e a inauguração em 1781, a atual Catedral de Sobral 
possui uma das mais bem desenhadas fachadas entre as igrejas coloniais exis-
tentes no Ceará. O relógio de uma das torres foi trazido de Paris em 1870 e o 
presépio, também parisiense, é de 1912.

Destaca-se também o trabalho do pórtico (vão de entrada) em pedra de 
lioz, executado em Portugal e trazido de Olinda para Sobral.
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Sobrados comerciais e residenciais

Sobrado Radier 
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Vários são os sobrados (casas de dois andares) de valor arquitetônico que 
existem no centro histórico de Sobral, sendo a maioria do século XIX. Esse tipo 
de construção, no geral, tinha uso comercial e residencial. No térreo ficava o 
comércio e, na parte superior, a residência.

Um dos primeiros sobrados construídos em Sobral e único que não sofreu 
reformas posteriores, preservando sua originalidade, é o Sobrado Radier, cons-
truído em 1837 por Francisco Rodrigues dos Santos. Ele fica situado na Praça 
Doutor José Sabóia.

Museu Dom José possui rico acervo histórico
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Outro sobrado que chama atenção é aquele no qual hoje funciona o Mu-
seu Dom José, construído em 1844 para ser a residência do major João Pedro 
Bandeira de Melo. Ele fica na atual rua Deolindo Barreto e tem estilo arquite-
tônico inspirado no França da época de Napoleão Bonaparte.

Casa da Cultura
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Em 1989, um dos mais antigos sobrados, o Solar dos Figueiredos, cons-
truído em 1856, quase foi completamente demolido por um de seus donos. 
Quando parte de sua estrutura já havia sido derrubada, um grupo de pessoas 
se uniu e conseguiu na justiça impedir essa violência contra a história de So-
bral. O prédio foi, então, reformado pelo poder público. Hoje, é a Casa de 
Cultura de Sobral e fica na atual avenida Dom José.

Casa de Câmara e Cadeia 

As Casas de Câmara e Cadeia eram prédios construídos durante o período 
colonial para abrigar a Câmara dos Vereadores, normalmente na parte supe-
rior e a cadeia, para onde iam os criminosos, no andar inferior.

A primeira Casa de Câmara e Cadeia de Sobral foi criada na época em que 
o povoado tornou-se uma vila. Acredita-se que o prédio estava localizado atrás 
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da atual Igreja Matriz e que havia sido encomendado ao arquiteto português 
Custódio Francisco Azevedo.

O primeiro edifício foi demolido e uma nova câmara foi construída em 
1848. Ainda hoje, o prédio é a sede Câmara Municipal de Sobral. 

As praças

Praça São João
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Algumas praças de Sobral também fazem parte do seu sítio histórico. São 
lugares de convivência e encontro e suas histórias merecem ser estudadas.

As praças do Teatro São João e do Patrocínio, por exemplo, têm muitas 
histórias para contar sobre a vida da cidade.

Também vale observar na Praça Samuel Gomes da Ponte o conjunto 
de residências do início do século XX, em estilo Art-Noveau, de influência 
europeia, com motivos decorativos inspirados na natureza, em que se valo-
rizam as curvas e a assimetria das formas.

Outra manifestação que deve ser observada nas fachadas de muitas 
casas, tanto de elites e como de populares, é a utilização de elementos de-
corativos geométricos, também de influência europeia.
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FIqUe POR dentRO

Histórias da Praça São João

A Praça São João, antigamente chamada de Barão de Sobral, está 
situada no coração da cidade de Sobral, em frente do Teatro São João. 
Essa praça foi construída em dois momentos. Primeiro, construiu-se um 
dos seus lados, próximo à Igreja do Menino Deus. Depois, fez-se um 
segundo, mais próximo ao Teatro. As pessoas mais ricas da época deci-
diram, então, que este segundo lado só podia ser frequentado por eles. 
E só o lado mais antigo poderia ser usado pelas pessoas mais pobres. 
Nada era oficial, mas todos sabiam onde deveriam andar. Na praça havia 
também uma radiadora (um tipo de caixa de som), que tocava músicas 
da Rádio Imperador todas as noites, e sempre encerrava com a música 
americana The Stars and stripes forever às 21 horas.

Novos lugares, novas histórias

Sobral não é feita apenas do antigo, do que foi realizado no passado. A 
cidade é viva e a sua população continua construindo e desenvolvendo ativi-
dades importantes. Elaborando novos prédios, objetos artísticos, realizando 
festas, inventando novos modos para resolver as questões que se apresen-
tam na vida cotidiana. Assim, vamos fazendo história e construindo um rico 
patrimônio para o desfrute de todos os seus habitantes. Que tal um passeio 
pelos prédios e áreas novas da cidade também? Há muita coisa para se ver e 
aprender, na Biblioteca Municipal Lustosa da Costa, na Escola de Cultura, Co-
municação, Oficinas e Artes – ECCOA (que fica nos antigos galpões da Usina 
dos Araújos, prédio da virada do século XX), na  Casa do Cidadão (abrigada no 
antigo prédio do Banco Popular, uma construção dos anos 1930), entre outros 
que você mesmo pode descobrir.
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Escola de Cultura, Comunicação, Ofi cinas e Artes (ECCOA)
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AtIVIdAdeS

1  Visite um dos prédios citados, pesquise sobre sua história e faça uma re-
dação sobre a importância dele para o patrimônio cultural de Sobral.

2  Escolha um prédio da cidade de Sobral que ainda não seja tombado, mas 
que você acha que mereceria ser. Justifi que sua escolha. 

Museus

Ao contrário do que alguns pensam, um museu não é depósito de coisas 
antigas; na verdade, é um local onde coleções de objetos e documentos que 
merecem ser conhecidos por todos são guardados e expostos para nos ajudar 
a conhecermos e compreendermos a nossa história.

Com acervos formados por aquisição ou doações de moradores, de órgãos 
públicos e de religiosos, os museus expõem objetos de relevância histórica 
regional. Em geral, os acervos dos museus são constituídos por objetos de 
épocas variadas. Esses objetos são: quadros, esculturas, móveis, peças de rou-
pa, objetos de decoração, fotos, cartas, gravuras; instrumentos de trabalho, 
imagens religiosas, dentre muitos outros. 
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Sobral possui vários museus que merecem ser visitados: o Museu Dom José, 
o Museu do Eclipse e o Museu Madi. 

Lembre-se de que as peças de um museu também são bens culturais.

Museu Dom José

Apenas em uma visita ao Museu Dom José, podemos descobrir muitos 
objetos que são bens patrimoniais preciosos que enriquecem a tantos que os 
observam. Dentre os objetos em exibição, merecem ser vistas atentamente as 
coleções de imagens sacras; de porcelanas, vidrarias e mobiliário.

Louças históricas compõem o acervo do Museu Dom José
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•	 O ostensório em prata dourada, com excelente trabalho de fundição, 
repuxe e cinzelamento, que, segundo a história de Sobral, de Dom José 
Tupinambá da Frota, foi realizada na própria cidade, para a Igreja Matriz, 
em 1810.

•	 A coroa em prata dourada que era utilizada nas festas do Espírito Santo, 
realizadas em épocas passadas, em Sobral, onde uma criança era sorteada 
para representar o Menino Imperador nas solenidades religiosas.

•	 O lavatório em porcelana e madeira que pertenceu ao senador Francisco 
de Paula Pessoa. Nesta peça, pode-se perceber o modo como as pessoas 
ricas de Sobral faziam a sua higiene pessoal, no século XIX. 
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•	 A imagem de Nossa Senhora da Assunção que pertenceu à Igreja Ma-
triz de Viçosa. Ela, que tem os cabelos descobertos, é confeccionada 
em barro cozido e pintado. Datada do século XVII, a imagem apresenta 
características pouco comuns à produção artística europeia. Se for re-
alizada no Ceará, muito provavelmente é a primeira produção artística 
sacra feita no Estado.

•	 O oratório entalhado, em madeira policromada, de estilo barroco, com 
elementos de inspiração vegetal, originariamente da Igreja da cidade de 
São Benedito. Nesta peça, deve ser observada a utilização de sereias nos 
quatro cantos da moldura que guarda o espaço interno do oratório, e a 
semicúpula, em forma de concha, protegida, pelo lado externo, por dois 
querubins deitados.

•	 O fragmento de tabernáculo do altar central da Igreja Matriz de Viçosa, 
onde deve ser observado o rico trabalho de entalhe.

Essas e muitas outras peças do acervo do Museu Dom José nos fazem ver 
que visitá-lo é percorrer a trilha dos nossos antepassados, é reviver os valores e 
os costumes da nossa sociedade.

Museu do Eclipse

Museu do Eclipse
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Museu do Eclipse é outro espaço de visitação bastante importante de So-
bral. Ele fica localizado na praça da Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio. O 
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museu foi construído em 1999 para marcar as comemorações da comprova-
ção da “Teoria da Relatividade” do cientista Albert Einstein. Em 1919, uma 
comissão de cientistas foi à cidade para observar um eclipse lunar e alguns ob-
jetos usados por eles estão expostos no museu. Um dos destaques do museu 
é a possibilidade de usar equipamentos astronômicos, como o telescópio, que 
possibilita a vista do céu e suas estrelas.

Além disso, a própria arquitetura do prédio, projeto do sobralense Antenor 
Coelho, no formato de duas luas é bastante curioso e bonito. 

Museu Madi

As letras que formam o nome do museu de arte signifi cam: M (Movimento), 
A (Abstração), D (Dimensão) e I (Imaginação). É uma referência ao movimento 
criado pelo artista plástico uruguaio Arden Quin nos anos 1940. Os artistas do 
movimento buscam fazer quadros com o uso de fi guras geométricas de forma 
bem criativa e abstrata.

O acervo do museu é constituído por obras de arte como quadros e escultu-
ra. Inaugurado em 2005, o Museu tem projetos educativos ligados à arte plástica 
(principalmente pinturas e esculturas) e mais de 100 obras para exposição.

 

AtIVIdAdeS

1  Para que servem os museus?

2  Pesquise sobre a vida do cientista Albert Einstein e do artista Arden Quin.

Patrimônio imaterial

Patrimônio imaterial é o conjunto das manifestações culturais, tradicionais 
e populares da comunidade. Os bens imateriais são transmitidos de forma oral 
ou gestual e sempre recriados nesse processo, pois sofrem inúmeras interfe-
rências do coletivo. Sem a rigidez dos conhecimentos escritos, essas manifes-
tações culturais são cheias de símbolos, vivas de sabedoria e estão presentes 
nos modos de comer, nos modos de trabalhar, nas crenças, nos jeitos de fazer 
arte, nos ritos e nas festas.
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Diferentemente dos bens culturais materiais, os imateriais não são tom-
bados. Pois não há como preservar pessoas ou manifestações no tempo. 
Nesse caso, o que se faz é um registro, uma espécie de descrição detalhada 
do bem imaterial.

Desde 2000, o Iphan faz inventário deles, inscrevendo-os, então, em um 
dos quatro Livros de Registro:

I. “Livro de Registro dos saberes, onde serão inscritos conhecimentos e 
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;

II. Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas 
que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entre-
tenimento e de outras práticas da vida social;

III. Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifes-
tações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;

IV. Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, san-
tuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas”.

A dança de capoeira, o modo de fazer acarajé, por exemplo, são alguns 
dos bens imateriais registrados pelo Iphan como patrimônio da cultura 
brasileira. Sobral não possui ainda nenhuma de suas manifestações cultu-
rais registradas. Mas isso não quer dizer que elas não existam e que não 
tenham imenso valor. Vamos conhecê-las.

Mestres da Cultura

Os Mestres da Cultura Tradicional Popular são 
homens e mulheres, reconhecidos pela Secreta-
ria de Cultura do Estado do Ceará, que preser-
vam ofícios e saberes tradicionais. Artesanato, 
cordéis, repentes, bandas cabaçais e reisados são 
algumas das manifestações culturais transmiti-
das por eles para as novas gerações.

Em 2004, um dos mestres da Cultura de 
Sobral teve seu saber reconhecido pelo gover-
no estadual. Foi Francisco Pedrosa de Sousa, o Mestre Panteca
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Mestre Panteca, pelo reconhecimento de sua dedicação durante 40 anos 
à manifestação cultural bumba-meu-boi e seu empenho em ensinar sobre 
as brincadeiras as novas gerações.

“O amor do Mestre Panteca pelo folguedo popular Boi se deu com 
a criação do seu grupo Boi Ideal, com mais de trinta brincantes, sendo 
motivo de muita felicidade para ele assistir ao boi dançando. Em Sobral, 
a brincadeira faz parte do ciclo junino, com episódio central na morte e 
ressurreição do Boi. Outras figuras se destacam ainda no folguedo, entre 
elas a Burrinha, o Vaqueiro e Cazuza e Donana.”

Fonte: Fátima Parente, no Portal do Governo do Estado do Ceará, acessado em 2 de de-
zembro de 1011. 

Festas e folguedos

A origem das festas populares tanto pode ser europeia quanto africana 
ou indígena. Algumas são de inspiração religiosa, divina, enquanto outras são 
exclusivamente recreativas, mundanas. Destaque deve ser dado, para a quanti-
dade e envolvimento popular, aos festivais juninos. São meses de preparativos 
e ensaios que animam distritos e bairros, envolvendo a população.

Também merece igual destaque o ciclo de festas natalinas, o carnaval, o 
reisado, o pastoril e o bumba-meu-boi, que resistem como expressões vivas e 
se mantêm graças a pessoas que lutam por manter essas tradições e, com elas, 
confundindo sua própria razão de existir. Nas festas populares, as tradições 
mostram a face do povo.

Alguns distritos e paróquias realizam festas religiosas de padroeiros, sempre 
acompanhadas de novenas, quermesses, leilões e, em algumas, misturando-se 
o sagrado com o mundano, o forró com a religiosidade.

Essas festas de importância social, econômica, cultural e política, pelo seu 
desempenho na história de cada comunidade, merecem ser transmitidas às 
gerações futuras.
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FIqUe POR dentRO

"Ooooh!! O boi!!!!"

“Dentro do calendário de eventos culturais da cidade de Sobral, o 
período que começa no dia 6 de janeiro, dia de Reis, e que vai até o final 
do mês, é, como chamam por aqui, a época dos bois.

Uma das coisas que acho mais bonitas nessa época é que as comu-
nidades ficam altamente empolgadas. É comum ver o boi de um deter-
minado bairro passando pelas ruas e inúmeros moradores seguindo em 
uma espécie de cortejo. Há sempre muitas crianças! E sempre são elas 
que vão gritando: "Ooooh!! O boi!!!!".

E quando o boi chega para fazer sua apresentação, é formada uma 
roda e cada personagem assume a sua posição para começar, o que 
posso seguramente chamar de um verdadeiro teatro popular.

Durante a brincadeira, a meninada fica o tempo todo "aperreando" a 
Donana. Imagino que esta seja umas das grandes lembranças que muitos 
deles irão levar por toda a vida quando crescerem e ficarem adultos.

Muitos grupos de bois de Sobral são brincados por crianças. Uma 
vez, conversando com Mestre Fernando, que é um dos mais antigos 
Mestres de bois da cidade, ele me disse que fica muito feliz em ver a 
meninada fazendo o boi, porque, assim, sabe que quando ele morrer, 
ainda vai ter gente pra fazer o boi e a festa não vai acabar.”

Fonte: Texto adaptado. Depoimento do fotógrafo Hudson Costa disponível em: Over-
mundo - www.overmundo.com.br/overblog/bois-e-reisados-de-sobral-ce, acessado em 
2 de dezembro de 2011.
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Festejos do carnaval em Sobral
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AtIVIdAdeS

1  Qual é a manifestação cultural de que você mais gosta da cidade de So-
bral? Por quê?

2  Converse com pessoas mais idosas e descubra histórias das praças de 
Sobral. Conte-as aos seus colegas.

3  Leia o texto do quadro “Fique por dentro", Ooooh!! O boi!!!! (página 
136) e diga por que Mestre Fernando fi ca feliz por saber que crianças brin-
cam e gostam da festa de bois. 

Patrimônio natural

Patrimônio natural seria tudo aquilo que a natureza possui e que merece 
ser preservado para a lembrança e memória de um povo, aquilo que constitui 
a paisagem de um lugar.

Os elementos naturais, além de garantir a sobrevivência humana, auxiliam 
a compreender como um povo se estabeleceu em um lugar e que relação de 
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identificação construiu com a paisagem natural. O rio Acaraú, por exemplo, é 
vital para entender a história do povo sobralense e é um símbolo do município 
do lugar para as pessoas que vivem ou visitam a cidade

As principais referências de patrimônio natural no município são:

Rio Acaraú e Mucambinho

Responsável pela existência da cidade, o rio Acaraú seria o elemento do 
meio natural sobralense que mais se destaca na paisagem, compondo um 
belo quadro de sua ribeira e moldando o espaço sobralense desde os mais 
remotos tempos.

Recurso constante da população que se servia de suas águas para sustento, 
hoje o referido rio passa por uma revitalização paisagística, a partir do projeto 
da construção da “beira-rio”.

Calçadas foram feitas e prédios erguidos a fim de dar novos usos ao rio e 
reaproximar as pessoas para o seu entorno.

Outro patrimônio natural é o Mucambinho, que nasce no boqueirão da 
Serra da Meruoca e corta quase toda a cidade de Sobral, até desaguar no Aca-
raú. Este rio corta os bairros mais pobres da cidade e passa bem pertinho da 
fábrica de cimento.

Ele representa hoje uma grande luta na preservação dos recursos hídricos na 
cidade, pois várias pessoas dependem dele em seu dia a dia.

Serra da Meruoca

Embora fazendo parte hoje de outro município, a Serra da Meruoca tem 
uma importância muito grande para a formação de Sobral. Sua imagem ao 
fundo da cidade, servindo de pano de fundo para um núcleo urbano que se 
estende a partir do rio Acaraú em direção a esta serra, constitui, de certa for-
ma, a lembrança de muitos sobralenses sobre sua cidade.

Local de clima ameno acaba por receber as famílias de Sobral nos fins de 
semana em busca de descanso e lazer.

Outros elementos naturais presentes são a carnaúba e a oiticica, árvores 
comuns no leito do rio Acaraú e que ajudaram muito ao crescimento da cida-
de sobralense e que hoje acabam sendo esquecidas pela população, mas são 
símbolos da economia da cidade, principalmente, dos ciclos produtivos das 
indústrias de extração de óleos e de fabricação de chapéus de palha.
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Outros elementos vistos pelos sobralenses cotidianamente são as lagoas 
e açudes do município. A Lagoa da Fazenda, o Açude Cachoeiro são talvez 
os principais porque ficam na área urbana e, portanto, mais acessíveis à 
maioria da população. Por outro lado, sofrem também com a ação da po-
luição gerada pela cidade sufocando às vezes, suas águas, plantas e peixes.

Ainda assim, são elementos naturais muito lembrados pela população 
quando buscam espaços para a prática de esportes, no caso da Lagoa da 
Fazenda, ou quando procuram banhos refrescantes, como no caso do açu-
de Cachoeiro e também do açude Jaibaras, outro reservatório que fornece 
água à sede do município.

Sítios arqueológicos

Temos no município alguns traços da presença de civilizações anteriores à 
sobralense. Esses traços estão presentes, por exemplo, em inscrições rupestres 
presentes em alguns pontos do distrito de Taperuaba e que merecem um estu-
do maior por parte dos órgãos competentes.

Outro elemento que se torna emblemático neste caso é a urna funerária 
achada no distrito de Rafael Arruda e que pertenceria a civilizações indígenas 
antigas. Esta urna está hoje no museu Dom José, como parte de seu acervo de 
cultura indígena.

Áreas de preservação

Sobral possui algumas áreas de preservação ambiental; ou seja, que não 
podem ser agredidas (com queimadas, poluição, desmatamento etc.). Segun-
do a Prefeitura de Sobral e o Plano Diretor, temos as seguintes áreas relaciona-
das ao meio ambiente:

APA do Córrego
APA do Açude do Javan
APA do Açude Mucambinho
Parque Ecológico Lagoa da Fazenda
Horto Florestal do Ibama
Zona Especial de Interesse Ambiental (Rio Acaraú).
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FIqUe POR dentRO

Ajude a preservar a natureza. Veja como é fácil: 
1. Carregue sempre uma garrafa de água durável, como as de plástico.

Assim, você evita usar vários copos descartáveis.
2. Colabore para não sujar a cidade. Não jogue lixo nas ruas nem folhe-

tos de propaganda no meio da rua.
3. Separe corretamente o lixo para reciclagem. A forma mais simples 

de fazer essa separação é isolar o lixo seco do molhado. O lixo seco 
é composto, principalmente, por embalagens, papéis, revistas e jor-
nais. O lixo úmido ou orgânico consiste basicamente de restos de 
alimentos e folhas.

4. Economize papel. Procure usar os dois lados da folha, fazendo rascu-
nho com o verso. Antes de imprimir algum documento, revise-o com 
cuidado, para não gastar papel à toa. Reutilize envelopes também 
para guardar outras coisas.

5. Não jogue no lixo o que você pode doar. Em vez de jogar fora rou-
pas, livros, móveis e brinquedos, doe para alguém que precisa.

6. Convença seus pais a levar uma sacola ao fazer compras. Assim, 
vocês não usarão tantos sacos plásticos. Se não for possível, procure 
encher bem os saquinhos para reduzir a quantidade deles que você 
leva para casa e que irão parar no lixo.
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7. Revistas e jornais velhos podem ser doados para a escola. Com o 
material, os professores e os alunos podem fazer trabalhos artísticos 
e de colagem.

8. Não jogue pilhas e baterias de celular velhas no lixo. Isso evita que as 
substâncias tóxicas contaminem o solo e as águas. Basta separá-los 
e procurar um posto de coleta perto de casa. O uso de pilhas recar-
regáveis também ajuda a diminuir esse lixo tóxico.

9. Converse com seus pais para colocar os sacos de lixo na porta de 
casa apenas momentos antes de o caminhão de coleta passar. Essa 
ação evita que os dejetos se esparramem pela calçada.

AtIVIdAdeS

1  O que é patrimônio natural?

2  Escolha um dos elementos naturais citados no texto e descubra como ele 
é aproveitado pelas pessoas.

Inventário - Descrição detalhada dos bens culturais de um povo com o 
objetivo de conhecê-los e preservá-los.
Meteorologia - Ciência que estuda os fenômenos do tempo.
Ministério da Cultura - É um órgão federal responsável pelo incentivo 
e promoção das atividades culturais brasileiras.
Monumento - Prédio ou estrutura construída para exaltar e/ou simboli-
zar algo ou alguém.
Paisagístico - Que se refere a uma paisagem.

GlOSSÁRIO



Infância e Cidadania

 Ser cidadão é ter direitos e deveres 

Todas as pessoas têm o direito de viver com dignidade, independente de 
sua condição social, crença, cor da pele, orientação sexual etc. Temos direito à 
saúde, à educação, à cultura, ao trabalho, à alimentação e à moradia. A liber-
dade de religião também é um direito de todos.

Da mesma maneira que temos direitos, temos deveres. É dever dos indiví-
duos não discriminar quem quer que seja, contribuindo para a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária.

O exercício desse conjunto de direitos e deveres que cada pessoa tem é o 
que, atualmente, chamamos de cidadania.

E o que é ser cidadão? É participar da sociedade. É conhecer e usufruir dos 
direitos. É cumprir os deveres. Como podemos fazer isso? Participando do des-
tino da nossa cidade, do nosso bairro e da nossa escola, zelando pelos lugares 

6
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públicos do nosso município, pagando os impostos, mantendo nossas praças 
limpas e preservando a natureza e o patrimônio cultural.

Você sabia que a Constituição Federal (1988), lei maior do nosso país, diz 
que todo cidadão tem direito ao acesso a moradia digna, transporte público, 
saneamento básico, energia elétrica, gás, abastecimento, iluminação pública, 
comunicação, educação, saúde, lazer e segurança?

Para fazer valer os seus e os nossos direitos, é muito importante conhecê-los!

AtIVIdAdeS

1  Escreva, no seu caderno, o que você entendeu sobre cidadania.

2  Qual é o documento do nosso país que assegura os direitos e deveres dos 
cidadãos?

3  O que você acha que deveria melhorar no seu município? Por quê? O 
que você, a sua família e seus amigos poderiam fazer para melhorar o lugar 
onde vivem?

4  Quais são as áreas de lazer do seu município? Essas áreas estão bem con-
servadas? Como você pode ajudar na preservação desses lugares?

Igualdade é diferença

As pessoas exercem a cidadania quando buscam os seus direitos de ter 
atendimento médico nos hospitais públicos, educação nas escolas, praças e 
quadras bem cuidadas para se divertir etc. Ou quando exigem que o patrimô-
nio cultural da cidade seja protegido e que a comunidade disponha de lugares 
apropriados para ver exibições artísticas como peças teatrais, exposições, dan-
ças, dentre outras. Os cidadãos podem também reivindicar moradias dignas, 
boas condições de trabalho ou terras para plantar. 

Isso é possível porque vivemos em uma democracia, na qual as decisões e 
discussões da maioria são levadas em consideração no planejamento dos go-
vernos dos municípios, dos estados e do país.
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Muitas pessoas se unem em grupos para buscar melhorias. Formam ONGs 
(organizações não governamentais), associações de moradores de bairros, mo-
vimentos de sem-teto e de sem-terra, sindicatos, movimentos pelos direitos 
das mulheres e muitos outros. Todos procuram conhecer os seus direitos para 
que eles não sejam desrespeitados.

É importante também saber respeitar os direitos dos outros. Afinal, somos 
todos diferentes, mas temos direitos e deveres iguais.

Dessa forma, as ruas da cidade devem possuir vias por onde passam os 
motoristas em seus carros, as calçadas utilizadas pelos pedestres, as rampas 
de acesso para os “cadeirantes”, os pisos táteis para a orientação das pessoas 
cegas. Assim, todos podem ir e voltar para onde quiserem.

Acesso aos portadores de deficiência física deve ser facilitado 
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A liberdade de pensamento e expressão também nos é garantida por lei.
E para facilitar a comunicação, aprendemos a ler e escrever. Por isso, fre-

quentar a escola é tão importante!
E as pessoas cegas, como leem? Elas fazem uso de outros sentidos, que 

não a visão, para enxergar o mundo. Fazem isso por meio, principalmente, 
do tato e da audição. Assim, elas podem ler e escrever utilizando o sistema 
Braile, que é uma forma de escrita utilizando pontos em alto-relevo no papel. 
Dessa forma, elas podem descobrir as histórias nas páginas dos livros utilizan-
do as pontas dos dedos.
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As pessoas surdas conversam por um longo tempo utilizando a Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras).

Com seus direitos respeitados, todos podem estudar, trabalhar e se divertir.

Leitura em braile
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AtIVIdAdeS

1  Como as pessoas se organizam para garantir seus direitos?

2  Pesquise e descubra se existe alguma associação ou movimento social no 
lugar onde você mora. Se sim, escreva no seu caderno, o que eles reivindicam. 

Criança cidadã

Você sabia que toda criança, assim que nasce, se torna cidadã? Isso quer 
dizer que as crianças têm direitos como os adultos. Por isso, a ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas) criou, em 1959, a Declaração Universal dos Direitos da 
Criança, que determina que toda criança deve ter seus direitos garantidos e ser 
respeitada como cidadã.

No Brasil, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é um 
conjunto de regras e normas, elaborado em 1990, e que estabelece os direitos 
das crianças e adolescentes. 

Veja o que diz o artigo 4º desse Estatuto:
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“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, alimentação, 

à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

Porém, nem sempre isso acontece. Apesar de o Estatuto da Criança e do 
Adolescente afirmar que toda criança tem direito a ter uma infância feliz e vi-
ver com dignidade, em que não faltem casa, comida, escola, lazer e assistência 
médica, muitas crianças não têm seus direitos assegurados.

Lugar de criança é na escola!

Você sabia que é proibido criança trabalhar até os 14 anos de idade? É o 
que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, a realida-
de é outra. Crianças que começam a trabalhar cedo perdem a infância deixan-
do de lado brincadeiras, invenções e sonhos.

É comum, em todo o mundo, pequenos trabalhadores acordarem cedo, 
para realizarem trabalhos, às vezes, perigosos. Muitos fazem trabalhos domés-
ticos quando bem pequenos. Essa situação não deve existir.

Como podemos ajudar para mudar essa realidade? Exercendo nossa cida-
dania, lutando por nossos direitos, não permitindo que as leis permaneçam 
somente no papel!



147

Unicef

Desde 1950, o Brasil conta com a colaboração do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância – Unicef, que tem como uma de suas principais missões garan-
tir a crianças e adolescentes o pleno exercício da cidadania.

No nosso país, o Unicef desenvolve diversas ações. Dentre elas, a criação do 
Selo Unicef - Município Aprovado, que incentiva os municípios do semiárido a 
melhorar a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes. 

O projeto iniciou no Ceará em 1999. Depois, foi ampliado para municípios 
de outros 10 estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

AtIVIdAdeS

1  Quais são os documentos que garantem os direitos da criança e do ado-
lescente?

2  Qual é a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente?

3  Leia o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, na página 146 
e diga:

a. O que a família, a comunidade e a sociedade devem fazer em favor 
das crianças e dos adolescentes?

b. Qual desses direitos você considera o mais importante? Por quê?

4  O que devemos fazer para contribuir para o fi m do trabalho infantil?
Escreve no seu caderno.

5  Quais ações o seu município desenvolve para melhorar as condições de 
vida das crianças e dos adolescentes?
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todos somos responsáveis pela natureza

Nós, humanos, temos dificuldade em viver sozinhos. Dependemos dos ou-
tros elementos da natureza para subsistir. Aquilo que necessitamos para sobre-
viver, retiramos da natureza, transformando-a. Assim, deixamos as marcas dos 
nossos hábitos, costumes, maneiras de ser e pensar. Isso quer dizer, e você já 
aprendeu, que transformamos a paisagem ao nosso redor, gerando cultura.

Por isso, somos responsáveis pelo ambiente em que vivemos. Afinal, as 
pessoas, as plantas, os animais, os rios, os lagos, as serras, tudo, enfim, que 
compõe a Terra, de algum modo, está interligado.

Cada um desses diversos elementos contribui para a continuidade da vida 
no planeta. Porém, às vezes, inadvertidamente, algumas atividades humanas 
provocam danos à natureza. E isso interfere na qualidade de vida da sociedade.

Por exemplo, se alguém polui as águas de um rio, com certeza não será 
bom para os animais que precisam dele para saciar a sede. Nós, seres huma-
nos, também sofreremos as consequências do ato, pois não teremos água de 
qualidade para beber, nem peixes para pescar.

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso co-
mum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defendê-lo para os presentes e futuras gerações.”

Fonte: Constituição Federal do Brasil - Artigo 225

Somos, então, responsáveis pelo meio ambiente, que talvez seja nosso 
maior e mais importante patrimônio. Todos têm o direito de viver em um am-
biente saudável, com acesso à água e à terra. Porém, muitas pessoas vivem em 
condições precárias, em lugares considerados “áreas de risco”. Essa situação 
ocorre por causa de dois graves problemas que afligem o nosso país: a grande 
desigualdade social e o baixo nível de escolaridade da população.
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O primeiro problema ocorre quando uma pequena parte da população 

é muita rica, enquanto a maioria passa por muitas difi culdades. O segundo, 

quando parte da sociedade, por qualquer motivo, abre mão do seu direito à 

educação, não frequentando a escola como deveria.

Desses dois problemas, surgem outros, comuns na sociedade brasileira: o 

desemprego, a violência, a fome, o abandono de crianças, o preconceito, a 

ausência de meios de expressão e comunicação autônomos e muitos outros.

Atualmente, o povo brasileiro dispõe de outro patrimônio, por vezes, des-

percebido: o direito de expressão, por meio do qual as pessoas podem reivin-

dicar e exigir melhorias. Esse direito foi conquistado com muitos sacrifícios e 

não pode ser desprezado. Se acontece algo com o qual você não concorda, 

reúna-se com as pessoas que compartilham com o seu pensamento,  elabo-

rem abaixo-assinados, promovam manifestações (como passeatas), utilizan-

do os espaços públicos, como as praças, para discutir sobre as suas necessi-

dades. Exerçam a sua cidadania.
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FIqUe POR dentRO

As áreas de risco são aquelas sujeitas a desastres, se ocupadas. Por 
conta disso, o ideal é não habitá-las. São as encostas e topos de morros, 
que correm o risco de deslizamentos de terra, e as áreas que fi cam ala-
gadas, durante as cheias, ao redor de lagos, lagoas e ao longo dos rios.

Muitas pessoas, no entanto, por vários motivos, acabam ocupando 
esses lugares e correndo grande perigo.

AtIVIdAdeS

1  Por que somos responsáveis pela natureza?

2  Você acha que a natureza do lugar onde você mora está bem cuidada? 
Justifi que.

3  Pesquise e descubra que ações o governo de Sobral desenvolve para pre-
servar o meio ambiente. 

Conselhos municipais

Com o intuito de democratizar e incentivar o exercício da cidadania e 
uma maior participação das pessoas nas decisões governamentais, existem 
os conselhos municipais. Eles servem para que haja um diálogo permanen-
te entre as comunidades e os políticos e, assim, sugerindo ao governo as 
ações que precisam ser tomadas para melhorar a vida das pessoas de um 
determinado lugar como, a construção de uma escola ou de um posto de 
saúde em uma localidade. Os conselhos, em geral, são formados por pes-
soas do povo e líderes comunitários. 
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Sobral possui entidades como:
•	Conselho	Municipal	de	Saúde
•	Conselho	Municipal	de	Educação
•	Conselho	Municipal	da	Juventude
•	Conselho	Tutelar	de	Sobral.

A repartição das responsabilidades, entre estado e cidadãos, no desenvol-
vimento da educação e de outros setores da vida sobralense contribuem tam-
bém para a fi scalização sobre as ações do governo, evitando mau uso dos 
recursos, corrupção e má qualidade do serviço público.

A educação em Sobral, por exemplo, teve uma melhora signifi cativa, de-
pois da criação do conselho. Em 2009, segundo dados da Seduc/Ipece, exem-
plos da melhora na educação em Sobral são o aumento da taxa de aprovação 
entre os alunos e a diminuição do abandono de sala de aula.

AtIVIdAdeS

1  O que são os conselhos municipais? Qual é a função deles?

2  Escolha um dos conselhos citados no texto e pesquise sobre o funciona-
mento dele.

O espaço virtual e a cidadania

Nas últimas décadas, ocorreram muitas transformações tecnológicas que 
modifi caram a vida das pessoas, principalmente na forma de se comunicar e 
de ter acesso à informação. E hoje podemos falar de um espaço novo e quase 
sem fronteiras, o virtual. 

Por meio das redes interligadas, a internet, as pessoas podem se conectar 
com outras pessoas em quase todos os lugares do planeta rapidamente. Diver-
sos aparelhos, como os computadores, os telefones celulares, os tablets etc, 
possibilitam o acesso fácil e cotidiano a esse novo espaço, também conhecido 
como digital. Textos, imagens e músicas que podem trafegar de um lugar a ou-
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tro em segundos inovaram as formas das pessoas estudarem, se informarem,  
fazerem amigos e se divertirem. 

O espaço virtual é um mundo novo, mas ele não é formado só de e-mails, 
downloads, bytes, sites, blogs etc. Ele é formado por pessoas. Por isso, as re-
gras sociais da boa convivência, do respeito e da solidariedade entre as pessoas 
também são válidas na internet.

É importante fazer bom uso da internet, adquirindo as informações que  
são válidas para uma melhor qualidade de vida: educação, saúde, artes, brinca-
deira e ignorando aquelas que podem conter preconceitos, violência e desres-
peito. Na internet, também existem pessoas mal intencionadas e é preciso se 
proteger delas. Do mesmo modo, as suas ações podem ofender ou prejudicar 
uma pessoa. Assim, os novos recursos tecnológicos que dispomos na atuali-
dade, sobretudo aqueles associados à informática, devem ser utilizados com 
responsabilidade.

Sobral não está distante dos novos meios de se comunicar e do espaço 
virtual. O acesso à rede mundial de computadores pode ocorrer de forma dis-
cada, sem fio (wi-fi), cabo, nas modalidades privada ou pública.

Inclusão Digital

A partir de julho de 2003, 
quando foram estabelecidas 
parcerias entre órgãos do Go-
verno Federal – Ministério das 
Comunicações, do Planeja-
mento, da Educação, da De-
fesa e Instituto de Tecnologia 
da Informação, teve início o 
Programa Gesac – Governo 
Eletrônico-Serviço de Atendi-
mento ao Cidadão.

O Programa tem o objetivo 
de promover a inclusão digi-
tal, visando, principalmente, às 
pessoas que não teriam condi-
ções de acesso aos serviços de Unidade de acesso de inclusão digital
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informação. O foco deste programa é permitir o acesso à internet em alta veloci- 
dade (via satélite), por meio de unidades localizadas em escolas, por exemplo.

Em escala local, temos uma série de esforços da Prefeitura de Sobral de 
fornecer à população o acesso à internet. De telecentros até torres sem fi o, a 
cidade se equipa para tentar conectar o cidadão ao mundo.

Desde 2000, o município tem um provedor público de acesso à internet do 
Brasil, possibilitando aos cidadãos da sede do município o acesso após a feitura 
de um cadastro.

As estruturas de acesso vão desde pontos remotos de acesso na rua a ciber- 
cafés públicos, para acesso em pontos como a Biblioteca Pública Lustosa da 
Costa e o tradicional Beco do Cotovelo.

Além disso, a cidade tem muitas lan houses e cibercafés que são lojas que 
oferecem serviço pago de acesso a internet e pode ser usado pela população.

A inclusão ao mundo digital também é um direito de todos os cidadãos 
sobralenses.

AtIVIdAdeS

1  O que é o espaço virtual? O que ele mudou na vida das pessoas?

2  Você acessa a internet? Quais os sites que você mais utiliza nas suas pes-
quisas escolares? Faça uma lista e compartilhe com seus colegas.

3  Somos cidadãos no espaço virtual também? Justifi que.

Inclusão - Integração.
Sindicato - Organização formada para defender os interesses de
algum grupo profissional.
Tablets - Equipamentos eletrônicos, em forma de tablete, com fun-
ções semelhantes às do computador, mas de mais fácil manuseio e 
maior portabilidade.

GlOSSÁRIO
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