Construindo Viçosa do Ceará

Viçosa
do Ceará
Germana Coelho Vitoriano
Monalisa Freitas Viana
Rosa Lilian Sérvio de Carvalho Chaves

Viçosa
do Ceará
Germana Coelho Vitoriano
Graduada pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em História pela Universidade
Federal do Ceará e especialista em Teorias da Comunicação e da Imagem pela Universidade
Federal do Ceará.

Monalisa Freitas Viana
Tecnóloga em Gestão de Turismo pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará,
graduada em História pela Universidade Federal do Ceará e especialista em Planejamento e
Gestão Ambiental pela Universidade Estadual do Ceará.

Rosa Lilian Sérvio de Carvalho Chaves
Graduada em Geograﬁa pela Universidade Federal do Ceará.

1ª edição
Fortaleza - CE
2011

©2010 by Edições Demócrito Rocha

Fundação Demócrito Rocha

Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional - Iphan

Presidente
Luciana Dummar

Presidenta da República

Edições Demócrito Rocha

Ministra da Cultura

(Marca registrada da Fundação Demócrito Rocha)

Dilma Rousseff
Ana de Hollanda
Presidente do Iphan

Editora

Regina Ribeiro
Editor de Design Gráfico

Deglaucy Jorge Teixeira
Coordenação de Produção

Daniela Nogueira
Sérgio Falcão
Coordenação Pedagógica e Colaboração Textual

Luiz Fernando de Almeida
Procurador Chefe

Heliomar Alencar de Oliveira
Procuradora Federal da PROFER/Iphan-CE

Maria do Carmo Sabino Alencar
Diretor de Patrimônio Material e Fiscalização

Dalmo Vieira Filho

Lidia Noemia Santos

Diretora de Articulação e Fomento

Projeto Gráfico

Diretora de Patrimônio Imaterial

Suzana Paz

Márcia Helena Gonçalves Rollemberg
Célia Maria Corsino

Editoração Eletrônica e Tratamento de Imagem

Cristiane Frota
Karlson Gracie
Mikael Baima
Cartografia

Diretora de Planejamento e Administração

Maria Emília Nascimento Santos
Superintendente do Iphan no Ceará

Juçara Peixoto da Silva

Welton Travassos

Chefe da Divisão Administrativa do Iphan no Ceará

Revisão Ortográfica

Chefe da Divisão Técnica do Iphan no Ceará

Daniela Nogueira

Francisca Mota Barbosa
Ítala Byanca Morais da Silva

Ilustrações

Revisão Técnica

Yan Jamacaru

Igor de Menezes Soares

Banco de Dados

Aldo Menezes Filho
Catalogação na Fonte

Kelly Pereira

Vitoriano, Germana Coelho
V845c		 Construindo Viçosa do Ceará / Germana Coelho Vitoriano... [et al] - 1 ed. - Fortaleza:
Edições Demócrito Rocha/ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/ Brasil Ministério da Cultura/ Governo do Estado do Ceará /Banco do Nordeste, 2011.
160p.: color. (Projeto infância e patrimônio)
ISBN 978-85-7529-510-6
1. História. 2. Viçosa do Ceará - Município. I. Viana, Monalisa Freitas. II. Chaves, Rosa
Lilian Sérvio de Carvalho III. Título.
CDU 94(813.1VIÇOSA)

Edições Demócrito Rocha

Av. Aguanambi, 282/A - Joaquim Távora - CEP 60.055-402 - Fortaleza-Ceará
Tel.: (85) 3255.6270 - 3255.6036 - 3255.6256 - Fax (85) 3255.6276
edicoesdemocritorocha.com.br
edr@fdr.com.br I livrariaedr@fdr.com.br

tudante,

Querido es

Ceará. O
Viçosa do
re
b
o
s
is
a
ráecerá m
e mapas, g
você conh
d
,
s
a
io
e
in
g
m
á
r
p
o
Nestas
ntado p
es.
stá aprese
e
e
iv
v
bras de art
ê
o
c
o
e
v
s
e
a
u
ic
q
s
ú
lugar em
vistas, m
s, você,
mas, entre
e
o
p
,
s
as de ideia
a
c
fi
o
ra
tr
g
e
to
s
fo
a
ficos,
en, pesquis
iu e se des
bservações
rg
o
u
,
s
s
o
ra
u
m
it
o
Com le
hecerá c
mas
Ceará, con
o
d
a
s
, os proble
a
o
z
iç
re
V
e
tu
d
a
n
te
s com a
integran
ultural,
as relaçõe
,
io
íp
ic
trimônio c
n
a
u
p
,
m
a
u
id
e
v
s
e
volveu
odos d
radores, m
o
m
s
lo
e
p
s
enfrentado
e o
alidade qu
re
a
.
d
s
o
o
tr
ã
preens
dentre ou
re o
rá na com
a
d
ju
a
crítico sob
is
ro
a
v
li
m
r
o
a
,
lh
Assim
de um o
onstrução
c
a
á
ir
it
rm
cerca e pe
.
município

.

As autoras

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 Viçosa do Ceará, que
esteve sempre apta a nos ajudar.

m
uma viage
r
a
z
li
a
re
que
dos para
certeza de
vidar a to
s
n
o
o
c
m
e
e
T
d
.
s
io
o
unicíp
de ma Gostaríam
a do seu m
ua cidade
s
fi
r
ra
e
g
v
o
e
rá
g
e
d
e,
ae
nidade, po
la e porqu
u
e
pela históri
a
re
d
b
a
c
o
s
e
d
is
ito ma
a.
ao final
saberá mu
utra pesso
ao chegar
o
is
o
rá
p
e
,
s
te
te
n
difere
phan)
avelmen
neira bem
Nacional (I
uras, inevit
o
it
c
le
ti
ís
s
rt
ta
A
n
ar ta
rico e
ntaram
após realiz
ônio Histó
(Seduc) ju
im
tr
rá
a
a
P
e
C
o
d
o
d
em
o
O Instituto
stá agora
e
o do Estad
ã
e
ç
u
a
q
c
u
o
d
c
E
hisria da
vro didáti
um roteiro
e a Secreta
ão deste li
,
ç
o
n
ra
o
lu
b
A
la
o
e
ara a
o Guia d
esforços p
ele segue
m
o
c
to
n
. Ju
nio culio.
suas mãos
o patrimô
d
eu municíp
s
o
ã
o
ç
d
a
l
rv
ra
to
e
u
s
lt
fundamen
issão a pre
ro
tórico e cu
p
m
a
o
e
m
o
o
c
ã
m
mpliaç
bem
O Iphan te
ir para a a
existente,
l
u
ra
ib
u
tr
lt
n
u
o
c
C
ileiro.
tuto. E
atrimônio
tural bras
vo do Insti
cerca do p
ti
a
je
s
b
o
to
n
o
e
fia
cim
servá-los é
a e geogra
re
ri
dos conhe
p
tó
e
is
d
h
ia
la
c
portân
gem pe
como a im
zer esta via
fa
a
-o
a
este
onvid
por isso, c
espera com
rá
a
e
C
.
o
io
d
nicíp
Estado
or meio
de seu mu
ndizado p
ucação do
d
re
E
p
a
a
d
u
e
a
s
ri
rá
o
A Secreta
, você esta
ainda mais
ro
v
r
li
a
li
p
te
s
m
e
a
studar
ente
idático
ento. Ao e
material d
ão plenam
d
im
a
c
e
id
c
h
n
r
o
a
c
e do
se torn
da leitura
rtante para
o
p
im
o
s
s
pa
idade.
dando um
sua comun
m
o
c
!
o
id
lv
envo
Boa leitura

no,
Querido alu

va
oto da Sil
Juçara Peix
Ceará

han no
dente do Ip
Superinten

Coelho
de Arruda
la
e
C
a
ld
o
rá
Maria Iz
tado do Cea
o do Es
da Educaçã
Secretária

SUMÁRIO
Unidade 1 - Tempo e Espaço
10 A História construída por nós
11 Vestígios para a História
15 A contagem do tempo e a História
16 A passagem do tempo
19 Datas comemorativas
19 Fases da vida
20 Você sabe em qual século está?
21 Viçosa do Ceará ontem e hoje

22 Por que estudar Geografia
24 Aprendendo com mapas
26 Leitura e interpretação dos mapas
27 Escala
30 Como o mapa vê o planeta Terra
31 Onde está Viçosa do Ceará

Unidade 2 - Terra e Trabalho
35 Os primeiros habitantes
38 Primeiros contatos
41 Ocupação e povoamento
44 Catequizando e colonizando
50 O trabalho na colônia
53 O trabalho escravo

54 As paisagens de Viçosa do Ceará
55 Relevo: as diferentes formas da Terra
58 O tempo e o clima
60 Água: fonte da vida
65 O solo tem vida
67 Vegetação

Unidade 3 - Política e Democracia
72 Viçosa do Ceará, do Maranhão, de Pernambuco ou do Piauí?
73 Vila Viçosa Real
74 Comissão Científica de Exploração
74 A participação em movimentos populares
76 Brasil independente
78 A Grande Seca de 1877
80 Novas luzes

83 Viçosa do Ceará e sua estrutura administrativa
85 Movimentos sociais
87 Viçosa do Ceará nos nossos dias
90 Distritos de Viçosa do Ceará

Unidade 4 - Sociedade e Cultura
99

Nossa herança cultural
101 Vestígios da cultura

103 Lazer e sociabilidade
107 As bandas de música e as festas

109 A vida no campo e na cidade
111 A vida no campo
111 A vida na cidade
113 Atividades econômicas

Unidade 5 - Patrimônio e Natureza
122 Patrimônio cultural
124 Um passeio pela cidade
127 E a História continua pela cidade!
129 Saberes e fazeres de uma comunidade
131 Os guardiões da memória
132 Manifestações culturais

135 Viçosa do Ceará e o patrimônio natural
136 Problemas ambientais
140 As ações de cuidado e preservação da natureza

Unidade 6 - Infância e Cidadania
144 Ser cidadão
145 Diferentes, mas iguais!
147 Criança cidadã

149 Escolas e ensino
151 Meios de comunicação e novas tecnologias

157 Referências Bibliográficas

unidade

1

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 variados. Incluem desde as mudanças
nas atividades do cotidiano (formas de morar, de se vestir e de trabalhar, por
exemplo) até grandes eventos que atingem muitas pessoas como as guerras,
grandes enchentes, mas também uma Copa do Mundo ou as Olimpíadas.
Assim, a História pode contar tanto sobre a vida de um escravo ou agricultor humilde que viveu anos atrás como sobre as ações dos reis, presidentes, generais e outras autoridades. Tudo dependerá do tema, dos personagens e dos
lugares que o historiador quiser abordar. Os historiadores são os profissionais

Dário Gabriel / FDR

responsáveis pelo estudo da História. Mas quem faz a história somos todos
nós, pois, a cada dia, construímos mais uma parte dela.
A palavra "história" tem dois sentidos principais. História tanto se refere à
vivência do dia a dia e aos eventos ocorridos em sociedade quanto à disciplina
que pesquisa e analisa esses eventos e os seus significados sociais.
Neste livro, faremos e contaremos um pouco da história de Viçosa do Ceará.

Vista área da sede de Viçosa do Ceará

atividades
1 O que você entendeu por História?
2 Você faz história? Explique.

Vestígios para a História
Para coletar dados e informações sobre a ação do homem no tempo, os
historiadores usam as fontes históricas. As fontes históricas são todos os vestígios que fornecem informação sobre o passado. Revistas, jornais, roupas,
fotografias, diários, cartas, monumentos, construções, desenhos, pinturas,
filmes, programas de TV, dentre tantos outros, são exemplos de fontes históricas. Enfim, a lista é enorme, porque tudo o que foi construído ou registrado
pelos homens ajuda a entender seus modos de agir, pensar e viver.
As fontes históricas podem ser de vários tipos. Algumas são ditas oficiais, porque foram produzidas por instituições representativas da socieda-

11

de. As mais comuns são os documentos produzidos por órgãos do Estado
ou autorizados por ele e têm valor legal. Por exemplo: certidões de nascimento e de óbito, testamentos, registros de casamentos e atas de reuniões
de vereadores, deputados, senadores e outros políticos.

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

Fco Fontenele | Banco de Dados O POVO

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

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

atividades
1 O que é uma fonte histórica?
2 Qual é a diferença entre os documentos oficiais e não-oficiais? Discuta o
tema com a sua turma.
3 Você já viu sua certidão de nascimento? Peça a sua família que mostre a
você. Nela, localize todas informações sobre o seu nascimento: nome completo,
data em que nasceu, nome da sua mãe e sua nacionalidade etc.
4 Faça uma entrevista com a pessoa mais idosa da sua família. Anote, no seu
caderno, todas as suas recordações sobre o tempo em que ela era criança. Pergunte como eram as brincadeiras, como era a casa onde morava, o que mais
comia e quais os momentos de festa de que mais se recorda.
5 Escreva uma redação, no seu caderno, sobre a história de vida do seu entrevistado e, depois, leia para os seus colegas.
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A contagem do tempo e a história
A posição do Sol no céu faz com que as pessoas, olhando pela janela, identifiquem se é dia
ou é noite. Observando a posição do Sol, também é possível saber se é início da manhã, meiodia, entardecer ou mesmo que horas são.
Isso ocorre porque, entre o clarear da manhã, o
escurecer da noite e um novo amanhecer, o planeta Terra, onde vivemos, dá
uma volta completa em torno do seu eixo em relação ao Sol. Esse movimento
é chamado de rotação da Terra. Para nós, parece que é o Sol que se movimenta. Mas, na verdade, é a Terra. Para realizar esse movimento, o planeta
Terra leva cerca de 24 horas. As horas foram medidas criadas para quantificar
o tempo durante o dia. Elas são fracionadas em outras medidas.

atividades
1 O que é o movimento de rotação da Terra?
2 Descreva, em seu caderno, o que você faz no período de um dia, indicando o horário aproximado que ocorre cada ação.
3 Descreva o que é possível fazer em uma hora, um minuto e em um segundo. Compare a sua resposta com as de seus colegas.
4 Com a ajuda do seu professor e dos colegas, monte um painel com a
disposição do Sol, da Lua e dos planetas do sistema solar.
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A passagem do tempo
Por meio apenas dos sentidos humanos, seria impossível perceber a passagem do tempo durante o dia com a precisão exata de horas, minutos e
segundos. Por isso, foram inventados os relógios para marcar o tempo de
um dia. Os mais comuns são os mecânicos, que têm ponteiros que percorrem uma superfície indicando as horas. Há também os digitais, que indicam
as horas em um visor numérico.
Porém, nem sempre foi assim. No passado, era comum o uso de ampulhetas e outros instrumentos artesanais. Se você ainda não sabe ler as horas no
relógio mecânico ou no digital, peça ao seu professor para ensinar.

O planeta Terra, além de girar em torno de si, gira em torno do Sol. É o
movimento de translação.
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Para realizar esse percurso, o planeta leva 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

Essa forma de marcar o tempo em dias, semanas e meses é encontrada nos
calendários. Também é possível encontrar, em alguns calendários, informações
sobre as fases da Lua ou as estações do ano.
Verão, primavera, outono e inverno são as estações do ano. Elas indicam mudanças climáticas que interferem na paisagem natural e na vida das
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pessoas. Porém, nem todas são perceptíveis em Viçosa do Ceará. O verão é
mais quente e o inverno, mais frio.
As fases da Lua são mais nítidas. Você logo aprenderá a olhar para o céu à
noite e identificar se a Lua é nova, crescente, cheia ou minguante.

atividades
1 Quantos dias tem um ano?
2 Por que ocorrem os anos bissextos?
3 Procure em jornais, revistas ou sites alguma notícia sobre o Brasil no dia
do seu primeiro aniversário.
4 Escreva, no seu caderno, o que ocorreu no Natal do ano passado. Depois, conte aos seus colegas.
5 Explique como se dá o movimento de translação da Terra.
6 Após pesquisar em livros, sites, revistas e jornais, faça um painel com
recortes de imagens que retratem as estações do ano na sua cidade e em
outras localidades.
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Datas comemorativas
O seu aniversário, como o de todas as outras pessoas, é comemorado porque
é um marco da passagem de mais um ano na sua vida desde o seu nascimento.
Ou seja, ao longo do ano, existem diversas datas que marcam a passagem do
tempo na nossa vida e também no lugar onde vivemos.
Viçosa do Ceará também tem uma data de aniversário, que é 14 de agosto,
quando comemora a elevação à categoria de cidade, em 1882.
Além disso, ao longo do ano, diversas datas comemorativas fazem parte do
calendário e fazem referências a eventos de tradição religiosa cristã, como o nascimento (Natal) e morte (Páscoa) de Jesus Cristo. Ou podem se referir a eventos
importantes na história política do Brasil, como a Independência (7 de setembro)
e a proclamação da República (15 de novembro).
Normalmente, nessas datas, ocorrem feriados.

Fases da vida
Ao longo da vida, uma pessoa passa por diversas fases: a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Os seus pais são mais velhos que você e os
seus avós são mais velhos que os seus pais. Pessoas de idades diferentes tro-
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cam experiências e conhecimentos entre si. Tanto os mais jovens aprendem
com as pessoas idosas como as pessoas mais idosas aprendem com os mais
jovens. E isso vem ocorrendo desde que a espécie humana passou a habitar
no planeta Terra.
No passado, os homens se comunicavam a partir de expressões corporais
e sons. Porém, há milhares de anos, desenvolveram a escrita e passaram a
registrar suas ações e pensamentos por meio de um código de linguagem
que facilitou a comunicação entre as pessoas. Todos os registros anteriores e
posteriores à invenção da escrita até os dias atuais nos contam a história da
humanidade. Ou seja, a história dos homens e de tudo o que eles realizaram.
Para organizar a história da humanidade, é comum que se construam linhas do tempo. Nelas, pode-se marcar acontecimentos ao longo dos séculos,
décadas e anos.
As linhas do tempo tanto podem
ser utilizadas para organizar as datas 12 meses = um ano
dos acontecimentos na vida de uma 10 anos = uma década
pessoa ou de uma família como para 10 décadas = um século
fazer referência a acontecimentos cole- 10 séculos = 1.000 anos = milênio
tivos ocorridos em uma cidade ou país.

Você sabe em qual século está?
A contagem dos séculos na nossa era começou após o nascimento de Cristo.
De lá para cá, já se passaram 21 séculos. Quando o Brasil começou a ser ocupado
pelos portugueses, no ano de 1500, o mundo estava no século XV.
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Os nossos pais e avós nasceram no século XX. Você e seus colegas de
sala nasceram no século XXI.
A partir dos anos, podemos identificar a que século cada ano pertence. Para isso, basta identificar os dois primeiros algarismos do ano e somar esse número mais um. O resultado da soma corresponderá ao século.
A capital do nosso estado, que é Fortaleza, foi fundada em 1726. Vamos
saber que século era este.
1726 = 17 + 1 = 18. Então, o século era XVIII.
O ano da Proclamação da República do Brasil foi 1889. A que século
ele pertence? Veja só:
1889 = 18 + 1 = 19. Assim, essa data faz parte do século XIX.
Em 2010, houve uma Copa do Mundo de Futebol, na África do Sul. Vamos calcular em que século foi?
2010 = 20 + 1 = 21. Foi no mesmo século em que nós estamos: XXI.
Mas, quando os anos terminam em 00,
os séculos a que eles pertencem são o mesmo dos dois primeiros números dos anos.
Quer ver? Confira ao lado.

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

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

Viçosa do Ceará, ontem e hoje

Por que estudar Geografia
Para entendermos o lugar em que vivemos, é preciso observar todos os
elementos que o constituem.
O espaço geográfico é construído a partir das relações existentes entre
os seres humanos e entre eles e a natureza. A Geografia é a ciência que
estuda e analisa as transformações realizadas no espaço geográfico.
A Geografia está perto de nós. É importante estudá-la para compreendermos melhor o lugar em que vivemos. Podemos aprender Geografia
conhecendo lugares, percebendo as diferenças das paisagens da cidade e
do campo, observando o modo de vida da população, desvendando trilhas
no sertão, sentindo o cheiro da mata, admirando a grandeza dos morros,
conversando com professores e fazendo leituras.
Viçosa do Ceará é o lugar onde você vive. As paisagens do município
estão repletas de histórias que contam como o espaço geográfico de Viçosa
do Ceará foi modificado. Os sobrados, as igrejas, as praças, as matas virgens dos sertões e das serras, o manejo da terra, as criações de animais, os
percursos dos rios e riachos e as comidas contam com riquezas de detalhes
como viviam os antigos e vivem os atuais moradores.
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Vista aérea do espaço urbano e natural de Viçosa do Ceará

Samba pra Viçosa
(Marcelo Leite/ Alan Mendonça)

com seus pés de mestre-sala
vai de calçada em calçada
pelos sobrados e casarões
que sonham ao romper do dia
com belas melodias
de bandolins e violões
Dário Gabriel / FDR

Dário Gabriel / FDR

Acorda, essa cidade encantada
como se fosse carnaval
Viçosa cidade tão linda
no meu samba
o seu céu é o meu quintal
O meu samba

Espaços de lazer na cidade e na natureza
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atividades
1 Por que é importante estudar geografia?
2 Qual o lugar de que você mais gosta em Viçosa do Ceará? Por que escolheu esse lugar?

Aprendendo com mapas
Antes de sair de casa para a escola, você já imagina o caminho que
fará para chegar a determinado lugar? E agora, que está na escola, você
se recorda dos lugares pelos quais teve que passar para chegar até a escola, ou a casa de um parente, ao mercado, à praça? Todos esses lugares
que você lembrou poderiam estar em um mapa que representa o caminho
entre a sua casa e a sua escola.

Algumas profissões, como os policiais e os turismólogos, precisam fazer
um roteiro dos lugares para obter mais informações e planejar suas ações. Para
ajudar nas suas profissões, eles utilizam os mapas.
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O mapa é uma representação reduzida de qualquer lugar, como o planeta
Terra, um país, um estado, um município, um caminho de um lugar para outro.
Nos mapas, existem informações sobre os lugares. Assim, eles são muito
importantes para as escolas, as prefeituras, as agências de turismo e para
qualquer pessoa que queira se localizar melhor.
No estudo da geografia, eles são muito úteis e vão ajudar você a conhecer
melhor o município em que vive. O conjunto de conhecimentos, das técnicas
e da arte desenvolvido para construir um mapa é chamado de cartografia. Ela
surgiu há muito tempo e servia de referência aos navegantes que precisavam
das informações para chegar ao destino. Veja as várias formas como os mapas
são representados:
Existem diversas formas de representarmos os espaços utilizando a cartografia.

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

Carta: é a orientação para alguma Planta: é uma espécie de carta, mas
região; é dividida em linhas verticais apresenta uma área bem menor; por
e horizontais, que são chamadas de isso, o número de detalhes é maior.
paralelos e meridianos.
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atividades
1 Você se lembra de quando precisou usar um mapa? Conte para
a sua turma.
2 Alguma vez, você já desenhou algum mapa? Se sim, qual área foi representada por você?
3 Existe algum mapa na sua sala de aula ou na biblioteca de sua escola?
Que tal observá-lo com mais atenção e descobrir que área ele mostra?

Leitura e interpretação dos mapas
Cada mapa apresenta muitas informações. Para diferenciar todas elas,
foram criados símbolos gráficos, como figuras, desenhos, cores, números, pontos ou linhas, que representam melhor os elementos reais. Os
estudiosos da cartografia criaram esses símbolos, porque não podemos
desenhar os locais exatamente como eles são na realidade. Geralmente,
os objetos são representados como se fossem vistos de cima.
Devemos observar os elementos que os mapas trazem. O título explica
o que será mostrado. A legenda indica o significado dos símbolos usados
no mapa, como as linhas, os pontos, as cores. Normalmente, a legenda é
colocada na parte de baixo do mapa. A fonte, também localizada na parte
inferior do mapa, informa de onde vêm as informações representadas ali.
Os pontos de orientação são elementos que também nos ajudam a entender melhor o mapa. Eles são colocados, em geral, na parte de cima do
mapa: norte, sul, leste e oeste. São chamados também de pontos cardeais.
Eles costumam ser abreviados com a primeira letra de cada um em maiúsculo. Veja: norte (N), sul (S), leste (L) e oeste (O). Os pontos cardeais indicam
as principais direções dos lugares e foram criados a partir da observação do
movimento aparente do Sol.

26

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 fim
da tarde. A partir desses dois, são marcados o
norte e o sul.
Os pontos cardeais não são suficientes para
nos orientarmos sobre a superfície do planeta Terra. Por isso, é necessário utilizarmos os pontos colaterais, que estão entre dois pontos cardeais:
• entre o oeste e o norte, está o ponto colateral noroeste (NO);
• entre o oeste e o sul, está o ponto colateral sudoeste (SO);
• entre o leste e o sul, está o ponto colateral sudeste (SE);
• entre o leste e o norte, está o ponto colateral nordeste (NE).
Todos esses pontos cardeais e colaterais estão representados na rosa dos
ventos. Tem esse nome, porque ela se parece com uma rosa com pétalas e foi
usada muito tempo atrás pelos navegantes para indicar a direção dos ventos.

\

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

27

Observe uma fotografia sua. Compare com
o seu tamanho real. Você é bem maior do que
na foto, não é mesmo? A escala é utilizada
para reduzir as medidas dos lugares e indica
quantas vezes uma área foi reduzida para que
pudesse caber em uma folha de papel.
Veja o mapa do Ceará ao lado e procure a escala dele. Está no canto inferior. Pegue
uma régua para medir a reta da escala. A reta
mede 1 centímetro. Ou seja, 1 centímetro no
mapa corresponde a 93 quilômetros na superfície da Terra. Assim, 2 centímetros equivalem
a 186 quilômetros. E 3 centímetros correspondem a 279 quilômetros. Não é
interessante?
Vamos relembrar todos os elementos que devem estar presentes em um mapa.

Fique por dentro

Talita Rocha / Banco de Dados O POVO

Dário Gabriel / Banco de Dados O POVO

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

A bússola e o GPS são instrumentos usados para orientação
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atividades
1 Construa um mapa, mostrando o caminho da escola até a sua casa. Coloque o máximo de informações que você lembrar. Cite pontos de referência,
como lojas, praças, hospitais e delegacia, por exemplo. Peça ao seu professor
que exponha o seu mapa e os dos seus colegas na sala de aula.
2 Pesquise, no jornal ou em outros livros, mapas de outros estados brasileiros
ou países. Identifique o título, a legenda e a escala.
3 Em que direção o garoto deve seguir para chegar à padaria, à escola, e à
casa dos pais? Considere que a casa do avô está a oeste do garoto.

4 Observe o que existe ao redor de sua escola. Utilizando a rosa dos ventos,
indique o que você vê a leste, a oeste, ao norte e ao sul da escola.
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Como o mapa vê o planeta Terra
Podemos conhecer mais o nosso planeta observando os mapas e o globo
terrestre.
O globo terrestre é a maneira mais semelhante de representar a Terra, pois
ele tem um formato bem parecido. O globo representa a forma redonda do
planeta Terra. Como o globo é redondo, você só consegue ver um lado da
Terra de cada vez. Para vermos todos os lados do planeta, o ser humano representou-o no mapa.

A representação do nosso planeta em um mapa chama-se planisfério. No
planisfério, podemos encontrar os continentes, os oceanos e os países.
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Neste mapa observamos que o mundo se divide em seis continentes. Os continentes são envolvidos pelos oceanos. Os países são situados nos continentes.

atividades
1 Quais são os nomes dos continentes?
2 Em qual continente está o Brasil?
3 Qual o continente mais perto do Brasil? Qual o continente mais distante?
4 Quantos oceanos existem no planeta Terra? Quais os nomes deles?

Onde está Viçosa do Ceará
Observe o mapa do nosso estado, Ceará. São 184 municípios no total.
Perceba que as linhas que separam cada um no mapa são chamadas de
limites. Encontre o município de Viçosa do Ceará e veja que outros municípios estão próximos. Identifique também aqueles que estão mais longe de
Viçosa do Ceará. Qual outro município do estado do Ceará você já visitou?
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O município de Viçosa do Ceará está no noroeste do estado do Ceará, na microrregião da Ibiapaba e fica a 365,8 quilômetros da capital,
Fortaleza.
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O município de Viçosa do Ceará está subdividido em oito distritos, que são:
a Sede, General Tibúrcio, Padre Vieira, Juá dos Vieiras, Lambedouro, Passagem
da Onça, Quatiguaba e Manhoso.

atividades
1 Cite três municípios que não fazem limite com Viçosa do Ceará.
2 Quais os municípios do estado do Ceará que são banhados pelo oceano?
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glossário
Escala - Relação existente entre as medidas de um mapa e as medidas
reais do que ele representa.
Limite - Linha imaginária que separa dois territórios.
Pinturas rupestres - Antigas representações feitas em rochas, ilustrando o cotidiano dos homens que habitaram uma determinada região há
milhares de anos antes do presente.
Planisfério - Representação plana do globo terrestre, também conhecida como mapa-múndi.
Vestígio - Sinal deixado por pessoas ou animais nos lugares por onde
passam. Rastro, pegada, indício.
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unidade

Terra e Trabalho

2

Os primeiros habitantes
A palavra Ibiapaba signiﬁca “terra talhada” na língua dos povos nativos que
habitavam a região, antes da chegada dos colonizadores. Algumas palavras do
nosso vocabulário, nós herdamos da cultura dos povos nativos. Itacaranha, cuia,
mingau, cururu, Uberaba, paçoca e pipoca são palavras que, provavelmente, já
foram ditas ou ouvidas por você.
Além disso, modos de dormir, comer, curar, festejar desses povos fazem parte
da nossa cultura. Você mesmo já deve ter dormido em rede, comido mandioca
ou tapioca e visto alguém se curar de uma doença bebendo chás ou passando
folhas no corpo.

Domínio Público

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

No século XV, portugueses e espanhóis iniciaram grandes navegações em
busca de novas rotas comerciais, terras e riquezas. Durante essas buscas, várias
territórios inexplorados pelos europeus foram alcançados.
Em uma das várias expedições marítimas realizadas pelos portugueses, navegadores comandados por Pedro Álvares Cabral chegaram às terras, que hoje
são chamadas de Brasil.
As terras do Brasil eram habitadas e os povos que nela viviam foram chamados de índios pelos portugueses. Havia diversos grupos indígenas, com hábitos, língua e tradições muito diferentes entre si. Apesar disso, os portugueses
dividiram os indígenas em dois grupos e, para diferenciá-los, consideraram a
semelhança do seu idioma e a localização das terras que ocupavam. Os grupos
que viviam mais próximos ao litoral foram chamados de tupis e os que viviam
mais no interior foram chamados de tapuias.
Na tentativa de facilitar a ocupação e dominação das terras, os portugueses
aproximaram-se dos indígenas. Era o início da formação do Brasil.
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atividades
O texto abaixo faz parte da obra As Aventuras de Tibicuera, de um autor
chamado Érico Veríssimo. O livro conta a história de um índio tupinambá,
Tibicuera, que participa de vários episódios marcantes da história do Brasil.
Ele teve uma vida bem comprida! No texto a seguir, ele narra uma de suas
experiências. Leia e responda as perguntas.
“O pajé me contava histórias dos tempos em que a Lua era noiva do Sol.
Eu ficava na oca dele, de pernas cruzadas, escutando. O pajé contou:
Um dia, um homem da nossa tribo viu coisas estranhas no mar. Eram
barcos altos, compridos, largos, todos cheios de mastros, cordas, panos,
bandeiras, muito diferentes dos nossos. O nosso espanto foi enorme.
Naquela época não existia o Brasil, mas sim a nossa terra, que nós chamávamos de Pindorama – terra boa e grande onde nossa tribo e muitas
outras corriam, livres, acampando aqui e ali, caçando, pescando, dançando, guerreando...
Os índios esperam em silêncio os barcos chegarem. Quando os barcos
encalharam na areia, pudemos ver que estavam cheios de homens brancos que traziam armas desconhecidas. Falavam línguas que nenhum de
nós entendia.
O homem do bigodão fez um sinal. Um dos soldados trouxe e colocou
aos pés dele um cesto, cheio de colares e miçangas coloridas, espelhos
e outras bugigangas para nós até então desconhecidas. Os índios começaram a ficar inquietos e a dar pulos.
Fonte: Texto adaptado de: VERÍSSIMO, Érico. As Aventuras de Tibicuera. São Paulo: Globo, 1989.

1 Quem estava chegando à terra do pajé? E de onde os estrangeiros vinham?
2 O pajé fala sobre as diferenças existentes entres os índios e aqueles que
estavam chegando. Quais eram essas diferanças?
3 Por que o pajé afirma que não existia o Brasil antes de os portugueses
chegarem?
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Talita Rocha / Banco de Dados O POVO

Primeiros contatos

Urna funerária indígena, acervo do Museu do Ceará

Ao longo século XVI, os portugueses e espanhóis deixaram de ser os únicos a procurar por novas terras fora do seu continente, a Europa. Franceses,
holandeses e ingleses, principalmente, também se aventuraram nos oceanos
à procura de terras que pudessem explorar e obter riquezas. Por isso, aqueles que chegavam primeiro a uma nova terra tentavam garantir a sua posse,
ocupando e povoando.
No Brasil, as primeiras terras a serem ocupadas foram as que ficavam
próximas ao oceano, porque facilitava o ir e vir dos barcos, assim como a
vigilância da costa. Inicialmente, os portugueses interessaram-se pelo paubrasil e realizaram um comércio com os nativos por meio da troca de mercadorias – o escambo.
Os índios ajudavam a cortar e embarcar a madeira. Em troca, recebiam
pequenos objetos, como espelhos, machados, tecidos, pentes, facas. Muitos
desses objetos fazem parte do nosso cotidiano, mas eram desconhecidos para
os povos nativos.
No planalto da Ibiapaba, viviam os indígenas tabajaras. Eles eram falantes da língua tupi. Antes da chegada dos portugueses, a serra já era cortada por muitos caminhos e veredas abertos pelos próprios indígenas. Um
desses caminhos levava até o rio Camocim. Muitos povos indígenas eram
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nômades; ou seja, migravam de um lugar a outro em busca de melhores
condições de caça, pesca, coleta e plantio de alimentos, principalmente milho e mandioca. Portanto, para manter seu modo de vida, os indígenas precisavam e ainda precisam de grandes áreas por onde possam se deslocar.
No fim do século XVI, alguns franceses conseguiram se instalar na região da
Ibiapaba e haviam conquistado uma boa relação com os indígenas.
Pelo caminho que ia até o rio Camocim, passavam madeira, especialmente
a tatajuba, e algodão. Esses produtos eram carregados até os barcos franceses
que ﬁcavam à espera. A tatajuba era utilizada principalmente para fazer móveis de luxo.
Eram levados daqui algodão, redes, madeiras de tinturaria, pimenta, gengibre e várias outras espécies de plantas, bem como de animais.
Apesar da presença dos franceses e holandeses em alguns lugares do Brasil, os
portugueses, em vários períodos, entravam em conﬂito e conseguiam expulsá-los.
Além disso, os portugueses entraram em guerra com muitos grupos indígenas que se opunham à sua presença.
Para que os portugueses conseguissem garantir a posse das terras brasileiras, iniciaram sua colonização, processo que levou muitos povos indígenas a
serem mortos ou dominados. A presença de algumas comunidades indígenas
em várias estados do Brasil, inclusive no Ceará, nos dias atuais, mostra que esses
povos nunca deixaram de resistir à dominação e ainda hoje lutam pela
demarcação de suas terras. A
cultura indígena continua
viva entre nós, pois várias de suas práticas e
conhecimentos estão
presentes no nosso
dia a dia como vimos
no começo desta
unidade.
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atividades
1 Escolha uma das comunidades indígenas do Ceará indicadas no mapa e,
depois, pesquise sobre ela. Ao fim, monte uma exposição com informações
sobre essas comunidades, junto com seus colegas.
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Ocupação e povoamento
Após três décadas da sua chegada, os portugueses resolveram colonizar o
território brasileiro. Para isso, criaram as capitanias hereditárias.
Em 1534, o território do Brasil foi dividido em 15 unidades administrativas chamadas de "capitanias". Elas eram cedidas pelo rei de Portugal aos "donatários".
Os donatários eram as pessoas responsáveis por defender e explorar economicamente os lotes de terra que lhes eram concedidos.
A divisão em capitanias ocorreu porque o Brasil tem uma enorme extensão territorial. Os portugueses não tinham recursos suficientes para explorála nem defendê-la da ameaça dos outros estrangeiros, que também procuravam terras. Nem todas as capitanias foram
logo colonizadas após a divisão do Brasil.
Alguns donatários não apareceram. As capitanias de Pernambuco e Bahia foram, do
Norte (hoje Nordeste), as mais lucrativas para
o reino de Portugal. Elas produziam, principalmente, a cana-de-açúcar. Na época, o
açúcar era muito valorizado na Europa.
A capitania do Ceará, que se
chamava Siará Grande, foi
colonizada apenas no século seguinte, XVII. Um
BAÍA DE TODOS
dos fatores da colonizaOS SANTOS
ção tardia era o solo impróprio para plantações
da cana-de-açúcar.
Inicialmente, a ocupação do litoral do Ceará tinha
o objetivo de garantir a posse da
capitania, ameaçada por invasores estrangeiros, principalmente
os franceses, que haviam tomado terras no Maranhão. Para tan-
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to, eram erguidos fortes no litoral com a finalidade de dificultar e impedir
a aproximação dos franceses.
A ocupação do sertão cearense ocorreu a partir de duas correntes de povoamento, que acompanhavam o curso dos rios: a do “sertão de fora” e a do
“sertão de dentro”. A primeira, que vinha do litoral, ia do Pernambuco ao Maranhão. A segunda, originada no interior, seguia da Bahia ao sul do Maranhão.
No Ceará, os rios Jaguaribe e Acaraú foram as vias de interiorização da colonização mais utilizadas.
Os colonos seguiam o curso dos rios em busca de terras onde pudessem
montar fazendas, para explorar a carne e o leite do gado. Quando chegavam a uma terra que lhes interessava, os colonos solicitavam a posse à Coroa
portuguesa. Esses lotes de terra eram chamados de sesmarias, e neles eram
implantadas as fazendas de criar, geralmente nas ribeiras. Os rios facilitavam o
transporte e a comunicação entre os colonizadores. Naquele período, as pessoas viajavam no lombo de animais, a pé ou de barco. Por isso, estabelecer-se
próximo ao rio era importante.
Alguns dos primeiros núcleos de povoamento do Ceará surgiram a partir
dessas fazendas, como o povoado de Icó, às margens do rio Salgado e Sobral,
próximo ao rio Acaraú.
No interior da capitania, os conflitos entre os povos nativos e os portugueses pela posse da terra foi intenso.
Os índios se recusavam a sair de suas terras e, portanto, realizavam frequentes ataques àquelas fazendas. Por causa disso, em algumas delas, construíamse fortins que serviam de proteção para os colonos.
O processo de ocupação do sertão da capitania provocou a expulsão de
muitos indígenas para dar lugar à pecuária. A região serrana da Ibiapaba serviu
de refúgio para muitos indígenas.
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atividades
1 Por que os europeus iniciaram as grandes navegações no século XV?
Pesquise mais sobre a expansão comercial e marítima europeia.
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2 Por que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias?
3 Por que a colonização do Ceará é considerada tardia em relação a outras capitanias, como Pernambuco e Bahia?

Catequizando e colonizando

Dário Gabriel / FDR

Um das estratégias de colonização dos portugueses para garantir a posse das
terras brasileiras foi a catequização dos indígenas. Os indígenas catequizados podiam ser aliados dos portugueses contra outros invasores e, principalmente, servir
de mão de obra para suas atividades econômicas.

A igreja de Nossa Senhora da Assunção é um marco da ocupação da Serra da Ibiapaba

Desde 1590, os franceses cheﬁados por Adolfo Montbille estavam ﬁxados
na Ibiapaba e mantinham relações de troca com os índios tabajaras da taba
do cacique Irapuã, (“mel redondo” na língua tupi), e da taba de Juripariaçu, o
“Diabo Grande”.
Preocupados, os colonizadores portugueses começaram a realizar expedições à região. Eles pretendiam expulsar os invasores franceses. Uma dessas
expedições foi comandada por Pero Coelho de Souza, em 1603. Em sua expedição, vinham soldados, bem como outros índios já aliados ao reino português,
para participar do combate.
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Após alguns combates, Pero Coelho venceu a guerra contra os povos
indígenas chefiados por Juripariaçu e Irapuã, aliados de Adolfo Montbille,
em 1604.
Os franceses se retiraram da Ibiapaba, mas permaneceram no Maranhão
até 1614.
Quanto aos índios, os colonizadores perceberam que eles deveriam ser
conquistados pela Coroa, para que então se tornassem súditos. Isso ocorreria
por meio da religião.
Na capitania do Siará Grande, a região da Ibiapaba foi marcada pela presença dos padres jesuítas. Eles eram missionários que vinham ao Brasil converter os índios à religião católica e ensinar-lhes a língua portuguesa e novos hábitos. Por isso, formavam as missões que iam até as aldeias para se aproximar
dos indígenas.
As tentativas de formar missões religiosas na Ibiapaba foram várias no século XVII. Em 1607, por exemplo, vieram os jesuítas Francisco Pinto e Luís Figueiras para tentar fundar um aldeamento com os tabajaras. Quando chegaram à
serra, foram recebidos pelos nativos que ofereceram macaxeira cozida, milho,
palmito e feijão, além de instrumentos musicais, presenteados pelo líder tabajara Diabo Grande. Após algum tempo, porém, esses padres sofreram ataque
dos índios tocariús e Francisco Pinto acabou morrendo. Depois disso, só em
1656 ocorreu outra tentativa de missão.
Nesse período, os holandeses haviam sido expulsos da capitania de Pernambuco, onde haviam se ﬁxado por bastante tempo. Muitos dos indígenas
aliados daqueles estrangeiros fugiram do litoral e foram buscar refúgio na Ibiapaba. Eles temiam represálias do reino português.
Diante disso, outra missão foi criada pelo missionário Antônio Vieira,
que era Padre Superior e Visitador das Missões. Os trabalhos de catequese foram realizados pelos missionários Pedro Pedrosa, Antônio Ribeiro e
Gonçalves Veras.
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atividades
Leia agora um pequeno texto sobre a chegada dos jesuítas à Ibiapaba:
“Recebemos boa acolhida dos índios ibiapanos. Encontramos três
grandes malocas nas quais moravam 1.600 habitantes. Resolvemos
fazer um só núcleo do povoamento. Construímos uma igreja e iniciamos a catequese, principalmente das crianças. Era difícil doutrinar os
adultos, pois eram mais aferrados a seus costumes”
Fonte: Texto adaptado de: BARROS, Luiz Teixeira. História de Viçosa do Ceará. Fortaleza.
Secretaria de Cultura e Desporto, 1980, p. 17

1 Como era a habitação dos índios?
2 De acordo com o texto, o que mudou com a chegada dos missionários?
3 Por que os padres catequizavam, principalmente, as crianças?

A aldeia de Nossa Senhora da Assunção
Quando as missões eram bem-sucedidas, os jesuítas organizavam os índios em
aldeias. Nos aldeamentos, os padres ensinavam aos indígenas a religião católica
e novo hábitos (usar roupas, casar etc). Em troca, os indígenas trabalhavam para
manter os aldeamentos e não podiam ser escravizados pelos colonos.
Por volta de 1691, os padres Ascenso
Gago e Manuel Pedroso foram enviados
à região e iniciaram novos trabalhos
para o aldeamento na Ibiapaba.
Eles levaram alguns anos para conseguir reunir os índios aldeados.
Então, em 1700, foi fundada a
aldeia de Nossa Senhora
da Assunção.
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Também chamada de Aldeia da Ibiapaba, ela se formou ao redor da pequena igreja que começou a ser construída pouco tempo depois da chegada
daqueles missionários: a Igreja de Nossa Senhora da Assunção. Foi inaugurada
no mesmo dia da fundação da aldeia, 15 de agosto de 1700.
Na ocasião, ocorreu uma festa religiosa com missa, procissão, batismos,
danças e jogos de índios.
Como podemos perceber, algumas práticas indígenas foram incluídas na
festa católica. Isso porque os indígenas não aceitavam facilmente o que os colonizadores determinavam. Assim, ocorriam algumas negociações entre eles.
Leia um pequeno texto sobre a formação da aldeia de Nossa Senhora
da Assunção:
“Formou-se de três aldeias diferentes. Não foi fácil para os padres reunir
os indígenas porque existiam rivalidades entre eles. Os chefes de cada tribo
queriam continuar a ser chefes e se negavam a obedecer uns aos outros.“
Fonte: Texto adaptado de: Carta Ânua do que se tem [feito] na Missão da Serra da Ibiapaba.
Pe. Francisco Matos da Companhia de Jesus, Provincial da Província do Brasil, assinada por
Ascenso Gago e Manuel Pedroso. In: BARROS, Luiz Teixeira. História de Viçosa do Ceará.
Fortaleza. Secretaria de Cultura e Desporto, 1980, p. 27.

Após as negociações entre jesuítas e índios, a aldeia da Ibiapaba foi fundada e ficava situada onde hoje é a cidade de Viçosa do Ceará.
A aldeia foi disposta em forma de quadra; ou seja, formando um quadrilátero. A leste, ﬁcava o Principal dom Jacob de Sousa com seus cheﬁados; a
oeste, localizava-se o Principal Salvador Saraiva; e ao sul, o Principal dom Simão
Taminhombá. “Principal” era como os colonizadores denominavam os chefes
dos indígenas. Alguns recebiam ainda o título de “Dom”, que era concedido
pelo reino português em retribuição aos serviços prestados aos colonizadores.
Jacob, Salvador e Simão são nomes bíblicos e religiosos. No momento do
batismo, o indígena deixava de ser “gentio” (pagão) e passava a ser chamado
por um nome cristão como esses.
Na aldeia da Ibiapaba, os índios também ganharam outra forma de organização. Eles foram divididos em companhias militares e os de maior destaque recebiam as nomeações de capitães e cabos. Estavam organizados
para a defesa contra os tapuias “inimigos” dos portugueses e para auxiliar
os colonos das proximidades. Essa aldeia jesuíta foi crescendo e se tornou a
maior da capitania do Ceará.

47

Eram milhares de habitantes organizados em pequenos aglomerados
que se espalhavam pela Serra Grande. Além dos tabajaras, existiam indígenas considerados tapuias como os anacés, camocim, arariús.
Para garantir a subsistência dessa população, os jesuítas obtiveram
terras para a instalação de cultivos e alguns currais de gado. Assim, a aldeia possuía quatro fazendas: Imbueira, Missão, Tiaia e Pitinga. Foram os
jesuítas, portanto, que iniciaram as primeiras fazendas de gado da região,
dando origem a um latifúndio.
Na aldeia, os índios trabalhavam na agricultura, na pecuária, na
construção das instalações necessárias (como capelas, a própria igreja
e casas de morar) e também desempenhavam o ofício de tecelões. Frequentavam ainda as missas e as aulas para aprender a ler. Obedeciam a
horários determinados. A rotina deles era muito diferente da vida que
levavam antes. Na aldeia jesuíta, os indígenas passaram a ser regrados
pelas atividades do dia a dia.
Em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de suas colônias,
pois eles haviam adquirido muitas terras e bens. Isso causava conﬂitos
com outros proprietários de fazendas, os colonos sesmeiros. A Companhia de Jesus, portanto, tinha um grande poder, tanto sobre a terra
quanto sobre os indígenas. Com isso, as aldeias jesuítas foram abolidas
da capitania do Ceará.
E o que aconteceu com a aldeia de Nossa Senhora da Assunção? Naquele mesmo ano, ela foi elevada à categoria de vila e passou a ser chamada de Vila Viçosa Real d'América. Diferente da aldeia criada pelos jesuítas,
a qual tinha nome religioso, a Vila Viçosa Real d'América havia sido criada
diretamente pelo reino de Portugal; por isso, era chamada de “Real”. “Da
América” (d'América), porque já existia uma vila com o nome de Viçosa
em Portugal, na qual havia morado seu rei, dom João IV.
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Fique por dentro
A Lenda do Tesouro
No intuito de esconder seus bens
da ganância do colonizador, diz a lenda que os missionários jesuítas, antes
de serem expulsos da aldeira da Ibiapaba, esconderam moedas e metais
preciosos na Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Assunção e nas imediações. Até hoje, nada foi encontrado.

atividades
Leia a descrição da aldeia feita pelo viajante Manoel Rodrigues dos Santos:
“Aos lados da Igreja estendiam-se em 3 carreiras as casas ou antes as
cabanas cobertas e feitas de palha, que compunham a aldeia cujos
habitantes eram tabajaras, anacés, carius e coasus ou camanassus”.
Fonte: Texto adaptado de: Derrota e Jornada do Mestre piloto Manoel Rodrigues dos Santos
por onde consta as qualidades de que se reveste a serra da Ibiapaba desde que chegou e
aportou em Camocim. In: STUDART, Guilherme. Notas para a História do Ceará. Brasília, DF:
Senado Federal, 2004.

1 Com que material eram feitas as casas da primeira aldeia. E hoje? Como
são as casas ao redor da Igreja Matriz?
2 Faça um desenho, no seu caderno, baseado nas descrições apresentadas da aldeia. Não se esqueça de pintar!
3 A Igreja de Nossa Senhora da Assunção pode ser considerada um marco da ocupação e colonização da Ibiapaba? Explique por quê.
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O trabalho na colônia
Índios e vaqueiros

Sebastião Bisneto / Banco de Dados O POVO

Os primeiros gados da aldeia de Nossa Senhora da Assunção vieram do
Piauí e foram ﬁxados em terras cedidas pelo reino de Portugal, as sesmarias.
Assim surgiu a fazenda Tiaia. As terras também poderiam ser compradas, com
os lucros dos negócios da aldeia, ou doadas por outros moradores. Em 1710,
por exemplo, um morador do Piauí doou à aldeia cerca de 400 cabeças de
gado vacum (vacas, bois, novilhos), 27 cavalos e um negro chamado José.
O trabalho nas fazendas era realizado por um criador, o vaqueiro, que era
um homem branco, e por um auxiliar, que poderia ser um escravo negro ou
um índio. O vaqueiro dirigia as atividades da fazenda e ﬁcava responsável
pelo crescimento do rebanho. O pagamento pelo seu trabalho, a remuneração, dependia desse crescimento: ele recebia a quarta parte do número
de animais que havia nascido durante o ano. Assim, se nascessem quatro
bezerros, ele ﬁcaria com um.
Portanto, o pagamento era feito “em animais”, e não em dinheiro.
Os bois e os cavalos criados nas fazendas eram comercializados. As
trocas eram realizadas com outros povoados cearenses. Essa movimentação comercial deu origem a muitas estradas, que também eram chamadas de “ladeiras”. Era por elas que as boiadas eram conduzidas. Essas
estradas ligavam a aldeia de Nossa Senhora da Assunção a Camocim, ao
rio Acaraú, Sobral, Piauí.

Trabalho dos vaqueiros com o rebanho bovino
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Acervo pessoal / Germana Vitoriano

O cultivo de algodão também era muito importante. Os índios produziam o nimbo, que era o ﬁo de algodão e teciam rolos de pano, utilizados
na época como moeda nas trocas por gado. Nesse período, não havia circulação de dinheiro no Brasil; por isso, também eram usados produtos como
forma de pagamento: couro, panos, açúcar, sal.
O trabalho realizado pelos indígenas era remunerado, principalmente,
com carne e farinha. Ou seja, eles trabalhavam e recebiam só o necessário
para a sua sobrevivência. Para complementar a alimentação, eles tinham
que caçar animais na mata (macacos, antas, capivaras, onças, veados, tamanduás), colher frutas (bananas, melancias, melões, maracujás) e plantar
milho e mandioca.

Casa de farinha de mandioca

51

atividades
Leia o trecho da poesia de Patativa do Assaré sobre a atividade do vaqueiro.
O vaqueiro (Patativa do Assaré)
Eu venho dêrne menino,
Dêrne munto pequenino,
Cumprindo o belo destino
Que me deu Nosso Senhô.
Eu nasci pra sê vaquêro,
Sou o mais feliz brasilêro,
Eu não invejo dinhêro,
Nem diproma de dotô.
Vivo do currá pro mato,
Sou correto e munto izato,
Por farta de zelo e trato
Nunca um bezerro morreu.

Se arguém me vê trabaiando,
A bezerrama curando,
Dá pra ficá maginando
Que o dono do gado é eu.
O dote de sê vaquêro,
Resorvido marruêro,
Querido dos fazendêro
Do sertão do Ceará.
Não perciso maió gozo,
Sou sertanejo ditoso,
O meu aboio sodoso
Faz quem tem amô chorá.

1 O vaqueiro de Patativa do Assaré está feliz com o trabalho? Por quê?
2 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.
3 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.
4 Cite mudanças na atividade dos vaqueiros ontem e hoje.
5 Quais dos alimentos produzidos na aldeia de Nossa Senhora da Assunção
você conhece? Algum deles faz parte da sua alimentação? Se sim, qual?
6 Sobre o comércio hoje, qual a moeda que nós utilizamos?
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O trabalho escravo
Domínio público

Além dos indígenas, povos africanos foram utilizados como mão de obra na
economia colonial. O tráfico
de africanos era feito por comerciantes europeus que os
traziam como escravos em navios (chamados de negreiros
ou tumbeiros) da África até
o Brasil. O trabalhador escravo era uma mercadoria, que
podia ser vendida, trocada
ou alugada pelo dono, e, por
isso, tinha alto valor comercial.
O Brasil comprou milhões de
escravos no período colonial.
Escravos trabalhando no calçamento da rua, quadro do
A mão de obra dos negros pintor Debret
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
de o fluxo de escravos africanos em terras cearenses nunca ter sido tão
intenso quanto foi em outras capitanias. A pecuária, principal atividade
econômica local, além de não ser tão rentável, dificultava o controle dos
escravos pelo proprietário.
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. Em Viçosa do Ceará, escravos trabalharam nas fazendas. Mais tarde, outros vieram para ser escravos domésticos
dos fazendeiros.
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atividades
1 Quem eram os escravos e por que eles foram trazidos para o Brasil?
2 Será que ainda existe trabalho escravo no Brasil? Faça uma pesquisa sobre o assunto.

As paisagens de Viçosa do Ceará

Dário Gabriel / FDR

Dário Gabriel / FDR

No lugar onde vivemos, estão presentes elementos naturais como a água,
os animais, o ar, as plantas e as rochas. A natureza é dinâmica e está constantemente se modiﬁcando. Ela se transforma com a ação das chuvas, dos ventos,
da seca, dos terremotos, dos seres humanos etc.
Processos naturais formaram o planalto da Ibiapaba, o rio Quatiguaba, a
mata seca. Mas a Igreja do Céu, assim como os prédios, as casas e os açudes
foram construídos pelos seres humanos, criando novas paisagens. Os seres humanos fazem parte da natureza e se relacionam com ela de inúmeras formas,
pois necessitam dela para sobreviver.
Os elementos naturais mais importantes na formação das paisagens no município serão estudados a seguir: relevo, tempo, clima, água, solo e vegetação.

A Igreja do Céu é um dos locais mais
conhecidos em Viçosa do Ceará

54

A cachoeira é um elemento da natureza
importante na região

atividades
1 Observe as fotografias da página anterior. Qual das duas paisagens
sofre mais ação dos seres humanos? Identifique semelhanças e diferenças.
2 Quais agentes podem modificar as paisagens?
3 Observe a natureza do lugar onde você vive. O que você identifica como
exemplo de elemento natural e elemento modificado pelo ser humano?

Relevo: as diferentes formas da Terra

Você já percebeu que Viçosa do Ceará tem lugares altos e outros mais
baixos? Na paisagem do nosso município, percebemos algumas áreas mais
onduladas do que outras. Isso ocorre porque a superfície do planeta Terra possui variadas formas e diferentes altitudes. O relevo é o conjunto de
formas que modela a superfície do planeta Terra. No Brasil, é possível encontrar vários tipos de relevo, como as planícies, os planaltos, as chapadas,
as serras, as depressões etc. O relevo é resultado da ação de terremotos,
vulcões, neve, ventos, chuvas e rios.
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Dário Gabriel / FDR

Até mesmo no fundo dos oceanos e mares, existem planícies, depressões e
montanhas, que não podem ser vistas por nós, porque estão encobertas pela
água. Mas, se você for ao Cristo de Viçosa do Ceará, poderá ver os vários contornos da Serra da Ibiapaba. De lá, você pode identificar pontos altos e baixos
facilmente. O relevo de Viçosa do Ceará é formado por planaltos, planícies,
depressões sertanejas e maciços residuais.

Vista panorâmica da cidade a partir da Igreja do Céu

Os planaltos são formas de relevo mais ou menos planas que possuem variadas altitudes. Suas formas são determinadas principalmente pela erosão. Os
morros são formas de relevo com elevação variada com altitudes mais baixas
que as montanhas. O planalto da Ibiapaba é um dos relevos mais expressivos
do estado do Ceará, com altitudes médias em torno de 750-800 metros.
Em Viçosa do Ceará, encontramos o Planalto da Ibiapaba e morros como o
do Chapeú, de Santa Rita, Macajetuba e Angelim.
As planícies são formas de relevo mais ou menos planas ou pouco onduladas, que apresentam geralmente baixas altitudes. As formas das planícies são
determinadas principalmente pela deposição de materiais a partir dos ventos,
dos rios e da água das chuvas. Em Viçosa do Ceará, as planícies são encontradas próximas aos rios e, por isso, são denominadas de planícies ﬂuviais.
As depressões são formas de relevo cuja superfície é rebaixada em relação
à área ao redor. Seu formato é devido à ação da erosão. A depressão sertaneja
é típica da região semiárida do Nordeste brasileiro. Em Viçosa do Ceará, elas
fazem parte da paisagem do sertão, apresentando relevo ondulado a suavemente ondulado.

56

Dário Gabriel / FDR

Os maciços residuais são áreas de serras espalhadas pela depressão sertaneja
Exemplos de maciços residuais são as serras de Timbaúba, Ubatuba, São Joaquim e Gameleira. Esses relevos ganham o nome de maciços porque as rochas
que ali se encontram são muito resistentes.

Morro do Angelim

atividades
1 Explique o que é relevo.
2 No lugar onde você mora, existe algum local que se destaca pela altitude? Se sim, qual é o nome dele?
3 Com desenhos, no seu caderno, indique as formas de relevo que você
conhece.
4 Em grupo, com a ajuda do professor, construa uma maquete com as
formas de relevo de Viçosa do Ceará. Utilize papelão ou outro material para
fazer a base da maquete. Monte as formas do relevo com a areia, massa de
modelar ou outros materiais.
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O tempo e o clima

Você já deve ter ouvido falar nas expressões “o tempo está quente”, “que
friozinho bom” e “parece que vai chover!”. Esses comentários são referentes
ao tempo atmosférico, que é uma situação passageira. O tempo pode mudar
rapidamente e depende muito de alguns fatores, como a mudança de direção e velocidade dos ventos. Por exemplo, em um mesmo dia, pode chover e
o céu depois ﬁcar ensolarado. E em uma mesma semana, alguns dias serem
mais “abafados”(pouca presença de vento e alta temperatura) e outros mais
“frescos” (muita presença de vento e temperatura mais amena).
As características do tempo que se repetem por muitos anos são chamadas de clima. Ou seja, o clima de um lugar está relacionado com as
variações de temperatura, chuva e ventos apresentados em um período
maior, como 30 anos.
Você já viu na televisão ou no computador as previsões do tempo e do clima?
A previsão do tempo antecipa o estado da atmosfera e planeja se haverá
chuva e qual a temperatura máxima e mínima para as próximas horas e dias.
A previsão do clima é a probabilidade que indica, nos próximos anos, variações da temperatura e dos índices de chuvas.
Com a inclinação da Terra e os movimentos de rotação e translação, a
superfície do nosso planeta recebe os raios solares com intensidades diferentes. Assim, a Terra está dividida em três zonas climáticas: a polar, a
temperada e a tropical.
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O Brasil está na zona tropical, que se localiza entre o trópico de Câncer e o de Capricórnio. Os raios solares atingem diretamente essa zona
durante todo o ano; por isso, a zona tropical é a mais quente e a mais
iluminada do planeta.
Viçosa do Ceará possui dois tipos de clima: tropical subquente úmido e o
tropical semiárido brando. O clima tropical subquente úmido é característico
das áreas mais elevadas, onde as temperaturas são amenas e as chuvas são
frequentes. Nas áreas mais rebaixadas, o clima é o tropical semiárido brando,
com temperaturas mais elevadas e índice de chuva inferior.
O clima em Viçosa do Ceará é bem diferente da grande parte dos municípios do Ceará. A temperatura média de Viçosa do Ceará é de 23ºC e a média
histórica de chuvas é de 1.349 milímetros (mm). O município é considerado
exceção entre muitos outros do estado, que possuem temperaturas elevadas
e chuvas em poucos meses do ano.
O período mais chuvoso em Viçosa do Ceará está entre os meses de janeiro e maio, que muitos chamam de inverno. No período de junho a dezembro,
a quantidade de chuva diminui e o período é conhecido como verão.

atividades
1 Descreva como está o clima do lugar onde você vive.
2 Por que o clima de Viçosa do Ceará se diferencia de grande parte dos
municípios do estado do Ceará?
3 Por que no Brasil predomina o clima com temperaturas elevadas?
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Água: fonte da vida

Polo Lagoa Pedro II

A água é fonte de vida para os seres vivos, pois é um recurso natural indispensável à sobrevivência de todos eles.
Em Viçosa do Ceará encontramos água nos rios, riachos, cachoeiras, lagoas e córregos. Mas também existe a água das chuvas e do lençol freático, no
interior da Terra.
A água está em constante movimento. Chamamos de ciclo da água o caminho que ela percorre no planeta.

SOBRE A SUPERFÍCIE TERRESTRE
DA ÁGUA DO OCEANO
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O calor do Sol aquece as porções de águas da superfície da Terra, transformando a água líquida em gasosa. Na atmosfera, o vapor de água se condensa
formando as nuvens que depois provocam a chuva. A água das chuvas alimenta os rios, lagoas, riachos, oceanos, mares e os lençóis de água subterrâneos.
Os rios são cursos naturais de água que nascem nas áreas elevadas e seguem para as áreas mais baixas. Existem rios temporários e perenes. Em Viçosa
do Ceará os rios são temporários, ou seja, secam durante o período que não
chove. Os rios perenes são aqueles que não secam, até mesmo no período que
não está chovendo.

Os principais rios que banham Viçosa do Ceará são: Pirangi, Itacolomi,
Capiberibe, Gameleira, Quatiguaba e Sobradinho. Eles são utilizados para
a pesca e para o lazer. Nas margens dos rios, estão plantações de cana-deaçúcar, banana e hortaliças.
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O rio Ubatuba, que tem nascentes nas serras de Ubatuba e São Joaquim
tem como aﬂuente o rio Sobradinho, que nasce no morro Santa Rita, próximo à Buirinha.

Além dos rios, estão presentes na paisagem de Viçosa do Ceará riachos, lagoas e cachoeiras. Os riachos são pequenos rios que deságuam em um rio maior.
Encontramos em Viçosa do Ceará os riachos Grande, da Porteira e o
Caranguejo.
As lagoas são corpos de água localizados nas áreas mais baixas da superfície terrestre. A lagoa Pedro II, localizada no distrito sede de Viçosa do Ceará,
era chamada antigamente pelos índios de ´´Mel Redondo``.
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Cachoeira do Itarumã

Dário Gabriel / FDR

As cachoeiras são quedas d’ água em um curso de um rio ou riacho. A cachoeira do Itarumã é uma das principais de Viçosa do Ceará.
A água dos lençóis subterrâneos pode ser encontrada pela perfuração de
poços profundos e escavação de cacimbas.
Em Viçosa do Ceará, são encontrados muitos poços. Os poços profundos
são construídos com o uso de máquinas que perfuram as rochas. Os poços
mais próximos da superfície são chamados de cacimba. Devido a sua proximidade, a água é retirada por equipamentos manuais.

Os açudes são reservatórios de água construídos pelo homem
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Açude da localidade de Passagem da Onça

Além de poços, são encontrados açudes em Viçosa do Ceará. Os açudes
são reservatórios de água construídos para garantir o abastecimento de água
e para o lazer.

atividades
1 Em que atividades do dia a dia você precisa de água?
2 Explique a diferença de rio perene e temporário.
3 Quais os rios de Viçosa do Ceará que você conhece?
4 Pesquise o significado dos nomes Pirangi, Itacolomi, Capiberibe, Gameleira.
5 Existe algum rio, riacho, lagoa ou cachoeira perto da sua escola? A população está utilizando esse recurso para alguma atividade? Se sim, qual?
6 Pesquise sobre as soluções para evitar o desperdício da água no dia a dia.
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O solo tem vida

Dário Gabriel / FDR

A camada da superfície terrestre onde encontramos o cultivo de plantas é
denominada de solo. É do solo que retiramos parte dos alimentos e sob ele, na
maioria das vezes, construímos as residências, as escolas, os parques etc.
O solo é constituído por partículas minerais das rochas, matéria orgânica
(micro-organismos, restos de vegetais e de animais), ar e água. O solo é formado a partir da decomposição das rochas devido à ação da água, da variação da
temperatura e dos seres vivos.
Os seres humanos, as plantas, os insetos, os tatus, as minhocas assim como
outros seres vivos desenvolvem o solo ao misturar a matéria orgânica com o
material decomposto da rocha. Essa mistura faz com que o material que veio
do desgaste das rochas forneça alimentos aos vegetais. Encontramos vida no
solo. Além das raízes das plantas, o solo abriga insetos, vírus, bactérias, fungos
e protozoários. Os vírus, fungos, protozoários e bactérias podem ser vistos com
o auxílio do microscópio.
O solo de Viçosa do Ceará, assim como em toda a superfície terrestre, varia
de acordo com o tipo de clima, de rocha, de relevo e da ação dos seres humanos. Em Viçosa do Ceará há presença de solos rasos e profundos, arenosos e
argilosos e com variedade de cores.
Nas planícies ﬂuviais, estão
solos arenosos e argilosos, nos
quais se cultiva mandioca, milho,
feijão, horta e pastagens para a
criação de bovinos.
Na depressão sertaneja e nos
maciços residuais, também são encontrados solos arenosos e argilosos, predominando o cultivo de cana-de-açúcar e banana. Nas áreas
de planalto, são encontrados solos
pouco férteis e com uso de agrotóxicos. Nessas áreas são cultivados a
banana, a hortaliça, o café, a canade-açúcar, dentre outras culturas.
Plantação orgânica
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Dário Gabriel / FDR

Preparo do solo na agricultura familiar

atividades
1 Quais os elementos naturais que formam o solo?
2 Qual a importância do solo para os seres humanos?
3 Pesquise e analise as características do solo onde você mora. Escolha
o melhor local para fazer a seguinte experiência, com a ajuda do seu
professor. Derrame água no solo e observe:
a. Se a água inﬁltrar-se rapidamente, o solo é permeável;
b. Se a água não inﬁltrar-se, o solo é impermeável.
c. Cave o solo. Em seguida, observe e descreva sua cor. Conclua com
o relato da sua experiência para os seus colegas.
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Vegetação

Existem vários tipos de vegetação em Viçosa do Ceará. Elas se desenvolvem
de acordo com os elementos naturais, principalmente o clima e o solo. Lá estão
a mata úmida, a mata seca, a caatinga, o carrasco e a mata ciliar.
A mata úmida localiza-se no Planalto da Ibiapaba e apresenta uma exuberante vegetação e elevada biodiversidade que se deve principalmente às
altas altitudes. Com frequentes chuvas e solos profundos, as árvores chegam a atingir 30 metros de altura. As espécies mais encontradas são murici,
cedro, ingazeira, tatajuba, babaçu, ingá, marﬁm, mororó, pau-ferro, gonçalo-alves, freijó, massaranduba, frei jorge e pau d’arco amarelo. É possível
encontrar na mata úmida, especialmente em áreas de difícil acesso, animais
como a onça pintada, onça sussuarana e cobras como a surucucu, cascavel
e a coral verdadeira.
A mata seca localiza-se com mais frequência nas serras de São Joaquim,
Ubatuba, Timbaúba e Gameleira. Por estar próxima à mata úmida, a mata
seca recebe uma boa quantidade de água provinda das cabeceiras da serra,
propiciando uma razoável biodiversidade. As árvores chegam até 15 metros de
altura. Destacam-se o inharé, camunzé, mororó-de-serra, feijão bravo, torem,
barriguda, sabonete, trapiá, marmeleiro, genipapo, jurubeba e angico.
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Romário Carneiro / FDR

A presença de espinhos é característica de parte da vegetação da caatinga

Dário Gabriel / FDR

A vegetação da caatinga predomina principalmente nas áreas de depressão sertaneja. Suas espécies são adaptadas à irregularidade de chuvas, elevadas temperaturas, solos rasos e pedregosos. Devido a tais condições, as
espécies perdem as folhas durante o período seco, tornando a ﬂorescer no
período com chuvas. As espécies mais encontradas são o pau branco, sabiá,
jurema-preta, catingueira, aroeira, macambira, pinhão, mandacaru e calumbi. Na caatinga, estão animais como os soins, raposas, guaxinins e gambás.
O carrasco é uma vegetação com presença de espécies do cerrado e da
caatinga, além de espécies próprias. O carrasco ocorre, principalmente, em
solos arenosos, destacando-se as espécies mimosa, araticum, marmeleirobranco, angico branco e espinheiro.
A mata ciliar corresponde à vegetação desenvolvida nas margens dos rios.
Em Viçosa do Ceará encontramos esse tipo de vegetação nas planícies
ﬂuviais dos rios Quatiguaba, Grande e Sobradinho. As espécies mais presentes são a mororó, sabonete, amargoso e mofumbo-do-rio.

Vegetação carrasco destaca-se no município
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Parte da vegetação original de Viçosa do Ceará foi derrubada ou transformada. A redução das áreas de vegetação natural ocorreu porque os seres
humanos modificaram as paisagens naturais para plantar, criar animais e construir casa, escolas, empresas etc. A expansão dos distritos de Viçosa do Ceará
transformou o relevo, os cursos dos rios e o desenvolvimento dos solos.

Fique por dentro
Carnaúba
Dário Gabriel / FDR

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

atividades
1 Que plantas existem no lugar onde você vive?
2 Observe a vegetação do lugar onde você mora e a represente, desenhando e pintando, no seu caderno.
3 Pesquise sobre os diversos usos da cera de carnaúba.
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glossário
Afluente - Um rio que despeja suas águas em um rio com maior
volume de água.
Agrotóxicos - Produtos químicos com finalidade de combater ou
extinguir pragas, insetos e lagartos que se alimentam das plantações. A aplicação sem controle de agrotóxico além de poluir o
solo e as águas, prejudica a saúde do agricultor e das pessoas que
consomem os alimentos.
Altitude - Altura medida em metros, de um ponto da superfície da
Terra em relação ao nível dos oceanos.
Biodiversidade - Existência, em uma região, de grande variedade
de espécies de plantas ou de animais.
Catequização - Do verbo catequizar, que significa doutrinar, convencer. No caso dos jesuítas, eles catequizavam os indígenas utilizando o ensino religioso.
Corsário - Pirata com autorização para saquear, furtar navios pertencentes a outras nações.
Erosão - É o desgaste das rochas e dos solos provocado pela ação
do vento, da água das chuvas, dos rios, da mudança de temperatura e dos seres humanos.
Foz - Local onde um rio despeja suas águas. O destino pode ser no
oceano, em um lago, em uma lagoa ou mesmo em um outro rio. A
foz também é chamada de desembocadura.
Fulgurava - Passado do verbo fulgurar, que significa brilhar, cintilar.
Maloca - Grande cabana indígena habitada por várias famílias.
Oca é uma palavra tupi que significa casa.
Miçanga - Pequeno objeto com furo central pelo qual passa corrente ou fio, formando um cordão decorado. Possui uso decorativo.
Missão - Aldeamento de indígenas organizado pelos jesuítas.
Missionários - Pessoas que se dedicam a pregar suas ideias e crenças.
Missões - Aldeamentos de indígenas organizado por missionários
como os padres jesuítas.
Pajé - Chefe espiritual da tribo indígena. Ele é muito importante,
pois é responsável por passar os ensinamentos da cultura e história
de seu povo. Possui conhecimento sobre o poder de cura de plantas e ervas; por isso, também é considerado curandeiro.
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Pedregosos - Quantidade de blocos rochosos (pedras), de tamanhos variados, que existem no solo.
Súditos - Vassalo. Pessoa que mantém relação de lealdade a um
superior.
Taba - Aldeia indígena.
Tabas - Plural de taba. Aldeias indígenas.
Tapuia - A forma como os tupis chamavam os indígenas que consideram seus inimigos.
Tupi - Tronco que reúne várias famílias de línguas indígenas. Quando chegaram, muitos colonizadores também aprenderam várias
dessas línguas. Os indígenas que falam tais línguas são conhecidos
como tupis.
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unidade

3

			Política e Democracia

Viçosa do Ceará, do Maranhão,
de Pernambuco ou do Piauí?
A formação atual do nosso país é bem diferente de 500 anos atrás. Ela
mudou muito ao longo dos anos. No século XVII, a colônia era dividida em
duas unidades administrativas. Estado do Maranhão, com a capital em São
Luís, e o Estado do Brasil, cuja capital era Salvador. Hoje, o Brasil é formado
por 26 estados e o Distrito Federal onde fica sua capital, Brasília.
Em determinadas épocas, parte do território que hoje é o estado do Ceará estava no Estado do Brasil e a outra parte (incluindo a Serra da Ibiapaba)
estava no Estado do Maranhão. Por isso, durante anos, permaneceu a dúvida

sobre a que estado pertencia a aldeia da Ibiapaba. Ocorreu uma disputa entre Ceará e Piauí pela sua anexação.
Um dos motivos da disputa pela aldeia da Ibiapaba ocorreu porque todos queriam escravizar os nativos tabajaras, conhecidos por serem guerreiros e trabalhadores habilidosos.
Finalmente, em 1721, foi decidido que a aldeia da Ibiapaba seria
anexada ao Ceará, que, até então, estava sob o domínio da capitania
de Pernambuco. Apenas em 19 de janeiro de 1799, o Ceará se separa
deﬁnitivamente de Pernambuco.

atividades
1 Discuta com os seus colegas: e se Viçosa fosse do Piauí e não do Ceará,
algo mudaria? Por quê?

Vila Viçosa Real
A aldeia da Ibiapaba foi elevada à vila em 7 de julho de 1759. A solenidade ocorreu no largo da Matriz de Nossa Senhora da Assunção. Leia sobre
esse evento:
“(...) Na Aldeia da Ibiapaba, no lugar da matriz de Nossa Senhora da
Assunção, convocou-se a toque de sino todo o povo, pois Sua Majestade orderna a liberdade a todos os índios do Brasil para se regerem e
governarem sob a jurisdição real, que manda criar Vilas em lugares de
aldeias. Na presença do Povo será levantado.
Um Pelourinho alto de madeira, no meio desta nova vila, que se chamará Vila Viçosa Real. Todos ﬁcarão bem atento se gritando viva o
Senhor Rei D. Jozé de Portugal."
Fonte: Texto adaptado Ata da elevação da Aldeia de Nossa Senhora da Assunção à categoria
de Vila. Adaptado de BARROS, Luis. História de Viçosa do Ceará. Fortaleza: Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, 1980.

A transformação da aldeia em vila não agradou aos habitantes. Eles já conheciam a forma violenta dos novos administradores. Terras e bens dos mis-
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sionários foram conﬁscados e saqueados. Novas regras foram impostas com a
instituição das primeiras autoridades da vila, dentre elas, o diretor dos índios e
o mestre-escola, funções que antes eram exercidas pelos padres jesuítas e que
agora seriam assumidas pelos colonizadores. O ofício de rendeira e bordadeira
é ensinado às índias tabajaras por meio da mestra de costura e rendas, função
exercida pelas esposas dos novos líderes.

atividades
1 Por que os indígenas não concordaram com as mudanças na administração de suas terras?

Comissão Cientíﬁca de Exploração
A Comissão Cientíﬁca de Exploração foi uma expedição composta de pesquisadores brasileiros que percorreu a região Nordeste, entre os anos de 1859
e 1861, realizando estudos em diversas áreas do conhecimento, dentre elas,
zoologia, astronomia e geograﬁa. Havia um interesse particular dos cientistas
pelas serras do Araripe e Ibiapaba. Comandado pelo médico e professor carioca Francisco Freire Alemão, o grupo chegou a Viçosa em 1860, registrando informações sobre fauna, ﬂora, costumes, alimentação, moradia, além de fatos
que marcaram a vila. Outros importantes estudiosos ﬁzeram parte do grupo:
Guilherme Capanema, Manuel Ferreira Lagos, Giácomo Raja Gabaglia, José
dos Reis Carvalho, dentre outros.

atividades
1 Por que Viçosa do Ceará recebeu uma comissão científica?

A participação em movimentos populares
Ocorrida na região Nordeste em 1824, a Confederação do Equador foi um
movimento conduzido por diferentes segmentos sociais, que se uniram contra
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o poder centralizador do imperador dom Pedro I, monarca português que
governou o país de 1822 a 1831.
No Ceará, sob a chefia de Tristão Araripe, foi instaurado um governo republicano. Entretanto, Vila Viçosa era a favor da monarquia e a vizinha Vila
da Granja era contra. Por ordem do capitão-mor Marcos Antônio Brício, 200
índios invadiram Granja e enfrentaram os revolucionários.
Apesar do intenso combate, os confederados e seus líderes Frei Caneca,
Cipriano Barata e Paes de Andrade foram derrotados pelo governo
monarquista e condenados à morte. Os principais líderes cearenses
– Padre Mororó, Carapinima, Azevedo Bolão, Padre Ibiapina e Pessoa Anta – foram fuzilados em Fortaleza no Campo da Pólvora, hoje
conhecido como Passeio Público.
Os mártires da Confederação
do Equador ficaram conhecidos
Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil
como heróis patrióticos destemidos do Estado.
A Balaiada, outro movimento de grande repercussão no Brasil Império, foi
uma rebelião iniciada no Maranhão em 1838, liderada principalmente por
escravos que sonhavam com a liberdade. Tendo à frente o vaqueiro Raimundo Gomes, conhecido como “Cara Preta”, o fabricante de cestos Manuel dos
Anjos Ferreira, o “Balaio”, e o negro Cosme Bento. A Guerra dos Balaios,
outra denominação do conﬂito, tinha como objetivo contestar os privilégios
dos latifundiários e dos ricos comerciantes portugueses.
Os balaios comandaram uma invasão à serra Grande, saqueando e promovendo atrocidades contra a população de São Benedito e Viçosa do Ceará. O movimento foi debelado no Maranhão por Luis Alves de Lima e Silva, o
Duque de Caxias.
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atividades
1 Pesquise sobre a participação do Ceará na Confederação do Equador.
2 O que foi o movimento da Balaiada?

Dário Gabriel / FDR

Dário Gabriel / FDR

Brasil independente

Casa (esq.) e Memorial (dir.) do jurista Clóvis Beviláqua

Em 7 de setembro de 1822, o Brasil ﬁcou independente de Portugal. Um
ano depois, dom Pedro I determina que todas as vilas-capitais de províncias do
país se tornassem cidade. Com essa decisão, o imperador queria que essas capitais ﬁcassem responsáveis pelo controle econômico, político e administrativo
das províncias.
A vila de Fortaleza, que era capital da província do Ceará, foi elevada à categoria de cidade. Essa determinação imperial estendeu-se ao resto do país e,
em 14 de agosto de 1882, Vila Viçosa torna-se cidade com o nome de Viçosa.
Entretanto, em 1943, seu nome foi mudado para Ibiapaba, fato que causou grande indignação da população.
Um movimento liderado pelo jurista Clóvis Beviláqua e por Francisco Caldas
da Silveira, mais conhecido como Chico Caldas, foi responsável pelo retorno
do nome para Viçosa sendo acrescido ´´do Ceará``.
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Fique por dentro
Clóvis Beviláqua
Divulgação / Banco de Dados

Nascido em Viçosa do Ceará no dia
4 de outubro de 1859, o ﬁlósofo e historiador Clóvis Beviláqua é considerado um dos maiores juristas brasileiros.
Filho do padre José Beviláqua, vigário
da cidade, passou a infância em sua
terra natal. Cursou a faculdade de Direito em Recife, mas antes atuou como
jornalista em Fortaleza.
Foi consultor jurídico do Ministério
das Relações Exteriores. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Clóvis Beviláqua
Clóvis Beviláqua deixou vasta obra. Nela, o Código Civil, importante documento que regula os direitos e as obrigações do cidadão
brasileiro. Após sua morte em 1944, na cidade do Rio de Janeiro, o
jurista foi homenageado em outros estados brasileiros, que deram o
seu nome a locais relacionados à educação e à justiça.
Em Fortaleza, o Palácio da Justiça denomina-se Fórum Clóvis
Beviláqua.
Além da praça que leva o seu nome, Viçosa do Ceará conta com o Memorial Clóvis Beviláqua, localizado na residência onde ele residiu até os 10
anos de idade e que reúne livros, móveis, cartas de amor e outros objetos.

atividades
1 Explique o processo que levou a composição do nome Viçosa do Ceará.
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Dário Gabriel / Banco de Dados O POVO

A Grande Seca de 1877

Flora e fauna sofrem no período de estiagem

Uma grande estiagem ocorrida no ﬁm do século XIX abalou o Ceará. Uma
das providências foi a construção em 1906 do Açude do Cedro, em Quixadá,
o primeiro do Nordeste. Muitos cearenses abandonaram suas terras e foram
para a Amazônia. As estiagens recorrentes ﬁzeram surgir a chamada “Indústria da Seca”, prática desenvolvida por grupos políticos e econômicos que se
aproveitavam da difícil situação para desviar verbas mandadas pelo governo
em seu próprio benefício.
Na região da Ibiapaba, os moradores entram em desespero e durante a
grande seca de 1877, mandam um telegrama, pedindo auxílio ao presidente
do Estado, autoridade que hoje chamamos de governador. Para amenizar a
situação, é inaugurado em 1900 o Aqueduto Laranjeira.
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Fique por dentro
O estilo urbano de vida ia se constituindo e as cidades, pouco a
pouco, se formavam. As regras e leis tornavam-se importantes. Por
isso, foi estabelecido o Código de Posturas ou Posturas Municipais,
constituído de leis que tinham como objetivo melhorar as condições
de vida dos habitantes.
Veja algumas regras vigentes em Viçosa do Ceará nessa época:
• Era proibido lavar roupa ou qualquer outro objeto que pudesse
contaminar as fontes de Itacaranha, Beija-Flor e Tucunduba.
• Ninguém podia queimar roçados sem que avisasse aos seus
vizinhos.
• As árvores localizadas próximas às nascentes não podiam ser
derrubadas.
• As ruas e as fachadas das casas deveriam se manter sempre
limpas.
• Era proibida a criação solta de cabras, ovelhas e porcos.
• A carne salgada que for destinada ao consumo público deverá
ser exposta ao sol e nunca conservada em depósito.
Quem não cumprisse pagava multa!

atividades
1 Algumas das regras mencionadas no texto acima ainda são vigentes no
município de Viçosa do Ceará? Existem outras? Se sim, quais?
2 Entreviste uma pessoa idosa e peça para ela relatar uma grande seca e
como afetou o cotidiano dela. Depois faça uma redação, no seu caderno,
sobre essa história.
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Novas luzes
Após superar aos poucos as diﬁculdades,
importantes mudanças vão ocorrer a partir
da segunda metade do século XIX, contribuindo de forma signiﬁcativa para o
desenvolvimento do município. Dois produtos foram responsáveis pela geração
de riquezas em Viçosa do Ceará: a aguardente de cana e a rapadura. Os engenhos
se multiplicaram na serra. Até os anos de
1970, fabricantes de aguardente eram encontrados em Viçosa do Ceará e nos distritos
de Lambedouro e General Tibúrcio.
Havia também uma significativa produção de farinha. Mesmo assim, o desenvolvimento de Viçosa do Ceará foi considerado lento e a diﬁculdade de
acesso foi uma das causas. Mas o ﬂorescimento do comércio da região será
fundamental para o crescimento da cidade.
São inaugurados a cadeia pública, o Paço Municipal (1877) e o Mercado
Público (1878). O telégrafo surge em 1894.
Os primeiros jornais e periódicos lançados são:
A Ideia (1890)
A Taba (1891)
A Liberdade e A Espada (1909);
A Evolução e O Norte do Estado (1916)
Jornal de Viçosa (1929).
A abertura de avenidas e estradas, entre elas a de Granja-Viçosa em 1922,
diminuiu a distância entre Fortaleza e Viçosa do Ceará.
As diﬁculdades de locomoção persistiram por algum tempo. Quem relata é
o senhor Sebastião Penha, morador de Caraúbas:
´´Até mais ou menos 1970, eram nas redes que se levavam os doentes de
Carnaúbas pra Viçosa. Na rede! Não tinha estrada nem transporte. Pra chegar
lá, levava mais ou menos cinco horas!``
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Dário Gabriel / FDR

Em 1917, Viçosa era iluminada por lampiões movidos a gás. Cedo da noite, um funcionário da prefeitura, chamado Patriarca Tavares, acendia todos os
lampiões da cidade. Às 20 horas, ele voltava para apagá-los.
Somente em 1927, foi inaugurada a primeira empresa de fornecimento de
energia, a Siqueira & Cunha. A usina, como era conhecida, funcionava até as
22 horas. Um pouco antes desse horário, emitia um forte som avisando aos
moradores que a cidade iria ﬁcar no escuro.

Dário Gabriel / FDR

Praça Clóvis Beviláqua com seu coreto e estátua do famoso jurista

Sobrado dos Pinho Pessoa
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Dário Gabriel / FDR

Apesar da dificuldade de acesso e do seu isolamento, Viçosa do Ceará
continuou crescendo no fim do século XIX. Nesse momento, novas construções modificaram a arquitetura do município. E como explicar esse desenvolvimento? Após 1850, importantes acontecimentos sociais, políticos
e econômicos transformaram a vida urbana brasileira, influenciando nosso
comportamento, modos de vestir e de construir. Fortaleza, assim como outras capitais, foi influenciada por essas mudanças, que repassavam as novidades para as cidades interioranas. Sobrados e casarões são construídos
inspirados na arquitetura europeia; dentre eles, o Solar da Marcela, a Casa
de Feliciano Pinho Pessoa, (conhecida como Solar dos Pinhos) e o casarão do
senhor Rubens Dias.
Outras edificações incentivam atividades educativas, artísticas e culturais:
Cine-Teatro D. Pedro II (1909)
Gabinete Viçosense de Leitura (1916)
Biblioteca Pública (1917)
Instituto Araripe Júnior (1926)

Viçosa do Ceará destaca-se pelo casario histórico
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Fique por dentro
O Gabinete Viçosense de Leitura, criado em 1916 inspirado nos Gabinetes Portugueses de Leitura, tinha como um dos seus objetivos difundir a cultura na região. Era constituído de uma biblioteca e mantinha
um curso de alfabetização para crianças e adultos. Foi sede provisória
da União Operária de São José de Viçosa ou Legião Operária São José,
fundada pelo Monsenhor José Carneiro da Cunha. Com o passar do
tempo, transformou-se em clube dançante e hoje é sede da Câmara
Municipal de Viçosa.

atividades
1 Aos poucos, Viçosa foi se modiﬁcando ao longo da sua história. Escreva
as mudanças no século XIX e XX que mais chamaram a sua atenção. Por quê?

Viçosa do Ceará e sua estrutura
administrativa
Nas unidades anteriores, você conheceu a história do município de Viçosa
do Ceará e a sua trajetória política. Agora vamos conhecer como está organizada a administração do município.
Município é uma unidade político-administrativa do estado que possui
administração própria: prefeito, vice-prefeito e Câmara de Vereadores.
Viçosa do Ceará, assim como outros municípios brasileiros, possui uma lei
orgânica que determina dois poderes para organizar política e administrativamente. São os poderes: Executivo e Legislativo.
O poder Executivo é desempenhado pelo prefeito. O prefeito é um funcionário público que foi eleito para administrar o município. Ele tem a obrigação
de realizar e gerir as obras e os serviços públicos. Entre outras obrigações, o
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prefeito deve cuidar da limpeza das ruas e locais públicos do município, como
praças e campos. Deve também fazer com que a saúde atenda a toda a população e garantir o acesso à educação às crianças.
Para melhor administrar o município em todas as suas necessidades, o prefeito indica auxiliares para os cargos de secretários municipais.
O poder Legislativo é desempenhado pela Câmara Municipal, que é composta pelos vereadores do município. Os vereadores têm a função de criar as
leis municipais e ﬁscalizar as ações do poder Executivo.
O poder Judiciário no município é representado pelo juiz de Direito. O poder Judiciário a tem função de garantir o cumprimento das leis.
Quem elege o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores é a população. As
eleições para prefeito e vereadores ocorrem a cada quatro anos. Para votar, é
necessário ter, no mínimo, 16 anos. A partir dos 18 anos, o voto é obrigatório.

Fique por dentro
Para ser candidato a prefeito e vice-prefeito no Brasil, é necessário
ter no mínimo, 21 anos. Para ser vereador, é necessário ter, no mínimo,
18 anos. Para pleitear eleição, todos os candidatos devem ser filiados a
algum partido político.

atividades
1 Relate outras obrigações do prefeito que não estão no livro. Quais as
obrigações do vice-prefeito?
2 Se você fosse prefeito de Viçosa do Ceará, quais medidas você realizaria
no seu mandato?
3 Quantos vereadores existem na câmara municipal de Viçosa do Ceará?
Escolha um e pesquise sobre a sua trajetória política.
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Movimentos sociais

Há também outros poderes na organização do município, mas que não
estão ligados ao governo. É o poder da população de se organizar para lutar e
reivindicar por seus direitos.
Você já ouvir falar nas expressões “o povo unido jamais será vencido” e “a
união faz a força”? Elas remetem à participação da população pela garantia do
direito à educação, à saúde, a melhores condições de trabalho etc.
Em muitos momentos da história do nosso país, a união da população
modiﬁcou situações que oprimiam mulheres, trabalhadores, estudantes, negros e índios. Para lutar contra injustiça, ilegalidade e opressões, grupos da sociedade participam de movimentos organizados para conquistar seus direitos.
Existem movimentos organizados em nível municipal, estadual, nacional
e internacional. Por exemplo, no município de Fortaleza existe o movimento
ambientalista SOS Cocó que atua há mais de 20 anos na luta contra as ameaças ao rio Cocó.
Em nível estadual, existe o Fórum de Pescadores e Pescadoras do Litoral
Cearense – (FPPLC), que atua na defesa dos direitos das pescadoras e pescadores. As principais atuações do FPPLC são a luta pela posse da terra das comunidades tradicionais, a valorização da pesca artesanal, a construção do turismo
comunitário e a organização política dos pescadores.
A participação em um movimento organizado pode ser feita em um grêmio
estudantil, em um movimento social, em uma associação, em um partido político ou em um sindicato. O importante é conhecer as necessidades da população, do meio ambiente e lutar pela melhoria do lugar em que se vive.
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Para uma melhor organização administrativa, Viçosa do Ceará possui Conselhos
Municipais.
Os Conselhos Municipais permitem uma maior atuação da população nas tomadas de decisões do município. Assim, o grupo que compõe
os Conselhos Municipais deve fiscalizar, propor e acompanhar os gastos
públicos bem como planejar, juntamente com o prefeito e os vereadores, os projetos do município.
Todas essas formas de participação do povo nas decisões políticas ocorrem porque o Brasil é uma democracia. Na democracia, a vontade do povo
deve ser considerada. Por isso, os políticos são eleitos pelo povo para representá-lo.

atividades
1 Pesquise e descubra se existe algum movimento social em Viçosa
do Ceará.
2 Na sua comunidade existem associações de moradores ou conselhos
comunitários? Se sim, o que eles fazem em favor da população?
3 Pesquise sobre a importância dos conselhos municipais e sobre como
seus membros são escolhidos.
4 Peça ao seu professor que organize uma eleição para representante da
sua turma. Primeiro, os alunos interessados devem formalizar a candidatura
e defender suas propostas em debates. Em seguida, realizem a eleição e a
cerimônia de posse.
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Viçosa do Ceará nos nossos dias
Quantas pessoas moram na sua casa? Quantas pessoas moram na sua rua?
Você saberia dizer quantas pessoas moram em Viçosa do Ceará?
Para sabermos quantas pessoas moram no nosso município, existe o Censo
Demográﬁco.
O Censo Demográﬁco é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística - (IBGE). Por meio do Censo, o IBGE
reúne informações sobre toda a população brasileira.
De acordo com o censo do IBGE de 2010, Viçosa do Ceará possui 54.961
habitantes. O censo também indicou que existem mais homens do que mulheres no nosso município. Há 27.668 homens e 27.293 mulheres residindo em
Viçosa do Ceará.
Na tabela abaixo, você pode observar o número total de habitantes em
Viçosa do Ceará nos últimos 40 anos e a quantidade de homens e mulheres.
Perceba que a soma do número de homens e mulheres é igual ao valor total
de habitantes.
Ano
1970
1980
1991
2000

Total de habitantes
33.859
37.200
40.865
45.427

Homens
16.879
18.684
20.699
23.030

Mulheres
16.980
18.516
20.166
22.397

2010

54.961

27.668

27.293

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.

Fique por dentro
O primeiro Censo do Brasil aconteceu em 1872. Os recenseadores
são os responsáveis pela contagem da população. Eles visitam todas as
residências do país, aplicando um questionário. Após percorrer todos os
cantos do Brasil, os pesquisadores organizam e analisam as informações
coletadas nos questionários. Por fim, os resultados do Censo são divulgados. Assim, a sociedade tem informações atualizadas sobre a população e o governo pode planejar suas ações de forma mais adequada.
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Transporte
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Nosso município tem uma área aproximada de 1.311 km². Para percorrermos toda essa área, são necessários meios de transportes. Em Viçosa do Ceará,
os meios de transportes mais utilizados são bicicletas, motos, ônibus, topique,
caminhões, mototáxis e carros.

Apesar de perigoso, o “pau de arara” é utilizado no transporte dos distritos

Para o deslocamento entre os distritos, as bicicletas, as motos e os carros
são os meios mais comuns.
Para os municípios vizinhos, o ônibus é o transporte mais utilizado. Muitos moradores de Viçosa do Ceará se deslocam diariamente para o município de Sobral
por causa das faculdades, comércios e outros serviços que essa cidade oferece.
Devido à localização geográfica do município, afastado dos eixos de circulação de mercadorias nos séculos XIX e início do século XX, Viçosa do Ceará se
apoderou de uma infraestrutura mais moderna na metade do século XX. Veja
alguns fatos desse período.
1948 – Inaugurada a estrada de rodagem Viçosa do Ceará-Tianguá
1966 – Inauguração da luz elétrica (terceira vez e definitiva)
1969 – Funcionamento do Sistema de Telefonia
1972 – Chegada da Via Embratel para transmissão de televisão.

Condições de moradia
Viçosa do Ceará apresenta diversas construções residenciais que expressam
as condições ﬁnanceiras de seus moradores, o período das construções e a
infraestrutura de seus distritos.
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Por causa do desnível de altitude, em torno de 100 metros com relação ao
perímetro urbano, o município tem um crescimento populacional restrito no
seu entorno.
No distrito-sede, podemos encontrar casarões antigos que fazem parte da
área tombada pelo Iphan.

Edificações comerciais do Centro
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Em meio aos sobrados e monumentos, no distrito sede e demais distritos,
próximo ao Centro de Viçosa do Ceará, há residências mais atuais e até construções de apartamentos. Essas residências possuem rede de abastecimento
de água, energia e telefonia.
Em outras localidades dos
distritos viçosenses, pode-se
encontrar casas de alvenaria
ou de taipa. Em muitas delas, não existe abastecimento de água, esgoto e coleta
de lixo doméstico.
É possível encontrar nos
quintais das casas a criação de
animais como galos, frangos,
bois, vacas e porcos. Também
pode-se ver plantação de mandioca, tomate, milho e feijão. É
Imóvel de Viçosa do Ceará reflete seu poder
importante que todos os moeconômico no século XIX
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radores de Viçosa do Ceará tenham acesso à água e à energia para viver bem e
diminuir os riscos de doenças.
Viçosa do Ceará possui um hospital e clínicas para cuidar dos moradores.
O hospital municipal se localiza no distrito-sede. Há postos de saúde instalados nos demais distritos.

atividades
Observe a tabela com o histórico dos censos demográficos, na página 87,
e responda.
1 Qual o total de habitantes em Viçosa do Ceará em 1970? Em 1991?
Em 2010?
2 Em qual ano havia mais mulheres do que homens em Viçosa do Ceará?
3 Em que município, dia, mês e ano você nasceu?
4 Entreviste cinco colegas e descubra em que município eles nasceram.
5 Faça uma pesquisa na sua família e descubra se seus pais, avós e bisavós
nasceram em Viçosa do Ceará ou vieram de outro lugar. Pesquise se alguém
da sua família saiu de Viçosa do Ceará para morar em outro lugar. Anote no
seu caderno as suas informações e compare com seus colegas as respostas.

Distritos de Viçosa do Ceará
Viçosa do Ceará é o nosso município e está dividido em partes menores, os
distritos. Chamamos de distrito a divisão territorial de um município. Os distritos
podem ter extensão territorial pequena ou grande. Apresentam características
diferentes: população, comércio, número de escolas, atendimento à saúde etc.
O município de Viçosa do Ceará é composto por oito distritos: Viçosa do
Ceará, General Tibúrcio, Lambedouro, Manhoso, Padre Vieira, Passagem da
Onça, Quatiguaba e Juá dos Vieiras.
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Observe o mapa abaixo:

O mapa apresenta a divisão política e administrativa de Viçosa do Ceará.
Ou seja, apresenta os limites territoriais de cada distrito.
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Distrito-sede: Viçosa do Ceará

A atual câmara municipal é o antigo Gabinete Viçosense de Leitura

Dário Gabriel / FDR

O distrito-sede é onde se localiza a administração municipal. A administração municipal é onde ﬁcam a Prefeitura e a Câmara de Vereadores.
No Brasil, o município e a cidade também recebem o mesmo nome. Assim,
Viçosa do Ceará é o nome do distrito-sede, do município e da cidade.
O distrito-sede de Viçosa do Ceará é o mais antigo do município. Foi criado
em 1758. Caracteriza-se pelas construções de casarões antigos e pelas mais
recentes residências. É onde se encontra o maior número de lojas, mercados,
farmácias e escolas.

Casario histórico tombado pelo Iphan

General Tibúrcio
O distrito de General Tibúrcio foi criado em 1933. Antigamente a localidade pertencia ao município de Granja. Era uma fazenda que se chamava
Porteiras. Passou, então, a ser chamada de Tubarão e, em 1939, o distrito foi
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nomeado de General Tibúrcio em homenagem a este viçosense que se destacou na Guerra do Paraguai. O distrito possui posto de saúde, comércios,
escola, igreja, praça, dentre outros equipamentos.

Praça principal do distrito de General Tibúrcio

Lambedouro
O distrito de Lambedouro foi criado em 1951. No distrito, encontramos
alambiques que produzem cachaça artesanal, associações comunitárias e belas paisagens. Veja o relato de Gilton Barreto sobre a paisagem do lugar:
“Ao chegar à cachoeira, depois de alguns minutos de muita adrenalina, na descida da trilha, a recomendação é banhar-se numa espécie
de banheira, formada ao pé da rocha. Logo em seguida, o ideal é
descansar bastante, para enfrentar a subida, que não é generosa.
Vale pela aventura”.

Dário Gabriel / FDR

Fonte: BARRETO, Gilton. História, fatos e fotos de Viçosa do Ceará. Fortaleza: Pouchain Ramos, 2006.

Paisagem do campo, em Lambedouro
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Manhoso
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Manhoso tornou-se distrito em 1991. A origem do seu nome também
está ligada a um homem. Havia um coronel em Viçosa do Ceará que hospedava viajantes em sua fazenda. Os viajantes diziam que este homem tinha
uma fala muito mansa e acabaram identificando como Coronel Manhoso. O
distrito de Manhoso também carrega algumas lendas e paisagens naturais
que se destacam, como o Poço da Princesa.

Praça do distrito de Manhoso

O distrito de Padre Vieira foi criado em 1938. Até 1939, o lugar era
conhecido como Pé do Morro. Seu
nome foi mudado para homenagear
o jesuíta Padre Vieira que catequizou
índios no Planalto da Ibiapaba. No
distrito estão cachoeiras do rio Pirangi; dentre elas, a Cascata da Pirapora.

Dário Gabriel / FDR

Padre Vieira

Igreja antiga do distrito de Padre Vieira
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Passagem da Onça

Praça principal do distrito de Passagem da Onça

O distrito de Passagem da Onça foi criado em 1991. Recebeu esse nome
porque antigamente passavam diversas onças naquela localidade. Leia:
´´O lugar, apesar de muito bonito, era de difícil acesso e o temor de enfrentar as onças afastava as pessoas. Duas famílias, porém decidiram
morar lá. Como eram muito religiosas fizeram uma capelinha de palha
onde se reuniam para rezar e, quando uma criança pequena adoecia,
era lá que os pais batizavam para que não morresse pagã.``
Fonte: BARRETO, Gilton. História, fatos e fotos de Viçosa do Ceará. Fortaleza: Pouchain Ramos, 2006.
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Quatiguaba
O distrito de Quatiguaba foi criado em 1933. Lá, é possível encontrar
moradias com antigas fachadas. Recebeu esse nome em homenagem ao rio
Quatiguaba. Há relatos de que o nome Quatiguaba veio de um animal.
“Conta-se que o nome Quatiguaba veio de uma expressão de admiração de um dos primeiros colonizadores por um pássaro. Olha, um
quati babando! Teria dito. Quatibaba virou o nome de aldeamento,
batizado depois de Quatiguaba”.

Dário Gabriel / FDR

Fonte: BARRETO, Gilton. História, fatos e fotos de Viçosa do Ceará. Fortaleza: Pouchain
Ramos, 2006.

Praça do distrito de Quatiguaba

Juá dos Vieiras
Recentemente a comunidade de Juá dos Vieiras, que anteriormente fazia
parte do distrito de Padre Vieira tornou-se distrito. A emancipação veio a
partir da iniciativa de moradores que já identificavam a localidade como um
distrito. Assim, no dia 8 de julho de 2011, Juá dos Vieiras torna-se distrito
com a presença de um juiz de direito.
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Igreja do distrito de Juá dos Vieiras

atividades
Analise a tabela e responda as questões 1 e 2.
Distritos
Viçosa do Ceará
General Tibúrcio
Juá dos Vieiras
Lambedouro

Manhoso
Padre Vieira
Passagem
da Onça
Quatiguaba

Total
11.499
567
799
1.631
533

Situação do domicílio X Sexo
Urbana
Rural
Homem
Mulher
Total
Homem
5.462
6.037
13.956
7.061
286
281
3.907
2.028
384
415
5.416
2.754
837
794
2.894
1.507
275
258
2.180
1.135

Mulher
6.895
1.879
2.662
1.387
1.045

828

423

405

1.642

849

793

747

369

378

2.198

1.138

1.060

1.223

624

599

4.935

2.531

2.404

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2010)
Tabela: População residente, por situação do domicílio e sexo,
segundo a forma de declaração da idade
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1 Em qual distrito há um maior equilíbrio entre a população urbana e a rural?
2 Onde há mais homens: no meio urbano ou rural?
3 Quais os distritos de Viçosa do Ceará que você conhece? Descreva-os.
4 Observe o mapa de Viçosa do Ceará e, com a ajuda da rosa dos ventos,
responda: Quais os distritos estão ao norte, ao sul, a leste e a oeste em
relação ao distrito-sede?

glossário
Aqueduto - Canal ou galeria, construído na parte superior ou inferior do solo, que tem como finalidade conduzir água.
Confederação - Reunião de estados com objetivos comuns.
Debelado - Vencido, dominado.
Monarquia - Forma de governo na qual o poder supremo é exercido por um rei, monarca.
Pelourinho - Coluna de pedra ou madeira, construída na praça principal, que castigava publicamente quem não obedecesse às leis.
Sobrado - Edificação originada no período colonial, construída geralmente em centros de cidade do interior, constituída de dois ou
mais pisos, podendo ter função comercial no térreo e de residência
nos outros pavimentos.
Vila - Povoação de tamanho superior à aldeia e inferior à cidade,
formada por câmara, cadeia e pelourinho.
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unidadE

Sociedade e Cultura

4

Nossa herança cultural
Olhando para os seus colegas, você já reparou que todos são diferentes entre si. Alguns são morenos, outros têm cabelos mais claros. Alguns têm cabelos
lisos; outros, encaracolados. Alguns têm olhos castanhos, outros têm olhos
azuis, verdes. Alguns têm pele mais clara; outros, mais escura.
Além do formato do rosto, da cor dos cabelos, da forma do nariz, da cor
da pele e dos olhos, você herdou dos seus pais diversos elementos culturais.
Herança significa o que os pais deixam para os filhos.
Ao conviver, portanto, com seus pais, tios e avós, você vai obtendo muitos
conhecimentos. Pode ser que uma parte desses conhecimentos tenha viajado
durante um longo tempo, passando de geração para geração. Além disso,

Dário Gabriel / FDR

alguns desses conhecimentos podem ser compartilhados por um grupo de
pessoas, um grupo social. Por exemplo, o idioma falado em determinado lugar, as celebrações religiosas, os modos de vestir, fazer e cozinhar, as criações
artísticas, as maneiras de dançar, festejar e se divertir, enfim, o modo de viver.
Tudo isso faz parte da cultura de um povo.

Os idosos podem ensinar com suas experiências

Como você já aprendeu, a história do município de Viçosa do Ceará aconteceu com o encontro de alguns grupos étnicos, ou seja, grupos sociais com
manifestações culturais bem diferentes. Você lembra que grupos eram esses?
Havia, portanto, os indígenas, os europeus (principalmente portugueses e
franceses) e os povos africanos. A convivência entre eles não foi fácil. Ocorreram
muitos conflitos em todo o Brasil. Mesmo assim, aos poucos, essas culturas tão
diferentes foram influenciando umas às outras. Isso tornou a cultura do nosso
país muito rica, o que é chamado de diversidade cultural.
Muitas manifestações culturais daqueles grupos étnicos chegaram até nós
por meio das maneiras de plantar e cultivar, da religiosidade, da culinária, do
artesanato, do modo de construir as moradias, da relação com a natureza.

Atividades
1 Para você, o que significa cultura?
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Vestígios da cultura
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Você já aprendeu que a religião católica foi muito ensinada no período da
colonização, por meio da catequização. Em Viçosa do Ceará, é possível encontrar muitas igrejas e participar de algumas festas católicas, tanto na sede
quanto nos distritos, especialmente no dia 15 de agosto, o dia da padroeira
Nossa Senhora da Assunção. A religião católica foi trazida pelos portugueses e
hoje é uma das manifestações religiosas do município. A presença das igrejas
é um vestígio desse passado.
Outro vestígio da nossa herança cultural pode ser encontrado também no
modo como construímos nossa moradia. Na zona rural do município, as casas de taipa são um exemplo de como as moradias eram construídas pelos
indígenas. Os moradores preservam hábitos dos antigos habitantes da região,
colhendo da natureza alimentos, ervas medicinais e materiais para confecção
de objetos utilitários para seu próprio uso e para venda nas feiras da cidade.

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção

E a forma de dormir? Você já dormiu em uma rede? A rede é um utensílio de
origem indígena. Atualmente, ela continua sendo utilizada para o descanso de
muita gente. E ao longo dos anos, as redes ganharam bordados e varandas. Algumas ﬁcaram mais coloridas com desenhos e pinturas, de acordo com o gosto
de cada um. Mas, em Viçosa do Ceará, a rede também já teve outros usos. Os
mais antigos contam que ela servia como forma de transportar as pessoas do-
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entes até o médico mais próximo, que não era tão próximo assim! Dessa maneira, o doente viajava dentro de uma rede. Os punhos eram enganchados em
uma vara de madeira, que era carregada por duas pessoas. Caminhava-se por
muitas horas, em uma jornada cansativa. Além disso, pessoas de poucos recursos financeiros, quando morriam, eram enterradas em suas próprias redes.
A alimentação também remete à nossa herança cultural. Antes dos europeus, os indígenas cultivavam a mandioca, uma espécie de raiz comestível
de uma planta chamada maniva. Era o alimento básico de diversas tribos. As
mulheres eram as responsáveis pelo trabalho de transformar a raiz em polvilho, como a goma, o carimã ou a farinha. Com eles, as índias preparavam
mingau, tapiocas, beijus, a farinha torrada e algumas bebidas. Nós herdamos
as técnicas ou modos de fazer utilizados pelos povos indígenas para tornar a
mandioca comestível.
Quando chegaram, os europeus apenas incluíram alguns instrumentos para
facilitar a produção da goma e da farinha. Isso quer dizer que eles trouxeram
uma nova tecnologia, como a roda de raspar a mandioca. Com isso, criou-se a
casa de farinha. Ainda hoje existem muitas em Viçosa do Ceará. E o seu Francisco vai nos mostrar como acontece:
“Primeiro descasca a mandioca. Ali ela é ralada. Daí, ela já sai moída
e cai naquele cocho. A massa é lavada e espremida numa peneira. A
polpa é colocada numa prensa pra escorrer o líquido. A massa branca
que fica vai para o forno. Depois de torrada, a gente tem a farinha”.

Mauri Melo / Banco de Dados O POVO

(Entrevista adaptada)

A casa de taipa é frequente na zona rural
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Lazer e sociabilidade
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As formas de divertimento também fazem parte da cultura de um povo.
E são várias as maneiras de se divertir: as brincadeiras, as festas, as conversas
entre amigos. Essas práticas mudam de lugar para lugar, e ao longo dos anos
elas também vão se transformando.
Essas transformações acontecem porque a cultura é dinâmica. Isso quer
dizer que as pessoas criam novas práticas ou recriam aquelas que aprenderam com seus antecessores. Com isso, algumas maneiras de brincar podem
ser substituídas por outras com o passar do tempo.

O aprendizado na infância também acontece no lazer e deve ser incentivado

Atualmente muitas crianças brincam com jogos eletrônicos, como vídeogames, acessam a internet, assistem a programas de TV, possuem brinquedos movidos a pilha, como carrinhos e bonecas de plástico. Outras crianças
criam seus próprios brinquedos, costuram suas bonecas de pano, constroem
carrinhos de lata. Outras divertem-se com brincadeiras de muito tempo atrás,
como amarelinha, pega-pega, jogo de pedras, cai-no-poço, jogo de bilas,
esconde-esconde, cobra-cega, pula-corda, pipa ou arraia.
E você? Quais as brincadeiras de que mais gosta?
São muitas as formas de brincar, seja com brinquedos comprados, inventados ou ainda com brincadeiras transmitidas de geração para geração. O
importante é que, ao brincar e se divertir, as pessoas se relacionam. Isso quer
dizer que elas trocam experiências e ideias, aprendendo umas com as outras.
As pessoas se sociabilizam porque aprendem também a conviver, ou seja, a
viver juntas. Nas cidades, as pessoas usam vários espaços como lugares de
convivência: as rodas de conversa nas calçadas, as praças, as feiras, os mercados, os clubes, os momentos de festa, as missas.
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Em Viçosa do Ceará existem algumas praças, como a Clóvis Beviláqua,
também conhecida como Praça da Matriz, a Praça General Tibúrcio, a
Praça do Cupido e a Praça Felipe Camarão. Nas praças as pessoas se encontram e participam de festas.
As praças são lugares abertos ao público. Logo, todos têm o direito a frequentar e o dever de cuidar. Muitas praças são arborizadas, possuem parquinhos, coretos, bancos para que as pessoas possam sentar para descansar e
conversar. Também possuem passeios, que são calçadas onde os frequentadores podem caminhar calmamente.

Praça General Tibúrcio

Outro espaço muito visitado é a Lagoa Pedro II. Alguns moradores contam que existia nesse lugar o “olho d’água Mel Redondo”. Devido a uma
grande seca no fim do século XIX, o imperador dom Pedro II enviou recursos
para realização de algumas obras que diminuíssem os efeitos da estiagem
no Ceará. Foram construídos dois açudes: Cedro, em Quixadá, e Orós, no
município de Orós. Mas tais açudes só foram inaugurados quando o período
do Império acabou.
Em Viçosa do Ceará, foi construída uma lagoa no lugar daquele olho
d’água. Essa lagoa recebeu o nome do Imperador. Atualmente a Lagoa Pedro
II é um dos importantes espaços de lazer da cidade.
O município possui também belos espaços naturais: cachoeiras, como a do
Itarumã, a Pedra do Itagurussu, as trilhas ecológicas.
Que outros lugares naturais você conhece? Indique para seus colegas!
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As feiras e os mercados, além do comércio ao ar livre, também são lugares
onde as pessoas se encontram. A feira de Viçosa do Ceará foi criada por volta
da década de 1930, ocorrendo aos sábados. As pessoas vinham do interior trazendo seus produtos para vender: a farinha, a rapadura, a cerâmica. Eles eram
produzidos pelas próprias famílias e transportados por animais.

O objetos em cerâmica são herança indígena

A feira de Viçosa do Ceará cresceu muito e atualmente é uma das
maiores da região. Alguns produtos não são mais encontrados com tanta facilidade, um exemplo é a cerâmica. O barro já era modelado pelas
indígenas antes da colonização, transformando a argila em vasilhames e
recipientes diversos, como panelas, potes, quartinhas, vasos. Para os povos indígenas eles são tanto de uso doméstico quanto utilizados em suas
cerimônias religiosas.
No município de Viçosa do Ceará, muitas famílias também produziam
cerâmica para usos doméstico e decorativo. Muitas dessas peças de barro
eram vendidas nas feiras e bodegas. Com a chegada do alumínio, muitos
utensílios de barro foram substituídos, como panelas, bacias, chaleiras,
cuscuzeiras, que passaram a ser produzidas com o novo material.
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Fique por dentro
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Os Mestres da Cultura Tradicional Popular são homens e mulheres, reconhecidos pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que preservam
ofícios e saberes tradicionais. Artesanato, cordéis, repentes, bandas cabaçais e reisados são algumas das manifestações culturais transmitidas por
eles para novas gerações. Desde 2005, Viçosa do Ceará tem um mestre
da cultura. Conheça:

Dona Francisca e os objetos que usa para confeccionar utensílios de barro

“Francisca R. Ramos do Nascimento, dona Francisca, é descendente
de índios e herdou a arte de moldar o barro de seus pais e avós, que se utilizam deste saber para fabricar utensílios para uso doméstico. Dona Francisca aprimorou a arte e passou a moldar, além dos utensílios, estátuas e
bustos de figuras populares que são expostas em várias feiras do Ceará.”
Fonte: Secretaria da Cultura do Estado do Ceará - www.secult.ce.gov.br/patrimonio-cultural/
patrimonio-imaterial/mestres-da-cultura/mestres-2005/mestres-de-2005, acessado em 27 de
novembro de 2011

Atividades
1 Qual é o seu lazer favorito? Pergunte ao seu pai o que ele gostava de
brincar quando era criança.
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2 Além da louça, que outras formas artesanais você conhece no município? Entreviste um artesão do lugar onde você mora e descubra como ele
aprendeu sua arte.
3 Pesquise sobre outros mestres da cultura do Ceará.
4 A cultura se modifica ao longo dos anos? Justifique sua resposta.

As bandas de música e as festas
No início do século XX, existiam duas bandas de música muito conhecidas em Viçosa do Ceará. A Euterpe Viçosense, também chamada de
Marreta, e a Euterpe Franco Rabelo, também conhecida como Democrata. Os instrumentos tocados por elas eram trompa, trombone, bombardão, pistom. Além desses, a banda Marreta ainda tinha clarinete.
Cada uma pertencia a um partido político. Por isso, só em momentos
muito especiais é que elas tocavam juntas, como no segundo aniversário
do Gabinete Viçosense de Leitura, no dia 13 de fevereiro de 1918, na
inauguração da luz elétrica na cidade, no dia 14 de agosto de 1927, e no
sepultamento de Mestre Lucas, que era regente da banda Democrata.
As bandas também tocavam à porta do cinema durante a exibição de
ﬁlmes. Naquela época, o cinema era mudo, ou seja, os ﬁlmes não tinham som.
Por isso, era costume ter uma banda tocando enquanto o ﬁlme era exibido.
Os músicos também tocavam bastante nas festas dançantes, as chamadas tertúlias, e, principalmente, nos bailes de carnaval da cidade. As
festas mais elegantes eram organizadas pelo Gabinete Viçosense de Leitura e pelo Catete.
O Catete era uma agremiação, uma reunião de pessoas que foi fundada
em 1931. Ela funcionava no sobrado do senhor João Porfírio Magalhães.
Também aconteciam as retretas na Praça da Matriz. Retretas são concertos de bandas em praça pública. Elas ocorriam, geralmente, nos coretos, que serviam de palcos. Em dias de festas religiosas, além das retretas,
aconteciam quermesses e leilões.
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Coreto da praça Clóvis Beviláqua

Como era mais difícil encontrar transportes para a cidade de Viçosa do
Ceará, os moradores de localidades mais distantes organizavam suas próprias
festas. Leia o depoimento abaixo sobre as festas em uma localidade chamado
Sítio Caraúbas, no Vale do Lambedouro, entre os anos de 1950 e 1980:
" O nosso lazer era passear, visitar os amigos. Andar, né? Às vezes fazia
uma festinha. A gente dançava até mesmo no terreiro. Fazia um latadão
de folhas, botava barro e batia com um pedaço de pau velho, chamado
malho. Aí, batia bem aquele barro, aguava e ali a gente ia dançar.
Naquela época as músicas preferidas eram baião, xote, a marcha e a valsa. Raramente, tinha outros tipos de música! Na nossa bandinha, tinha
uma harmonicazinha e um tocador. Não existia essas bandas de hoje.
O pessoal, os artistas mesmo da terra, tocava aquela harmonicazinha, o
pandeiro. Aí a gente ﬁcava arrodeando o tocadorzinho, por ali dançando. A lâmpada era lamparina de gás. Sempre a gente se divertia com
essas festinhas, festinha de latada como eu tô falando”
Fonte: Entrevista adaptada: Senhor Sebastião Penha, Sítio Caraúbas, Vale do Lambedouro,
Viçosa do Ceará

O município de Viçosa do Ceará é muito conhecido, atualmente, pelos
festivais de música: o Festival Música na Ibiapaba e o Festival Mel Chorinho e Cachaça.
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Atividades
1 Como era preparado o lugar da dança no passado?
2 Quais os tipos de música mais tocados? Você já ouviu algum deles?
3 E hoje? Quais são os tipos de músicas mais tocadas?
4 Pergunte a seus pais e avós como eram as festas das quais eles participavam. Escreva no seu caderno. Depois, conte para seus colegas.
5 Converse com seus pais e avós e tente descobrir o nome de outras bandas de música do município e os instrumentos musicais que elas utilizavam.

A vida no campo e na cidade

Dário Gabriel / FDR
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A relação entre o campo e a cidade é muito presente no município de
Viçosa do Ceará. Isso ocorre porque o fluxo de pessoas de um lugar para
o outro é constante.
Observe estas fotografias de diferentes lugares em Viçosa do Ceará.

Paisagens do campo e da cidade, em Viçosa do Ceará
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O campo se caracteriza por possuir, predominantemente, uma paisagem natural e as pessoas terem um cotidiano ligado ao trabalho na agricultura, na pecuária e no extrativismo.
A cidade se caracteriza pelas construções de concreto, pavimentação das
ruas e a oferta de serviços urbanos como bancos, comércios variados e especializados, hospitais, escolas etc. A circulação mais intensa de pessoas e as
atividades profissionais estão ligadas, principalmente, ao comércio, serviços
públicos e indústrias.
Em alguns lugares, tanto da cidade quanto do campo, existe a ausência de
serviços como água encanada, saneamento básico e energia elétrica, mas essa
ausência é mais comum na zona rural.
Um espaço onde o encontro do campo com a cidade pode ser percebido é
nas feiras livres. Você já foi a alguma?
As feiras costumam ocorrer em ruas ou praças da cidade. Nelas, os produtores (agricultores, pecuaristas e pescadores), artesãos e comerciantes expõem
frutas, verduras, cereais, carnes, peixes e artesanatos para a venda.
As feiras ajudam a movimentar a economia local e possibilitam que os
produtores e comerciantes do campo exponham seus produtos diretamente
a quem vai consumi-los na cidade. Ao mesmo tempo, pessoas do campo também vão às feiras para trocar produtos e adquirir o que não é produzido ou
encontrado na localidade em que mora.

A feira de Viçosa do Ceará é um importante local de socialização
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A vida no campo
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Quem mora no campo tem um modo de vida diferente dos moradores
da cidade.

Pecuária extensiva na zona rural

As paisagens do campo de Viçosa do Ceará sofreram menores alterações realizadas por homens e mulheres. No campo existem terras de
grandes e pequenos agricultores. Escolas, casas, praças, comércios, postos de saúde e outras ediﬁcações muitas vezes são distantes. As pessoas
e as mercadorias circulam em estradas carroçáveis. O campo corresponde
às áreas onde estão localizados os sítios, fazendas, chácaras e se destaca
por apresentar maior número de pessoas trabalhando na agricultura, no
extrativismo e na pecuária.

A vida na cidade
A vida na cidade é bem diferente em relação ao campo. A cidade é mais
movimentada, porque a circulação de pessoas e produtos é intensa. Na cidade, podemos encontrar ruas pavimentadas. Os meios de transportes são
encontrados com maior frequência, e as ediﬁcações, como casas, hospitais,
escolas e praças, são localizadas mais próximas. A paisagem da cidade sofre
mais alterações realizadas pelos seres humanos. Em alguns lugares, não é
mais possível enxergar uma paisagem natural.
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O campo e a cidade estão próximos e relacionados. Algumas pessoas moram no campo, mas trabalham na cidade. E o contrário também acontece.
Parte dos produtos consumidos na cidade foi produzida no campo. Existem
órgãos que só existem na cidade. Os meios de comunicação e de transporte
são fundamentais para aproximar esses lugares. Assim, é importante percebermos e respeitarmos as diferenças do campo e da cidade e sabermos que
um não vive sem o outro.

Atividades
Observe na tabela os dados da população rural e urbana de Viçosa do Ceará.
Tabela da População Rural e Urbana de Viçosa do Ceará de 1970 a 2010
Ano

Urbana

Rural

1970

5.268

28.591

1980

6.574

30.626

1991

10.505

30.360

2000

14.478

30.949

2010

17.827

37.134

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.

1 A que período se refere a tabela acima?
2 Segundo a tabela, a maioria dos viçosenses vive no campo ou na cidade?
3 Por que as feiras livres são um espaço de interação entre o campo e a cidade?
4 Quais as características da vida urbana e da vida rural?
5 Quais atividades econômicas que mais se destacam no campo e na cidade em Viçosa do Ceará? Cite algumas.
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Atividades econômicas
Em Viçosa do Ceará, assim como em outros municípios, são desenvolvidas
várias atividades econômicas tanto no campo como na cidade.
Os setores da economia se dividem em primário (agricultura, pecuária e
extrativismo), secundário (indústria) e terciário (comércio, prestação de serviços
e turismo).
Em Viçosa do Ceará, no campo, predomina o uso da agricultura (cultivo
de plantas), da pecuária (criação de animais) e do extrativismo (retirada de
recursos da natureza). Na cidade, as atividades econômicas de destaque são
a fabricação de produtos, o comércio e a prestação de serviços. As atividades
turísticas em Viçosa do Ceará são bem representadas tanto no campo como
na cidade.
Veja no gráfico abaixo, a ocupação nos diversos setores:
70%

65,3%

60%
50%
40%
30%
20%

26%

10%

8,7%

0%
Setor Primário

Setor Secundário

Setor Terciário

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará, 2010-2011.

Agricultura
A agricultura é uma das atividades econômicas mais antigas. É por meio
dela que agricultores obtêm alimentos para a nossa sobrevivência e matériasprimas para roupas, medicamentos, cosméticos, dentre outros produtos. Há
muito tempo que homens e mulheres trabalham preparando o solo, colocando
sementes, cuidando da plantação e fazendo a colheita.
Boa parte dos moradores do campo sobrevive dessa prática. Pratica-se em
Viçosa do Ceará a agricultura moderna e a tradicional.
A agricultura moderna, na maioria, é praticada por grandes agricultores, ou seja, trabalhadores que possuem grandes extensões de terra pra
plantar e mais recursos financeiros. A produção destina-se para o mercado
estadual e nacional.
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A agricultura moderna caracteriza-se pelo uso de instrumentos modernos,
com máquinas e sistema de irrigação. A irrigação permite o contato da água
com o solo de forma artificial. Ela é importante, no período de estiagem ou
seca, para que a produção não seja prejudicada.
A agricultura tradicional de subsistência ou familiar é praticada por pequenos agricultores, ou seja, por trabalhadores que têm pouca terra para plantar
e com poucos recursos financeiros. A produção de alimentos é realizada para
suprir as necessidades das famílias. Quando ocorre excedente da produção,
as famílias optam em vender os alimentos produzidos ou trocá-los por outros
com vizinhos e parentes.
A agricultura tradicional de subsistência caracteriza-se pelo uso de instrumentos de trabalho antigos, como enxada, foice e arado. Por terem poucos
recursos financeiros, a produção dos pequenos agricultores fica condicionada
a fatores naturais. Na época da seca, a produção agrícola fica prejudicada por
não haver, nessas áreas de plantio, sistema de irrigação. Na época das chuvas,
se elas forem muito intensas, corre o risco de perder a produção por não ter
um sistema de drenagem.
Em Viçosa do Ceará, os agricultores trabalham com lavouras permanentes
e temporárias.
As lavouras permanentes são aquelas que o agricultor cultiva durante todo
o ano. Nela se destaca o cultivo da banana, do maracujá, mamão, abacate,
coco-da-baía e laranja.
As lavouras temporárias indicam o cultivo em um determinado período do
ano. Nelas se destaca a produção da cana-de-açúcar, mandioca, tomate, milho, feijão e melancia.

Trabalhadores da agricultura tradicional
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Ainda em Viçosa do Ceará, existem práticas tradicionais que prejudicam o solo. Alguns produtores, para realizar a retirada da cobertura vegetal, utilizam as queimadas e fazem uso indiscriminado de agrotóxicos
para aumentar a produção.

Fique por dentro
Em Viçosa do Ceará a prática das queimadas vem colaborando, ao longo
dos anos, com a perda da biodiversidade e da produtividade do solo. O uso
indiscriminado de agrotóxico constitui um grande problema ambiental no
município, pois causa contaminação dos solos e dos cursos d´agua, o que
provoca a contaminação da fauna e da flora. Além disso, as embalagens vazias dos venenos são jogadas em depósitos ou nos cursos d´aguas.
Fonte: Texto adaptado. ROCHA, Francisco Cleiton da. Análise ambiental do município de
Viçosa do Ceará. Dissertação de Mestrado (PRODEMA/UFC). Fortaleza, 2007.

Atividades
1 Qual é a diferença entre os instrumentos utilizados na agricultura moderna e na tradicional?
2 Quais são as consequências do uso intensivo de agrotóxicos?
3 Faça uma pesquisa sobre a agricultura em Viçosa do Ceará e procure
identificar: os principais produtos cultivados na agricultura moderna e na
familiar; se existem áreas irrigadas e como trabalham e vivem os agricultores.

Pecuária
A criação de animais em Viçosa do Ceará é bem diversificada. A criação de
aves (galos, frangos, pintos, galinhas) é a que se destaca. Pode-se encontrar a
criação de aves em quintais ou em granjas.
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Também muito presentes no município são os rebanhos de suínos (porcos),
bovinos (bois e vacas), caprinos (cabras e bodes) e ovinos (ovelhas e carneiros).

Criação de gado bovino possui diversas funcionalidades de produtos

Do gado retiramos a carne, o leite e o couro. A partir do leite da vaca se
produz manteiga, queijo e iogurte. Do couro do gado, são fabricados sandálias, tamboretes e antigamente era mais comum também a vestimenta
dos vaqueiros. Os vaqueiros são trabalhadores que, para cuidar do gado,
têm que adentrar na mata.
Ainda é muito praticado em Viçosa do Ceará o sistema tradicional de
consórcio de milho e feijão associado à pecuária bovina mista de carne e
leite. O consórcio é o cultivo de duas espécies em uma mesma área. Essa
prática é uma herança indígena. Feita desde a época do descobrimento do
Brasil, pequenos produtores no Ceará ainda se valem dessa prática.
Os animais também são utilizados pelos trabalhadores do campo como
meio de transporte de mercadorias e pessoas. É o caso dos jumentos, burros e cavalos.

Extrativismo
O extrativismo é a atividade econômica que consiste na extração ou coleta de produtos minerais, animais e vegetais da natureza. Em Viçosa do Ceará
se destaca a extração de lenha e carvão vegetal. Também é feita a extração
da carnaúba e do babaçu.
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Atividades
1 Pesquise sobre o sistema tradicional de consórcio de milho e feijão
associado à pecuária bovina mista de carne e leite. Leve os resultados da
pesquisa para a sala de aula.
2 Entreviste pessoas que trabalham ou trabalharam com a extração de
lenha e carvão vegetal. Pergunte como é o processo de trabalho.

Indústria
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A indústria se caracteriza pela transformação de matéria-prima em bens
utilizáveis para as pessoas. Assim, um bem natural depois que é modificado
deixa de ser natural e passa a ser industrializado. Por exemplo, roupas, lápis,
móveis, medicamentos e celulares são produtos industrializados.
A indústria é a atividade econômica viçosense com menor atuação no município. Em Viçosa do Ceará há pequenas empresas industriais ativas São encontradas microempresas de confecção, padarias e marcenarias. A produção
de cachaça e rapadura artesanal vem se destacando nos últimos anos.

Produção artesanal de rapadura

117

Comércio
Com mais de 500 estabelecimentos comerciais, Viçosa do Ceará, assim
como outros municípios cearenses, apresenta lojas, mercearias, bodegas,
mercadinhos e feiras livres.
Nas lojas podem ser encontradas roupas, móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, dentre outros produtos. Nas feiras livres são vendidos muitos produtos do
campo, como verduras, frutas e leite. Mas também encontramos a venda de
brinquedos, panelas, CDs, roupas, que, muitas vezes, são produzidos na cidade.
Assim, o comércio permite uma ligação mais visível do campo e da cidade.

Atividades
1 Indique quatro produtos industrializados encontrados na sua casa.
2 Faça uma lista de três produtos utilizados na sua família que são importados. Leia o rótulo e indique onde eles foram produzidos.

Prestação de serviços
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A prestação de serviços é uma atividade econômica que atende às necessidades das pessoas. Os serviços prestados podem ser nas áreas de educação,
saúde, lazer, transporte, dentre outras. Assim, muitos viçosenses trabalham em
escolas, postos de saúde, salões de beleza, escritórios e restaurantes.

Serviço de saúde em Viçosa
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As prestações de serviços podem ser realizadas tanto pela rede pública
como pela rede privada. Dessa forma, são encontrados serviços prestados em
Viçosa do Ceará sob responsabilidade do poder municipal, estadual e federal.
Esses serviços são financiados pelo povo por meio da arrecadação de impostos
e pagamento de taxas. Assim, a iluminação pública, a pavimentação das ruas,
o abastecimento de água, a construção de escolas e hospitais públicos é um
direito do povo e deve ser zelado. É importante a população verificar a administração desses serviços e escolher bem os representantes que irão administrar
nosso município, estado e país.

Fique por dentro
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Em Viçosa do Ceará existe um Centro Fitoterápico. O centro é uma farmácia viva, onde medicamentos são formulados a partir do cultivo de plantas
medicinais. Na farmácia viva de Viçosa do Ceará são encontrados o elixir da
aroeira, o xarope de chambá, dentre outros medicamentos.

Manipulação de medicamentos no Centro Fitoterápico

Atividades
1 Indique duas profissões exercidas em Viçosa do Ceará na área de prestação de serviços.
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Turismo
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O turismo é a atividade econômica que mais cresce em Viçosa do Ceará. A
beleza natural proporciona o turismo ecológico e a prática de esportes radicais
como o rapel, a tirolesa, a escalada, as trilhas de voo livre. O conjunto arquitetônico com 72 casarões de estilo colonial tombado pelo Iphan, os festivais de
música, a culinária, o artesanato contribuem para o turismo cultural e religioso.
O campo e a cidade se destacam na atividade turística. Na cidade, o centro
histórico, o Complexo Turístico Artesanal e Cultural Igreja do Céu, o artesanato
e a Lagoa Pedro II convidam os turistas para conhecer o distrito-sede. No campo, os principais atrativos turísticos são as belezas naturais da serra e do sertão.
Antigamente, quando os turistas vinham visitar Viçosa do Ceará, os moradores abriam as portas das suas casas para hospedá-los devido à deficiência do
setor hoteleiro do município. Atualmente, a cidade de Viçosa do Ceará possui
um Hotel Municipal e um Complexo de Lazer que hospedam turistas. No campo houve um crescimento de chalés e pousadas para os turistas que gostam
do turismo ecológico e de aventura. Mas, ainda assim, o setor hoteleiro não
é suficiente para o grande número de turistas que cresce a cada ano. Dessa
forma, os moradores recebem os visitantes em suas residências.
A Casa de Licores do senhor Alfredo Miranda e dona Teresinha tornou-se um
ponto turístico de Viçosa do Ceará. Os turistas são recebidos pelos donos da casa
com muito bom humor e boa música, tocada pelo senhor Alfredo Miranda no
seu pífano. A Casa de Licores possui mais de 50 sabores de licores para serem
apreciados como também petas (biscoitos de polvilho) e geleias.

Casa de Licores
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Eis o Polo Turístico
Artesanal e Cultural
Tens a Igreja do Céu
Como centro principal
O centro das atenções
Que despertam as emoções
Sua beleza é sem igual.
São vários pontos turísticos
Que vale a pena falar
Dentre os quais o Caranguejo
Merece se destacar

Fonte d’água sem igual
Com chuveiro natural
Bom lugar prá se banhar.
E também em General
Há um belíssimo lugar
Onde a mãe natureza
Faz questão de apresentar
Sete belas cachoeiras
Com uma escorregadeira
Pro turista deslizar.

Antônio Costa Franco. 8ª série. Escola João Gomes Moreira. General Tibúrcio. Classificado em 3º
lugar no concurso de redação estudantil: “Viçosa do Ceará 300 anos”. 2000. SOUZA, Célio Fontenele de. Viçosa do Ceará: breve histórico. Ubajara: Gráfica Tavares, 2001.

Atividades
1 Por que Viçosa do Ceará atrai turistas?
2 Informe-se de onde vêm os turistas que mais visitam Viçosa do Ceará.

glossário
Drenagem - Escoamento de águas de um lugar alagado.
Etnia - Grupo formado por pessoas que compartilham muitas características
culturais, como língua, história, religião.
Euterpe - Musa da música e da alegria.
Harmônica - Sanfona. Instrumento musical.
Matérias-primas - São elementos utilizados na fabricação de produtos. A
matéria-prima é transformada em produtos por meio do trabalho de homens
e mulheres com o auxílio de máquinas e ferramentas.
Tecnologia - Conhecimentos ligados à ciência. Materiais, ferramentas e métodos criados a partir desses conhecimentos.
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unidade

5

Patrimônio e Natureza

Patrimônio cultural
Na sua casa, você já percebeu que seus familiares costumam guardar
determinados objetos e documentos, como fotograﬁas, certidões de nascimento e imagens de santos. Você também deve ter guardado algo que
tenha um signiﬁcado especial: um brinquedo, uma revista, cartões, um
diário ou cadernos antigos.
Por que guardamos esses objetos? Porque eles marcaram nossa vida em
uma determinada época. Ao preservá-los, estamos tentando manter um vínculo sentimental com o nosso passado.

Dário Gabriel / FDR

Além de objetos, guardamos na nossa memória acontecimentos que
ocorreram na nossa vida: uma festa de aniversário, uma viagem, as férias
da escola. Para lembrá-los, podemos rever um vídeo ou uma fotograﬁa.
Esses registros guardados podem ser considerados patrimônio de sua família, já que, por meio deles, podemos contar a história de cada um dos
seus componentes.
Da mesma maneira, igrejas, ruas, casas, monumentos, praças e outras
ediﬁcações contam a história da sua cidade, pois são registros da passagem de várias pessoas em diferentes épocas. Esses registros só existem,
até hoje, porque foram preservados.
Essas construções nos fazem conhecer o processo de formação socioeconômica e cultural do lugar ao longo do tempo. Manifestações artísticas
e culturais, herdadas dos nossos antepassados, também são registros da
nossa história e dos nossos modos de pensar e viver em sociedade.
Um país, uma região, um estado ou município selecionam aquilo que
acham que melhor representa a sua memória e história. Esses elementos
escolhidos são denominados de bens culturais e o seu conjunto, chamamos de patrimônio cultural.

Casa Paroquial da Igreja Matriz
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Atividades
1 Converse com seus pais e familiares sobre quais objetos eles têm guardados e pergunte:
a. Por que eles foram guardados?
b. Foram comprados ou produzidos por eles?
c. Sempre pertenceram a eles? Se não, a quem pertenceram?
d. Para que serviam e para que servem hoje em dia?
2 Depois de concluída essa atividade, combine com seus colegas para fazer
uma exposição desses objetos familiares. Use fotografias antigas. Separe o
material por assunto e escreva as legendas identificando cada peça.
3 Faça uma redação, no seu caderno, sobre um objeto que você guarda e
lhe faça lembrar de algo importante.

Um passeio pela cidade

Dário Gabriel / FDR

Uma caminhada a pé pelas ruas de Viçosa do Ceará parece nos levar a uma
viagem no tempo! Seu diversiﬁcado patrimônio histórico e cultural, formado
pelo casario, igreja matriz e tantas outras ediﬁcações dá indícios de como viviam seus habitantes no passado e também como vivem hoje.

Viçosa possui diversificado patrimônio histórico e cultural
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Vamos conhecer um pouco mais sobre alguns desses lugares?

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção
Dário Gabriel / FDR

Construída no local onde havia
uma capela coberta de palha erguida
pelos jesuítas em 1660, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção é
o templo mais antigo do Ceará. Em
1695, os missionários Ascenso Gago e
Manoel Pedroso iniciaram a sua construção, utilizando mão de obra indígena. Finalizada em 1700, houve uma
grande festa por três dias, comemorando também a fundação da aldeia
da Ibiapaba. Com o passar do tempo,
a igreja foi bastante modiﬁcada, conservando apenas a torre esquerda e a
Teto da Igreja de Nossa Senhora de Assunção
capela-mor, que possui um conjunto
de pinturas no teto composto de 12 painéis, executados por autor desconhecido no século XVIII. No início do século XX, parte da nave desabou e foi reconstruída. É considerada uma das principais ediﬁcações de Viçosa do Ceará.

Inaugurado em 1910, sua construção foi iniciada aproximadamente em
1909, estimulada pela abertura de teatros no país. É o segundo teatro mais
antigo do Ceará. Até então, os grupos teatrais da cidade se apresentavam em residências. Funcionou como
Cine Teatro. Foi palco de comemorações oficiais, bailes populares, lutas de
boxe e apresentações artísticas da região e de outros países.

Dário Gabriel / FDR

Teatro Pedro II

Teatro Pedro II sendo reformado
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Divulgação / Iphan

Casarão da Família Pinho Pessoa

Parte da família Pinho Pessoa ainda reside no casarão

Construído aproximadamente em 1850 por João Pinho Pessoa, foi um dos
primeiros casarões erguidos na Vila Viçosa Real da América. É propriedade de
uma das mais tradicionais famílias da região. Um dos seus proprietários, Felizardo de Pinho Pessoa, ex-prefeito de Viçosa do Ceará e ex-deputado estadual,
recebeu nessa residência Juscelino Kubitschek e João Goulart, candidatos a
presidente e vice-presidente da República na campanha eleitoral de 1955.
Compõe, com a Igreja Matriz, a Casa Paroquial e a Praça Clóvis Beviláqua,
um dos pontos altos do centro histórico.

Dário Gabriel / FDR

Solar da Marcela

Solar da Marcela
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Antiga residência dos descendentes do engenheiro francês Jean Fontenele, o Solar da Marcela, erguido em
1890, é um dos poucos prédios com
mais de um pavimento nesse local da
cidade. O proprietário da época, Raimundinho Fontenele, tinha uma filha
chamada Marcela.
Com a morte de Fontenele, a residência passou a pertencer a seu irmão,
João Benício, pois a filha era solteira.
Após a morte do tio, o Sobrado passou a pertencer a Marcela, que nunca
chegou a casar, pois temia que o pretendente tivesse interesse no casarão.

Hoje, funciona no local a Prefeitura de Viçosa do Ceará, mas há a intenção
de instalar, no local, o Museu da Cidade.
O patrimônio cultural de uma localidade está sempre se transformando. Ele
é vivo e dinâmico! Lembra quando estudamos o Gabinete Viçosense de Leitura? Hoje ele é sede da Câmara Municipal.

Atividades
1 Faça um passeio pela cidade de Viçosa do Ceará e identifique um edifício
que você julga que merece ser preservado. Justifique sua escolha.

E a História continua pela cidade!
Dário Gabriel / FDR

Como podemos observar, o
sítio histórico de Viçosa do Ceará
é marcado pela riqueza artística
e cultural, contribuindo para o
conhecimento da história e memória não só da nossa região ou
estado, mas do nosso país.
Mas isso não impediu que
imóveis de valor histórico fossem demolidos, a exemplo do
casarão de José Joaquim de CarCasas do centro histórico de Viçosa do Ceará
valho, que além de possuir objetos que hoje poderiam fazer parte do acervo de um futuro museu da cidade,
hospedou, na década de 1920, o príncipe dom Pedro de Orleans e Bragança,
filho da princesa Isabel e neto de dom Pedro II. Por isso, é muito importante
que a nossa cidade seja preservada.
E o que significa preservar os nossos bens culturais? Significa protegê-lo de
qualquer perigo ou dano. É ter cuidado e respeito pelo homem, por tudo o
que ele cria e por nossa história. Afinal, todos têm direito de conhecer o que
foi feito pelos nossos antepassados.
Por isso, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),
órgão federal responsável pela preservação do patrimônio cultural brasileiro,

127

Dário Gabriel / FDR

realizou em 2002 o tombamento de Viçosa do Ceará. Além de impedir a destruição, o tombamento contribui para o desenvolvimento do turismo cultural e
ecológico e para a melhoria da qualidade de vida dos seus moradores.
No Ceará, a Coordenação do Patrimônio Histórico e Artístico do Ceará
(Cophac), vinculada à Secretaria da Cultura do Estado, atua na preservação de
bens culturais estaduais.
Assim como Viçosa do Ceará, importantes cidades brasileiras foram tombadas e são consideradas patrimônio nacional: Tiradentes, Ouro Preto e Mariana,
em Minas Gerais, Parati, no Rio de Janeiro, Olinda, em Pernambuco, e São Luís
do Maranhão.
No Ceará, também há sítios históricos tombados nas cidades de Aracati, Icó e
Sobral, pois, assim como em Viçosa, encontramos vários prédios antigos preservados e que remetem ao passado colonial e imperial do lugar. Os conjuntos de
monólitos de Quixadá também tiveram seu valor patrimonial reconhecido.

O tombamento do casario de Viçosa assegura a preservação do sítio histórico

Atividades
1 Por que o centro histórico de Viçosa do Ceará foi tombado?
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2 Pesquise e responda o que é tombamento.
3 Com seu professor e colegas, faça uma visita a algum bem cultural da
cidade que esteja sendo restaurado. Faça uma pequena entrevista com os profissionais envolvidos na obra:
a. Qual a função de cada um?
b. Qual o objetivo da restauração?
c. Em que fase está a obra?
d. Depois da restauração, o que funcionará no local?

Dário Gabriel / FDR

Saberes e fazeres de uma comunidade

Feitura de doces da Vila Real

Os modos de fazer e os saberes tradicionais e suas técnicas, transmitidas de
geração em geração, também são considerados patrimônio cultural brasileiro
e podem ser registrados pelo Iphan. Veja alguns exemplos:
Ofício das paneleiras de barro de Goiabeiras - Espírito Santo
Modo artesanal de fazer o queijo de Minas Gerais
Ofício de Capoeira
Feira de Caruaru - Pernambuco
Modo de fazer renda irlandesa - Sergipe
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Além de preservar a cultura local, essas manifestações registradas aumentam
as oportunidades de trabalho e o respeito às pessoas que as produzem.
Em Viçosa do Ceará, os modos de fazer da região mais conhecidos são a cachaça, os utensílios de cerâmica e palha, a rede de tucum, a renda, o bordado, a
tecelagem e outros produtos feitos a partir da goma indígena. Um dos produtos
que mais se destacam é a peta, biscoito salgado feito de goma. Um dos segredos
do seu sabor é o óleo de coco babaçu e a forma de misturar a massa.
Veja a receita
Ingredientes:
6 xícaras e meia de goma
2 xícaras de leite
1 xícara de água
2 xícaras de óleo de babaçu quente
6 ovos
Meia colher de sopa de sal
Como fazer:
Junte a goma, o sal e uma xícara de água; misture até desmanchar. Depois,
divida a goma ao meio. Reserve uma parte; passe a outra metade no óleo de
babaçu fervente. Misture as duas partes da goma. Quebre os ovos um a um e
misture bem com a goma, até que a massa fique lisa. Modele no formato de
bolinhas, rosquinhas ou palitinhos. Com a ajuda de um adulto, coloque em
uma assadeira sem untar. Asse em forno bem quente, mas cuidado para não se
queimar! Depois, é só saborear essa delícia!

Atividades
1 Que tal fazer uma pesquisa com seus familiares sobre ofícios tradicionais,
práticas da comunidade ou receitas do tempo dos seus avós ou bisavós? Com a
ajuda do seu professor, crie juntamente com seus colegas o “Guia do Registro dos
Saberes Tradicionais de Viçosa do Ceará”, contendo o resultado dos trabalhos.
2 Escolha um dos exemplos de “saberes e fazeres” considerados patrimônios
culturais brasileiros e pesquise sobre sua origem e o porquê desse reconhecimento.
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Os guardiões da memória

Acervo Pessoal / Germana Vitoriano

Assim como o conjunto arquitetônico de um município expressa os modos
de viver de diferentes gerações que habitaram a região, museus, memoriais,
arquivos e bibliotecas são também espaços que guardam registros do passado. Eles são responsáveis pela organização e disponibilização de importantes
fontes de conhecimento e pesquisa sobre a nossa história: objetos, livros,
jornais, revistas, pinturas, mapas, fotograﬁas e documentos.
Outra fonte valiosa de conhecimento é o depoimento oral. Como vimos
na unidade Tempo e Espaço, uma pessoa pode narrar fatos que viveu, presenciou ou ouviu falar no decorrer de sua vida, contribuindo para a compreensão da história e da cultura de uma sociedade. Por isso, podemos chamar
esses contadores de história de “guardiões da memória”.
Veja o depoimento do senhor Pedro Arruda, conhecido como “Pedro Manhoso”. Ele conta por que o distrito se chama Manhoso: “Eu ouvi falar que
um tenente passou por aqui, nesse tempo, não era Manhoso ainda. Tinha
um velho, um coronel bem paciente; aí, o tenente pediu a esse coronel escravos pra levar para uma guerra. Nesse tempo, era rei que governava e morava
no Rio de Janeiro. Aí, chegou esse tenente na casa desse coronel pedindo
também hospedagem para passar uns dois dias, diz que estava
com fome, viajando a pé.
Passaram uns 15 dias. Se
despediu e foi embora. Quando
chegou no reinado dele pra lá,
o rei perguntou a esse tenente aonde ele passou o melhor
dessa caminhada, dessa viagem
dele, ele disse ‘eu passei bem
foi na casa do seu Manhoso.
Daí, ﬁcou o nome desse lugar”.
Senhor Pedro Manhoso e dona Umbelina
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Atividades
1 Entreviste uma pessoa idosa que mora no seu distrito ou bairro e pergunte qual a versão dela para o nome do lugar.

Manifestações culturais

Deivyson Teixeira / Banco de Dados O POVO

As formas de expressão dos modos de fazer, de criar e de viver em sociedade são chamadas de manifestações culturais. Podemos citar como exemplos as
danças, as brincadeiras, as festas religiosas, os folguedos populares, a literatura
de cordel, as canções, o artesanato e a culinária, como vimos anteriormente.

Festas juninas são fortes expressões culturais no Nordeste

Festas juninas
No mês de junho, as festas juninas são celebradas em todo o país. Foram
trazidas ao Brasil pelos portugueses, no período colonial. Na região Nordeste,
a homenagem a São João, São Pedro e Santo Antônio é momento de muita
diversão e alegria.
Bolos de milho, de macaxeira e batata doce, canjica, pamonha, cocada,
grude, pé de moleque, aluá e cajuína são algumas das delícias que comemos
e bebemos nessa época. Escolas dos municípios e comunidades da região promovem seus arraiás, com muita animação, dança e música. Os brincantes das
quadrilhas ensaiam suas danças, capricham nas vestimentas, nos balões, bandeirinhas e queima de fogos. O auge da festa na cidade é o Festival de Quadrilha na Praça da Igreja do Céu.
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E viva São João! Vamos cantar?
Sonho de Papel
O balão vai subindo, vem caindo a garoa.
O céu é tão lindo e a noite é tão boa.
São João, São João!
Acende a fogueira no meu coração.
Autores: Carlos Braga e Alberto Ribeiro

Acervo Pessoal / Germana Vitoriano

Festas cívicas e religiosas

Festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Assunção

Agosto é sinônimo de alegria para a população de Viçosa do Ceará. É o
mês em que se comemora o dia do município e a festa da padroeira, que
atrai moradores dos municípios vizinhos e viçosenses espalhados pelo país.
A Festa do Município começa no dia 11, três dias antes da data de sua
emancipação política (14 de agosto de 1882). Além do hasteamento da
bandeira e da interpretação do hino da cidade, shows musicais, barracas
de comidas típicas, apresentações de corais e encenações teatrais marcam
esse período.
A comemoração continua no dia 15, com a festa da Padroeira da cidade, com celebrações de missa, novenas, procissão, quermesses e leilões. A
festa da padroeira dos distritos e comunidades também é comemorada:

133

•
•
•
•
•
•
•

Juá dos Vieiras: São Sebastião
General Tibúrcio: Nossa Senhora da Penha
Manhoso: Nossa Senhora da Saúde
Padre Vieira: São Francisco de Assis
Quatiguaba: Nossa Senhora da Conceição
Lambedouro: Santa Luzia
Passagem da Onça: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Outras datas são comemoradas: Carnaval, São José (19 de março), Encenação da Paixão de Cristo (Semana Santa), Festa do Trabalhador (1° de maio),
Festas do Coração de Maria (31 de maio), Semana da Pátria, São Francisco (4
de outubro), festa de Natal e Ano-novo, com queima de fogos.

Fique por dentro
Os folhetos de cordel trazem histórias ritmadas e
variadas sobre acontecimentos da atualidade, a seca,
crenças religiosas, disputas políticas, biografias etc.
Muitas dessas histórias vêm ilustradas com xilogravuras, que são desenhos talhados em madeira que,
com tinta, são pressionados nos dando forma à figura (técnica semelhante ao carimbo). Essa arte popular
era muito consumida por pessoas dos interiores, que
desejavam se informar ou apenas se encantar com
os versos dos poetas. Ainda hoje é possível encontrar cordéis para vender.

Atividades
1 De quais festas você participa na sua cidade? Faça uma descrição daquela
de que você mais gosta. Fale da música, da dança, da comida etc.
2 Faça uma relação, no seu caderno, das principais festas e folguedos populares do seu município. Pergunte a pessoas idosas da comunidade se existiam
outros festejos e como aconteciam.
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Viçosa do Ceará e o patrimônio natural

Pedra do Machado é patrimônio natural de Viçosa do Ceará

A natureza também é patrimônio. A serra, o sertão, a água que utilizamos
para beber e para cozinhar, a terra, os animais e as matas são de grande valor.
Seja natural, cênico, cultural ou econômico.
As diferentes formas de vida, as paisagens com suas belezas cênicas, as
matérias-primas que inspiram a arte, a música e a literatura indicam o quanto
é importante respeitar a natureza. Assim, a natureza é importante para todos,
inclusive para você que faz parte dela.
O patrimônio natural de Viçosa do Ceará é apreciado pelos moradores e
turistas. A vegetação abundante da serra, a mata nativa do sertão, os animais,
as cachoeiras e as formações rochosas embelezam as paisagens do município.
As principais referências do patrimônio natural de Viçosa do Ceará são: Pedra
do Itagurussu, Fonte do Caranguejo, Pedra do Machado, Fonte do Itacaranha,
Castelo de Pedras/Lajes, Cascata do Pirapora, Poço da Princesa, Cachoeira do Itarumã, Bica da Mundica, o Canyon do Itacolomi e o Sítio Arqueológico dos Pilões.
O Sítio Arqueológico dos Pilões permite que os visitantes conheçam um
pouco mais do local a partir das pinturas rupestres deixado pelas primeiras
pessoas que habitaram o lugar. A arte rupestre é encontrada em rochas e
grutas. O nome do sítio é devido a cavidades rochosas ocas que se assemelham a pilões. Durante o período das chuvas, as inscrições rupestres contidas
nas grutas ficam submersas.
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Acervo Pessoal / Germana Vitoriano

Pintura rupestre de pilões em Viçosa do Ceará

Atividades
1 O que é patrimônio natural?
2 Você conhece o patrimônio natural de Viçosa do Ceará? Se sim, indique
os lugares.

Problemas ambientais
Olhe para Viçosa do Ceará e pense na preservação dela. Você acha que
estamos cuidando do nosso município? Podemos planejar como cuidar melhor
do lugar em que vivemos, descobrindo maneiras de evitar desperdícios de recursos, diminuindo os danos ao meio ambiente e repensando nossos hábitos.
As pessoas estão intensificando as alterações nas paisagens e, cada vez mais, o
meio ambiente é afetado. As ações humanas que estão causando mais alterações na
natureza em Viçosa do Ceará são queimadas, desmatamentos, poluição das águas,
lixo em locais impróprios, caça predatória e a comercialização de animais silvestres.
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Queimadas

As queimadas são uma forma antiga de limpar a terra, mas prejudica a fertilidade do solo

Em Viçosa do Ceará, alguns moradores fazem queimadas com o objetivo
de “limpar” o solo. Contudo, as queimadas destroem os micro-organismos
e os nutrientes existentes que compõem a fertilidade do solo. As queimadas
poluem o ar e expulsam os animais de seu hábitat.

Desmatamento
Desmatamento é a retirada da vegetação de um determinado lugar. O
desmatamento ocorre por diversos motivos: construções de casas, fábricas,
empresas, hospitais, novas plantações, criação de animais. Esse desmatamento ocorre devido ao crescimento dos distritos e à necessidade de ampliação
de infraestrutura como também de atividades econômicas. Em Viçosa do Ceará, também é comum encontrar áreas desmatadas para a retirada da lenha.
Os desmatamentos devem ser realizados de forma responsável. Os problemas causados pelos desmatamentos são a destruição da vegetação, a
morte de animais e a extinção de espécies locais.

Poluição das águas
Em Viçosa do Ceará, as águas estão sendo poluídas pelo lixo e entulhos
encontrados nas margens de rios, riachos, cachoeiras e lagoas. Nos locais
onde não há rede de esgoto, a deposição dos dejetos humanos acarreta poluição da água do lençol subterrâneo. O uso de agrotóxico também polui o
solo, a água e os alimentos.
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Poluição das águas

Lixo

Fco Fontenele / Banco de Dados O POVO

Você já imaginou o quanto de lixo você produz por dia? Observe a lixeira
da sua escola quando você chega e quando você vai embora. O que mudou?
Quais são os materiais mais encontrados na lixeira?
Faça o mesmo na sua casa. Observe o quanto de lixo você e sua família
produzem diariamente. Já imaginou o quanto de lixo todas as pessoas de
Viçosa do Ceará produzem todo dia? Imagine todas as pessoas do mundo
produzindo lixo.
É muito lixo! E a produção dele está crescendo cada vez mais por conta do
modo de vida das pessoas. Utilizamos muito papel, plástico e objetos descartáveis que vão aumentando a quantidade de lixo.
O lixo transmite mau cheiro e doenças. Também polui o ar, o solo e as
águas. E um dos grandes problemas é que boa parte da população coloca o
lixo em locais impróprios, como perto de lagoas, rios e nas matas.

Algumas populações vivem do que recolhem nos lixos
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É importante que mudemos nossos hábitos para diminuir a produção
de lixo e poder reaproveitá-lo. A reciclagem é feita a partir do que se
pode aproveitar do lixo, como papéis, vidros, plásticos e metais. Apesar
do lixo trazer tanta coisa ruim, ele também pode gerar emprego, renda
e muitos brinquedos.
O lixo, quando é reciclado, movimenta pessoas para trabalhar nessa ação.
É o caso dos catadores de lixo e das empresas que fazem a coleta seletiva.

Caça predatória e comercialização de animais silvestres
Em Viçosa do Ceará, a caça predatória e o comércio de animais silvestres
está aumentando o número de espécies ameaçadas de extinção. Essa prática
acontece há mais de dois séculos e vem se intensificando nos últimos anos.
As principais espécies ameaçadas de extinção no município são: sabiá,
socó-boi, gato maracajá, guariba, macaco-prego, onça sussuarana, preguiça,
veado campeiro e cobra surucucu.
O processo de extinção de espécies intensificou-se com a caça predatória
o comércio ilegal de animais silvestres, o uso irracional e indiscriminado de
agrotóxicos, os desmatamentos e queimadas, a expansão urbana e o despejo
de lixo em local inadequado.

Atividades
1 Perto da sua casa, você já encontrou problemas ambientais? Se sim, quais?
2 Faça uma pesquisa sobre os animais silvestres encontrados em Viçosa do
Ceará que foram extintos.
3 Por que é preciso preservar o patrimônio natural de Viçosa do Ceará?
4 Os problemas ambientais ameaçam a existência dos seres vivos? Justifique.
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As ações de cuidado e preservação da natureza

Talita Rocha / Banco de Dados O POVO

Diante dos problemas expostos, é importante cuidar do meio ambiente.
Cada pessoa deve assumir a responsabilidade de preservar a natureza. Veja
algumas ações que podemos fazer para tornar o meio ambiente agradável
para todos: reduzir a quantidade de lixo; economizar água; não comprar
nem aprisionar animais silvestres; plantar árvores e preservar as já existentes,
utilizar adubos orgânicos e evitar que áreas de solos ricos para o cultivo sejam
transformadas em estradas.

Empresas de reciclagem que atuam com embalagens descartáveis

Para fazer valer o cuidado com o meio ambiente, foram criados órgãos
responsáveis pela sua proteção, como o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), a Semace (Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará), dentre outros órgãos públicos.

Unidades de conservação
Para proteger o meio ambiente, foram criadas no Brasil unidades de conservação. As unidades de conservação são importantes, pois ajudam a preservar o patrimônio natural. Veja algumas: Parque Nacional, Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, Refúgios de Vida Silvestre, Área de Relevante
Interesse Ecológico, Floresta Nacional e Área de Proteção Ambiental.
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Viçosa do Ceará está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) da
Serra da Ibiapaba. A APA da Serra da Ibiapaba foi criada pelo Decreto Federal de 26 de novembro de 1996. Um dos objetivos é garantir a conservação
das matas e a proteção das águas, da fauna e da ﬂora silvestres. Melhorar
a qualidade de vida da população local, preservar as culturas e tradições e
ordenar o turismo ecológico bem como incentivar a educação ambiental
também são objetivos da APA.

Serra da Ibiapaba

A população e os turistas podem usufruir das belezas da Serra da Ibiapaba, mas com práticas que minimizem as agressões à natureza. Uma opção são as trilhas na APA da Serra da Ibiapaba que atrai os praticantes de
esportes radicais. Nas trilhas, é importante proteger o meio ambiente de
impactos causados pelos aventureiros, como não deixar lixo no local e não
riscar troncos de árvores.
Em Viçosa do Ceará, a trilha da Pedra do Machado tem como atrativo
principal o mirante da Pedra do Machado. Na trilha da Fonte do Caranguejo,
os atrativos principais são a fonte e o mirante do Caranguejo. A trilha do
Castelo de Pedras/Lages tem como encantos riachos, grutas e rochas de diferentes formas, como uma que tem formato de castelo.
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Fique por dentro
O reino que virou pedra depois de uma feitiçaria é o relato preferido
de quem chegou ao fim da trilha das Lages. Contam que ali existia um lugarejo de beleza incomparável. Palmeiras, quedas d'água e grutas cercavam um castelo e as habitações dos súditos do rei. A autoridade real e sua
filha eram adoradas pela população. A felicidade desse povo durou até a
chegada de um padre estrangeiro. Conta-se que o sacerdote e a princesa
apaixonaram-se perdidamente. A revolta foi geral. Os reis e os súditos não
aceitaram a união dos dois e recorreram a uma feitiçaria. A maldição, no
entanto, foi mais forte do que se imaginava. Além do casal, todo o lugarejo virou pedra. [...] O encantamento terá fim, segundo a lenda, quando
alguém conseguir identificar todas as formações.
Fonte: BARRETO, Gilton. História, fatos e fotos de Viçosa do Ceará. Fortaleza: Pouchain
Ramos, 2006.

Atividades
1 Elabore cartazes com desenhos e frases que informem sobre os cuidados
com o meio ambiente.
2 Pesquise sobre práticas que você e sua família podem adotar para diminuir
a produção de lixo e poluição da natureza. Depois, junto com seus colegas,
faça um panfleto com essas dicas e monte uma exposição na escola.
3 Você conhece outras lendas de Viçosa do Ceará? Relate, no seu caderno,
e depois comente com seu professor e colegas.
4 Pesquise sobre a APA da Ibiapaba e liste que espécies vegetais e animais
podem ser encontradas lá.
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glossário
Patrimônio natural - Reúne áreas de importância preservacionista e histórica que transmitem a importância do ambiente natural. Fazem parte
do patrimônio natural formações geológicas e regiões que constituem
hábitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal
excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação.
Registro - Instrumento de preservação do patrimônio. A seguir os livros
de Registro.
“I - Livro de Registro dos saberes, onde serão inscritos conhecimentos e
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas
que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social;
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras,
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas”

Tombamento - Ação realizada pelo poder público, que aplica leis que
têm como objetivo preservar bens culturais de valor histórico, cultural,
arquitetônico, ambiental e afetivo para a população, evitando a descaracterização ou a destruição desse patrimônio.
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unidade

6

Infância e Cidadania

Ser cidadão
Todas as pessoas têm o direito de viver com dignidade. Temos direito à
saúde, educação, cultura, trabalho, alimentação e moradia. A liberdade de
religião também é direito de todos.
Da mesma maneira que temos direitos, temos deveres.

Chico Gadelha / Banco de Dados O POVO

Esse conjunto de direitos e
deveres que cada pessoa tem é
chamado de cidadania. A Constituição Federal (1988), lei maior
do nosso país, assegura esses direitos e deveres.
E o que é ser cidadão? É participar da sociedade. É conhecer e
gozar de nossos direitos. É cumprir
nossos deveres. Como podemos
fazer isso? Participando do destino
da nossa cidade, da nossa escola,
zelando pelos lugares públicos do
nosso município, pagando impostos, mantendo nossas praças limpas, preservando o meio ambiente
e o patrimônio cultural.

Leitura em braile

Diferentes, mas iguais!
Exercendo a cidadania, as pessoas podem reclamar pela falta de esgotos,
de médicos nos hospitais públicos, de terras para plantar, de professores nas
escolas. Podem também reivindicar por moradias dignas e por melhores condições de trabalho. Isso é possível porque vivemos em uma democracia, na qual
as decisões e discussões da maioria são levadas em consideração no planejamento dos governos das cidades, dos estados e do país.
Muitas vezes as pessoas se unem em grupos para buscar melhorias. São
as ONGs (Organizações não-governamentais), as associações de moradores
de determinados bairros, os movimentos dos sem-teto e dos sem-terra, os
sindicatos, o movimento feminista e muitos outros. Todos estão procurando
conhecer os seus direitos para não deixar que sejam desrespeitados.
É importante também saber respeitar os direitos dos outros; aﬁnal, somos
todos diferentes, mas temos direitos e deveres iguais. Na nossa sociedade, existem pessoas altas, baixas, magras, mais gordinhas, as que andam de carro, as
que andam a pé, as que usam cadeiras de rodas, aqueles que usam bengalas

145

Deivyson Teixeira / Banco de Dados O POVO

e muletas, os que podem ouvir sons, as pessoas surdas, os que enxergam, as
pessoas cegas, as que gostam de jogar futebol, e as que jogam vídeogame.
Pensando bem, somos mesmo muito diferentes; mas todos temos, por exemplo, o direito de ir e vir. 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

A liberdade de pensamento e expressão também nos é garantida por lei.
Para facilitar a comunicação, aprendemos a ler e escrever. Por isso, frequentar
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.
É 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 utilizando as pontas dos dedos.
As pessoas surdas conversam por um longo tempo utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Com seus direitos respeitados, todos podem estudar, trabalhar e se divertir.
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Atividades
1 Qual o documento que assegura os direitos e deveres do cidadão? Consulte-o e apresente uma de suas leis para a turma.
2 O que é ser cidadão?
3 Todos têm direito à igualdade e à diferença? Justifique.

Criança cidadã
Toda criança assim que nasce se torna cidadã. Isso quer dizer que
todas têm direitos iguais aos adultos. Por isso, a ONU (Organização 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.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um conjunto de regras e
normas elaborados no Brasil, em 1990, que estabelece os direitos das crianças e adolescentes.
Apesar da existência do estatuto, muitas crianças não têm seus direitos
assegurados. E o que diz o ECA? Que toda criança tem direito a ter uma infância feliz e viver com dignidade! E o quê não pode faltar? Casa, comida,
escola, lazer e assistência médica.
Veja o que diz o artigo 4º desse Estatuto:
Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
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Lugar de criança é na escola!

Dário Gabriel / FDR

Você sabia que é proibido criança trabalhar até os 14 anos de idade? Essa
proibição é determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, a realidade é outra. Crianças que começam a trabalhar cedo perdem
uma parte que a vida não lhes pode devolver: a infância, deixando de lado
brincadeiras, invenções e sonhos.
Em todo o mundo, existem pequenos trabalhadores que acordam cedo,
ajudam os pais em trabalhos subumanos, rudes e perigosos e na labuta doméstica da mãe, na beira do fogão, na limpeza da casa e na criação dos irmãos. Apesar disso, as pessoas hoje estão cada vez mais conscientes dos males
que a exploração do trabalho infantil pode trazer aos pequenos cidadãos. Vários órgãos públicos estaduais e municipais interveem para proteger crianças,
quando recebem denúncias de abusos que estão sendo cometidos.

Trabalho infantil na zona rural

Até quando nosso país vai permitir essa situação? E nós? Como podemos
ajudar para mudar essa triste realidade? Exercendo nossa cidadania, lutando por
nossos direitos, não permitindo que as leis permaneçam somente no papel.

Viçosa do Ceará – município aprovado pelo 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 garantir
a crianças e adolescentes o pleno exercício da cidadania.
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No nosso país, o Unicef desenvolve diversas ações, dentre elas, a promoção de melhorias para crianças e adolescentes no semiárido. E uma
maneira de o Unicef ajudar e incentivar os municípios a melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes foi a criação do Selo Unicef Município Aprovado.
O projeto começou no Ceará em 2000; depois, foi ampliado para outros
municípios de 10 estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Importantes ações desenvolvidas para a promoção dos direitos da criança e do
adolescente em Viçosa do Ceará ganharam o reconhecimento internacional
do Unicef, que atribuiu ao município o Selo Unicef - Município Aprovado.

Atividades
1 Quais os documentos que garantem os direitos da criança e do adolescente?
2 Leia o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, na página 147, e diga:
a. O que a família, a comunidade e a sociedade devem fazer em favor
das crianças e adolescentes?
b. Qual desses direitos você considera o mais importante? Por quê?
3 Quais ações o seu município desenvolve para melhorar as condições de vida
das crianças e adolescentes?

Escolas e ensino
Segundo o censo do IBGE de 2010, Viçosa do Ceará possui 140 escolas
que trabalham com a educação básica. A educação básica abrange o ensino
infantil, fundamental e médio. Você está estudando no ensino fundamental.
No município, há 32 escolas de ensino infantil, 104 de ensino fundamental e quatro de ensino médio.
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A educação nos permite conviver com diversos grupos de pessoas

No Brasil existem dois níveis de ensino: básico e superior. O ensino superior compreende as faculdades e universidades. De lá, muitas pessoas adquirem uma profissão como engenheiro, médico, professor, geógrafo, historiador, biólogo. Em Viçosa
do Ceará, ainda não existe faculdade. Por isso, muitas pessoas vão estudar em outros
municípios para poder adquirir um diploma de nível superior.

O ensino infantil corresponde aos primeiros anos de vida na escola. A média de idade dos estudantes nesse período escolar está entre 1 a 6 anos.
O ensino fundamental corresponde do 1º ao 9º ano. A média de idade dos
estudantes nesse período escolar está entre 6 a 14 anos.
O ensino médio abrange do 1º ao 3º ano. A média de idade dos estudantes
nesse período escolar está entre 15 a 17 anos.

Legislação
Todas as pessoas têm o direito de ter uma educação de qualidade. A Constituição Federal de 1988 garante que é dever do Estado e da família proporcionar que todos os cidadãos tenham acesso à educação.
Constituição é o conjunto de leis, normas e regras do país. Ela regula e organiza o funcionamento do Estado. É a lei máxima que limita poderes e define
os direitos e deveres dos cidadãos.
Leia trechos da Constituição Federal Brasileira
Artigo 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
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Artigo 206 - O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.
No decorrer dos anos, Viçosa do Ceará ampliou o número de escolas e professores. Mas
ainda assim, nem todas as pessoas têm acesso à escola. Um dos problemas atuais também
acontecia antigamente. Muitas famílias têm
dificuldade financeira. Os filhos acabam abandonando os estudos para trabalhar e ajudar os
pais. Isso provoca o trabalho infantil e o aumento do analfabetismo.

Atividades
1 Converse com as pessoas mais idosas da sua comunidade e verifique como
era a escola antigamente.
2 No seu distrito, há crianças que trabalham? Se existem, quais os tipos de
trabalho mais comuns?
3 Qual é o nome da sua escola?
4 Você gosta dela? Por quê?

Meios de comunicação e novas tecnologias
Os meios de comunicação são muito importantes porque nos permite estabelecer contato com pessoas que estão distantes, auxiliando-nos a receber ou
transmitir informações. Por meio deles, nós podemos saber o que está acontecendo no mundo em que vivemos.
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Os primeiros meios de comunicação usados foram os gestos, a fala, os olhares, os sinais, os sons e as pinturas. Atualmente existem diversos meios de comunicação que permite entretenimento e comunicação de diferentes formas.
Vamos conhecê-los.

Jornais

Marcos Campos / Banco de Dados O POVO

O jornal é um meio de comunicação impresso que, apesar de ser antigo,
continua sendo uma das principais fontes de informação. Geralmente circula
todo dia e aborda uma diversidade de temas como economia, esporte, política
e cultura. Por ser fácil de manusear e ter um baixo custo, os jornais conseguem
atingir um grande número de pessoas.

Leitura de jornais melhora a compreensão da realidade

A revista, assim como o jornal, é um meio impresso. Na maioria, as revistas
possuem um tema central, como revistas de moda, de crianças, de variedades,
de política, de empresas.
As revistas podem circular em um município, em um estado, em um país
ou no mundo todo. Geralmente, as revistas são publicadas semanal ou quinzenalmente. Mas existem revistas publicadas a cada mês, a cada seis meses e
até uma vez ao ano.

Rádio e televisão
O rádio é um meio de comunicação que transmite som. Por meio do rádio,
podemos ouvir notícias da política do nosso país, as músicas que estão fazendo
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sucesso, as novelas e os jogos de futebol. Por apresentar uma programação
bem diferente, o rádio é um dos meios de comunicação mais utilizados. Em
muitas localidades do Brasil, o rádio é o único veículo de comunicação que
consegue chegar à população. Ele também é um instrumento de baixo custo
e pequeno porte.

As gerações mais velhas recorriam ao rádio para se informar

A televisão é um meio de comunicação que transmite imagem e som.
Ela consegue comunicar uma notícia a várias pessoas ao mesmo tempo.
Utilizada como um meio de entretenimento para todas as idades, a televisão apresenta uma programação diversificada. A programação na televisão
é determinada para várias faixas etárias. Há programas para crianças, jovens e adultos. É importante que se obedeça à recomendação de programas para cada idade.
Existem canais de televisão fechados. É a TV por assinatura, em que o
consumidor paga para ver determinados canais.
A primeira transmissão de TV oficial no Brasil aconteceu em 1950, com a
inauguração da TV Tupi. Como era uma novidade, os profissionais das rádios
foram trabalhar na TV e levaram a programação do rádio para a telinha. Assim,
novelas, festivais de músicas e jornais ganharam espaço na televisão.

153

Telefone e internet

Dário Gabriel / FDR

O telefone, assim como o rádio, é um meio de comunicação que transmite
o som. Muito usado no mundo inteiro, o telefone permite que as pessoas se
comuniquem ao mesmo tempo, em qualquer lugar, apenas discando alguns
dígitos. Com o avanço da tecnologia, os telefones se aperfeiçoaram e deram
origem aos celulares.
Enquanto os telefones transmitem sons por meio de sinais elétricos, o celular transmite som por meios de ondas eletromagnéticas.
Um dos meios de comunicação mais utilizados atualmente é a internet.
Pela internet, qualquer pessoa pode encontrar informações úteis, divertidas e interessantes. Na internet, além de o usuário poder pesquisar, pode
publicar textos, fotos e vídeos. Assim, notícias e informações podem ser
colocadas a qualquer momento na internet, permitindo que milhões de
pessoas tenham acesso a elas em tempo real. Mas um dos grandes usos da
internet é para a comunicação entre pessoas por meio de bate-papos, em
redes sociais ou na troca de emails.
Para acessar a internet, basta ter um computador conectado à grande rede.
Em Viçosa do Ceará, existem várias lan houses onde os moradores podem
acessar a internet. Assim como na televisão, o uso da internet deve ser de
forma responsável. Não se deve mentir nem colocar dados pessoais ou enviar
fotos e vídeos para pessoas desconhecidas. Existem sites apropriados para pesquisas escolares e divertimento para crianças. Que tal navegar neles?

Lan house em Viçosa do Ceará
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Fique por dentro
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou nesta
quinta-feira, 18, que o país ultrapassou a marca de mais de um celular por
habitante, índice superior ao de países como a França, os Estados Unidos
e o Japão. Segundo o presidente da agência, Ronaldo Sardenberg, o fato
foi constatado ao se confrontar os dados de linhas móveis habilitadas até
31 de outubro – 194.439.250 celulares – com o número de aproximadamente de 193,595 milhões de habitantes fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Fonte: Jornal O POVO, 18 de novembro de 2010.

Atividades
1 Converse com seus colegas por que no Brasil há mais celular do que pessoas.
2 Qual é o meio de comunicação que você mais utiliza?
3 Quais as emissoras de rádio que você escuta na sua comunidade?
4 Junto com seus colegas, faça uma peça de teatro, na qual vocês devem encenar um telejornal “Viçosa do Ceará Notícias”.
5 Identiﬁque dois meios de comunicação da mídia impressa.
6 Escreva uma notícia sobre a sua comunidade e coloque no mural da sua
classe. Se puder, ilustre com fotos ou desenho a notícia.
7 Converse com seus colegas e professores sobre a importância dos meios
de comunicação na vida das pessoas.
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glossário
Analfabeto - Pessoa que não sabe ler nem escrever.
Cadeirante - Pessoa que utiliza cadeira de rodas para se locomover.
Coletividade - Formada por um grupo de pessoas. Comunidade.
Diretriz - Indicação, instrução para realizar planos, ações.
Internet - Sistema de informação global interligado por meio de uma
rede mundial de computadores que permite a comunicação e o acesso a
informações e dados.
Táteis - Relacionado ao tato, um dos cinco sentidos. Algo sentido por
meio do toque.
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